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ORAH 155    1776      fol. 01 
 
    Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden 
    Reijer Vermeer en Grietje Vermeer Ehelieden, en versclaarden 
    in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren  
    en magtig te maaken kragt deses mr. H.J. Ardesch  
    en Jan Gelderman sampt en eenijder in het bijsonder 
    ten eijnde om met en benevens haar moeder broeder 
    en susters off haere gemagtigden den boedel van wij- 
    len haar vader Marten Vermeer en Margarita Hoef- 
    nagel in leven ehelieden, te redden en tot liquidi- 
    teijt te brengen, ten dien eijnde de boedelschulden 
    in te vorderen, ook soo nodig ongerede goederen te  
    verkopen en transporteren, alle de inschulden en koops  
    penningen te ontvangen, en daar voor quiteren en 
    belofte van wharing te doen, en wijders soo in als buij 
    ten regten tam active quam passive idque contra 
    quoscumque te ageren, termijnen te respicieren sen 
    tentien en decreten te aanhoren, en wijders in ’t gene 
    raal te doen en laten geschieden, het geen de com 
    paranten selfs present zijnde souden kunnen doen, met 
    magt om een off meer te substitueren, onder belofte 
    van ratihabitie, indemniteijt onder verband en sub 
    missie als na regt en actum den 27. septemb. 1776 
 
    Voor Boonen en Schrassert loofden en wierden Burgen 
    als voorvank regt is Willem Willemsen en Willem Lub 
    bertsen voor het erf en sterfhuijs van Peter Jansen 
    en Petertje Peters in leven Ehelieden: des beloofden 
    Jan Petersen en Hannis Petersen kinderen en erfge 
    namen van voorr ehelieden geseide Burgen te  
    vrijen als erfhuijsregt is actum Harderwijk 5. octobr 
    1776 
 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compa- 
    reerden Willem Both en Geertje Jans ehelieden, 
    met ons gaande en staande, en beijde haar verstand ten 
    vollen magtig, verklaarden naa dat sij vrouwe volgens 
    acte van den 3. Augus. 1776 van het Burgerweeshuijs 
    binnen dese stad sig had vrijgekoft, uijt onderlinge lief- 
    de en toegenegenheijt malkanderen, den een den 
    anderen, doende sulks reciproce kragte deser te lega 
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    teren en bemaken het vrugtgebruijk van alle 
    gerede en ongerede goederen, welcke d’eerst stervende 
    haarer beijden sal komen naa te laaten, sodanig 
    dat de langst levende deselve sal kunnen en 
    mogen gebruijken sijn ofte haar leven lang 
    werdende hier van uijt bescheijden der comparanten 
    klederen, kleijnodien, sijlver en goud, met alles wat 
    tot haar lijf behoort, of daar toe op eenigerleij wijse 
    betrekkelijk is, ten eijnde naa doode van een haarer 
    beijden immediaat sullen erven en versterven op de 
    naast bestaande erfgenamen van de overledene 
    sonder dat de langs levende uijt kragt van gemeen- 
    schap van goederen daar op eenig regt soude kunnen 
    pretenderen, waar van comparanten zijn renuncierende 
    met dese. 
    Voorts is haar lieder suijvere wille en begeerte, dat 
    in gevalle de langst levende niet konde subsisteren 
    van de opkomsten der tugtgoederen, nog dat de langst- 
    levende geen andere goederen mogte besitten, de 
    selve uijt eijgen vrije wil, sonder vooraf gaande cog- 
    nitie en decreet des gerigts sal kunnen en ver- 
    mogen de tugtgoederen te verkopen ofte beswaren 
    sonder voorkennis nog consent der erfgenamen, ook 
    niet verpligt wesende aan deselve eenige rekenschap 
    ofte verantwoording te doen, en in dit gevallen sig 
    sullen moeten vergenoegen met het gunt de 
    langstlevende stervende sal komen naa te laten, 
    willende dat dit in de beste forme van regten stipte- 
    lijk sal werden agtervolgt. 
    T’oirkonde onser betekening en besegeling in Harder- 
    wijk den 7den october 1776. was nevens twee cachetten 
    in rooden lak getekent. H.H. Pannecoeck W. de Meester. 
 
    Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde 
    H:J: Ardesch als volmagtiger van Cornelia de  
    Wit weduwe van Jacob Momme ingevolge acte van 
    volmagt voor Schepenen deser stad d. 13 meert 1776 gepasseert, deselve 
    bij ons gelet en bevonden hier toe gepasseert te zijn, 
    als mede Steven Lensen en Antje Mommen eheliedn. 
    beide hier present en verklaarden te samen ingevolge 
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    publijque verkoping op den 26. Maart 1776 gedaan, in 
    een vast en stedigen erfkoop te cederen en transporteren 
    aan Willemtje Everts en haare erven, een huijs en erve 
    staande binnen dese stad in den Schoenmakersstraat 
    naast het huijs van de weduwe van Marten Vermeer  
    ter eenre en dat van Evert Aaltsen ter andere sijde 
    ende sulks voor een somma van ses hondert en thien 
    guldens, welke penningen aan J:W: Noordink 
    koopman tot Deventer in voldoening van sijne pre 
    sentie van 1e Comparants principalinne vermogens 
    sekere acte van vestenis d.d. 14 Febr. 1771 werden gece- 
    deert en aan hem geassigneert, en mits dien alhier 
    daar voor gequiteert, belovende over sulks voorsr. parceel 
    te wagten en wharen kommervrij, en alle voor pligt, 
    insonderheijt verpond. over ord. 1774. , en ‘t heerstede geld 
    verschenen ult junij 1775, als mede straatgeld 
    tot meij 1776. daar van afte doen als erf koops regt is on- 
    der verband en submissie als naar egt en actum den 10 october 
    1776 
 
    Voor H. van Westervelt en van de Graaff Schepenen compa 
    reerde Jacoba Martens Wildeman Huijsvrouw van 
    Aalth Schafner, naar egt en behoorlijk geassisteert 
    en verklaarde kragt deser te constitueren en magtig 
    te maaken haar voor genoemde Eheman ten eijnde 
    om bij de Edele Achtb. Heeren Schepenen der stad 
    Enkhuijsen op te beuren, en te ontfangen een geregt vierde 
    part van soodane penningen, als aldaar berustende 
    zijn, wegens sekere erfportie van wijlen haar Broeder 
    Gerret Martensen Wildeman, voor de Camer Enkhuij- 
    sen naa Nederlansch indien uijtgevaren met het 
    schip de Baare Zander, en aldaar ongehuwt en 
    sonder egte kinderen overleden, hem bij het afsterven 
    van sijn vader Marten Davidsen Wildeman compe- 
    terende, en wegens des selfs uijtlandigheijt ter secre- 
    tarie gesequestreert, daar voor quitantie te passeren 
    te doen en te laaten geschieden, ’t gunt naa coustu- 
    me locaal soude mogen werden gerequireert, belovende 
    van vollen waarde te houden, ’t gunt in deese door haar 
    voorsr Eheman sal werden gedaan en verrigt, en dit 
    met magt van substitutie als regtens actum Harder- 
    wijk den 12. october. 1776. 
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    Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen loofden en 
    wierden Burger als erfhuijs en voorvank regt is Peter 
    Lubbertsen en Jacob Teunissen voor het sterfhuijs van 
    Helmig Cornelissen, des beloofden Brand Elbertsen en 
    Jan Heinissen als voogden van Cornelis Helmigsen 
    minderjarige soon van wijlen Helmig Cornelissen bij 
    wijlen Cornelisje Hendriks ehelijk verwekt, des compa 
    reerde mede Derkje Hendriks als moeder en voogdesse 
    van Jan Helmigsen minderjarige soon bij wijlen 
    geseide Helmig Cornelissen ehelijk geproireert 
    voorst Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. 
    Torskonde is dese bij ons als over wees meester en 
    getekent in Harderwijk den 12 octobr. 1776 
 
    Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compa- 
    reerden Otto Dreesen van Heek en Elbertje Pennings 
    Ehelied. gesond van lighaam en verstande verklaarden 
    haar laatste en bij sterfte begeerte te zijn, dat 
    haar soon Andries van Arck, ofte bij des selfs 
    voor overlijden sijn kind en kinderen eenige en uni- 
    verseel erfgenaam sal zijn van haar lieder na te  
    laten goederen. Vermits haar beijde dogters met 
    naamen Frankje en Jannetje ijder bij ’t ingaan 
    van haar huwelijk uijt den gemenen boedel genoten 
    en geprofiteert hebben vier hondert en vijftig gulden 
    sonder dat deselve verpligt sullen zijn deze genoten 
    penningen in collatie te brengen, en hier meede 
    vermeenen soo veel mogelijk de egaliteit tussen 
    haare respective kinderen geobserveert te hebben 
    sonder dat dese erfinstelling de langst levende 
    in de tugt eeniger mate sal prejudiciëren. 
    Torskonde is deze bij ons getekent en gesegelt 
    in Harderwijk den 15 october 1776 wat nevens twee 
    cachetten in rood lak getekent H.C. van de Graaff 
    H.J. Schrassert. 
 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    de Hr. Willem Wilbers, oud predikant van Batavia 
    woonagtig binnen dese stad, welke verklaarde  
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    kragt deses te conflictueren en magtig te maaken Schip- 
    per Marten Baster woonagtig te Amsterdam, ten eijnde 
    om in comparants naame bij de Edele Heeren gecommit- 
    teerde Bewind hebberen ter vergadering van seven- 
    tienen, representerende de Generale Nederlandsche 
    geoctroijeerde Oostindische Compagnie te ontfangen 
    de summa van twee duijsend, een hondert, twee 
    en dertig guldens en sestien stuijvers, conform twee 
    assignaties, beijde gedateert batavia in ’t casteel 
    den 15. octob. 1775. Voor welke ontfangst dier penn. 
    behoorlijk quitantie te passeren, daar omtrend 
    verder te doen en te verrigten, dat de stijl der 
    camere in desen sal komen te vereijschen, en in 
    het generaal alles, wat de comparant selve 
    present zijnde soude kunnen en mogen doen, met 
    magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
    en indemniteijt mits de geconstitueerde verpligt 
    blijve, te doen bewijs rekening en reliquae actum 
    Harderwijk den 19. octob. 1776. 
 
    Voor van de Graaff en Scheltinga compareerde onser 
    meeden Raads Vrind den Heer Harmen Hendrik Pan- 
    necoeck, welke verklaarde voor sig en sijne erven 
    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 vrouwe Elisa- 
    beth van Kolk weduwe van de Heer Burgermr. 
    J. Apeldoorn een hof met des selfs getimmer 
    gelegen voor dese stad in de Nijptang, tussen de 
    hoven van Wolter Wilbers en koopman Dirk Pen 
    nink, voor een summa van agthondert vijf 
    en dertig gulden en thien stuijvers vrij geld waar 
    van bekent mits dese voldaan en betaalt te we 
    sen, doende in ordinaris verponding met de stad 
    stuijver f 2:13:4. Belovende voorsr. Hof te wagten 
    en wharen kommervrij, en alle voorpligt, tot de 
    verponding 1775. in lijs daar van aftedoen als erf- 
    koop regt is onder verband als naa regten actum 
    den 21 octobr 1776 
 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    Jan Gelderman in qualiteijt als volmagtiger van Lubbert 
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    Beertsen, Jacob Beertsen, Lubbert Petersen, en Gerritje  
    Beertsen Eheldr respective en meerderjarige kinderen en 
    erfgenamen van wijlen Beert Lubbertsen en Dirkje  
    Gerrets in leven Eheldr vermogens acte van volmagt 
    voor de Heeren van de magistraat deser stad, den 8. 
    december 1775 gepasseert, als mede Hartger Gerretsen 
    en Roelof Jagers, als voogden over het minderjarig 
    kind van voorn. ehelieden met naame Petertje  
    Beerts, vermogens authorisatie van de Heeren van 
    de magistraat deser stad d.d. 7. junij 1776. voorts 
    Hendrik van Raalten en Beeltje Jacobs Eheliedr. 
    en Jan Gelderman en Roelof Jagers als volmagtigers 
    van de meerderjarige Gerretje Jacobs, vermogens 
    acte van volmagt van de Heeren van de magistraat 
    deser stad den. 7. meij 1775 gepasseert, kinderen en erf- 
    genamen van wijlen Jacob Lubbertsen en Rijntje  
    Gerrits in leven Eheliedr. alle te samen broeders 
    kinderen en erfgen. van wijlen Gerret Lubbertsen 
    zijnde voorsr actens van volmagten en authorisatie 
    bij ons gesien, gelesen, en bevonden sulks te behelsen 
    en verklaarden de gesamentlijke comparanten op 
    den 20. januar deses jaars in ’t openbaar in een vast 
    en stevige nerfkoop te hebben verkogt, en over sulks 
    kragt deses te cederen en transporteren aan en 
    ten erflijken behoeve van den Heer mr. Heribert 
    van Westervelt Burgermeester deser stad, een huijs 
    en hof met sijn houtgewasch, Genaamt de Schuur 
    Camp gelegen in ’t Schependom deser stad bij den Huijse 
    Essenburg, met al sijn regt en geregtigheijt, lusten 
    lasten, en tervituten, soo als het selve bij Jacob 
    Reijntsen in pagt is gebruijkt geweest, doende in verpon- 
    ding ordin sonder de stad stuijvr f 1:1:4, ende sulks 
    voor vijftien hondert en een gulden vrij geld, daar van 
    de comparanten bekenden voldaan te zijn. 
    Voorts verklaarden de eerste comparanten als kinderen 
    van Beert Lubbertsen en Dirkje Gerrets in leven Eheld. 
    in voegen voorsr. te hebben verkogt, en over sulks kragt 
    deses te cederen en transporteren aan haare meede 
    erfgenamen Hendrik van Raalten en Beeltje Ja 
    cobs Eheliedr en Gerretje Jacobs te saamen en haare 
    respective Erven een Hofje gelegen in ’t Schependom 
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    deser stad bij den Huijse Essenburg, naast het huijs 
    als op dato aan den Heer mr. H. van Westervelt Burger- 
    meester deser stad is getransporteert, met de verponding 
    daar op staande, ende sulks voor een hondert guldens vrij- 
    geld, daar van de comparanten bekenden voldaan te zijn. 
    Belovende de gesamentlijke comparanten, en soo verre 
    ijder concerneert voorsr. parcelen te wagten en wahren 
    kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1774. 
    incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is onder 
    verband en submissie als na regten. actum d. 26 octo- 
    ber 1776. 
 
    Voor van Westervelt en de Wolff Schepenen compa- 
    reerden Aalth Gerretsen Schafterer en Jacoba Mar- 
    tens Wildeman Eheliedr., de vrouw met haar Ehe- 
    man geassisteert, en verklaarden kragt deser te  
    constitueren en magtig te maaken haar Broeder 
    David Martensen Wildeman, ten eijnde om bij d’Ede- 
    le Agtbare Heeren Schepenen der stad Enkhuijsen 
    op te beuren en t’ontfangen een geregt vierde part 
    van sodane penningen, als daar berustende zijn 
    wegens seker erfportie van wijlen haar broeder 
    Gerret Martensen Wildeman voor de camer Enk- 
    huijsen naa Nederlansch Indien uijtgevaren met 
    het schip de Baare Zander, en aldaar ongehuwt en 
    sonder egte kinderen overleden, hem bij het afster- 
    ven van sijn vader Marten Davidsen Wildeman com- 
    peterende, en wegens des selfs uijtlandigheijt ter 
    secretarije gesequestreert, en daar benevens ’t gunt ter 
    camere voorsr. wegens des selfts overlijden mogte 
    te goede weesen, en comparanten voor haar aandeel 
    competeerde, daar voor quitantie te passeren, voorts 
    te doen en te laeten geschieden dat naa coustume 
    locaal soude worden gerequireert, en in ’t generaal 
    alles, wat sij comparanten present zijnde, souden 
    kunnen mogen of moeten doen, schoon tot een of ander 
    nader of specialer volmagt vereijscht wierd, welke 
    in dese willen houden voor geinfereert alles met 
    magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
    indemniteijt, mits de geconstitueerde verpligt blij- 
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    ve te doen bewijs rekening, en reliqua actum 
    Harderwijk den 29. october 1776. 
 
    Voor Schrassert en de Vries Schepenen compareerden Eva Bleijs 
    wijk weduwe van Lambertus Moojen en haar soon Jan 
    Moojen te saamen en verklaarden op den 28 september   
  deses jaars te hebben verkoft, en over sulks kragt deses 
    te cederen en transporteren aan Reijer Willemsen den 
    grooten en sijn erven een schuijr staande binnen dese 
    stad in de korte markt straat bij het Cromhout 
    naast het huijsje van Evert Wesenhagen ter eenre 
    en de schuur van F.P.T. van Erkelens ter andere sijde 
    ende sulks voor een somma van vijf en negentig gulden 
    daar van de comparanten bekenden voldaan te zijn, be- 
    lovende over sulks voorsr. parceel te wachten en wahren 
    kommervrij, en alle voorpligt, de verponding ad 1:1:4 
    over ord. 1775, en het heerstede geld tot ult. junij 1776 
    en straatgeld tot 1o mei 1777. incluijs daar van afte- 
    doen als erfkoops regt is onder verband en submissie 
    als na regten actum den 1. Novemb. 1776 
 
    Voor de Wolff en van de Graaff Schepenen compareerden 
    Claus Jansen van den Brink, weduwenaar en aanstaande 
    Bruijdegom ter eerste, en Beertje Meesen weduwe 
    en aanstaande Bruijd, met Jan Schut als haaren 
    gekoren momboir naa regten geassisteert ter andere 
    sijde, en verklaarden, naa alvorens haare respective 
    kinderen wegens haar ouderlijk versterf te hebben 
    afgegoedet, voornemens te zijn onder in wagting van 
    Gods dierbaren Zegen, met elkanderen in te gaan en te 
    sluijten een wel en wettig Huijwelijk, waar toe sij 
    beraamt en gededingt hebben volgende conditiën 
    Dat den Buijdegom in d’eerste plaats tot stuur des 
    huijwelijks komt aan te brengen 
    Een huijs en hof staande binnen de Veste Nijkerk 
    op Vetkamp, soo als bij hem selve bewoont werd 
    daar benevens des selfs gehelen inboedel, werdende ge- 
    taxeert en berekent op twee hondert en vijftig gulden 
    en aan contant geld twee hondert gulden. 
    daar tegens heeft den Bruijdegom tot sijne lasten 
    aan schuld sestien hondert en vijftig gulden 
    De Bruijd daar en tegen brengt aan een camp mehen 
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    land grood 2½ morgen 
    een l. grood 1¾ morgen 
    ¼ in een morgen Bos en 
    ¼ in een hoek veen. 
    alles kennelijk onder Nijkerk gelegen. 
    haar inboedel getaxeert op twee hondert gulden 
    aan contant geld drie hondert gulden 
    benevens all ’t geen haar lieden mogte aan erven 
    of aansterven, ’t welk voor geen winst sal werden gere 
    kent. 
    Voorts is bedongen dat tussen haar geen gemeenschap 
    van goederen sal plaats hebben, maar winst en verlies 
    staande huwelijk gevallen, sal gemeen wesen. 
    daar benevens hebben comparanten malkanderen, en 
    den een den anderen, gelegateert en bemaakt het vrugt 
    gebruijk van alle des eerst stervende nate laten en ge- 
    rede en ongerede goederen, om door de langst levende 
    sijn of haar leven lang gebruijkt te werden 
    waar van sijn uijt bescheijden haar lieder respective 
    klederen en ceragien tot lijve van de eerst overle 
    dene behorende, welke immediaat naa des selfs 
    dood door de naast bestaande sullen werden geprofi- 
    teert. 
    eijndelijk sal naa doode der langs levende de aange 
    bragte goederen en gelden retourneren en vererven 
    aan sijde daar deselve van zijn heen gekomen 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harder- 
    wijk den 12. Novemb. 1776. 
 
    Voor Westervelt en van de Graaff Schepenen compareerden 
    Gerret Vet, Dirk van Otterloo, Jan Gelderman als ge 
    magtigt door Johannes Hondius en Stijntje Hondius 
    weduwe Bruijnspoor, en gesubstitueert door Gerret  
    de Vries, hier toe specialijk gemagtigt met magt 
    van substitutie door Jannetje Vet laatst weduwe 
    van Cornelis de Vries, als mede gesubstitueert door 
    Hendrik Hondius, hier toe specialijk gequalificeert 
    met magt van substitutie door Jan Hondius als met 
    meerdere komt te blijken uijt de acte van volmagt 
    en substitutie voor de Weled. Groot Agtb. Heeren Bur- 
    germeesteren en Regeerders der stad Amsterdam den 
    12. Novemb. 1776 gepasseert, aan ons vertoont en gelesen. 
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    zijnde sij comparanten voor sig, en in haar voor- 
    aangetogen qualiteijten naaste erfgenamen van 
    Jan Straalman in leven eheman van Petertje  
    Cornelis, en verklaarden voor sig, en vermogens 
    gem. procuratie in een vast en stedigen erfkoop 
    te hebben verkoft, en kragt deses te cederen 
    en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
    van Teunis Aardsen Foppen en Petertje Corne- 
    lis ehelieden de volgende parcelen. 
           1o. Een huijs en erve staande binnen dese stad 
    in de Bruggestraat, naast het huijs van onser 
    meede Raads Vrind den Hr. Mr. H. J. Schrassert 
    ter eenre en dat van Arnoldus Wesenhagen ter andere 
    sijde, doende in ordinaris verponding 4:10:6. 
            2. een Boog agter de muur naast de stad Harderwijk 
    ter eenre en Hendrik Claasen ter andere zijde, ge- 
    vende jaarlijks aan Boog geld 6 stuijver 
            3. een camp saailand met sijn holtgewas gelegen 
    in ’t schependom aan de Elsweg, naast de camp 
    van Zeger Buijtenhuijs ter eenre, en die van Jan  
    Volte ter andere sijde, doende in ordinaris verponding 
    2:5. 
           4o een schepel saajland gelegen aan de Bremer Bosch 
    naast het land van Dries Harmsen ter eenre 
    en dat van mevr. de Wed. Geltsaijer ter andere sijde 
    doende in verponding f:-11:12 
           5e. een hof gelegen aan de Sandsteeg naast de hof 
    van Hendrik Besselsen doende in ordinaris verponding 
    :7:4. 
            6  en eijndelijk twee groeven in de kerk binnen dese 
    stad staande No. 76 en No. 408 
    alles te saamen voor een summa van elf hondert 
    gulden vrij geld, waar uijt volgens testamentaire 
    dispositie door wijlen Jacobje Hondius weduwe 
    Jan Straalman, en wijlen haar soon Jan Straal- 
    man, den 26 junij 1766. voor Schepenen gepasseert, 
    aan het dijaconie weeshuijs binnen dese stad 
    zijn betaalt twee hondert gulden, en bekenden 
    comparanten in dier voegen voldaan en betaalt te  
    weesen, mits dien renuncierende van alle pre- 
    tensien, welke sijlieden wegens ’t overlijden van 
    wijlen Jan Straalman op geseijde Petertje Cornelis 
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    nu nog ten eeuwigen dage mogte koomen te susti- 
    tieren, des beloofden voorsr. parcelen te wagten en 
    wahren als regt is onder verband en submissie als naa 
    regten actum Harderwijk den 12. Novemb. 1776 
 
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen, compareerden 
    Maurits Albert Melo jongeman en aanstaande Bruij- 
    degom ter eenre en Maria van de Rijp jonge dogter 
    en aanstaande bruijd ter andere sijde, hebbende geen 
    van beijden ouders, en verklaarden voornemens te zijn 
    met elkanderen in te gaan en te sluijten een wel 
    en wettig huijwelijk op volgende voorwaarden. 
    Dat Bruijdegom en Bruijd tot stuur van dit aan- 
    staande huwelijk aanbrengen alle haar tegens- 
    woordig hebbende, en naamaals aanervende goede- 
    ren, met beding dat tussen haar beijden sal plaats 
    hebben volkomen en gemeenschap van goederen. 
    dat bij voor afsterven van een haerer beijden, de langs- 
    levende in een vollen en volkomen eijgendom sal heb- 
    ben en behouden alle des eerst stervende gered en onge- 
    rede goederen, ten zijnde om dien aangaande te dispo- 
    neren naa welgevallen gelijk een eijgenaar vrij staat 
    te doen. 
    T’oirkonde is dese door ons getekent binnen Harderwijk 
    den 18 Novemb. 1776. 
 
    Voor van de Graaff loco Boonen en Scheltinga 
    Schepenen en overweesmeesteren compareerden Jannetje  
    Jacobs weduwe van Gerret Jansen, sig sulende ver- 
    anderfaten, verklaart naa examinatie van den Staat 
    des boedels met overleg der onderstaande voogden aan 
    haar minderjarig kind genaamt Gerritje Gerrets voor 
    haar vaders versterf te bewijsen in geld vijf gulden en 
    vijf stuijvers 
    daar benevens een sijlveren beugel 
    een paar sijlvere gespen 
    en een goude haak 
    welk sijlver en goud voor de minderjarige in de weescas 
    sal werden gedeponeert, en vervolgens de comparante aan- 
    neemt en belooft als haar minderjarige dogter sal 
    mondig weesen, aan deselve te betalen gem. ducaat. 
    voorts op sig neemt alle schulden en lasten van den 
    boedel, en op sig neemt haar dogter te laeten leeren 
    als haare omstandigheden sullen mede brengen 
    Hier waaren aan over en meede te vreeden Albert  
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    Antink en Albert Jansen als aangestelde voog- 
    den. 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en ge 
    tekent binnen Harderwijk den 29 Novemb. 1776. 
 
    Voor deselve Schepenen als over weesmeesteren compareerden 
    Wijnand van der Horst voormaals getrouwt geweest met Wijnt 
    je Vos, sig willende veranderfaten, verklaart na exami- 
    natie des boedels, en met overleg der onderstaande voogden, 
    aan sijn minderjarig kind genaamt Mietje voor haar 

moeders versterf toe te leggen vijf gulden en vijf stuijv. 
    te betalen als de minderjarige sal mondig wesen. 
    daar benevens ses rokken, een keurslijf, een hoepel 
    rok, negen jakken, vijf voorschoten, een swarte sije caper, 
    een paar witte mofjes, vier paar boordmouwen, eene 
    wajer, een paar muijlen, vijf neteldoekse halsdoeken, 
    vijf ondermutsen, een en twintig boven mutsen, vier 
    sakdoeken, twee seijtels, een paar handschoenen met 
    vingers, vier hemden, een boek met sijlvere krappen 
    ’t welk provisioneel sal blijven onder de bewaaring 
    van Cornelis Buurman, voorts neemt den comparant 
    voor sijn rekening alle lusten en lasten van dese 
    boedel, en neemt aan om sijn minderjarig dogtertje 
    verders te alimenteren reden, en kleden, en verders 
    te doen leeren als de omstandigheden van sijn boedel 
    sal permitteren 
    Hier waaren aan over en meede te vreden Cornelis Buur 
    man en Hendrik Jansen bij de heeren van de Magistraat 
    aangestelt tot voogden. 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent 
    binnen Harderwijk den 29. Novemb. 1776. 
 
    Voor Boonen en Scheltinga Schepenen als overwees 
    meesteren loofden en wierden burger als voorvank regt 
    is Gerret Scherrenberg en Dirk van Urk voor ’t erf en 
    sterfhuijs van Wijntje Hendriks, weduwe van Frerik Hen 
    driksen, des beloofde Gijsje Freriks, Hendrik Freriksen 
d. 11. decemb. gepasseert  Frerik Dirksen, Hendrik Freriksen, en Cornelis Buurman 
een transport door Jan  als voogden van Gerret Dirksen, en Jan Dirksen, minderjarige 
Lutz. als volmr. van mr.  kinderen van wijlen Niesje Freriks in ehe geproeveert 
Johan van Erkelens   bij Dirk Jansen van Urk, als kinderen en kinds kinderen. 
waar bij 1/6 part in huijs  Voorsr. Burger te vrijen als erfhuijs regt is actum Harder- 
hof meubilaire en ver-  wijk d. 11 decemb. 1776. 
dere gerede goederen ge-  
transporteert werd aan  Voor Westervelt en Apeldoorn Schepenen compareerden 
Helena Catharina van  Jan Geersen, Jan Lubbertsen en Marretjen Gerrets wede. 
Erkelens    van Reijer Rijzen geassisteert met Jan Lubbertsen 
dese heeft d. 12 dec. dit  Gerret Petersen, Cornelis Petersen, Rijnt Petersen Hendrikje  
1-6 part en het haare  Petersen, geassisteert met Gerret Petersen, Aalt  
verbonden aan Casparus  
Swedus voor f. 3200,- 
beide geregistr. in Januar. 1777 to. 9. rect. etv. 
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    Hendriksen, Gerret Aaltsen en Gerretje Evers ehelieden 
    Wouter Evertsen en Jannetje Franken wed. van Evert Ger- 
    ritsen, geassisteert met Wouter Evertsen te samen 
    erfgen. van Wouter Gerretsen en Bart Petersen, dewelke 
    bekenden in eenen vasten en stevige nerfkoop publicq 
    op den 27 April verkogt te hebben, en over sulks 
    kragt deses te cederen, en in vollen eijgendom te  
    transporteren, naa volgende ongerede goederen gelegen 
    alle in ’t schependom van Harderwijk 
          1o. aan Gerret Cornelis, Reijnt  en Hendrikje Petersen drie 
    math. hooijland gelegen op de cromme mehen, naast 
    die van Harmannus van Cleef  ter eenre en de erfge- 
    namen van Jan Franken ter andere sijde, doende in 
    ordinar. verponding behalven de stads stuijvr. 1-:-4- 
    en thins die daar op mogte staan, met sijn regt 
    en geregtigheijt voor een summa van vier hondert 
    en vijftig guldens vrij geld 
          2o. aan Eijbert Hendriksen en Aaltje Gerrets eheldr. een 
    math hoojland gelegen op de lange Elle, welke moet 
    gemaajt en gehoojt worden met Willem Jansen, doende 
    in ordinaris verponding behalve de stads stuijvr. 10. stvr. 
    en thins soo die er op staat, met sijn regten geregtigheijt 
    voor een somma van hondert en sestig guld. vrij geld. 
          3o. aan Reijer den Grooten een math gelegen op de Ooster 
    mehen naast dat van Beert Hendriksen, doende in ordinar. 
    verponding behalve de stad stuijver :-16-: en thins 
    inval die er op mogte zijn, met sijn regt en geregtig- 
    heijt voor een summa van drie hondert en sesthien 
    guldens vrij geld 
          4o. aan Jan Petersen en Geertje Willems echt. een schepel 
    saajland gelegen in Hierden, waar van pagter is ge- 
    weest Thijs Petersen, doende in ordinar. verponding behal- 
    ven de stads stuijvr. :-7:14. en thins in val die er op mogten 
    staan voor een summa van hondert en thien guldens 
    vrij geld 
          5o. aan Peter Hessen en Maria Smeinck Echtel. drie en 
    een half math hooijland, gelegen op den Hagen mehen 
    aan de Beekhuijser Camp ter eenre en Reijer den  
    Grooten ter andere sijde, doende in ordinar. verponding be- 
    halven de stad stuijvr. 2:13:2, en thins die daar op 
    mogte staan voor een summa van seven hondert 
    en sestig gulden vrij geld 
    Waar van de comparanten en transportanten bekenden 
    voldaan en betaalt te zijn, beloven voorsr parcelen 
    te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot 
    de verponding over den jaaren 1774, incluijs daar van afte- 
    doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als na 
    regten actum den 13. decemb. 1776 
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    Voor Schrassert en de Vries Schepenen compareerde Eva 
    Bleijswijk weduwe van Lambertus Mooijen en 
    haar soon Jan Moojen, te saamen, en bekenden 
    verklaarde in een vaste en stedigen erfkoop te 
    hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen 
    en transporteren aan en ten behoeve van de Heer 
    en Mr. P:J: van Erckelens en Vrouwe H.G.M. 
    H.G.M. van der Merwede van der Muijlwijk eheldr. ende 
    haare erven, haar hoff met het hofhuijsje 
    daar in op de wal aan den haven binnen dese 
    stad, naast den hoff van Hendrik van Raelte 
    doende in ordinaris verponding f 2:10- en de sulks 
    Voor eene somma van drie hondert en vijftig 
    gulden vrij geld, daar van de comparanten bekenden 
    voldaan te weesen, belovende over sulks voorsr par- 
    ceel te wachten en wahren kommervrij, en alle 
    voorpligt, de verponding over ordinar. 1775. incluis 
    daar van afte doen als erfkoops regt is, onder verband 
    en submissie als na regten actum den 21 decembr 
    1776 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen com- 
  tutore marito pareerden Gerret Knippenberg en Judie Boele Ehn 
    en verklaarden in de beste en bestendigste forma 
    regtens te constitueren en magtig te maaken 
    de Heer Nicolaas Vorster Advocaat voor den 
    Hove van Gelderland, ten eijnde om naamens 
    de comparanten wegens den boedel en nalatenschap 
    van wijlen Jacobus Boele en Willemtje Top in 
    leven ehelied. haar interesse waar te neemen, 
    ten dien eijnde soo nodig een land regtelijken 
    stat en inventaris te vorderen, off tot redres van 
    dien te ageren, en de daar toe ingangen regtens te 
    entameren, termijnen te respicieren, sententie 
    t’aanhooren, en tot oprigting van een formeel 
    magescheijt tegen alle en een ijgelijk der mede 
    erfgenamen, ofte tegen wie het soude mogen wesen, 
    sodaanig te procederen, als geconstitueerde het 
    beste sal oordelen, ’t magescheijt te helpen teke- 
    nen, ook opdragten van verkofte ongerede goederen 
    te passeren, penningen t’ontfangen, en daar voor te qui- 
    teren, en wijders tam generaliter, quam specialiter 
    te doen en laeten geschieden, het geene tot liqui- 
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    diteijt van voorsr boedel nodig wesen sal, en den 
    comparantr. selfs present zijnde souden konnen doen  
    met magt van substitutie belofte van ratihabitie en 
Geprothocoll ten   indemniteijt actum den 23. decemb. 1776 
nieuwe prothoc   Voor Boonen en Van de Graaff Schepenen compareer 
Rubr Hoogstraat   den Hendrik Joseph Bailler en Catharina de Jong 
    eheliedr, welke bekenden wegens opgenomene 
    en ter leen ontfangen penningen opregt en deugde 
    lijk schuldig te weesen aan Neeltje Wed. 
    Jacob Weerd en haar erven twee hondert Caroli 
    guldens ad 20 stvs ´t stuk, daar voor belovende jaar- 
    lijks op den verschijndag heden over een jaar d’eerste 
    te sullen betalen vier gelijke guldens van ijder 
    hondert, en daar meede te continueren tot de 
    finale aflosse toe, die alle jaar op gem ver- 
    schijndag sal kunnen geschieden, mits een vier- 
    deel jaar bevorens van d’een of andere sijde opge- 
    seijt of opgeeijscht zijnde 
    Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en 
    kosten verbinden comparanten haar huijs in de 
    Hoogstraat, naast het huijs van de Heer Burger- 
    meester Boonen ter eenre, en een heijde schuur 
    van Antje Wittop ter andere sijde, stellende 
    tot verdere whaarschap haar personen en goederen 
    met renunciatie van alle exceptien, in specie 
    van ongetelden gelde actum Harderwijk 24. de 
    cemb. 1776 
    Voor Van de Graaff en Schrassert Schepenen compa 
    reerden Lubbert Gerretsen en Beerdje Hendriks 
    Eheld, en verklaarden uijt de hand te hebben ver- 
    koft, en over sulks kragt deses te cederen en 
    transporteren aan Beert Jacobsen en Grietje Rende 
    Ehelr en haaren Erven, een vierde part in ander- 
    half schepel schepel saajland op de laage Vaaren 
    in Hierden gelegen naast het land van kooper en 
    en dat wijlen Beert Gerretsen, en sulks voor vijf en 
    dartig guldens vrij geld, daar van de comparanten be 
    kenden voldaan te zijn, belovende voorsr parceel te 
    wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
    de verpond. over ad 1775. ad. 12 stuijvs 12 pen. incluijs 
    daar van afte doen als erfkoop regt is, onder verband 
    en submissie als na regten actum den 24. decemb. 
    1776. 
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    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen 
    compareerden Jacob Gerretsen als in huijwelijk 
    hebbende Hilletje Hendriks, Peter Koning 
    Aard Koning, als getrouwd aan Jacobje Roelofs, 
    Jan Hendriks Winkel in huijwelijk hebbende 
    Fennetje Koning, en vader en voogd van sijn min 
    derjarig kind Gerretje Jans, dan nog Geertje  
    Koning, soo veel noodig of dienstig geassisteert 
    met Aard Koning voornoemt, testamentaire mede 
    erfgenamen van Hendrikje Hendriks in leven 
    huijsvrouw van Reijer Willemsen den Grooten, 
    en verklaarden in de bestendigste forme van regten 
    volmagt te maaken sulks doende kragt deses de 
    Advocaten Johan Schrassert en E.J. Ammon 
    sampt, en ieder in ’t bijsonder, ten eijnde haarer 
    comparanten sake als geappelleerdens C. Reijer 
    Willemsen den Grooten appellant voor den Hove 
    Provinciael van Gelderland waar te neemen, 
    haarer persoonen in allen opsigten te vertreden 
    en alles te doen en te verrigten, dat comparantr. 
    present zijnde souden kunnen, mogen, en moeten 
    doen. alles met magt van substitutie, onder 
    belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar 
    toe verbindende haare personen en goederen 
    met submissie aan opgem. Hove en Stadgerigte 
    van Harderwijk, actum den 30 december 1776. 
 
      Lectum et Recognitum 
      den 9. Januar. 1977. 
 
       Ter instantie van Gerret Coopsen 
       is de volgende provisionele scheij- 
       ding hier geregistreert 
 
    Ten overstaan van ondergetekende scheids vrinden 
    is tussen Jan Coopsen weduwnaar van wijlen 
    Gerarda Mulders ter eenre, en Luijtje Coopsen, 
    en Gerret Coopsen als kinderen en erfgenamen 
    van gem. G. Mulders ter andere sijde, navolgende 
    provisionele scheijdinge gemaakt wegens het 
    huijs, soo tussen den 1. condivident en sijn gem. 
    vrouw beseten is, en thans bij voorñ G. Coopsen 
    bewoont werd, staande in de Luttekepoortstraat 
    binnen dese stad, en is daaromtrend geaccordeert 
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    dat het selve huijs bij voorñ Gerret Coopsen in eijgendom 
    sal overgaan, gelijk het selve aan hem gecedeert 
    werd bij dese, ende sulks op conditie, dat deselve daar 
    tegen wederom in den vollen boedel sal inbrengen 
    gelijk Gerret Coopsen bekent schuldig te zijn, eene 
    somma van acht hondert gulden, dewelke nevens 
    alle de gerede inboedels goederen, nevens de hoff buijten de 
    Luttekepoort gemeen, en omdat alle de voorsr. 
    condividenten onverdeelt sullen blijven alles 
    onder verband en submissie als naa regten 
    T’oirkonde zijn twee eens luijdende gemaakt 
    en ten wedersijden nevens ons scheids vrinden 
    getekent t’ Harderwijk den 4. septemb. 1776 
    wat met diverse handen getekent 
    Jan Coopsen  Gerret Coopsen 
       Luijten Koopsen 
    O. Olders 
    als magescheids vrind 
    Jan Hendrik Bakker 
    als mageseids vrind 
             Registr. 10. Januar. 1777 
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerd. 
    Jan Lutz in qualiteijt als volmagtiger van mr Johan 
    van Erkelens, thans uijtlandig zijnde, vermogens acte 
    van volmagt den 11 decemb 1772 voor de Heeren van de 
    Magistraat deser stad gepasseert, bij ons gesien en 
    gelesen, ende verklaarde, na alvorens aan hem geble 
    ken te zijn, dat de peijnding op sijns principaals goede- 
    ren alhier opgeheven en geroijeert was, al nu uijt de 
    hand te hebben verkogt, en over sulks kragt deses 
    te cederen en transporteren aan Juffer Helena Catha 
    Helena Catharina van Erkelens, en haaren erven, sijn voorñ princi- 
    paals geregte sesde portie in het huijs en erve, staan 
    de in de Vijselstraat binnen dese stad, soo als het 
    selve bij Juffer koperse selfs bewoont word, als mede 
    des selfs portie in den hof gelegen buijten 
    dese stad in de Smeepoorter Touwbaan, soo als deselve 
    bij Juffer kooperse tans verhuurt is, alles in voegen gemelde 
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    huijs en hof bij Haar. E nevens de overige meede 
    erfgenamen volgens ouderlijke dispositie alnog 
    in ’t gemeen word beseten, met al des selfs lusten 
    lasten, regt en geregtigheijt ende sulks voor eene 
    summa van vijf hondert guldens. 
    Voorts verklaarde de comparant in sijn voor aange 
    togene qualiteijt aan gem. Juffer H.C. van Erke 
    lens in vollen eijgendom te transporteren en over 
    te geven sijn voorñ principaals geregte sesde portie 
    in alle de meubles en gerede goederen bij voorsr. 
    dispositie breeder genoteert, als meede alle de ge 
    reede goederen volgens specificatie onder de 
    Juffer koperse berustende, sijn voorñ principaal 
    eijgendommelijk toekomende, en door hem bij sijne 
    vertrek nagelaten, ende sulks te samen voor eene 
    summa van vijf hondert guldens, van alle welke 
    koopspenn. de compart. q.p. bekende voldaan te zijn, 
    belovende voorsr. 1/6 part in huijs en hof te wagten 
    en wharen kommervrij, en alle voorpligt de ver- 
    ponding over 1775 incluijs daar van afte doen als 
    erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
    naa regten; actum den 11. december. 1776. 
geprothocoll ten   Voor deselve Schepenen compareerde Juffer Helena 
nieuw prothoc Rubr.   Catharina van Ercklens en bekende opregt en deug- 
Vijselstraat fo 72.   delijk schuldig te zijn aan den Heer Casparus Swedes 
Rub Hoven fo 76   en sijn erven, wegens opgenomene en ter leen ont- 
    fangene penningen eene somma van 3200 -:- ad 20. 
    stvr ’t stuk belovende gesegde somma binnen de tijd 
    van ses maanden na dato deses aan gemelde Heer Cas- 
    parus Swedes, of aan des selfs last hebbende, ’t zij 
    alhier binnen dese stad, of elders te sullen voldoen. 
    Tot nakominge van ’t gunt voorsr. verklaarde Juffr. com- 
    parante te verbinden haar persoon en goederen gerede 
    en ongerede selfs tot een speciaal onderpand stellende, 
    als geschiet kragte deses, haar geregte 1/3 part in ‘t 
    huijs en erve soo en als ’t selve door comparante selfs 
    bewoont en gebruijkt, en al nog met haar susters, broe- 
    der en verdere erfgenamen in ’t gemeen beseten werd, 
    breder bij ’t ouderlijke testament vermelt quo relatio. 
    ten eijnde, om bij onverhoopte wanvoldoening, daar  
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    aan alle kinderen schade te kunnen verhalen alles 
    onder verband en submissie als na regten, en met renunci- 
    atie van alle exceptien, die hier tegens soude kunnen 
    uijtgedagt werden, in specie van ongetelden gelden ac- 
    tum Harderwijk den 14. decemb. 1776. 
    Voor Boonen en Scheltinga Schepenen, en soo veel 
    nodig als overweesmeesteren compareerden Gijsje 
    Freriks, Hendrik Freriksen, en Grietje Willems 
    Ehelieden, Frerik Dirksen meerderjarige soon, Hen- 
    drik Freriksen en Cornelis Buurman voogden van 
    Gerret Dirksen en Jan Dirksen minderjarige kin- 
    deren van wijlen Nijsje Freriks in ehe stand 
    geprocreert bij Dirk Jansen van Urk, te saamen 
    kinderen, kinds kinderen van wijlen Wijntje  
    Hendriks in leven weduwe van Frerik Hendrik- 
    sen, en verklaren, voor af gesien en geexamineert 
    te hebben seker accoort en conventie tussen wij- 
    len Wijntje Hendriks, weduwe Frerik Hen- 
    driksen ter eenre, en haar soon Hendrik Frerik- 
    sen ter andere sijde den 14. januar. 1760 voor 
    Heeren Schepenen gepasseert, en daar bij over een ge- 
    komen te zijn, dat haar soon Hendrik Freriksen 
    voor knegten loon gedeeltelijk, en meede in com- 
    pensatie van soodane twee hondert en vijftig 
    gulden als Gijsje Freriks en wijlen Nijsje Fre- 
    riks wegens haar lieder vaders versterf ijder geno- 
    ten hebben, in een vollen en volkomen eijgen- 
    dom te hebben en besitten het huijs en erve, 
    staande aan de koornmarkt, naast het huijs 
    van Andries Rijkessen Apeldoren ter eenre en de 
    schuur van Lubbertus Bunskerken ter andere sijde 
    en door gem weduwe met de dood ontruijmt 
    Als mede dat Hendrik Freriksen voor uijt sal hebben 
    de gehele vissereij, soo schuijten, fuijken, als anders 
    met den aankleven van dien. 
    Sullende de overigen goederen in drie egale portien ge 
    noten werden 
    dat voor af dese comparanten soo veel haar mogte 
    aangaan in dese conventie en dispositie van wijlen 
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    haar moeder en groodmoeder wel willen berusten 
    mits dese cederende en transporterende voorsr. huijs 
    aan Hendrik Freriksen en Grietje Willems ehelied 
    als mede de gehele vissereij sonder eenig regt of 
    pretensie daar op te hebben en behouden, waar van 
    sij comparanten zijn renuncierende mits dese. 
    Ten aansien van de overige goederen hebben 
    Haar WelEd en Agtb. bij resolutie van den 13. 
    decemb 1776 volgens begeert van de overledene 
    aan de respective voogden soo veel de minderja- 
    rige aangaat, gepermitteert dese goederen door 
    twee onpartijdige des verstaande te laaten 
    waarderen, gelijk deselve voor deser stad Roeij- 
    drageren Gelderman en van Werven getaxeert zijn 
    ter summa ------------------------------------- f 15215 – 
    daar benevens is in den boedel aan 
    geld gekomen  
    van de Wed. Burgermr. Apeldoren-----  65 -.- 
    van de dogters R. Apeldoren--------90 -.- 
    waren daar op schuldig --------------38 -.-  52 -.- 
    voor de waarde van eenig sijlver ----------- 42 -.- 
                   f 355-.5e.— 
    moetende hier af gaan de begrafenis 
    kosten, en verder betaalde boedelschul- 
    den bedragende volgens specificatie             213 : 11 : 2 
      Blijft om te verdelen  97 : 13 : 14. 
    waar van ijder een darde part bedraagt f 32 : 11. sullende 
    Hendrik Freriks een derde part moeten uijtkeren 
    aan sijn suster Gijsje Freriks, en een derde aan de 
    kinderen van Nijsje Freriks, waarvan sijlieden 
    mits dese bekennen voldaan en betaalt te wesen, 
    en verklaren mits dese in alle vriendschap te zijn 
    van d’andere gescheijden, belovende malkanderen 
    en de een de anderen te wagten en wharen als erf- 
    maijescheijts regt is. actum Harderwijk den 3. januar. 
    1777. 
 
geprothocolleert ten   Voor de Wolff en van de Graaff compareerden Aalt 
nieuw. prothocol Rubr   Brantsen en Bartje Jans Ehelied, de vrouw met haar 
Hierden fo. 403    Eheman geassisteert, welke bekenden voor sig en 
    haar erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
    penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
    aan Philippus Siges en Amelia Gallois ehelieden 
    en haar erven een summa van hondert en vijftig  
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    gulden en 20. stuijvs. ’t stuk, daar voor belovende jaar- 
    lijks op den verschijndag (: heden over een jaar d’eerste:) 
    te sullen betalen vier gulden en thien stuijvers aan 
    rente en daar mede te continueren tot de volle 
    aflosse toe, die jaarlijks op gemelde verschijndag 
    sal kunnen geschieden, mits drie maanden bevo- 
    rens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. tot securiteijt 
    van voorsr. capitaal renten en kosten verbinden compa- 
    ranten in specie een half huijs en hof gelegen 
    in hierden aan de wijtgrave, waar van de wederhelft 
    heeft Wijne Willemsen, soo en als bij deselve be- 
    woond werd, stellende 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, in specie van 
    ongetelden gelden actum Harderwijk 8. januar. 1777. 
 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    Jan Moojen Hendz. en Maria Lakeman de Vries 
    Eheliedr., en verklaarden voor sig en haar erven uijt 
    de hand te hebben verkoft, en kragt deses te cederen 
    en transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
    Geurt Roest en Willemtje Alberts eheldr een huijs 
    staande in de groote markt straat tussen de huijsen 
    van Cornelis Buurman en Evert Willemsen, soo als 
    thans bewoont werd door Eijbert Heeren, doende in 
    ordinar. verponding 2 : 2 : 8 voor twee hondert en vijftig 
    gulden vrij geld, daar van comparantr bekennen vol- 
    daan en betaalt te weesen, des beloofden dit parceel 
    te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
    tot de verponding 1776, heerstede geld tot ult. junij 1777. 
    en straatgeld ad 1. gulden tot 1o. meij incluijs daar 
    van aftedoen. als erfkoop regt is onder verband en 
    submissie als na regten actum Harderwijk d. 13. Ja- 
    nuar. 1777. 
 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Aard 
    Muller weduwenaar Boedelhouder en tugtenaar van 
    Johanna van Broekhuijsen ingevolge Huijwelijks voorwaarden 
    op d. 17. Julij 1740 tussen haar gepasseert, en verklaarde dese 
    tugt te verburgen met Jan Schoemaker en Berend 



 
23

ORAH 155     1777     fol. 011vso 
 
    Gerretsen ten eijnde om met die goederen te doen 
    en handelen volgens stad regten. 
    des compareerden meede Jan Schoemaker en Be 
    rend Gerretsen welke dese Burgtogt hebben 
    aangenomen, waar toe sij haare personen en goe 
    deren zijn verbindende, des beloofde geseide Aart 
    Muller voorsr. Burger te vrijen en guaranderen 
    als regt is actum Harderwijk d. 14. Januar. 1777 
    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen compareerde 
    Elisabeth Proper, wel eenigsints siek zijnde, dog 
    haar verstand en uijtspraak ten vollen magtig, in 
    consideratie nemende de getrouwe diensten en hand- 
    rijkingen, welke comparants aangehuwde halve 
    suster weduwe van Peter Proper en des selfs kinderen, 
    sedert de dood van haar suster Wijmina Proper, soo ten 
    aansien van haar gebrekkelijken toestand, als wel 
    ten reguarde van haare tegenswoordige in dispositie 
    aan haar bewesen hebben, uijt vrijen will, en sonder 
    inductie of persuasie van ijmand geresolveert is gewor- 
    den om tot haar eenige en universele erfgenamen 
    te nomineren en aan te stellen, gelijk sij nomineert 
    en aanstelt kragte deser Dirk Proper, Jan Proper, 
    en Grietje Proper, kinderen van wijlen Peter Proper. 
    en Henrica Vermeulen voormaals ehelieden, en bij 
    voor af sterven haare kinderen in der ouderen plaats, 
    ijder in een geregt derde part van alle na te 
    latene gerede en ongerede goederen niets ter 
    wereld uijtgesondert, en sulks met uijt sluijting 
    van alle en een ijgelijk, wie ’t soude mogen wesene 
    willende en begerende dat dese haar laatste en 
    uijtt erfte dispositie immediant naa des selfs dood 
    effect sal sorteren als testament, legaat, codicil en 
    andere betere forme als naa regten best soude be- 
    staan 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
    Harderwijk den 14 Januarie 1777. was nevens twee 
    cachetten in roode lak getekent H:C: van de Graaff 
    H:H: Pannecoeck. 
 
geprothocoll. ten    Voor Holthe en de Meester Schepenen compareerden 
nieuw. prothocol. Rubr   Geurt Roest en Willemtje Alberts Eheliedr ; en bekenden 
marktstraat fo 316    wegens opgenomen en ter leen ontfangen peñn, ge 

vs     deeltelijk verstrekt tot aankoop van onderbenoemde 
    huijs, opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 
    eerst comparants ouders Aard Roest en Woutertje van  
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    Leeuwen Eheliedr vier hondert en dartig guld. ad. 20 stvs ‘t 
    stuk, daar voor belovende jaarlijks op de verschijndag 
    (: heden over een jaar de eerste : ) te sullen betalen drie 
    gelijke gulden van ijder hondert, en daar meede te con- 
    tinueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar 
    op gem. verschijndag sal kunnen geschieden, 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 staande in de groote markt straat 
    tussen de huijsen van Cornelis Buurman en Evert 
    Willemsen, soo als voor wijnige dagen door Jan 
    Moojen Hendz. en vrouw getransporteert is, stellende 
    tot verdere whaarschap haar personen en goede- 
    ren ten bedwang en submissie als na regten, 
    met renunciatie van alle exceptien deese eenig- 
    sints contravierende in specie van ongeteldene 
    gelden actum Harderwijk den 15. Januar, 1777. 
 
    Voor Boonen en van de Graaff Schepenen compareerden 
    Wijnik van Dasseler junior en Jannetje van de Rijp 
    Eheliedr. welke bekenden voor sig en haar erven 
    in een vast en stevige nerfkoop uijt de hand te 
    hebben verkoft, en kragt deses te cederen en trans- 
    porteren de helft in een huijs staande in de snijder 
    straat, naast het huijs van Marten Bastert ter 
    eenre, en dat van Antje Wittop ter andere sijde 
    waar van de wederhelft aan kooperen competeert, 
    op soodane verponding, straat en heerstede geld, 
    en verdere lasten daar op staande, aan en ten erf- 
    lijken behoeve van Mauris Albert Melo en 
    Maria van der Rijp Eheliedr. voor ses hondert 
    Caroli guldens, daar van comparanten bekennen vol- 
    daan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. 
    halve huijs te wagten en wharen kommervrij 
    en alle voorpligt als de verponding 1775. heerstede 
    geld ult. junij 1776. en straat geld tot meij 1776 in- 
    cluijs daar van afte doen als erfkoop regt is onder ver- 
    band en submissie als na regten actum Harderwijk 
    d. 15. Januar. 1777. 
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    Voor de Meester en van Lijnden Schepenen compa- 
    reerde mevrouwe Geertruijd Johanna Toewater 
    weduwe en boedelhoudersche van wijlen de 
    Heer en Mv. Nicolaas Willem de Meester in 
    leven onder mede Raads vrind, haar Ed. in dese 
    geassisteert soo veel nodig met mr. Hendrik 
    Joan Ardesch, als haere hier toe verkoren 
    momber, en verklaarde in de beste en besten- 
    digste forme regtens te constitueren en 
    magtig te maaken kragt deses de Heer en 
    mr. J:H: Rauwenhoff Burgermeester der 
    stad Elburg, ten eijnde om naamens compa- 
    rante pro se et qq bij peijnding als andersints 
    te procederen op en aan alle soodane gerede 
    en ongerede goederen van wijlen Albert van  
    Asselt en Hendrikje Willems van Tongeren 
    in leven Eheliedr als in den Ampte van Epe 
    ervintelijk en gelegen zijn mogten, en de sulks 
    om daar aan te verhalen betaling van sodane 
    vijf hondert guls. capitaal nevens de verschenene 
    interesse als comparante van gem. A. van Asselt 
    en vrouw zijn competerende, alle termijnen te respi- 
    cieren en tot d’executie te vervolgen, en wijders te doen 
    wat tot een volkomen verwin met den aankleven van 
    dien nodig sal wesen, ook met magt van een of meer 
    te substitueren, onder belofte van ratihabitie en  
    indemniteijt, net evisque sub lausulis de jure solitis 
    en necessarus onder verband en submissie als na regten 
    actum den 17. Januar. 1777. 
 
    Voor Holthe en Schrassert Schepenen compareerden 
    onse mede Raads Vrind den Heer mr. Jan Hendrik Apel- 
    doren aan ons vertoont hebbende sekere acte voor 
    den Weled. en Agtb. Magistraat der stad Harderwijk 
    den 29 Maart 1773 gepasseert door mr. Johan van Erke 
    lens, welke in qualiteijt als volmagtiger van Gerret  
    Prasse woonagtig tot Amsterdam, vermogens procura- 
    tie voor Schout en Schepenen in den gerigte van 
    Demmerik d.d. 23. Jan. 1773. gepasseert, en daar in ver- 
    vatte de clausule van substitutie, den comparant 
    gesubstitueert heeft om alle de saaken ingevolge 
    de originele volmagt naamens Gerret Prasse tegens 
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    alle en een ijgelijk waar te neemen in specie mede op en  
    tegens C:C: Novisadi bevorens muntmeester alhier om van de- 
    selve te vorderen, sodane penningen als geseide Gerret Prasse te 
    vorderen hadde, hier omtrend alle ingangen regtens te ge- 
    bruijken in specie mede om van de nadelige sententien 
    t’appelleren, soo is het dat de comparant soo uijt kragt 
    van de originele volmagt, als opgevolgde acte van sub- 
    stitutie mits dese substitueert en constitueert de 
    Heer mr. Jacobus Apeldoren, ten eijnde om voor de Weled. 
    en Agtb. Heeren Rigteren in der tijd der stad Harder- 
    wijk te appelleren aan den Edele Hove provinciaal 
    van Gelderland van sodane sententie als op den 17. 
    Jan. 1777 tegens geseide Gerret Prasse en de gesament- 
    lijke muntgesellen in den gerigte gepronuncieert is, de 
    acte van appel te passeren, t’appel te doen verburgen 
    en t’gunt verder in desen sal worden gerequireert, id qu3. 
    cum potestate substituendi, et clausula ratihabiti- 
    onis, indemnitatis, reliquis q3 de jure solitis en necessa- 
    rus onder verband en submissie als naa regten. actum 
    den 24. Jan. 1777. 
 
    Wij Burgermeester en Schepenen ende Raad der stad Harder- 
    wijk doen kond en certificeren mits dese, dat wij uijt consi- 
    deratie van den noodruftigen staat van Gerret Harmsen  
    post, deselve in ’t Gasthuijs, en de bij sig hebbende kinderen 
    in ’t dijaconie weeshuijs geadmitteert hebben, en dewijl 
    sijn boedel met schulden seer gecoöbcereert was, wel 
    b en de Heeren over provisoiren van gem Gods huijsen 
    swaarigheijt maakten deselve naa sig te neemen, 
    en vermits in het openbaar den 24. Augustus 1776 seker 
    huijs schuur en plaats cum annexis, staande binnen 
    dese stad in de groote Haverstraat, naast het huijs  
    van Eijbert Claasen ter eenre, en de schuur van Hendrik 
    Besselsen ter andere sijde, soo als het selve bij geseide 
    Gerret Harmsen met sijn kinderen in eijgendom is bese- 
    ten en gebruijkt geweest, doende in ordinar. verponding 
    behalve de stad stuijver 3:3:12., en aan straat geld 
    s’jaarlijks eene gulden, volgens conditiën van verkoping 
    was verkoft aan Rende Peters en Hendrikje Willems Ehe- 
    lieden voor drie hondert guldens, en alsoo gem Ehelieden 
    volgens onse resolutie van den 9. Januar. 1777 geseide drie 
    hondert gulden betaalt hebben aan handen van onsen 
    secretaris, ten eijnde wij deselve, onder de daar toe geregtig- 
    den souden distribueren, hebben wij goed gevonden, dat gespeci- 
    ficeerde huijs schuur en plaats te cederen en transporteren 
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gelijk wij cederen en trans  kragt en mits dese van s’Heeren wegen, den vollen 
porteren______________  en volkomen eijgendom aan en ten erflijken behoeve 
    van geseide Rende Peters en Hendrikje Willems eheldr 
    belovende voorsr parceel te sullen suijveren van alle 
    lasten daar op staande in specie ’t selve te vrijen 
    tot de ordinaris verponding 1775. straat geld meij 1776. 
    en Heerstede geld ult junij 1776 incluijs, sullende 
    den koperen ten allen tijde van s’Heeren wegen wagten 
    en wharen als erfkoop regt is. 
    T’oirkonde etc actum Harderwijk den 23. januar. 1777. 
 
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde 
    Jan Lutz volmagtiger van mr. Johan van Erckelens aan 
    ons vertoont en gelesen, en verklarende bij desen namens 
    sijn gemelde principaal aan mejuffer H:C: van Erckelens 
    opregt en deugdelijk schuldig te zijn eener summa van 
    ses hondert twee en dartig Car. guld----------------f 632 -,- 
    van welke penningen comparant op nu bij deser komt 
    te cederen en in vollen eijgendom over te geven als geschiet 
    kragte deses, alle sodane revenues en emolumenten 
    als meer gemelde comparants principaal mr. Johan 
    van Erckelens van ’t over panders ampt van mr. Jacobus 
    Apeldoren, of sijn Weled. successeuren, als verwalter 
    Rentmr. van Veluwen s’jaarlijks is competerende, selfts 
    om die revenues aanstaande petri ad cathedram 1777. 
    in vervolgens sullende verschijnen bij geseijde Juffer H:C: 
    van Erckelens te kunnen en te mogen opbeuren, 
    als aan haar Ed. bij desen gerigtelijk werden overge- 
    dragen, die dan ook s’jaarlix in mindering sullen strek- 
    ken actum den 29. Januar. 1777. 
 
geprothocoll ten    Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerden 
nieuw. prothocol Rub   Gerret Coopsen en Evertje van Someren Egteldr, de 
Wullewevers straat    welke bekenden voor sig en haare Erven wegens 
fo 230. vs     opgenoomen en ter leen ontfangene penningen 
    opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Vrouwe 
    Antonetta Schrassert weduwe Markloff en haare 
    erven, eene somma van seven hondert Car. guldens 
    ad 20 Sts ’t stuk, daar van sij beloofden jaarlix en 
    alle jaar op deselver verschijndag heden over een jaar 
    de eerste te sullen betalen eene rente van drie guldens 
    en thien stuijvers van ijder hondert, en daar in tot derselver 
    aflosse en restitutie deses capitaals toe, te sullen 
    continueren, welke aflosse jaarlijks en alle jaar op der- 
    selver verschijndag mede sal kunnen en mogen geschieden 
    mits van d’eene of andere sijde een vierendeel jaars bevo- 
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    rens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. tot securiteijt van voorsr 
    capitaal en renten verbinden comparanten haare personen 
    en goederen, en stelden tot een speciaal onderpand haar 
ten erve met de plaats  huijs in de Luttekepoort straat bij haar comparanten 
en hof daar agter    bewoont wordende naast het huijs van Hendrik Besselsen 
    ter eenre, en dat van Dirk Pennink ter andere sijde, al- 
    les met submissie als na regten, en onder renunciatie 
    van alle exceptien in specie die van ongetelden gelde 
    actum Harderwijk den 25. januar 1777. 
 
    Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden de 
    drie gesusters te weten Mechtelt Hendrikje en Har- 
    mina Vosselman, ijder van haar drien haar verstand me 
    morie en uijtspraak volkomen magtig, geinformeert zijnde 
    dat der comparanten suster Johanna Vosselman binnen 
    de stad Haarlem eene testamentaire dispositie soude ge- 
    passeert hebben in favente van dese comparanten, in voe 
    gen dat sij haar lieden gestelt heeft tot haar eenige 
    en universele erfgenamen soo als met meerdere bij voorsr. 
    dispositie is ervintelijk waarom dese comparanten uijt weder 
    liefde, en reciproquelijke toegenegentheijt malkanderen en 
    den een den anderen, waar onder mede sal begrepen zijn 
    haar gemelte suster Johanna Vosselman, te nominere 
    en institueren tot erfgenamen van haare natelatene 
    gerede en ongerede goederen, niets daar van uijt bescheijden 
    sodanig dat bij ’t afsterven van d’eerste van haar vieren, 
    de drie nog in leven zijnde egaal tot dese nalaten- 
    schap sullen geregtigt wesen, gelijk ook bij ’t af- 
    sterven van de tweede, derde en vierde sal geobser- 
    veert worden. 
    Dog dat na doode van de laatste haarer vieren, den boedel 
    als dan in wesen zijnde, egalijk in twee deelen sal wer- 
    den verdeelt, waar van de eene helft sal erven en ver- 
    sterven op Jan Hendriksen priester, dog voor af gestorven 
    zijnde, sullen sijn kinderen of sijn kinds kinderen als dan 
    in wesen zijnde, sucrederen bij representatie in haar oudere 
    plaatse 
    de andere helft van de nalatenschap der laast overleden 
    sal voor de eene helft sucrederen op Jan Beerdsen, ofte 
    bij voor afsterven op sijn kinderen ofte kinds kinderen als 
    daar in leven zijnde mede bij representatie in haar oude- 
    ren plaatse 
    ende andere helft sal sucrederen op Beeltjen Beertsen 
    dog indien sonder kinderen naate laeten komt te ster- 
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    ven, bij het leven van een deser comparanten, 
    of van haar suster te Haarlem, sal deese haare erf- 
    portie erven en versterven op haar Broeder Jan Beertsen, 
    ofte op sijne kinderen ofte kinds kinderen als voor- 
    schreven 
    willende en begerende dat alle haare overige vrien 
    den ofte naast bestaanden van haar lieder nala- 
    tenschap sullen wesen en blijven geëxcludeert en 
    uijtgesloten. 
    voorts dat dese haare laatste en uijtterfte dispo- 
    sitie, met uijtsluijting van alle voorige sae- 
    mentlijk of afsonderlijk gemaakt, sal gelden 
    als testament, legaat codicil of andere betere soo 
    als best naa regten kan bestaan 
    oirkond onser betekening en besegeling actum 
    Harderwijk den 30 Januar. 1777. was nevens twee 
    cachetten in rooden lak getekent H:H: Pannekoeck 
    J:H: Apeldoren. 
 
    Voor de meester en Scheltinga Schepenen compareerde 
    Hendrik Roden, voor sig, en namens sijn ehevrouw Rijk- 
    land Beerds, vermogens acte van volmagt voor den 
    scholtis des Ampts Putten Nicolaas van Diermen 
    en twee gerigtslieden den 1. Febr. 1777. gepasseert, aan 
    ons vertoont en gesien zijnde, verklaart in een vast en 
    stevige nerfkoop uijt de hand op den 8. septemb. 1776. 
    te hebben verkogt, en kragt deses te cederen en trans- 
    porteren aan, en ten erflijken behoeve van Wijnik 
    van Dasseler de soon, en Jannetje van der Rijp Ehe- 
    lieden een huijs met sijn ap en dependentie, lusten, la- 
    sten en servituten, in specie, dat ten opsigte van de 
    waterlosing, lopende door het huijs of schuur thans 
    bij Jan Aartsen bewoont werdende, en in de hoogstraat 
    uijt komende, als mede wegens de verwulfde kelder 
    in statu quo moet blijven volgens transport van den 
    13. Febr. 1762. aan Dirk Jan Hoekert en Trijntje Elfrink- 
    hof Ehelieden gedaan sonder daar aan de minste alteratie 
    te willen hebben toegebragt, soo als bij koperen al 
    bewoont werd, staande binnen dese stad in de Snijder 
    straat, tussen de huijsen van Jan Claasen ter eenre 
    en de weduwe van Adam van Luijk ter andere sijde, doen- 
    de in ordinar. verponding sonder stad stuijver 8. gulden 
    straatgeld 1:10 voor een somma van negen hondert 



 
30

ORAH 155     1777     fol. 015 
 
    en vijf en seventig gulden, daar van comparant bekent 
    voldaan en betaalt te zijn. 
    des beloofde voorsr. huijs te wagten en wharen kommer 
    vrij, en alle voorpligt tot de verponding 1775. heerstede 
    geld tot ult. junij 1776 en straatgeld tot 1. meij 1776. 
    incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is onder ver- 
    band en submissie aan alle Heeren Hoven Rigteren 
    en gerigten in specie den Weled. Hove provinciaal van 
    Gelderland. actum Harderwijk 3. Februar. 1777. 
  
    Voor Boonen en Scheltinga Schepenen loofden en wierde 
    burgen als voorvank regt is Hendrik Besselsen en Wou- 
    ter Gerretsen, voor het erf en sterfhuijs van Johanna 
    Sijbilla van Loon in leven wed van Carel van Heumen. 
    des beloofden Gerret Bartsen en Johanna van Heu- 
    men Eheldr, Gerret Harmannis van Heumen kinde- 
    ren en mede erfgenamen van voorsr. Ehelieden geseide 
    Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijk 
    den 4. Februar. 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerde 
    de Heer Heribert van Westervelt voor sig en als Boedel 
    houder van sijn Ehevrouwe, wijlen Vrouwe Aleijda 
    van Westervelt gebooren Schortes, ook mede als volmagti- 
    ger van Vrouwe Aletta Wilhelmina douariere van Someren van    
  Vrijenes geboren Tulleken, ende Jonckvrouwe 
    Francina Margareta Schortes, ingevolge volmagt van 
    den 25. Julij 1767 voor Schepenen deser stad gepasseert, met 
    magt van substitutie, bij ons gesien en gelesen, mits 
    gaders Vrouwe Aleijda Johanna van Westervelt, we- 
    duwe en Boedelhoudersche van wijlen de Heer Willem 
    Jan van Westervelt, geassisteert met de Heer A.P. van Westervelt 
      mede voor sig en qualitate pradicta, 
    en verklaarden in de beste forme regtens te consti- 
    tueren en magtig te maken kragt deses, Jan Gelder- 
    man, ten eijnde naamens de comparante haare saa- 
    ken waar te nemen, soo wel in als buijten regten, en der 
    selver plaatsen te vertreden, als of selfs prasent waeren 
    en te innen en ontfangen soodane penningen, als de 
    selvigen reeds te goede hebben, of nog te goede souden 
    krijgen, van wat aart sulks mogte wesen daar toe 
    alle ingangen regtens te emploijeren, termijnen te 
    respicieren, idque contra que cum que, en voor alle rigte- 



 
31

ORAH 155     1777     fol. 015vso 
 
    ren en gerigten, en voor den ontfang te quiteren 
    ook Huijscedulen op te rigten, en afrekeningen te 
    sluijten, en wijders tan generaliter quam speciali- 
    ter te doen, en alles tot de executie incluijs te 
    vervolgen en laten geschieden, met magt om een 
    of meer te substitueren, onder belofte van ratiha 
    bitie en indemniteijt, ende onder verband en submis- 
    sie als na regten, mits doende rekening en reli 
    qua actum den 4. Februarij 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde 
    onser mede Raadsvrind Eco Scheltinga voor sig en 
    mede als man en voogd van des selfs Ehevrouw 
    Geertje Koeman, de welke verklaarde in de beste 
    en bestendigste forme regtens volmagt te maken 
    gelijk doet kragt deses, des selfs aangehuwde 
    Broeder Jan Koog Secretaris te Nieuwe Niedorp 
    om alle des comparants saken aldaar gedurende 
    des selfs af zijn waar te nemen, dienvolgens 
    des selfs goederen te administreren, penningen te  
    mogen ontfangen, en daar voor te quiteren, des selfs 
    debiteuren aanmaninge te doen, en tot betaling 
    te constringeren, en generalijk alles te doen, wat 
    een procurator ad lites ofte ad negotino in regten be- 
    voegt is te kunnen of mogen doen, gevende den 
    selven mede de magt van te substitueren soodani 
    ge personen, als deselve sal goedkeuren, ook in specie 
    den selven mits desen authoriserende tot het ver- 
    kopen en transporteren van een akkertje zaadland, 
    grood twee gecosen ses sneefen gelegen te N:Nie- 
    dorp in de ooster polder, aan het oosteijnde belend 
    Pieter Smit, ten oosten, en de comparant selve ten 
    westen, en generalijk om alles te mogen doen wat 
    de Comparant selve present zijnde soude kunnen 
    of mogen doen. Belovende de Comparant te approbe- 
    ren, en te ratificeren het geene bij de geconsti- 
    tueerde ofte des selfs gesubstitueerde gedaan en ver- 
    rigt sal werden, blijvende de Geconstitueerde egter 
    verpligt tot het doen van rekening bewijs en reli- 
    qua actum den 6. Febr 1777 
geprothocoll ten nieuw   Voor van de Graaff en de Vries Schepenen compareerden Cornelis 
prothocoll Rubr markt   Buurman en Geertruijd Hoenders Ehelieden, welke beken- 
fo 282, Schoenmakersstraat  
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fo 255. VS Marktstraat   den voor sig en haar erven, boven en behalven de vier hondert 
fo 315 VS fo 316 Rub   gulden den 5 januar 1774. aan haar Comparanten ter leen 
Hoven fo 18 fo 46.    verstrekt, opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan en 
    ten erflijken behoeve van de Heer mr. Petrus Francis- 
    cus van Erckelens en Vrouwe Anna Gerharda Maria 
    van der Merwede van Muijlwijk Ehelieden, eene summa 
    van gelijke vier hondert Caroli guldens, daar voor belovende 
    jaarlijks op den verschijndag (: heden over een jaar d’eerste:) te 
    sullen betalen drie gulden en thien stuijvers van ijder hon- 
    dert, dog langer wagtende als d’ordinaris verschijndag, vier 
    gulden van ijder hondert sullen moeten betalen, en daar in 
    te continueren tot de finale aflosse toe welke alle 
    jaar op gem verschijndag sal kunnen geschieden, mits 
    een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opge- 
    seijt of opgeeijscht zijnde tot securiteijt van voorsr. ca- 
    pitaal renten en onverhoopte kosten verbinden compa- 
    ranten in specie 
           1o een Huijs kennelijk staande aan de koornmarkt, soo 
    als bij Renger Hendriksen bewoond werd. 
           2o een Huijs kennelijk staande in de Schoenmakers straat, 
    soo als thans bij Bartus van Munster bewoond werd 
           3o een Huijs kennelijk staande in de moolen straat, be- 
    woond werdende bij de weduwe Jan Bunschoter vulgo 
    Zuuk 
           4o een Huijs kennelijk staande in de groote markt straat 
    soo als thans bij Jan Peter Raajen bewoond werd. 
           5o een huijs kennelijk staande in laatst gem straat 
    soo als bij comparanten selve bewoont werd 
           6o een Hof buijten de groote poort soo als meede bij compa- 
    ranten gebruijkt werd 
           7o een Hof buijten de Lutteke poort, soo als in huur ge- 
    bruijkt werd bij Rochus Jongeneel. 
    Stellende Comparanten tot een verdere whaarschap haare 
    personen en goederen met renunciatie van alle exceptien 
    deze contravierende in specie van ongetelden gelden actum 
    Harderwijk den 21. Februar. 1777. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is Rijket Sijmonsen en Gosen 
    Sijmonsen voor ’t erf en sterfhuijs van Jan Bakker  
    en Aaltje Jans in leven Ehelieden. des beloofden Wijmtje  
    Bakkers en Jannetje Bakkers kinderen en erfgenamen  
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    van voorsr. Ehelieden geseide Burgen te vrij en als 
    erfhuijs regt is actum Harderwijk den 25. Februar. 
    1777. 
  
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden 
    Willem Brinekink en Aartje van Zoelen Ehelieden 
    beide haar verstand memorie en uijtspraak vol- 
    komen magtig en verklaarden uijt overdenking van 
    de sekerheijt des doods, dog onsekere uijre van 
    dien, niet gaarn uijt dese wereld te willen scheiden 
    sonder over haare tijdelijke goederen gedisponeert te  
    hebben, daar toe dan tredende, verklaarden beide de 
    comparanten uijt een sonderlinge affectie en liefde 
    malkanderen, en den een den anderen te legateren 
    en bemaaken de tugt en het vrugtgebruijk van 
    alle derselver natelatene gerede en ongerede goede 
    ren, ten eijnde om, uijt kragt van vorig beding, reets 
    bij haare Huwelijks voorwaarden gemaakt, bij de 
    langst levende deselve te besitten, en na tugts 
    regten gebruijken tot weder trouwen toe 
    Voorts verklaarden beide de comparanten, onvermindert 
    voorsr. tugt making, tot haare universele erfgena 
    men te institueren en aan te stellen haere beide 
    kinderen met naamen Angenieta  en Bregettae  ijder 
    voor de halfscheijt, en bij voor overlijden van een van 
    beide de langst levende van deselve, dewelke den 
    sterfdag van de laatste deser comparanten beleven sal, 
    mits nogtans, dat deselve als dan aan des eerste 
    comparants voorkinderen sullen uijtkeeren te samen 
    een hondert en vijftig gulden, te weeten Johannes  
    Brinekink off sijn wettige descendenten vijftig gulden, 
    aan Geertruij Brinekink off haare wettige descendenten 
    ook vijftig gulden, en aan de kinderen van Claas Brine 
    kink insgelijks vijftig gulden, met dien verstande, dat 
    in cas 1. comparants voorñ soon en dogter Johannes en 
    Geertruij Brinekink voor dese te stateuren sonder kind 
    of kinderen na te laeten, mogte komen te overlijden, 
    dat als dan haare geïnstitueerde Erfgenamen van 
    die uijtkeringe vrij sullen wesen, alsoo haar intentie 
    is, dat ijder staak vijftig gulden genieten soude. 
    Begerende de comparanten dat dese haare dispositie 
    en uijtt erfte willen, met cassatie van alle vorige 
    dispositien sal gelden als testament legaat codicil 
    ofte soo als best na regten sal kunnen bestaan,  
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    T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegelt 
    in Harderwijk 3.den maar 17e vijf en seventig 1775. was nevens 
    twee cachetten in rood rak getekent W: de Meester 
    H:J: Schrassert 
    geregistreert d 28. Febr 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareer- 
    den Antonius de Rooij en Lucretia Magdalena Am- 
    mon Ehel. tutore mavito en verklaarden volmagt 
    te maaken kragt deser Evert Jan Ammon, Scholtus 
    des Ampts Ede, ten einde naamens haar Comparant 
    pro portione te treiden tot schiftinge scheijdinge en 
    deilinge des Boedels, door wijlen haar schoonvader 
    en vader Joan Fredrik Ammon nagelaten, de gere- 
    de en ongerede goederen te verkoopen, of te deilen, 
    van de verkogte goederen transport te doen, naa 
    coustume locaal, en cessie der anderen tegens 
    ontfangst der koopspenningen onder belofte van 
    wharinge, en generaal alles te verrigten, dat tot 
    rondmakinge des Boedels, scheidinge en deilinge, 
    en oprichten van een magescheijt vereijscht worden 
    sal, en sij Comparanten present zijnde, souden kunnen 
    mogen en moeten doen. alles onder belofte van rati- 
    habitie en indemniteijt onder verband van haare 
    personen en goederen als naa regten actum te 
    Harderwijk den 1. Maart 1777. 
  
    Voor Boonen en Van de Graaff compareerden Dirk 
    Engelen mr. schoemaker binnen dese stad en Geertruijd 
    Marevelt Ehelieden beijde haar verstand memorie 
    en uijtspraak ten vollen magtig, en met ons gaande 
    en staande, verklaarden bij dese voor af te inhiereren 
    sodane huwelijks voorwaarde als sij bij het ingaan 
    van haar huijwlijk hebben opgerigt 
    Vervolgens in overweging nemende dat haar dogter 
    Reijniera Engelen, en haar soon Gerret Engelen tot 
    hier toe bij haar lieden in huijs gebleven zijn, en 
    haar comparanten, op haar jaaren komende, alle 
    mogelijke hulp en assistentie bewijsen, goed gevonden 
    hebben aan haar beijde samentlijk te prielegateren 
    en vooruijt te bemaken, gelijk sij doen kragt deser vijf hon 
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    dert gulden, sullende voor het overige met haar 
    Broeders egalijk door delen, soo nogtans dat een 
    deser comparanten overleden zijnde sij lieden, of een 
    haarer beijde de langstlevende kwaamen te ver- 
    laaten tegens wil en dank, of sig tegens de langst- 
    levende op eenigerleij wijse quamen te versetten, 
    deselve bij magte sal zijn over dat gemelte pre- 
    legaat te kunnen disponeren naa welgevallen. 
    Dat sij met volkomen approbatie en toestemming 
    van haar soon Willem Engelen, als meide present 
    zijnde sulks heeft toegestemt, goed vinden dat naa 
    doode der langslevende om bijsondere redenen des selfs 
    kinderlijke erfpositie sal verblijven onder Reijniera  
    Engelen en Gerret Engelen voorschreven, om t’selve 
    mitsgaders de daar van provenierende vrugten te 
    bewaren, en onder haar te houden, tot dat des selfs 
    ehevrouw Catharina Klingbijl sal wesen over- 
    leden. 
    willende en begerende dat dese als een testament 
    onder haar kinderen gemaakt, naa haar lieder 
    dood volkomen effect mag sorteren 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegelt bin 
    nen Harderwijk den 6. Maart 1777. was nevens twee 
    cachetten in rooden lak getekent D: Boonen 
    H:C: van de Graaff 
 
    Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen com 
    pareerden Dirk Dirksen en Gerretje Hendriks Ehe- 
    lieden, welke 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 Beerd Jacobsen en 
    Grietje Rende Ehelieden een vierde part in ander half 
    schepel gefereij op de lange vaaren in Hierden ge/ 
    legen, naast het land van koperen, en dat van wij- 
    len Beerd Gerretsen, sulks voor vijf en dartig gulden 
    vrij geld, daar van comparanten bekenden voldaan te 
    zijn, belovende voorsr parceel te wagten en wharen 
    kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 
    1775 ad 12. st. en 12. pen. incluijs daar van afte doen als 
    erfkoop regt is, onder verband en submissie als naa 
    regten actum Harderwijk den 8. Maart 1777. 
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    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
    Burgen Gerhard Knoop Conrector van ´t Veluwsche 
    Gymnasium alhier, en Willem van Luijk voor soodae- 
    ne tught als Aartje van Soelen volgens dispositie 
    van reçiproque tugt bemaking door haar en haar 
    man Willem Brinkink voor Heeren Schepenen de- 
    ser stad op den 3. Maart 1775 gepasseert, door over- 
    lijden van haar man Willem Brinkink is aan- 
    gekomen, alles ten effecte als nae stad regten 
    behoort en vereijscht werd, des beloofde Aartje van 
    Soelen dese haare Burgen te vrijen als regt is 
    actum Harderwijk den 10 Maart 1777. 
  
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerde 
    mr. H:J: Ardesch als volmagtiger van Margaretae  
    Hoefnagel Weduwe van wijlen Marten Vermeer 
    vermogens volmagt voor de Heeren van de Magistraat 
    deser stad den 1. octob. 1776 gepasseert, en meede als 
    volmagtiger van haare nate noemene kinderen en 
    Erfgenamen van wijlen voorñ Marten Vermeer, als 
    van Geerlich Wolters en Geertje Vermeer Ehel. inge- 
    volge volmagt voor de Heeren van de Magistraat der 
    stad Haarlem den 7. Maart 1777 gepasseert, als mede 
    van Reijer Vermeer en Grietje Vermeer Ehelieden, ver- 
    mogens volmagt voor de Heeren van de Magistraat 
    deser stad den 27 septr 1776 gepasseert, en eijndelijk van 
    Jan Vermeer en Jannetje Vermeer uijt kragt van voorsr 

    volmagt d.d. 1 octobr . alle welke volmagten bij 
    ons sijn gelesen, en bevonden hier toe gepasseert te 
    wesen, ende verklaarde, naamens sijne voorñ princi- 
    palen op den 19 october 1776 in ’t openbaar in een 
    vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over 
    sulks kragt deses te cederen en transporteren aan 
    en ten erflijken behoeve 1.) van Ruth Huijgen en Wil 
    lemina Sewes Ehel. twee Boogen naast aan de 
    Lutteke poort, last ende ordinaris boog geld, en 10. Strs 
    straat geld, en sulks voor seventig guldens vrij geld 
    2) aan Hendrik Breunissen en Wijmtje Gerrets Eheld 
    een Huijs in de Groote poort straat naast dat van 
    Jan Willemsen ter eenre en van Hendrik Cirkel ter 
    andere sijde, doende in verponding ordinar 1:1:4  



 
37

ORAH 155     1777     fol. 018vso 
 
    en straat geld 1-:-, ende sulks voor twee hondert en 
    ses gulden 
           3.) aan Lubbertus Bunskerken en Geisje Hulsentop 
    Eheld: een Hagen genaamt de Bremer Bosch, in 
    Hierden op de hoek aan ’t veld, daar Dr. Wakker en 
    Teunis Aartsen Foppen naast aangeland zijn vrij van 
    verponding, ende sulks voor een hondert en vijftig gul 
    dens vrij geld 
            4) aan Jannetje Stevens weduwe van Bastiaan   
    Olofsen, een camp lands aan westen, daar de weduwe 
    Loge Reijers en de Wed koperse selfs aangeland zijn 
    doende in verponding ordinar f 2:16 en sulks voor drie 
    hondert en dartig guldens. 
            5) aan Hendrik Cirkel senior en Johanna Menno Ehe 
    liedr een camp lands in de Lijk steeg met sijn hout 
    gewasch, nevens een eijken looij bosje, naast de 
    camp van de weesen en die van Evert Elbertsen, 
    doende in verponding ords 2:13:2en thins in ’t Er- 
    melse boek folo 194. 5 str 8. penn. en sulks voor 
    ses hondert guldens 
           6.) aan Reijer Willemsen de Grooten, een camp lands agter 
    in den Eng met het hout gewasch genaamt Soute 
    Akker naast de hagen van Br H:H: Pannecoeck 
    en die van Br H: van Westervelt, doende in ver- 
    ponding ordinar. f 1:3:6, en sulks voor twee hondert 
    en seventig guldens. als mede een Hagen genaamt de 
    Zeeboers akker, in Hierden, naast de hagen gent 
    de holscamp van dr Wolfsen ter eenre en het land 
    van Drvan Erckelens ter andere sijde, vrij van ver- 
    ponding, en sulks voor vier hondert en een gulden, vrij geld 
    van alle welke koops penningen de Comparant in sijn 
    voor aangetogen qualiteijt bekende voldaan en betaalt 
    te wesen belovende over sulks voorsr parcelen respec 
    tivelijk te wagten en wahren kommervrij en alle 
    voorpligt, de verponding over 1775. Tins over 1776. en 
    heerstede geld tot ult junij 1776 en straat geld tot 
    1o meij 1777. incluijs daar van aftedoen, als erf- 
    koop regt is onder verband en submissie als nae 
    regten actum deb 12. Maart 1777. 
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    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen compareerden 
    de Heeren mr. Heribert van Westervelt onser meiden Raads 
    Vrind en Johan Bavius de Vries insgelijks onse mede Raads 
    Vrind, als volmagtiger van de Heer Willem Hendrik van Steenberg ver- 
    mogens volmagt voor Schout en Schepenen der Heerlick 
    heijt Schipluijden den 17 Februar. 1777 gepasseert, dewil- 
    ke bij ons is gelesen en bevonden ad hunc actum 
    gepasseert te zijn en de clausule van substitutie 
    te behelsen, als meide Jan Hendrik Bakker, en 
    verklaarden de Compte in de beste en bestendigste 
    forme regtens te constitueren en magtig te ma- 
    ken kragt deses de Heeren mr. Peter van Hamel 
    en Johan Schrassert advocaten voor de Hove provin- 
    ciael van Gelderland, ten eijnde om te samen off 
    ijder in ’t bijsonder de comparanten te patrocinere 
    in sodane appels procedure, als deselve als geap- 
    pelleerden op en tegens Marten Hendrik Lohse, Hen- 
    drik Mooijen, H. Timmer, Dirk Buijtenhuijs, Wijnik 
    van Dasselaar, Antonij van Asselt, Hendrik van   
    van Essen, Coenraad Oijen, Dirk Brouwer, H. Tapper, 
    H. Roemerman, Cornelis van Essen, Gerret Bartsen, 
    Claas Bosch, en Gerret Prasse als appellanten voor den 
    Hove provinciaal staan te krijgen, en daar van reets de 
    interpositie des appels van eene sententie voor de Hee- 
    ren Rigteren deser stad 17. januar 1777 gepronuncieert en 
    er gaan, op den 27 daar aan volgende is gepasseert, namens 
    de Comparanten alle termijnen regtens te observeren,  
    des noods te caveren, sententie te aanhooren, en tot 
    den uijt eijnde te vervolgen, en wijders in allen opsigte der 
    Comparanten personen te representeren, en te doen het gene 
    na de nature der saake en stijle van den Hoven sal 
    werden vereijscht, en de Comparenten present zijnde, sou 
    de kunnen of moeten doen, onder belofte van rati- 
    habitie en indemniteijt eeteris que sub clausulis 
    de jure solitis en necessarus, onder verband en submis- 
    sie als na regten actum den 17. Maart 1777. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden 
    de Heer Derk Avercamp Capitain ten dienste deser 
    Landen en Vrouwe Eleonora Sophia Marchant Ehel 
    als mede de Heer Gerret Clemens Avercamp, Lieu- 
    tenant ten dienste deser Landen, en de Heer Derk van  
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    Voorst Lieutenant ten dienste deser Landen en 
    Vrouwe Johanna Hendrina Barta Geertruijd Aver- 
    camp ehelieden alle gesamentlijk kinderen en erf 
    genamen van wijlen Vrouwe Douariere Avercamp 
    geboren Hoeclum, ende verklaarden in een vasten 
    stevige nerfkoop uijt de hand te hebben verkogt en 
    over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
    teren aan Johanna van Veelen een camp lands 
    genaamt de plagge camp gelegen in ’t sche- 
    pendom deser stad in Tonsel aan de deventerweg 
    naast het Houtgewasch van de Heer Mr. H:J: 
    Ardesch scholtus des Ampts Ermelo, ter eenre, 
    en het Houtgewasch van den Heer Burgermee- 
    ster van de Graaff ter andere sijde, en sulks 
    voor eene summa van twee hondert en vijf 
    en twintig guldens, zijnde thiend pligtig, edog 
    vrij van verponding en tins, daar van de compa- 
    ranten bekenden voldaan te zijn, belovende voorsr. 
    parceel te wagten en wahren kommervrij, en 
    alle voorpligt daar van afte doen als erfkoop regt 
    is onder verband en submissie als na regten 
    Voorts compareerde mede Johanna van Velen en 
    verklaarde, het voorsr camp lands wederom uijt de 
    hand te hebben verkogt, en kragt deses te cederen 
    en transporteren aan Jannetje Stevens, weduwe 
    van Bastiaan Olofsen, en haare Erven, voor gelijke 
    summa van twee hondert, vijf en twintig guldens 
    vrij geld, daar van de comparante bekende voldaan 
    te zijn, belovende voorsr parceel, soo en in dier- 
    voegen als het selve van de respr. Erfgenamen 
    van wijlen Vrouwe douariere Avercamp voorñ is 
    aangekogt, te wagten en wahren kommervrij, en 
    alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt 
    is, onder verband en submissie als na regten actum 
    den 18. Maart 1777 
    Wij Eco Scheltinga en Jan Hendrik Apeldoren 
    in plaats van Willem de Meester der beijden regten 
    doctoren en schepenen der stad Harderwijk, doen kond 
    en verklaren mits dese, dat wij huijden morgen 
    versogt en erschenen zijn, ten sterfhuijs van Petrus 
    Wijnstok in leven emiritus predikant in den gerefor- 
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    meerde nederduijtsche gemeente binnen dese stad, 
    al waar ons in tegenwoordigheijt van Johanna Elisa- 
    beth Wijnstok Ehevrouw van de absenten Florus Ja- 
    cobus Schelwald, Zara Balthina Wijnstok, mr Pe- 
    trus Gijsbertus Wijnstok, Dithmer Martinius en 
    Petronella Elisabeth Johanna Wijnstok, Eheliedr  
    sij Vrouwe dogter van Johan Hendrik Wijnstok in 
    leven predikant te Westmaas en Johanna Palm- 
    boom Ehelieden en David Nicolaas van Nes predi- 
    kant van het schependom, als vader en voogd van 
    sijn twee minderjarige kinderen, met naamen 
    Petrus Johannes en David Nicolaas, bij wijlen Ca- 
    tharina Petronella Wijnstok ehelijk verwekt, 
    door gem P:G: Wijnstok is over gegeven een ge- 
    cachetteert papier houdende dese super scriptie 
             = compareerde voor ons onderschreve schepenen der 
             = stad Harderwijk Dr. Petrus Wijnstok predikant 
             = alhier, met ons gaande en staande, en sijn verstand 
             = ten vollen magtig, dewelke ons heeft over gege- 
             = ven dit besloten papier, met verklaring daar in 
             = te zijn des selfs laatste en uijtterste willen die 
             = begeerde, dat naa sijn dood sal werden agtervolgt, 
             = als testament, legaat, of in andere betere forme 
             = soo als na regten best sal kunnen bestaan qualifi- 
             = cerende des selfs soon Petrus Gijsbert Wijnstok om 
             = aanstonds naa comparants dood, sonder eenige voor- 
             = gaande citatie ofte convocatie der andere kinderen, 
             = ofte erfgenamen nodig te zijn, d’aperture deses te 
             = besorgen, mits als dan deselve over gevende aan die geene, 
             = welke in dit beslooten testament tot des selfs Execu- 
             = teur heeft genomineert, en den selven soo veel no- 
             = dig is, als nog qualificerende mits desen. 
             = T’oirkonde hebben wij schepenen en secretaris dese ge- 
             = tekent en gesegelt in Harderwijk den 13. April 1775. 
             = was nevens drie cachetten in rood lak getekent 
             = W: de Meester Eco Scheltinga, Abr. van de Graaff secr 
    de cachetten gaaf, geheel, en ongevitieert bevonden, daar 
    naa door onsen Secretaris geopent, en het daar in bevonde 
    papier op en voorgelesen, en onder des selfs cachet bij 
    transfix hier aan geannecteert zijnde, heeft mr. H:J:  
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    Ardesch mede present zijnde in qualiteijt als execu- 
    teur testamentair van alles registratuur in forma 
    en copie authentijcq versogt 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult bin- 
    nen Harderwijk den 28 Maart. 1777 was nevens twee 
    cachetten in rooden lak getekent Eco Scheltinga 
    J:H: Apeldoren in margine was het transfix 
    gecachetteert met rood lak getekent Abr van de  
    Graaff secr 
    superscriptie 
    Compareerde voor ons onderschrevene Schepenen etc 
    als verder in de acte van aperture te vinden 
    Testament 
     in den name van mijnen Schepper, in 
     wiens handen ik mijnen geeft beveile Amen. 
    Ick Petrus Wijnstok Predicant alhier, in seri- 
    euse overweginge genomen hebbende mijne 
    hooge en klimmende jaaren, en aan naderende 
    dood, dog onsekere uijre van dien, verklaere bij dese 
    tot voorkominge van dispuijten en oneenigheden, die 
    tusschen mijne kinderen en kinds kinderen en Erfge- 
    namen, na mijn dood souden konnen ontstaan, 
    en dat soo veel doenlijk een eegaliteit onder de 
    selve in het erven en verdeelen van mijne nalaten- 
    schap moge werden geobserveert, mijne laatste 
    dispositie te zijn, met begeerte dat deselve onder 
    mijne erfgenaemen stip sal werden agtervolgt 
    en effect sorteren als Testament, off dispositie onder 
    de kinderen, ofte soo en als het na rechten 
    magh bestaan, daar toe dan tredende 
    Verklare ick voor aff te revoceren en casseren alle 
    voorgaande dispositien soo voor dato deses door mij gepas- 
    seert mogten zijn, niet willende dat eenige van die 
    sal gelden 
    Vervolgens verklaere ik aan mijn soon Petrus Gijs- 
    bertus Wijnstok, en mijn dogter Zara Balthina Wijn- 
    stok te preelegateren ijder, een best bedde met 
    all zijn toebehooren, als mede ijder een sijlvere 
    schenkbord, dewelke beide aan mij in den jaare 
    1770 zijn present gedaan, ’t eene ter occasie van een 
    respectabel Huwelijk, en het andere wegens gedaan 
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    onderwijs in de gereformeerde Religie, en bediende doop 
    aan een bejaarde uijtlandsche jonge dogter (: tot welkers 
    institutie mijn gem. dogter veel gecontribueert heeft :) 
    hebbende ik alreets aan ijder een van deselve met die 
    warme hand vereert, dat al nu bij dese nader komen 
    te bevestigen 
    Aen mijn gem soon Petrus Gijsbertus Wijnstok al- 
    leen, maeke ik alle mijne klederen enlijfsbe- 
    hoor, soo linnen, wollen, goud, sijlver, als in specie 
    mede mijn sak horlogie gedurende mijn leven 
    gebruijkt, off het geene stervende sal nalaten 
    Aen mijn schoonsoon David Nicolaas van Nes thans 
    predicant op Schokland zijnde, en getrouwt aan mijne 
    dogter Catharina Petronella Wijnstok, ofte bij des- 
    selfs vooroverlijden, dat is indien Hij voor mij kwame 
    te sterven, aan mijn voorñ soon Petrus Gijsbertus 
    Wijnstok, legatere ik alle mijne manuscripten 
    soo door mijn eijgen, als door een andere hand geschre- 
    ven, soo wel de gebondene als ongebondene, en alsoo 
    alle de soodane, welke in mijn Bibliotheecq be- 
    vonden sullen werden, mits dat deselve, soo verre door 
    mijn selfs zijn geschreven, noojt gedrukt, off in het 
    licht gegeven sullen mogen werden. 
    Aen mijne meer gem. soon Petrus Gijsbertus Wijnstok, 
    en dogter Zara Balthina Wijnstok, als mede mijn 
    dogter Catharina Petronella Wijnstok, en bij voor over 
    lijden der selver kinderen in haar moeders plaatse lega- 
    tere ik te samen drie duijsent guldens, dat is ijder een 
    duijsent guldens, ende sulks in compensatie van het 
    geene door mijn dogter Johanna Elisabeth Wijnstok, 
    getrouwt aan de Heer Fl.J. Schelwald en mijn soon 
    Cornelis Theodorus Wijnstok pl. et med. doct. soo voor, in 
    als na haar trouwen, rijkelijk uijt den boedel reets 
    is genoten. willende ook dat mijn gem soon Cornelis 
    Theodorus Wijnstok wederom in den boedel sal moeten 
    in brengen off van sijn erfportie gedecorteert werden 
    sodane drie hondert gulden, als ten sijne behoeve 
    alleen van Dr. Heinike tot Elburg tegen drie per 
    cent genegotieert, en ook aan Hem tot London overgemaakt  
           zijn
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    niet tegenstaande, de obligatie daar vrij is getekent, 
    en ik de jaarlijkse interesse reets hebbe betaalt, 
    en die nog verdere mogte betalen. 
    En gemerkt mijne kinderen die reets getrouwt en 
    buijten mijn huijs zijn, een raisomabel, en met 
    mijn staat en toestand des boedels overeenkomstig 
    uijtstel hebben genoten, sonder dat mijne andere 
    twee kinderen met naame Petrus Gijsbertus  
    Wijnstok en Zara Balthina Wijnstok, eenig dou- 
    ceur off equivalent daar tegen hebben geprofiteert, 
    en daar en boven nog een reeks van jaaren, en 
    wel insonderheit sedert mijn toeval voor eenige 
    jaaren mij overgekomen, en alnog bij continua- 
    tie mijn persoon met alle kinderlijke liefde 
    attentie, en volveerdigheijt opgepast hebben, 
    Jaa selfs ook mijne huijshoudinge met alle 
    getrouwigheijt en suijnigheijt waar genomen. 
    Soo wille en begeere ik dat die beijde mijne 
    kinderen te saamen, off die mijn sterfdag sal 
    beleven, alleen sullen voor uijttrekken genieten 
    en euwiglijk en erflijk besitten mijn kleijne 
    huijs staande naast het geene thans selfs be- 
    wone, soo en in dervoegen het selve thans bij de 
    weduwe van de Conrector J. van Balen bewoont 
    en gebruijkt werd, benevens het staande horolo- 
    gie in mijn daagse camer, en de mangel op solder 
    staande, mitsgaders ook een familie stuk off 
    schilderije verbeeldende mijn overgroodvader en 
    moeder met der selver kinderen 
    En vermits mijn gem. schoonzoon Fl.J. Schelwald 
    en mijn dogter Johanna Elisabeth Wijnstok onder 
    mijne borgtogt volgens obligatien eenige capita- 
    len hebben genegotieert. soo is mijne wille en be- 
    geerte, dat die penningen alleen uijt de geregte 
    erfportie van haar lieden gedecorteert, en door haar 
    alsoo wederom ingebragt en alleen gedragen sullen 
    worden, sonder dat mijne andere kinderen daar toe 
    iets sullen behoeven te betalen, alsoo sij lieden 
    die penningen alleen genoten hebben, gelijk ook uijt 
    haar erfportie, die sij na mijn dood uijt den 
    ouderlijken boedel sullen mogen krijgen. 
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    Eene somma van een duijsent guldens fideicommis sal 
    zijn ten behoeve van haar jongste kind, met name 
    Elisabeth Schelwald, ende sulks tot des selfs meer- 
    derjarigheijt toe, met dien verstande, dat mijne gem  
    dogter J.E. Wijnstok getrouwt aan de Heer Fl.J.  
    Schelwald de jaarlijksche interesse van dien een 
    duijsent gulden sal genieten, en in cas haar meer- 
    gem Man voor haar kwame te sterven, sal in 
    soo in cas ’t voorsr. fideicommis cefferen, en mijne 
    dogter als dan soo wel over het capitaal als 
    interesse disponeren mogen na welgevallen, edog 
    soos ij voor haar meergeseide man mogte komen 
    te overlijden, sullen de opkomsten of interesse van 
    die fideicommissaire een duijsent gls. tot edu 
    catie van het voorsr kind besteed en aangelegt 
    werden, en dat kind haar meerderjarigheijt bereijkt 
    hebbende, ofte eerder tot een geapprobeerde staat 
    gekomen zijnde, sullen die penningen tussen haar 
    en haare als dan in leven zijnde broeders verdeelt 
    en genoten werden, en als dan ’t geseide fideicommis 
    in soo verre mede ophouden. 
    Maar in val mijn meergem. dogter Johanna Elisa- 
    beth Wijnstok en haar kinderen voor haar man en 
    vader Schelwald koomen aflijvig te worden, en 
    hij deselve alsoo overleefde, sal het geseide capitaal 
    ad 1000 gl. van het fideicommis niet alleen onthe- 
    ven zijn, maar hij ook het selve capitaal hebben 
    behouden, en sijn schoonste daar mede doen mogen 
    Eijndelijk begeer ik, dat, wanneer het God behaegen 
    sal mij uijt deese wereld weg te neemen, mijn 
    lijk niet statelijker, dan dat van mijn overledene 
    vrouw ter aarde bestelt sal werden, en dat geen 
    ijdele lof spraaken in publijke nieuws papieren 
    geplaatst werden. 
    En opdat dese, mijne eenige en uijterste wille zijnde 
    stipt mag werden naegekomen, soo ordonnere hier 
    mede, dat de onwillige of wederstrevige kinderen 
    niet meer dan haar legitime portie sullen mogen 
    pretenderen, en opdat alles te beter volgens mijne 
    intentie mag werden geexpedieert, soo nominere en  
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    qualificere ik mits dese tot mijn Executeur van 
    dat mijn testament de Heer en mr. Hendrik Jo- 
    han Ardesch scholtus van Ermelo, met magt  
    van assumptie, surrogatie en substitutie, 
    en voorts met soodane ample magt als een 
    Executeur nae regten is competerende 
    Tot een teken van dese mijne ernstige wille 
    heb ik dese eijgenhandig getekent en besegelt 
    met voornemen om dese tot meerder bevestiging 
    gerigtelijk te bestedigen. actum Harderwijk 
    den 11 April 1771. was nevens een cachet in 
    rood lak getekent Petrus Wijnstok 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    Hendrikje Gerrets weduwe van Peter Woutersen 
    volgens acte van scheijding d.d. 2. Febr. 1770 eijgenaresse 
    en besitterse van onder benoemde Hof en bekende 
    in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te 
    hebben verkoft, en kragt deser te cederen en trans 
    porteren aan en ten erflijken behoeve van Philip- 
    pus Siges en Amelie Gallois ehelieden en haar 
    erven een hof met sijn getimmer gelegen buijten 
    dese stad aan de oude moolen tussen de hof van 
    de Wed. Dr. Schot, en die van Jan Umbgroeve 
    doende in verponding f1:6:10 voor een hondert en 
    negentig gulden waar van comparanten beken- 
    nen voldaan en betaalt te wesen des beloofde 
    voorsr hof te wagten en wharen kommervrij, en 
    alle voorpligt tot de verponding 1775 incluijs daar 
    van aff te doen als erfkoop regt is onder verband en 
    submissie als naa regten actum Harderwijk den 
    1. April 1777. 
  
    Voor van de Graaff en Apeldoren Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Wijnand 
    van Sitteren en Beerd Hendriksen van Gaalen voor 
    het erf en sterfhuijs van Jochem Jacobsen, des 
    beloofden Jan Jacobsen en Willem Jacobsen als 
    naaste erfgenamen voorsr burgen te vrijen als 
    erfhuijs regt is actum Harderwijk den 1. April 
    1777. 
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    Voor deselve Schepenen compareerden Wijnand van Sit 
    teren en Beerd Hendrik van Gaalen en verklaarden 
    sig te stellen tot Burgen van soodane tugt, als 
    Marretje Gerrets weduwe van Jochem Jacobsen ten 
    aansien van het ongerede volgens Huwelijks voor- 
    waarden in dato den 19. April 1760 is competerend 
    waar tegens sij weduwe meede present zijnde be- 
    looft heeft haar voorsr Burgen ten vrijen en qua- 
    randeren als regt is actum d. 1. April 1777 
    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen compa- 
    reerde Isaak van Homrik medicinie doctor, thans 
    woonagtig alhier, zijnde gesond van verstand, en 
    des selfs memorie en uijtspraak volkomen magtig, 
    en verklaarde bij deese sijne dispositie, voor af te 
    casseren en vernietigen alle voorgaande dispositien 
    van uijtterste willen, ’t zij bij wijse van testament, 
    legaat, of en waar ter plaatse gepasseert mooge 
    wesen, en vervolgens te legateren en bemaken 
    aan de Heer M:S: van Cooth medicinie doctor en 
    Philippina Jacoba Marchant Ehel, en bij voor over- 
    lijden van een van beide de langst levende, en van 
    beijde als dan der selver kinderen, alle sodaene 
    meubles en goederen, het zij linnen, wullen, silver 
    en goud, als mede contante penningen, en alsoo 
    al ’t geen Comparant toebehorende in haar huijs 
    werd gevonden, niets uijtgesondert 
    Aan de drie kinderen van gem. Dr. M:S: van Cooth 
    te samen de summa van negen hondert gulden 
    en in cas van voor overlijden die geene, dewelke 
    Comparants sterfdag mag of mogen beleven. 
    Wijders stelde de Comparant tot sijn eenige en 
    universele Erfgenamen aan des selfs Broeders 
    en Susters, en in cas van voor overlijden van een 
    van haar, der selver kind of kinderen bij represen- 
    tatie, ten eijnde om in egale deelen sijne ver- 
    dere nalatanschap, na dat voorsr legaten vrij en 
    onbeswaart sullen wesen uijgekeert, te erven, hebben 
    en besitten eeuwiglijk en erflijk. 
    Begerende de Comparant, dat deese alleen sal gelden 
    als testament, legaat, of soo, en als best sal kun- 
    nen bestaan 
    T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent 
    en besegelt in Harderwijk den 1. April 17e seven en 
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    en seventig was nevens twee cachetten in 
    rood lak getekent. H:C: van de Graaff H:H: 
    Pannecoeck 
    Voor van de Graaff en Apeldoren Schepenen compareerde 
    Wijnand van Zitteren Weduwnaar Boedelhouder en Tugte 
    naar van wijlen sijn Ehevrouw Jannetje Harms, en 
    verklaarde ter voldoening aan deeser stad willekeur, 
    sijn tugt mits dese te verburgen met de personen 
    van Beert van Gaalen en Jan Velthuijsen, die beijde 
    present zijnde dese burgtogt hebben aangenomen 
    belovende de comparant daar en tegen dese sijne 
    burgen allesints te vrijen, en guaranderen als regt 
    is, en sijn tugt verder te gebruijken en regeren 
    soo als tot hier toe gedaan heeft, als een goede 
    huijs vader toestaat te doen, onder verband en 
    submissie als na regten actum Harderwijk den 
    4. April 1777. 
  
Geprothocoll ten   Voor Boonen en van de Graaff Schepenen compa 
nieuw. prothocol   reerden Peter van Ittersum en Geertruijd van den  
Rub. Hoven fo 45.   Brink Eheldr., dewelke verklaarden voor haar en 
    haere erven wegens opgenomen en ter leen ont- 
    fangene penningen opregt en deugdelijk schuldig 
    te zijn aan Vrouwe Antonetta Schrassert Douariere 
    Markloff en haerer Erven, een somma van hondert 
    en vijftig Car. guldens ad 20. St.rs. ’t stuk, daar van 
    sij Comparanten aannamen bij dese jaarlix en 
    alle jaaren op derselver verschijndag (: heden over 
    een jaar de eerste :) te sullen betalen eene rente 
    van drie guldens en thien stuijvers van ’t hondert 
    en daar in tot der selver aflosse en restitutie deses 
    capitaals te sullen continueren, welke mede alle 
    jaar op der selver verschijndag sal komen en 
    mogen geschieden, mits van de eene of andere sijde 
    een vierendeel jaars bevorens opgeseit of opgeeijsch 
    zijnde, verbindende voorts sij comparanten tot se- 
    curiteijt deses capitaals en renten haere personen 
    en goederen en stelden daar en boven bij dese daar voor 
    tot een speciaal onderpand haar Hoff gelegen in 
    den Nijptang voor dese stad met het huijsje daar 
    in staande, naast de Hoff van de weduwe C. Timmers 
    ter eenre, en Harmen Tapper ter andere sijde, alles 
    onder verband en submissie als nae regten ac- 
    tum Harderwijk den 4 April 1777. 
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    Voor van de Graaff en de Vries Schepenen compareerden 
    de Heer mr. J:C:T: de Vries en Vrouwe M. van Wester- 
    velt Ehelieden, ter eenre, en de Heer mr. H. van der  
    Schaaff ter andere sijde, en verklaarden de twee eer- 
    ste Comparanten verkogt te hebben aan den Heer 
    laatste Compt derselver drie timmer negers genaamd 
    Gain, Intrest en Cornelis zijnde in de Colonie van 
    Suriname onder directie van de Weled. Gestr Heer 
    mr. H:J:A: de Vries, voor een somma van drie duij- 
    sent gulds Holl. Courst. soo als de laatste Compt. ook be- 
    kent deselve gekogt te hebben, op navolgende 
    conditiën. 
    de koper sal deselve uijterlijk binnen veertien 
    dagen naa sijn arrivement in de Colonie van Suri- 
    name moeten ontfangen, en indien deselve niet 
    weder naa die Colonie mogt vertrekken, sal hij des- 
    selfs volmagt aan ijmand aldaar moeten senden om 
    gem. drie negers over te nemen, sullende deselve voor 
    d. 1 Januar. 1778 moeten zijn getransporteert, en alle 
    schade en bate van den dag der overgaaf, afflopen ten 
    risico en voordele van den koper 
    De gem drie slaven sullen van geen , boasie , jaas, of 
    besmettelijke siekte moeten zijn aangetast, en 
    indien een of meer derselve daar aan mogten laboreren, 
    of voor de overneming overleden zijn, soos al de koper 
    voor ijder derselve kunnen korten een somma van een 
    duijsent guld.s Holl. Court sonder onderscheit of ’t een der 
    slegste of beste ware en die sieke slaven blijven 
    in eijgendom van de verkopers. 
    de koper sal gehouden zijn de koopspenningen in 
    handen van de gevolmagtigde van de verkopers te 
    betalen in goede gangbare munt, soo als deselve in de 
    gem Colonie gebruijkelijk is, in twee termijnen, en 
    wel bij de overgaaf voor de eerste termijn een somma 
    van twee duijsent gulds., en drie maanden na de over- 
    gaaf, de overige een duijsent gulds 
    Verbindende de Comparanten wedersijds tot naakoming 
    deses hunne personen en goederen onder submissie als 
    na regten. 
    Voorts verklaarden de Heer en Vrouw eerste Comparanten 
    volkomen te constitueren en magtig te maaken, sulks 
    doende kragt deses, den Weled. Gestr. Heer mr. H:J:A: 
    de Vries in de Colonie van Suriname, om gem drie 
    negers volgens bovengem. conditiën en koop contract 
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    aan de Heer mr. H. van der Schaaff of des selfs 
    gevolmagtigde over te geven en te transporteren, 
    de penn. daar voor te incasseren, te remitteren 
    en voorts alles te verrigten, wat de natuur der 
    saake et stijlus loci vereijsschen sal, en de 
    Comparanten selfs present zijnde souden kunnen 
    mogen of moeten doen, en of schoon een ampe 
    ler volmagt gerequireert wierd, welke de Com 
    paranten mits dese voor geinfereert willen ge- 
    houden hebben, met magt van substitutie, 
    onder belofte van ratihabitie, en indemniteijt 
    onder verband en submissie als na regten. actum 
    Harderwijk d. 9. April 1777 
    Voor Boonen en van de Graaff Schepenen compareerde 
    onse meede Raads Vriend de Heer J:B: de Vries ter eenre 
    en de Heer Mr. Hendk van der Schaaff ter andere sijde, 
    en verklaarde de eerste Compart. verkogt te hebben aan 
    de Heer laatste Compt des selfs mulat met naame 
    Joost, zijnde een capable timmer neger, en in de 
    Colonie van Suriname onder directie en opsigt van 
    den Weleld. Gestr. Heer mr. H:J:A: de Vries voor eene 
    somma van twee duijsent vijf hondert guldens Holl. 
    Cour. soo als de laatste Compart. ook bekent deselve 
    gekogt te hebben op navolgende conditiën. 
    De koper sal deselve uijtterlijk binnen veertien dagen 
    na zijn arrivement in de Colonie van Suriname moeten 
    ontfangen, en indien deselve niet weder na die Colo 
    nie mogte vertrekken, sal hij des selfs volmagt aan 
    ijmand aldaar moeten senden, om gem. mulat Joost 
    over te nemen sullende deselve voor den 1. Januar. 
    1778 moeten zijn getransporteert, en alle schade en 
    bate van den dag der overgaaf aflopen ten risico 
    en voordeel van den koper 
    De meergem. mulat sal geen Boasie, Jaas of besmet- 
    telijke siekte moeten hebben, off bij aldien, voor de 
    overneming mogte zijn overleden sal den koop te 
    niete zijn, als meede soo deselve reets mogte ver- 
    kogt zijn. 
    De koper sal gehouden zijn de koop penningen in 
    handen van de gevolmagtigde van de verkoper te 
    betalen in goede gangbare munt, soo als in de 
    Colonie van Suriname gebruijkelijk is drie 
    maanden na de levering verbindende de Compa- 
    ranten wedersijds tot naakoming deses hunne per- 
    sonen en goederen onder submissie als na regten 
    Voorts verklaarde onse meede Raads vrind de 
    Heer J:B: de Vries volkomen te constitueren 
    en magtig te maaken, sulks doende kragt deses. 
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    den WelEd. Gest. Heer mr. H:J:A: de Vries in de Colonie 
    van Suriname, om gemelde mulat Joost volgens con- 
    ditien en koop contract aan de Heer mr. Hendrik van der  
    Schaaff of des selfs gemagtigde over te geven en te 
    transporteren de peñn daar voor te incasseren, te re 
    mitteren, en voorts alles te verrigten, wat de natuur 
    der saaken en stijlus loci vereijschen sal, en de  
    Compt. selfs present zijnde soude kunnen mogen of 
    moeten doen, en of schoon een ampeler volmagt ge- 
    requireert wierd, welke de Compt. mits dese voor gein- 
    sereert wil gehouden hebben, met magt van substi- 
    tutie onder belofte van ratihabitie en indemni- 
    teijt, onder verband en submissie als na regten actum 
    Harderwijk den 10. April 1777 
    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen com- 
    pareerde de heer Jacob van Homrigh woonagtig tot 
    Amsterdam, en thans hier present, te kennen ge- 
    vende dat sijn comparants broeder wijlen dor Isaake 
    van Homrigh, welke op den 3. deses alhier is over- 
    leden, wel bij testament door hem op den 1. deses al- 
    hier gepasseert, naa wegmaking van eenige legaten 
    tot sijn eenige en universele erfgenamen heeft 
    geinstitueert, hem Comparant, benevens sijn broe- 
    ders en susters, dan dewijl hij Compart. den staat des 
    boedels van gemelde sijn overledene broeder onkundig is, 
    derhalven ongeraden vind, voor als nog sig in den boedel 
    in te laaten, veel min die simpelijk te aan 
    vaarden. 
    En dewijl egter voor de begraving van ’t lijk dient te 
    werden gesorgt, soo verklaarde hij Comparant bij provisie 
    geresolveert te zijn het lijk ter aarde te doen bestellen 
    en de kosten daar toe behoudens sijn regt van repetitie 
    en preferentie uijt te schieten, dog alle sints buij- 
    ten sijn prejudicie, en sonder daar door te werden ver- 
    staan, sig eenigsints in den voorseijde boedel te 
    hebben ingelaten, veel min eenige acte van me- 
    rediteit te hebben willen plegen, als daar tegens 
    wel expresselijk protesterende bij deesen, en onvermin- 
    dert het regt, om na dat hem den toestant des boe- 
    dels volkomen sal zijn gebleken, deselve te aanvaar- 
    den, het zuijver, off onder beneficie van inventaris, 
    of wel sig daar van in het geheel te abstineren, 
    versoekende hier van acte welcke dese is, om te 
    stekken ten fine en effecte als naa regten 
    behoort. actum den 10. April 1777. 
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    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compa- 
    reerden Rijket Cornelissen en Lijsjen Hendriks Ehe 
    lieden welke uijt overdenkingh van de sekerheijt 
    des doods, geresolveert zijn uijt onderlinge liefde en 
    toegenegentheijt sonder persuasie van iemand 
    malkanderen en den een den anderen te legateren 
    en bemaken, doende sulks reciproce kragt deses 
    het vrugt gebruijk van alle haar gerede en ongerede 
    goederen, die den eerst stervende haerer beijden sal 
    komen natelaten aan de langst levende sijn of 
    haar leven lang, deselve na tugt regten te ge 
    bruijken buijten bespiering en tegen seijgen van 
    ijmand. selfs nog met dien verstande, dat inval 
    gemelde revenues tot langst levende nodige on 
    derhout niet mogte toereijkende zijn, dat den 
    langst levende daar van enige sal mogten tot gelde 
    maken, en bij afsterven van beijden wedersijds 
    erfgenamen alle overige egaal sullen profiteren 
    en genieten. 
    Willende en begerende dat deese na haar dood sal 
    gelden als testament, legaat, codicil of andere 
    beter, soo als na regten best kan bestaan. 
    des ten waren oirconde hebben wij heeren Sche 
    penen dese getekent en gesegelt op d. 12. April 
    1777, was nevens twee cachetten in rood lak ge 
    tekent H:H: Pannecoeck Eco Scheltinga. 
    Voor Boonen en van de Graaff Schepenen compa 
    reerden Beerd van Galen en Jan Beertsen, en ver 
    klaarden ter instantie van Marritje Gerrets 
    weduwe en tugte naresse van wijlen haar Ehe 
    man Jochem Jacobsen naauwkeurig te heb/ 
    ben nagesien een hof, kennelijk gelegen buij/ 
    ten dese stad aan Oosten, gemelde Marretje  
    Gerrets toebehorende, en den selven hof naa haar 
    lieder beste kennis en wetenschap gewaardeert 
    op eene summa van twee hondert vijf en twintig 
    gulds soo als deselve in cas van koop den Comparan 
    ten selfs soude waardig wesen. 
    En hebbende de Comparanten deese haare verklaring 
    na preavisatie van de kragt des eeds, en straffe des 
    mijneeds met schennelen eede bevestigt actum den 
    12. April. 1777. 
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    Voor de Wolff en Pannecoeck Schepenen compareerden 
    Laurens Bakker en Harmijntje Maan Eheliedr. 
    met ons gaande en staande, haar verstand, memorie en 
    uijtspraak ten vollen magtig, en verklaarden uijt onder- 
    Linge liefde en toegenegenheijt malkanderen, 
    den een den anderen te legateren en bemaken 
    het vrugtgebruijk van alle gerede en ongerede 
    goederen welke d’eerst haarer beijde stervende sal 
    komen naa te laaten, ten eijnde de langst levende 
    deselve naa tugtregten sal gebruijken sijn ofte 
    haar leven lang buijten bespiering van ijmand 
    sullende hier van uijt bescheijden zijn de klederen 
    van des eerst stervende, welke immediant bij het 
    overlijden onder haar kinderen, ofte naaste vrien- 
    den sullen verdeelt werden. 
    Edog sijlver, goud, kleijnodien tot haar lijf gehorende 
    sullen nevens de overige boedels goederen de tugt 
    onderworpen zijn, met dien verstande dat het de 
    langst levende sal vrij staan, deselve benevens 
    de overige goederen te mogen verkopen, behoudende 
    aan de koopspenningen de tugt. 
    Soo het bij overlijden van de laatste haarer beijden 
    kwam te gebeuren, dat deese of geene haarer 
    kinderen nog minderjarig was, sal den gehelen 
    boedel onverdeelt onder de meerderjarige verblijven 
    gedurende dese minderjarigheijt, dat ’t Fraterhuijs 
    als dan nog onverkogt zijnde, mitsgaders andere goe- 
    deren die ten meeste nutte van den boedel diende 
    verkoft te werden, in ’t openbaar sullen werden ver- 
    koft, de penningen daar van komende op een seuve- 
    re wijse belegt, ten eijnde de minderjarigen gedurende 
    haar onmundigheijt uijt de interessen van den gehelen 
    boedel souden kunnen werden gealimenteert, gekleed, 
    en geredet, en dese meerderjarig zijnde, sal der cCompa- 
    ranten gehelen boedel egalijk onder haare kinderen 
    verdeelt werden. 
    Begerende dat dese als laatste en uijtterste wille 
    in forme van testament, legaat codicil, of andere betere 
    forme sal werden agtervolgt 
    T’oikonde is dese door ons getekent en besegult binnen 
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    Harderwijk den 17. April 1777 was nevens twee 
    cachetten in rood lak getekent H:H: Pannecoeck 
    R:C:W: de Wolff van Westerode 
    Voor de Meester en de Vries Schepenen compareerde 
    de Heer en Mr. Jac. Apeldoren advocaat binnen dese 
    stad, en verwalter, Rentmeester des Quartiers van 
    Veluwen, en verklaarde in de beste en bestendigste 
    forme van regten te constitueren ende magtig te 
    maaken, doende sulks kragt ende mits desen 
    de Heer en Mr. O:D: Wakker Advocaat voor den 
    Hove van Gelderland, om de saake van den Heer 
    Comparant Ca. Johanna van Apeldoren weduwe 
    en Boedelhouderse van wijlen B: van Marle, in 
    leeven verwalter Rentmeester des Quartiers van 
    Veluwen, waar te nemen, en daar in alle termijnen 
    van regten te respicieren en sodanig te procederen, 
    als den Heer geconstitueerde oordelen en verme- 
    nen sal te behoren, het zij bij Peinding Befaat, 
    of Boding, en daar in alles te doen het geene 
    naa nature en omstandigheid van saaken nodig 
    zijn sal, de saake bij executie te vervolgen, 
    penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
    over de pretensien te liquideren, en te transfigeren, 
    en generalijk alles te doen het geene den Heer 
    Comparant selver present zijnde soude kunnen 
    mogen en moeten doen, ofschoon tot het een 
    of ander nadere procuratie, dan dese nodig mogte 
    zijn, welke den Heer Comparant alhier voor gevise- 
    reert gehouden wilde hebben, met magt van sub- 
    stitutie, het zij pro toto, vel pro parte, naa het 
    goed vinden van den Heer Geconstitueerde verakt onder 
    belofte van ratihabitie, en schadeloos houdinge mits 
    den Heer Geconstitueerde verpligt blijft te doen be 
    hoorlijke verantwoording bewijs en reliqua, van het 
    geene uijt hoofde van deese volmagt sal komen 
    te verrigten, alles sub clausulis de jure solitis 
    en necessarus, waarop den Heer Comparant gestipu- 
    leert heeft ten effecte als naa regten. Actum 
    den 17. April. 1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerde Vrouwe Elisabeth  
    van Kolk weduwe, en Boedelhouderse van wijlen 
    de Heer en Mr J:A: Apeldoren, in leven Burger- 
    meester deser stad, geadsisteert met den Heer  
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    en mr. Jac. Apeldoren, Advocaat alhier, als haaren hier 
    toe verkooren Momboir en verklaarde in de beste en 
    bestendigste forme van regten te constitueren en 
    magtig te maaken, doende sulks kragt ende mits 
    deesen den Heer en Mr. O:D: Wakker Advocaat voor 
    den Hove van Gelderland, om de saake van de Vrou- 
    we Comparante Ca. Johanna van Apeldooren Wedu- 
    we en Boedelhouderse van wijlen B: van Marle, 
    in leven verwalter Rentmeester des quartiers van 
    Veluwen, waar te neemen, en daar in alle termij- 
    nen van regten te respicieren, en sodanig te procede- 
    ren, als den Heer Geconstitueerde oordelen en 
    vermenen sal te behoren, het zij bij peindinge, 
    Bezaat, of Bodinge, en daar in alles te doen 
    het geene na nature en omstandigheijt van saa- 
    ken noodig zijn sal. 
    De saake bij executie te vervolgen, penningen 
    te ontfangen, en daar voor te quiteren, over de  
    pretensien te liquideren, en te transfigeren, en ge- 
    neralijk alles te doen het gene Vrouwe Comparante 
    selver present zijnde, soude kunnen, en moogen, en moe- 
    ten doen, al schoon tot het een, of ander nadere 
    procuratie dan deese nodig mogte zijn, welke de 
    Vrouwe Comparante alhier voor geinfereert gehou- 
    den wilde hebben, met magt van substitutie, het 
    zij pro toto vel pro parte, naa het goedvinden van 
    Heer Geconstitueerde, voorts onder belofte van rati- 
    habitie en schadeloos houdinge, mits den Heer 
    Geconstitueerde verpligt blijft te doen behoorlijke 
    verandwoordinge, bewijs en reliqua van het geene 
    uijt hoofde van dese volmagt sal komen te ver- 
    rigten, alles sub clausulis de jure solitis, ac ne- 
    cessarus, waar op de Vrouwe Comparante gestipuleert 
    heeft, ten effecte als na regten Actum d. 17. April 
    1777. 
  
    Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerde Wij- 
    nand Horst en Jannetje Jacobs eheliedr. welke bekenden 
    voor sig en haar erven opregt en deugdelijk schuldig te  
    wesen aan Andries Wulfsen een hondert Caroli guldens 
    ter leen verstrekt, om daar meede te betalen een schuijt 
    sonder sijn toebehoor gekoft van Aalt Cornelissen, be- 
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    lovende daar voor jaarlijks op de verschijndag (: heden 
    over een jaar d’eerste te sullen betalen vier gulden 
    aan rente, en daar mede te continueren tot de fi- 
    nale aflosse toe, die jaarlijks op de verschijndag 
    sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaars be- 
    vorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opge 
    eijscht zijnde, tot securiteijt van voorsr capitaal 
    renten en kosten verbinden Comparanten in specie 
    boven genoemde schuijt, met des selfs zeijlagie 
    touwels met ’t geen verder daar toe behoort, stel 
    lende all verder tot een whaarschap haare personen 
    en goederen ten bedwang en submissie als na regten, 
    met renunciatie van alle exceptien dese contrarie 
    rende in specie van ongetelden gelde actum Har- 
    derwijk den 21. April. 1777 
    Voor Pannecoeck loco Boonen en Vries loco Schel- 
    tinga Schepenen compareerde Jan Reijertsen Vos  
    weduwnaar en Boedelhouder van Elisabeth Olofs 
    sig sullende verandersaten verklaard met onder be- 
    noemde voogden te hebben overslag gemaakt van den 
    staat des boedels, en vermits Comparant sedert den 30. 
    Maart 1769, wanneer wijlen sijn voorsr vrouw binnen 
    dese stad begraven is, vele kosten heeft moeten 
    inpenderen tot onderhout van sijn twee minderjarige 
    kinderen, dienthalven aan deselve kinderen met 
    namen Jan en Antje niet meer voor s’moeders ver- 
    sterf heeft kunnen bewijsen als aan ijder drie 
    gulden te betalen als sij respectivelijk sullen 
    mundig zijn, daar en boven aan deselve te geven 
    haar overledene moeders klederen te weten 
    een damaste rok 
    twee bonte cottoene jakjes 
    een rouw dito 
    een witte linnen boeselaar 
    een roode Vriese dito 
    een diemette Rok 
    een testament met twee silveren krappen 
    welke sullen verblijven onder de bewaringe van 
    de Weduwe Peter Beerdsen Smit, zijnde der kinderen 
    oud moej. 
    Voorts neemt de Comparant op sig alle de schulden 
    van den boedel, met belofte om de kinderen daar 
    altoos voor te sullen wagten en sharen, als mede  
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    om deselve te alimenteren reden kleden en van het nodi 
    ge te voorsien, tot dat deselve sullen mondig wesen, en 
    deselve te laten leeren, als de omstandigheijt des boe- 
    dels sal mede brengen. 
    hier waaren aan over en mede te vreeden Beerd Olof- 
    sen en Peter Olofsen, welke huijden morgen door 
    de heeren van de Magistraat tot voogden zijn aange- 
    stelt. 
    T’oirkonde is dese bij ons in qualiteijt als overwees- 
    meesteren g’approbeert en getekent binnen Harder 
    wijk den 21 April 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerden Ber- 
    nardus Beemer en Maria Schelwalt Ehelieden, de vrouw 
    soo veel nodig als dienstig geassisteert met haar voorsr 
    Eheman welke te samen voor haar en haar erven 
    bekennen en verklaren opregt en deugdelijk schuldig 
    te zijn aan mr. J:C: Huijsman en Albarta Apeldoren 
    en haar ervene. 
    primo de somma van een hondert Car. guldens, heenko- 
    mende, als zijnde sodane resterende peñn, als Compa- 
    ranten op den 23. Novemb. 1775. aan gemelde bekent 
    hebben schuldig te zijn, sonder dat verder aan die 
    acte eenige alteratie sal werden toegebragt, maar 
    in sijn volle waarde sal blijven. 
    ten tweede, nog verklaren Comparanten aan gemelde mr. 
    J:C: Huijsman en vrouw wegens geleende peñn schul- 
    dig te zijn de somma van 200 Car. guld breder volgens 
    afgegeven handschrift bekent, die door dese sal zijn 
    gemortificeert en geannulleert. 
    Voor welke gesegde 300. gulden Comparanten met 
    haaren vrijen wille na volkomene informatie 
    van verwillekeurings regten verbinden, ende bij paraten 
    executie en aankering verwillekeurt hebben, doende 
    sulks kragte deses, alle haar gerede goederen, geene 
    van dien uijtgesondert, om alle hinder en schade daar 
    aan te mogen verhalen, selfs aannemende om ge- 
    seide peñn bij de eerste aanmaninge te sullen voldoen, 
    bij verweijgering deselve goederen in een vrijwillig 
    verwin overgegeven werden, ten dien eijnde dan ook ex- 
    pres zijn reminicerende van alle exceptien dese eenigsints 
    nadelig actum den 24 April. 1777. 
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    Voor deselve Schepenen compareerden Aalt Cornelissen 
    en Maritje Everts Eheliedr, en bekenden, verkoft, ge- 
    cedeert en over gegeven te hebben aan Wijnand Horst 
    en Jannetje Jacobs Ehelieden een schuijt sonder 
    zeijlagie ofte touwerk voor twee hondert en vijftig 
    gulden, waar op Comparanten in mindering ontfangen 
    hebben hondert gulden, daar benevens hebben 
    koperen mede present zijnde aangenomen 
    om tegens Amsterdamsche kermis aanstaande 
    te sullen betalen vijftig gulden, en voorts 
    alle jaar met 1e. meij te sullen betalen vijf en 
    twintig gulden, tot dat de volle koops penningen 
    sullen wesen voldaan, tot securiteijt van den 
    voorsr nog resterende peñn verbinden de koperen 
    in specie voorsr. schuijt, mits gaders haarlieder 
    personen en goederen, om alle hinder en schade 
    daar aan te kunnen verhalen met submissie als nae 
    regten actum den 27. april. 1777 
       Ten versoeke van mr. H:J: Ardesch qq 
        is dit onderstaand magescheijt hier 
        geregistreert 
    Ten overstaan van ons ondergetekende magescheids 
    Vrinden en Dedings lieden ten wederseijden hier toe 
    versogt, is tussen Jentje Geurts weduwe van Beert 
    Gerretsen in dese geassisteert met Hendrik Aalt 
    sen als haaren gekoren momber ter eenre en Jan 
    Gerretsen en Eijbert Hendriksen als bij appoinite 
    van den 17. Julij 1776. door den Heer Verw. landdrost 
    van Veluwen aangestelde momberen over de drie 
    kinderen van gemelde Jentje Geurts alle minder 
    jarig met namen marrietje , Gerretje en 
    Willemtje Beerds bij wijlen haar gemelde Ehe- 
    man Beerd Gerretsen in egt verwekt ter andere 
    sijde gemaakt, gededigt en geslooten een onver- 
    brekelijk erf magescheijt over den boedel en 
    nalatenschap, soo en als tussen voorñ Ehelieden 
    beseten, en door dode van Beerd Gerretsen nagela- 
    ten is, ende sulks op volgende wijsen. 
    Dat, na alvorens den staat en inventaris in voege 
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    door 1o. condividente getekent is overgegeven, door de 
    laatste condividenten geexamineert zijnde tussen 
    partijen geconvenieert is, dat de eerste condividente 
    alle haare klederen en lijfs behoor sal behouden 
    en daar tegen aan de voogd overgeven alle kle- 
    deren en lijfs behoor van haar voorñ man cap. 
    3. van den inventaris vervat die de voogden be 
    kennen ontfangen te hebben. 
    Dat ten aansien van alle de gerede goederen 
    actien en irediten deses boedels volgens de 
    teneur der Huijwlijks voorwaarden d.d. 13. April 1765. 
    gemeen zijnde geaccordeert is, dat de eerste condi- 
    vidente deselve goederen ingevolge gedane cesti- 
    matie sal aannemen en behouden soo als deselve 
    aan haar in vollen eijgendom werden overgegeven. 
    en daar tegen aan de kinderen uijtkerende geregte 
    halfscheijt van het suijvere provenue des boe- 
    dels bedragende volgens cap 5 en 6 van den inven- 
    taris- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f. 1210 -:- 
    en daar tegen de schulden en lasten 
    des boedels cap. 7 - - - - - - - - - - - - -       474 – 4 – 8  
             dus blijven - - - - - - - - -        735 – 15 : 8 
    soo dat de 1o. condividente aan haare drie voorñ 
    kinderen, als sij tot haar mondige dagen geko- 
    men sullen zijn sal uijtkeren de geregte half- 
    scheijt ad - - - - - - - - - - - - - - - - - f 367 : 17 : 12 
    Belovende daar en boven deselve te alimenteren 
    tot haar mondigheijt toe, soo en als naa staats 
    gelegentheid behoort, en daar en boven alle de 
    schulden en lasten des boedels alleen sonder 
    beswaar van haar kinderen te sullen draagen 
    dat ten aansien van de ongerede goederen, op 
    inventaris cap. 1. vermeld, vermits bij de huijw- 
    lijks voorwaarden niet geprescribeert is, op wat 
    wijse deselve souden vererven, tot voorkoming van 
    disputen en kosten geaccordeert is, dat die onge- 
    rede goederen bestaande in een ene een half math 
    Hoojland op de maate onder den ampte van 
    Ermelo, Buurschap Hoophuijsen, en twee  
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    schepel saaijland in het schependom van Harder 
    wijk op de kleijne vaaren in hierden gelegen, al- 
    leen bij de kinderen in eijgendom sullen verblijven 
    eeuwiglijk en erflijk, dog dat de eerste condivi- 
    dente daar van de vrugten en opkomsten (: mits 
    alle jaaren de ongelden betalende :) daar van  
    sal profiteren. 
    waar mede parthijen verklaeren goed genoe- 
    gen te neemen en in vrede gescheiden te zijn 
    onder belofte van wharinge als magescheijt 
    regt op veluwen en gebruijkelijk is 
    Actum ten overstaan van ondergetekende 
    scheijts vrinden die nevens de condividenten, de 
    se hebben getekent op den 10. october 1776. 
    was met diverse handen getekent 
    dit merk X heeft Jentje geurts weduwe van 
    Beert gerretsen eijgenhandig geset op dato als 
    boven 
    get Hartger Willemsen  Michel Evertsen 
        Jan Gerretsen qq 
    Hendrik Aaltsen qq  Eijbert Hendriksen qq 
    H:J: Ardesch als mage-  Hartger Willemsen 
    scheids vrind    dedings vrind 
    Aalt Hendriksen dedings Michel Evertsen 
    vrind        dedings vrind 
 
    Regist: 30 meij 1777 
     
    Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is Evert Hol en Evert Duverge voor 
    het erf en sterfhuijs van Beerdje Hartgers in leven weduwe 
    Wouter Petersen des beloofde Geerlof Gerretsen en Hen 
    Hendrikje Wouters Ehelieden als eenige en naaste erfgenaam 
    ab intestato voorsr. Burger te vrijen als erfhuijs regt is 
    actum Harderwijk den 6. Meij 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvanks regt is Hermannus 
    Lunterbos en Jan van Luijk voor het erf en sterfhuijs van 
    den Heer Petrus Wijnstok in leven rustend Predikant 
    alhier, des beloofde mr. H:J: Ardesch Scholtus van 
    Ermelo, in qualiteijt als Executeur testamentair 
    namens de respective Erfgenamen voorsr. burgen te 
    sullen wharen en vrijen als erfhuijs regt is actum den 
    7. meij 1777 
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    Voor Westervelt en Apeldoren Schepenen compareerde Reijer 
    Willemsen den Grooten, welke bekende voor sig en sijn erven 
    te hebben verkoft, en kragt deses te cederen en transpor- 
    teren aan en ten erflijken behoeve van Elbert Aalten 
    en Aartje Stevens Ehelieden een math hooijland gele- 
    gen op de Oostermehen, naast dat van Beerd Hendriksen 
    doende in ordinaris verponding behalven de stad stuijvr. 
    16. stuijvr., en thins, inval die er op mogte staan, met 
    sijn regt en geregtigheijt voor een somma van drie hondert 
    en sestien guldens vrij geld, waar van Comparant bekent 
    voldaan en betaalt te wesen, des beloofde voorsr. parceel 
    te wagten en wharen commervrij, en alle voor pligt 
    tot de verponding over 1775 daar van aftedoen, als erf- 
    koop regt is onder verband en submissie als na regten. 
    actum Harderwijk den 10. meij 1777. 
  
geprothocoll. ten    Voor de Meester en Scheltinga Schepenen compareerde 
nieuw prothoc. Rub.   Juffr. Maria Margaretha Angeard weduwe van 
Vrouwenstraat   Johan van Baalen in leven Conrector van het Veluw- 
fo. 134.    sche Gymnasium alhier, en bekende wegens opgenomen 
    en ter leen ontfangen penningen opregt en deugde- 
    lijk schuldig te weesen aan de twee juffr. Helena  
    en Andrea Schaart en haar erven, een summa van 
    drie hondert caroli guldens, daar voor Comparante belooft 
    jaarlijks op de verschijndag (:heden over een jaar d’eerste:) 
    te sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hondert 
    en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, die 
    alle jaar op de verschijndag sal kunnen geschieden 
    mits een vierde jaar bevorens van d’eene of andere sijde 
    opgeseijt of geeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. 
    capitaal renten, en onverhoopte kosten verbind Compa- 
    rante in specie haar Huijs en erve staande binnen dese 
    stad in de kerkstraat tussen het huijs van Gerret Schuur 
    man ter eenre, en de schuur van den Heer Burgermr. 
    van de Graaff ter andere sijde, soo als bij haar selve 
    bewoont werd, stellende tot een verdere whaarschap haar 
    persoon en goederen ten bedwang en submissie als naa 
    regten, met renunciatie van alle exceptien dese 
Transport door d. Wed Lam  contravierende, in specie van ongetelden gelden actum 
bertus moojen aan Aard  Harderwijk den 14. Meij 1777. 
  
Verhoef een Huijs d.d  Voor Westervelt en Schrassert compareerde Jan Aardsen wo- 
17. meij 1777 REP fo. 35.V.  nende te Nijkerk, welke verklaarde voor sig en sijn erven 
    in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en  
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    kragt deses te cederen en transporteren aan Lubbert 
    Franken en sijn erven de 20.’ portie in een erve en 
    goed gelegen in Hierden aan de waterweg, soo als 
    thans bij Willem de turfbaas van dr. Wolfsen bewoont 
    werd, waar van de koper een geheel vijfde part in com 
    peteert voor de summa van vijftig gulden vrij geld, daar 
    van Compart. bekent voldaan en betaalt te zijn, des 
    beloofde voorsr 1/20 part te wagten en te wharen 
    kommervrij als erfkoop regt is onder verband en submis- 
    sie als na regten actum Harderwijk den 19. meij 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
    Roeloff van ingen woonagtig te Amsterdam, dog thans 
    alhier present, en verklaarde in de beste en besten- 
    digste forme rechtens te constitueren en magtig te 
    maaken kragt deses sijn Ehevrouw Gijsberta Stevens  
    de meester, ten eijnde om met haar moeder en verdere 
    kinderen en Erfgenamen van wijlen haar vader Steven 
    Steven de Meester, treden tot schiftinge en deijlinge van 
    den alingen boedel, daar omtrend te handelen soo en 
    als sijs al goed vinden, en ten dien eijnde magescheijt 
    opte rigten en tekenen, en in allen opsigte sijn persoon 
    te representeren, voor alle evictie te caveren, en 
    wijders tam generaliter quam specialiter te doen 
    en laten geschieden, wat den Compart present zijnde 
    soude konnen of moeten doen met magt van substi- 
    tutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt onder 
    verband en submissie als na rechten actum den 20. meij 
    1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerden Hendrik Moojen 
    Smitmeester op de provinciale munte alhier en 
    Francina van Eijbergen Ehelieden, welcke bekenden 
    voor sig en haar erven in een vast en stedigen erfkoop 
    te hebben verkoft, en kragt deses te cederen en trans/ 
    porteren aan Rutger Huijgen en Wilmina Tewes 
    ehelieden en haar erven een heele vragt in de Rhun 
    moole voor dese stad gelegen, met sijn lusten en 
    lasten, soo als verkoperen deselve tot hier toe 
    beseten hebben voor drie hondert Caroli guldens Vrij- 
    geld, waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn 
    des belovende voorsr vragt te wagten en wharen als 
    erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
    actum Harderwijk, 22. Meij 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen loofden en 
    wierden Burgen als voorvank regt is André Stolte en Roelof 
    Jager voor het erf en sterfhuijs van dr. IJsaak van Hom- 
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    merigh, des beloofde dr. marten Steven van Cooth, bij missive 
Fol. 28.Vs et Seq. geregis  van d. 22 Meij 1777 specialijk hier toe versogt door des overledens 
treert de boedelscheij-  Broeders als erfgenamen voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
ding tussen Jentje Geurts  regt is actum Harderwijk d. 24. Meij 1777. 
  
wed. van Beert Gerret  Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde Joan 
sen en de voogdes van  van Voorst, Weduwenaar Boedelhouder en Tugtenaar van alle 
haar kinderen ter andere  gerede en ongerede goederen van wijlen sijn Ehevrouw 
sijde.    Elisabeth Apeldoren, ende verklaarde, ter voldoening aan 
    deser stads willekeur, sijn tugt mits desen te verburgen met 
    de personen van Johan Arnold Haklander en Jan Luts, 
    die beide present zijnde dese burgtogt hebben aange- 
    nomen, belovende de Comparant daar en tegen deese 
    sijne burgen alle sints te vrijen en guaranderen 
    als regt is, en die tugt te gebruijken en regeren, soo 
    als een goede huijsvader toe staat te doen, onder 
    verband en submissie als na regten actum den 
    24. meij 1777. 
  
    Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden 
    Reijnier Reijniersen en Harmannus Lunterbos voogden 
    van de minderjarige kinderen van Andries van Asselt 
    en Woutertje dreesen in leven Ehelieden, hier toe speci- 
    alijk door de Heeren van de magistraat geautoriseert 
    en verklaarden kragt deser in een vast en stedigen erf- 
    koop te hebben verkoft, en over sulks te cederen en 
    transporteren aan en ten erflijken behoeve van Jan 
    van Essen en Jannetje Rende Ehelieden een huijs 
    en erve staande in de Wullewevers vulgo Lutteke 
    poortstraat tussen de huijsen van Sijmon Geurtsen 
    ter eenre, en Willem Roest ter andere sijde, doende in 
    ordinaris verponding sonder stad stuijvr. 1.14 aan straat 
    geld 1-:- voor een summa van drie hondert en veer- 
    tig caroli guldens ad. 20. stuijvers ’t stuk, welke daar 
    in gevestigt sullen blijven, volgens brief en segul 
    als sij lieden op heden daar van gepasseert hebben 
    belovende voorsr. parceel te wagten en wharen kom- 
    mervrij, en alle voorpligt tot de verponding 1775. 
    heerstede geld tot ult junij 1777 en straatgeld 1. meij 1777 
    daar van af te doen als erfkoop regt is alles onder verband 
    en submissie als na regten actum Harderwijk 16. Junij 
geprothocoll. ten   1777 
nieuw prothocol Rub  Voor deselve Schepenen compareerden Jan van Essen 
Wulleweverstraat   en Jannetje Rende Ehelieden, welcke bekenden wegens 
fo. 231.    den aankoop van een huijs staande in de Wullewevers 
    of Lutteke poort straat tussen de huijsen van Sijmon 
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    Geurtsen ter eenre, en dat van Willem Roest ter ande- 
    re sijde, opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Reij- 
    niers Reijniersen en Harmannus Lunterbos als voogden 
    van de minderjarige kinderen van Andries van Asselt 
    en Woutertje Dreesen in leven Ehelieden, eene summa 
    van drie hondert caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk 
    waar voor sij beloven jaarlijks op de verschijndag, zijnde 
    den 1en Febr 1778 het eerste te sullen betalen vier 
    gelijke guldens van ijder hondert, en daar mede te con- 
    tinueren tot de volle aflosse toe, staande dese Com- 
    paranten vrij om jaarlijks hondert gulden in mindering 
    van voorsr. capitaal te kunnen afleggen, mits een vier- 
    de jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
    Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en kosten, ver- 
    binden Comparanten boven gemelde huijs, soo als het 
    selve door de voorsr. voogden heden aan haar getrans- 
    porteert is, stellende tot een verdere whaarschap haar 
    personen en goederen ten bedwang en submissie als 
    naa regten met renunciatie van alle exceptien dese 
    contravierende in specie van ongetelden gelden actum 
geprothocoll ten   Harderwijk den 16 Junij 1777. 
  
nieuw prothocoll   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
Rub marktstraat   Jan van Velthuijsen en Evertje Gerrets Ehelieden, en be 
fo. 312 Vs Hoven fo. 20  kenden voor sig en haar erven wegens opgenomen en ter 
    leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
    te wesen, aan en ten erflijken behoeve van Helena  
    en Andrea Schaart een summa van hondert en vijftig 
    gulden, waar voor sij Comparanten beloofden jaarlijks op 
    de verschijndag (. heden over een jaar d’eerste .) te sullen 
    betalen aan rente ses gulden, en daar mede te conti- 
    nueren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op de ver- 
    schijndag sal kunnen geschieden, mits drie maanden 
    bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van 
    voorsr. capitaal renten en kosten verbinden Comparanten 
    in specie haar huijs en erve staande in de groote markt 
    straat, op de hoek van de Nonnen straat, en naast 
    het huijs van Cornelis Buurman, soo als bij haar 
    selve bewoont werd, als mede een hof gelegen buijten 
    de groote poort tussen de hoven van de Weduwe van 
    den Rentmeester G. Buijtenhuijs ter eenre, en van de 
    weduwe van Jochem Jacobsen, ter nadere sijde, soo als 
    bij haar selve gebruijkt werd, stellende tot een verdere 
    whaarschap haare personen en goederen onder bedwang en 
    submissie als na regten, met renunciatie van alle  
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    exceptien dese eenigsints contravierende. in specie van 
    ongetelde gelden actum Harderwijk den 18. Julij 1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerde Johan Arnold Hak- 
    lander, geerfde Burger alhier, en verklaarde sig mits desen 
    te stellen tot Burge voor soodane arrest als schipper 
    Dirk Wijngaard, op de persoon van -------------Sterrenberg 
    pratense Bode van Grol heeft ondernomen om te strek- 
    ken volgens willekeur. des beloofde voorñ Dk. Wijngaart 
    thans meede prasent, dese sijn Burge te vrijen en 
    guaranderen als regt is, onder verband en submissie als 
    na regten actum den 21. Junij 1777. 
  
    Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der stad Harderwijk 
    doen kond en certificeren mits dese, dat vermits den boedel 
    van C.C. Novisadi gewesen muntmeester alhier, door diverse 
    Crediteuren met middelen regten is geassecteert geworden, en 
    sijn L. heeft kunnen goed vinden op den 23. Augus. 1776 ´t gerede, 
    en op den 3.Septemb. daar aan volgende ´t ongerede t´abandonneren 
    hebben wij goed gevonden eerst het gerede, en bij insuffisance 
    het ongerede te doen distraheren, gelijk wij in ´t openbaar 
    op den 28. April 1777 hebben verkoft aan Wijnandus Kruijskerk 
    predikant in de nederduijtsche gereformeerde gemeente 
    alhier en Abigael Brouwer Ehelieden een wel aangelegde 
    t’huijn, voorsien met een fraaje coupel en verder getimmer, 
    geenvironneert met een steene muur, beplant met exqui/ 
    site boom vrugten, en daar binnen een wel geapproprieerde 
    visvijver, gelegen op deser stad Wester blokhuis, sulks voor 
    een summa van seven hondert en seventig caroli guldens 
    op conditie, dat de koperen ofte haar erven gehouden 
    en verpligt sullen zijn jaarlijks, aanvang genomen hebbende 
    men den 28 april 1777 aan deser stad Rentmeesteren ten 
    behoeve van de stad te betalen een canon van twee gulden 
    sonder dat het den koperen ofte haar erven sal vrij staan 
    dit verkoft parceel te raferen ofte vernietigen, maar 
    moeten laaten verblijven in deselve staat, waar in ´t selve 
    sig tegenswoordig bevind.  
    Als mede dat het dese koperen ofte haare erven niet sal 
    vrij staan tot nadeel en prejudicie der naaste buuren daar 
    te laaten maken vuur ofte fineer ovens als met meerdere 
    bij appointement van den 4. Novemb. 1763 aan gem No- 
    visadi geaccordeert, staat uijtgedrukt. 
    en vermits gemelte koops peñn aan den secretaris zijn be 
    taalt, om deselve onder de daar toe geregtigde te dis- 
    tribueren, verklaren wij mits dese voorsr. t’huijn met 
    des selfs ap en dependentie te cederen, en in vollen 
    en volkomen eijgendom van s’Heeren weegen te transpor- 
    teren aan gemelte Dr. Wijnandus Kruijskerk en Abigael  



 
65

ORAH 155     1777     fol. 032vso 
 
    Brouwer Ehelieden en haare erven, met belofte 
    om deselve van s’Heeren wegen en whaare te sullen 
    zijn, waar voor de persoon van de gewesen munt 
    meester Novisadi, mits gaders sijne goederen sullen 
    wesen verbonden ten bedwang en submissie als na 
    regten. 
    T’oirkonde etc. Actum d. 27 Junij 1777. 
  
    Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stad 
    Harderwijk doen kond en certificeren mits dese, alsoo 
    Hendrik van Raalten senior en Gerretje van Asselt 
    Ehelieden, sij vrouwe zijnde, een dogter, eenige en 
    universele erfgenaam van Albert Aerendsen van  
    Asselt en Hendrikje Willems in leven Eheliedr, sig 
    op den 17 januar 1777 bij request aan ons geadresseert 
    en verklaart hebben haar ouderlijken boedel te aban- 
    donneren en verlaten, hebben wij deselve op haar ver- 
    soek voor desolaat verklaart en goed gevonden de 
    gerede en ongerede goederen in usum jus habentium 
    te verkopen, gelijk wij op den 21 April daar aan 
    volgende in ’t openbaar verkoft hebben. 
            1) aan Arend de Wilde en Anna Stulting ehelieden en 
    haar erven een huijs met de schuur staande in de 
    Schoenmakers straat op de hoek van de Valcke straat ter eenre 
    en de herberg de Bijl ter andere sijde, soo en als thans 
    bij koperen selve bewoond werd, doende in verponding be- 
    halve de stad stuijver 4. guld. 9. stuijvr. en saam aan straat 
    geld 2. guld. voor drie hondert en thien gulden 
            2) aan Jacob Wichter van de Graaff soontje van mr. Abraham 
    van de Graaff onsen secretaris een halve camp met sijn 
    holtgewasch, waar van de weder helt in eijgendom toebe- 
    horende is aan geseide Hendrik van Raalten en Gerretje 
    van Asselt Ehelieden gelegen buijten dese stad in de 
    Jonkeren Engh, aan bijde sijden gelegen aan het hout 
    gewas van gem. secretaris van de Graaff en aan eene kant 
    naast Van evelts camp, doende dese halve camp in 
    ordinaris verponding sonder stads stuijver 10. stuijvs 10. peñn 
    voor een hondert agt en seventig gulden. 
            3) aan Vrouwe Elisabeth van Kolk weduwe en Boedel 
    houdersche van wijlen onsen meede Raads Vrind mr. Jan 
    Apeldoren een hofje gelegen aan de kuijpwal bij de groote 
    poort, naast de hof van koperse, soo als bij Hendrik Claassen 
    in haar gebruijkt werd, en daar aan huur heeft tot peto 1778 
    tot profijt van Coperse, zijnde vrij van verponding, sulks voor 
    een summa van twee en vijftig gulden. 
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                     respective            
    En vermits de koops peñn door onsen secretaris zijn ontfangen 
    om bij ons onder de Crediteuren gedistribueert te werden, dien 
    volgens verklaren wij kragt en mits desen aan de respective 
    kopers en haare erven te cederen, en in vollen en volko- 
    men eijgendom te transporteren van s’Heeren wegen een 
    ijder sijn gekofte parceel, belovende deselve te wagten 
    en te wharen kommervrij, en alle voorpligt ten aan 
    sien van het huijs de verponding over 1775 heerstede 
    geld tot ult. junij 1777 en het straat geld tot 1. meij 1777. 
    de verponding van de halve camp over 1775 incluijs daar 
    van aftedoen, alles ten effecte als naa regten 
    T’oirkonde etc. actum 1. Julij 1777 
      Ter instantie van Jan Hendrik Schutte 
      Wedr. van Aleijda Winkelaar Bruijde- 
      gom ter eenre, ende Maria Willemsen 
      van Wekerum jonge dogter, Bruijd 
      ter andere sijde, werden alhier gere- 
      gistreert de volgende Huwelijks voor- 
      waarden met de twee inventaris- 
      sen daar toe relatijf. 
    Op huijden data onderges is ten overstaan van versogte 
    huwelijks vrinden, een wettig huwelijk beraamd en 
    gesloten tuschen Jan Hendrik Schutte, wedr. van 
    Aleijda Winkelaar Brijdegom ter eenre, ende jonge 
    dogter Maria Willemsen van Wekerum Bruijd ter an- 
    dere zeijde. 
    Dat dit huwelijk naar land en kerken ordre sal 
    worden voltrokken 
    dat de contrahenten tot stuur en stant deses huwelijks 
    aanbrengen alle haare goederen als sij tegenswoordig 
    zijn besittende, of haar aan erven of aan sterven 
    mogten 
    En is verder speciaal bedongen dat de gemeenschap 
    van goederen sal zijn en blijven geexcladeert, en in 
    allen gevallen retour van goederen plaats hebben sal, 
    soodanig ook, dat den een met des anderen schulden, voor dato 
    deses huwelijks gemaakt, niet sal te doen hebben, 
    of daar voor aanspreekelijk zijn, ter welken eijnde door 
    de Contrahenten Inventarissen hunner goederen gefor- 
    meert, en getekent zijn 
    Dat in cas van kinderen het retour meede subsisteren 
    sal, en van het eene kind op het andere erven tot 
    des laatsten of eenigste dood, en dan weder keeren in 
    dien boesem, daar sal van daan gekomen zijn 
    Dat echter winst en verlos staande huwelijk te 
    vallen half en half wesen sal. 
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    dan nog hebben Contrahenten elkanderen reciproquelijk 
    bemaakt de lijftugt in alle de goederen door des 
    eerst afstervende sullende ontruimt en nagelaten 
    worden, om bij de langst levende tot weder trouwens 
    toe naar lijftugt regten te worden bezeeten. 
    waar buijten egter blijft het lijfs behoor klijnodien 
    en cieradien dewelke binnen ses weeken na doode 
    des eerst stervende aan des selfs vrinden sullen werden 
    uijtgereikt. 
    Tot nakoming van welk gunt voorsr. contrahenten 
    verbinden haare persoonen en goederen ten bedwang 
    en submissie als naar regten, en zijn hier van twee 
    eensluijdende gemaakt, en wederzijds geteekent 
    op den 28 junij 1777 was met diverse handen getekent 
    Jan Hendrik SchutteMaertjen Willems 
    ( E:J: Ammon 
Huijwlijk    ( L. van Veldhuijsen 
       Vrinden   ( W.V.D. Kraaths 
    ( Gerret Jan Bussink 
    in margine stond 
    geregistreert ten Prothocolle van huwlijks voorwaarden 
    en magescheiden in den ampte van Ede fol 181 Vs 
    et 182 recto op den 28. Junij 1777 was get E:J: Ammon 
    Prothocolhouder 
       Inventaris van sodane goederen als 
       Jan Hendrik Schutte Wed. van Aleijda  
       Winkelaar, in huijwlijk staande 
       te treeden met Maria Willemsen  
       van Wekerum ten huwelijk aan 
       brengt 
    Dewijl die goederen alle staan gespecificeert op den 
    inventaris door hem als Wed in dato den 14 Aug. 1775. 
    geformeert, en nog voor handen zijn, word daar toe relatie 
    gemaakt, en daar voor gehouden of alhier geinfereert 
    was 
       oirkond onse onder tekeninge op 
       den 28 Junij 1777 was getekent 
       Jan Hendrik Schutte 
       Maertjen Willems 
        
       Inventaris van sodane goederen als 
       Maria Willemsen van Wekerum 
       in huijwlijk staande te treden 
       met Jan Hendrik Schutte ten 
       Huijwlijk aanbrengt. 
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    ongerede goederen 
    Twee derde min een sestiende part aan een Erff onder 
    Ede, in Veldhuijsen gelegen 
    gerede goederen 
    aan diverse obligatien bedragende samen f 1450 -.- 
    voorts 
    12. bedlaakens 
    10. sloopen 
    20. servetten 
    6. tafellakens 
    2. gordijnen 
    4. groote, 4 kleijne silvere lepels, en 3. fourchetten 
    1. bed, 1. peuluwe, 3 kussens 
    2. catoene, 2 wolle dekens 
    1. dekbedje, 1. ledicant en behangsel 
    1. eijke kabinet, 1 d. l na tafel. 
    6. stoelen, 1 lessenaar 
    1. groote Bijbel 
    2. deelen van Brakel 
    2. d. van Hellenbroek over het hooge lied 
    de brieven van Rittervoort 
    wilt de twist des Heeren met sijn Wijngaart 
    Christus groote intrest van Guetrij 
    van der kamp over de cathegismus 
    Hellenbroek over ’t lijden 
    1. koopere doofpot 
    2. d. coffij ketels 
    1. d. coffij kan 
    22. paar porcelaine kopjes en schoteltjes 
    twee porcelaine trekpotten 
    1. melk kannetje 
    2. kopere kandelaars en snuijter 
    1. delfts stelsel 
    3. porcelaine spoelkommen 
    1. spiegel 
    2. koopere potten 
    1. tinne waterfles 
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    1. kopere taartepan 
    1. kopere theeketel 
    1. peper bosch 
    1. thee tafel 
    2. strijkijsers 
      Aldus geinventariseert en getekent 
      op den 28 Junij 1777 was getekent 
      Maartjen Willems 
      Jan Hendrik Schutte 
    Registr. 4. Julij. 1777. 
  
    Voor Scheltinga en Apeldoren Schepenen als geerfden 
    in veluwen compareerden Jan Arnold Haklander en 
    Beeltje Hendriks Ehelieden, de vrouw met haar Eheman 
    geassisteert, en 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 Gerret Hendriksen en Aard Hendriksen en 
    Willemtje Jans Ehelieden een capitale summa groot 
    twee duijsent vier hondert en vijftig Caroli guldens ad 20. 
    stuijvs. ´t stuk, waar voor sij Comparanten jaarlijks op de 
    verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen ver- 
    schulden drie gelijke guldens van ijder hondert, welcke 
    renten jaarlijks uijt der Comparanten portie in de revenuen 
    der onderstaande goederen door de Rentrekkeren sullen genoten 
    en geprofiteert werden, sullende hier mede continueren 
    tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem verschijndag 
    sal kunnen geschieden mits een vierdeel jaar bevorens 
    van d’een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
    Tot securiteit van voorsr. capitaal hinder en schade die 
    Renthefferen hier bij mogte komen te lijden, verbinden 
    Comparanten haar lieder geregt een vierde portie, in sodane 
    gedeelte, als Hendrik Gerretsen en Aaltje Jans in leven 
    Ehelieden in eijgendom gehad hebben in ´t erve en Heeren 
    goed genaamt Emeler, gelegen in de Buurschap meervelt 
    onder de Hooge en Vrije Heerlijkheijt ´t Loo, soo als bij Gerret 
    Hendriksen bewoont en gebruijkt werd, staande aan de ca- 
    mer van Rekening in Gelderland geregistreert onder den 
    Ampte Barnevelt karspel gardere Buurschap Meervelt 
    2o. een geregt een vierde part in een Huijs erve en Heeren goed  
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    kennelijk tot Uddel, mede gehorende onder de Hooge en Vrije 
    Heerlijkheijt ’t Loo, gelegen, en thans door Hendrik Wijgmans 
    bewoont en gebruijkt werd, ter welgem Camer van Rekening 
    geregistreert onder den Ampte van Barnevelt, karspel 
    Elspeet, Buurschap Uddel 
    3o. een geregt een vierde part in twee loten in de Uddeler 
    Heghe. 
    Stellende tot een verdere whaarschap haare personen en gere 
    der en verdere ongerede goederen ten bedwang en submissie 
    als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese 
    contravierende in specie van ongetelden gelde 
    T’oirkonde is dese bij ons geerfden in Veluwen, benevens de 
    Comparanten getekent en gesegult binnen Harderwijk 
    den 9. Julij 1777. was nevens vier onderscheijde cachetten 
    in roode lak, met diverse handen getekent Eco Schel- 
    tinga J:H: Apeldoren, Johan Arnold Haklander, Beeltje  
    Hendriks. 
    Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
    de vrouw met haaren man geassisteert, en verklaarde 
    kragte deser te constitueren en magtig te maaken mr. Jo- 
    han Schrassert Advocaat voor den Ed Hove provinciaal van 
    Gelderland, ten eijnde om van die eerste en andere verordente 
    van de Rekening in Gelderland in der Comparanten naame 
    te versoeken de nodige oprakking en vervolgens approbatie 
    in forma op soodane vestenis brieve, als sij Comparanten 
    ten behoeve van Gerret Hendriksen en Aard Hendriksen en 
    Willemtje Jans Ehelieden binnen Harderwijk voor Schepe- 
    nen en geerfden in Veluwen den 9. Julij 1777 gepasseert hebben 
    zijnde het capitaal groot twee duijsent vier hondert en vijf- 
    tig gulden tot welkers securiteijt sij lieden verbonden haar 
    geregte portie in twee onderscheijde Heeren goederen 
    ‘t eene onder meervelt, ’t andere onder Uddel beijde in de 
    Hooge en Vrije Heerlijkheijt ’t Loo gelegen, en met 
    meerdere in de vestents Brieve geexprimeert quo relatio 
    daar van Brieve in forma t’ontfangen, de vereijschte 
    curialia te voldoen, voorts te doen, en te laaten geschieden 
    ’t gunt de natuur des goeds en stijl der Camera sal ko- 
    men te vereijschen, en sij Comparanten present zijnde 
    souden kunnen en moeten doen, alles met magt van 
    substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt 
    onder verband en submissie als na regten. Actum Har- 
    derwijk den 9. Julij. 1777. 
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    Voor de Meester en Scheltinga Schepenen compareerden 
    Eva Bleiswijk weduwe van wijlen Lambertus Moojen 
    en haar soon Jan Moojen, en verklaarden, uijt de hand 
    te hebben verkogt, en over sulks kragt deses te cederen 
    en transporteren aan Aard Verhoef en Teuntje Rutgers 
    Ehelieden en haaren erven, een huijs en erve, staande 
    aan den Broederen op de hoek van de Bruggestraat, naast 
    aan weerskanten de huijsen van dirk Engelen, soo en 
    als ’t selve bij verkoperen selfs bewoont is geweest, met 
    al des selfs regt en geregtigheijt, lusten, lasten en ser- 
    vituten, doende in verpond. ord behalve den stad stvrs. 
    f 4:17:12. uijtgang aan de kerk f 1:2- en aan de costorij 
    16. stvrs. , aan straat geld daar op staande, sulks voor de  
    summa van twaalf hondert vijf en twintig gulden, 
    daar van de Comparanten bekenden voldaan te zijn, belo- 
    vende voorsr huijs te wagten en wahren kommervrij, 
    en alle voorpligt, de verpond. over 1775. heerstede geld 
    ult. junij 1776. uijtgangen over 1776, en straatgeld tot 
    1. meij. 1777. incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is 
    onder verband en submissie als na regten actum den 
    17. meij. 1777 
 
    Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden 
    Berent Gijsbertsen en Grietje Bot Ehelieden, beijde ge- 
    sond van lighaam en verstand, en verklaarden uijt over- 
    denking van de sekerheijt des doods en onsekere uure van 
    dien, en uijt conjugale liefde, die sij lieden elkanderen 
    toedragen, sonder ijmands persuasie of inductie, de 1e Com 
    parant aan sijn vrouw voornt. kragt deses te bemaaken 
    de lijftugt en het vrugt gebruijk van alle sijne nate 
    laatene goederen, niets uijtgesondert, ten eijnde bij haar, 
    haar leven lang, na tugts regten sonder ijmands bespie 
    ringe beseten te worden, behalven de klederen, die sij 
    naa doode van haar voorñ man aan sijn soon Gijsbert  
    Berentsen sal overgeven. Verklaarende de 2d. Comparante 
    haar laatste en uijterste wille te zijn, dat inval sij 
    voor haar man voornt. mogte komen te overlijden, als dan 
    haare gehele nalatenschap, de klederen incluis, en dus 
    niets uijtgesondert, sal erven en versterven op haar voorñ 
    schoonzoon Gijsbert Berentsen over sulks hem kragt 
    deses nominerende en instituerende tot haare eenige en 
    universele erfgenaam, met dese conditie nogtans, dat hij 
    aan haare Broeders met naamen Willem Bot, Lambert  
    Bot, en het kind van Aart Bot genaamt Hendrikje , te sa 
    men sal uijtkeren eene summa van vijftig guldens eens, 
    willende en begerende de Comparanten, dat dese haare we 
    dersijdse dispositie effect sal sorteren als testament, le- 
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    gaat, of soo als best naa regten sal kunnen bestaan. 
    T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegult 
    den 16. Julij. 1777. was nevens twee cachetten in rood lak ge- 
    tekent H:H: Pannecoeck J:H: Apeldoren 
 
1777. 7. Julij gepro-   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen en meede soo 
thocoll. ten nieuw   veel nodig als geerfdens in Veluwen compareerde Jan  
prothoc. rubr Hoven   Lutz, en bekenne opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
fo. 15o. vrs.   aan Juffrouwen Helena en Trijntjen Apeldoren een sum- 
    ma van twee hondert een en veertig guldens en 15. stvrs. 
    belovende deselve ten eersten, of uijterlijk binnen 
    een maand na dato deses te voldoen, en verder met een 
    interresse van ½ percents maands. tot nakominge deeses 
    verbind de Comparant sijn persoon en goederen stellende 
    tot een speciaal onderpand sijn hof kennelijk gelegen 
    buijten dese stad aan oosten, en sijn camp land onder 
    Doornspijk aan de Oostdijk ten eijnde bij onverhoopte 
    wanbetalinge alle hinder en schaade daar aan te 
    kunnen verhalen, met submissie als naa regten, en 
    renunciatie van alle exceptien. T’oirkonde hebben wij 
    Schepenen en meede als geerfden in Veluwen nevens 
    den Comparant Jan Lutz voorsr. dese getekent en bese- 
    gult den 7. Julij 1777. was nevens drie cachetten getekend 
    H:H: Pannecoeck Eco Scheltinga Jan Lutz. 
 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
    Marten Hendrik Loske Essaijeur particulier, Hendrik  
    Moojen Smitmeester, mitsgaders de gesamentlijke 
    muntgesellen van de Provinciale Munte binnen dese 
    stad te weeten Hendrik Moojen, Hendrik Timmer 
    Dirk Buijtenhuijs, Antonij van Asselt, Hendrik van Essen, 
    Coenraad Ooijen, Dirk Brouwer, Harmen Tapper, Harmen 
    Roemerman, Cornelis van Essen, sig te saamen sterk 
    makende voor Wijnik van Dasser, Gerret Bartsen en 
    Claas Bosch, en verklaaren in de beste en bestendigste 
    forme, van regten te constitueren, ende magtig te  
    maaken, doende sulks kragt ende mits deesen 
    den Heer en Mr. O:D: Wakker, Advocaat voor den 
    Hove van Gelderland om der Comparanten saake 
    in cas d’appel voor den Hove van Gelderland contrae 
    den WelEd. Gestr. Heer en Mr. H. van Westervelt, den 
    WelEd. Gestr. Heer J:B: de Vries, als volmagtiger van 
    den WelEd. Heer W: Steenbergen, en Jan Hendrik Bakker 
    geappelleerdens waar te neemen, daar in alle terminen 
    van regten te respicieren, en generalijk alles te doen 
    en te verrigten het geene na natuur der sake 
    nodig en dienstig wesen sal, ook om penningen te ont 
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    fangen en daar voor te quiteren, en te doen all het geene 
    de Comparanten present zijnde selver souden kunnen, moo- 
    gen en moeten doen, ofschoon tot het een of ander nadere 
    procuratie dan dese, nodig mogte zijn, welke de Compa- 
    ranten alhier voor geinfereert gehouden willen hebben, 
    met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
    indemniteijt voorts sub clausulis de jure solitis ac neressa 
    tus, waar op de Comparanten aestipuleert hebben, ten effecte 
    als na regten, actum den 18. Julij. 1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerde de Heer en mr Heribert 
    van Westervelt onser meede Raads Vrind, en verklaarde in de 
    beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
    magtig te maaken kragt deses de Heer en mrs. Peter 
    van Hamel en Johan Schrassert advocaten voor den Hove 
    provinciaal van Gelderland sampt en een ijder in ’t bijsonder, 
    ten eijnde om den Heer Comparant te patrocineren in sodane 
    procedure, als deselve in cas d’appel voor den Hove pro- 
    vinciaal voorñ als geappelleerde op en tegen Gerrit Prasse, 
    Marten Hendrik Lokse, Hendrik Mooijen, en de gesa- 
    mentlijke gesellen van de provinciale Geldersche munte, 
    als appellanten, is hebbende, die procedure in alle deelen 
    waar te neemen, termijnen te respicieren, ook des noods te 
    caveren, decreten en sententien te aanhoren en wijders 
    tam generaliter quam specialiter te doen en laeten ge- 
    schieden wat der sake nodig sal wesen, en comparant 
    selfs present zijnde soude konnen of moeten doen, met 
    belofte van ratihabitie en indemniteijt onder verband en 
    submissie als na regten actum den 28 Julij 1777. 
  
    Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Jan 
    Hendrik Bakker en verklaarde in de beste en bestendigste 
    forme regtens te constitueren en magtig te maaken kragt 
    deses de Heeren en Mrs. Peter van Hamel en Johan Schras- 
    sert advocaten voor den Hove van Gelderland sampt en een 
    ijder in ’t bijsonder, ten eijnde om den Comparant te bedienen 
    en patrocineren in sodane saake als den Comparant als 
    geappelleerde op en tegen G. Prasse, Marten Hendrik Lokse 
    Essaijeur, Hendrik Mooijen en de gesamentlijke gesellen 
    van de provinciale geldersche munte als appellanten voor 
    welgemelte Hove provinciaal is hebbende alle termij- 
    nen regtens te respicieren, voorts te caveren, transfigeren, 
    decreten en sententien te aanhoren, en die tot den uijt- 
    eijnde toe te vervolgen, en wijders te doen en te laten 
    geschieden, wat de Heeren geconstitueerdens goed vinden, 
    en Comparant selfs present zijnde soude konnen of moeten 
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    doen, met belofte van ratihabitie en indemniteijt onder 
    verband en submissie als naa regten actum d. 29. Julij 1777 
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvancks regt is voor het erf en sterfhuijs van 
    wijlen Juffrouw Maria Hillegonda Verschuur, alhier ge- 
    woont hebbende, en onlangs tot Hoorn overleden Jan Schut 
    en Roelof Jagers beide burgers en ingesetenen alhier, des 
    beloofden de Heeren Diederik Adriaan Walraven predi- 
    kant, en mr. H:J: Ardesch advocaat alhier, uijt kragt 
    van volmagt door de Heer Wijnand van Nieuwstad oud 
    President Schepen der stad Hoorn als eenige executeur 
    testamentair en administrateur van den boedel en na- 
    latenschap van gem M:H: Verschuur voor de regering 
    der gem stad Hoorn den 26. deses gepasseert, soo en als 
    bij ons is gelesen, dese voorñ borgen deswegens te vrijen 
    en guaranderen als regt is, onder verband van der Compartn. 
    principalen personen en goederen met submissie als 
    naa regten actum den 30. julij. 1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerden ten huijse van wijlen 
    Juffer Maria Hillegonda Verschuur Drs. Diderik Adriaan 
    Walraven Bedienaar des Goddelijken woords, en de Heer 
    Hendrik Johan Ardesch advocaat alhier, als volmagti- 
    gers van de Heer Wijnand van Nieuwstad oud presi- 
    dent Schepen der stad Hoorn, thans eenige Executeur 
    en administrateur van den Boedel en nalatenschap van 
    wijlen Juffer Maria Hillegonda Verschuur den 20. Julij 
    1777 tot Hoorn overleden volgens testamentaire dispositie 
    voor de Notaris Jan Schuurman junior en getuigen 
    den 25. Novemb. 1761 tot Hoorn gepasseert, ingevolge vol- 
    magt voor Heeren Burgermeesteren en Regeerders der 
    stad Hoorn in West Friesland op den 26. Julij 1777 gepasseert 
    bij ons gelesen en bevonden sulcx te behelsen, en versogten uijt 
    kragt van gem volmagt dat de goederen op den 22. Julij 1777 
    geinventariseert en versegult, mogten werden ontsegult en 
    aan haar lieder overgegeven, gelijk wij dan de segulen 
    hebben gerecognokeert en ongevitieert bevonden, en waar 
    op vervolgens de ontsegelinge is geschiet, en de sleutels 
    en goederen aan gemelte Heer en volmagtigers overgegeven 
    Actum Harderwijk den 30. Julij 1777. 
  
    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde 
    de Heer mr. J:C:F: de Vries in qualiteijt als generale 
    gemagtigde van de WelEd. Gest. Heer mr. H:J:A: de Vries 
    oud Raad van civile Justitie en ontfanger der Eds. Socie 
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    teijts inkomende en uijtgaande regten en Vrouwe Ca- 
    tharina Sophia Bake Echtelieden na luijd de pro 
    curatie op den 23 Januar. 1776 te Surinamen gepasseert 
    en verklaarde de Compt. op de beste en bestendigste forme 
    regtens te substitueren en magtig te maaken sulks 
    doende kragt deses den WelEd Gest. Heer J:H: Saffin 
    oud Raad van Policie en criminele Justitie der Colonie 
    Suriname, woonagtig te Rotterdam om de saaken 
    van des Compts. principale aldaar waar te nemen, in 
    specie van ’t comptoir van de Heeren Coopstad en Roe- 
    kusse, of die geene, die thans in die saaken mogten 
    zijn, afte vragen, en te reclameren, alle de producten 
    en goederen die deselve van des Compts. principaal de Hr. 
    mr. H:J:A: de Vries in handen mogten hebben, deselve 
    te verkopen of laten verkopen, de penningen daar 
    voor te incasseren, getrokkene wissels daar uijt te be- 
    talen, voorts de gelden, die des Compts. principaal thans 
    onder gem. comptoir mogt hebben, soo veel mogelijk is 
    te incasseren, des noods daar over te procederen, tot de 
    definitive sententien incluijs, ook des noods daar van te 
    appelleren en revideren etc. en in alles des selfs interest 
    daar ’t te pas mogt komen, te behartigen, en te verrigten 
    wat de natuur der saaken, en stijlus loci vereijschen sal, en 
    de Compt. selfs present zijnde, soude kunnen mogen of moe- 
    ten doen, en ofschoon een ampeler volmagt gerequireert 
    wierd, welke de Compart. mits deese voor geinfereert wil ge- 
    houden hebben, met magt van substitutie, onder belofte 
    van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
    als na regten. actum Harderwijk d. 4. Augustus. 1777. 
    Wij Heribert van Westervelt en Harmen Hendrik  
    Pannecoeck Schepenen der stad Harderwijk, vertredende de 
    plaatse van mr. N:W: de Meester, thans overleden en 
    A: van Holthe, binnen dese stad niet tegenwoordig 
    en verklaarden, dat wij ten sterfhuijse van onsen mede 
    Raads Vrind mr. R:C:W: de Wolff, zijn versogt en erschenen, 
    alwaar ons door des selfs weduwe vrouwe Johanna Aleijda  
    Wolfsen is overgegeven seker besloten papier houdende de 
    volgende superscriptie: Compareerden voor ons ondersr. Sche- 
    =penen der stad Harderwijk onse meede Raads Vriend den 
    =Heer mr R:C:W: de Wolff en Vrouwe Johanna Aleijda 
    =Wolfsen Echtelieden, welke verklaarden in dit gecachet- 
    =teert papier besloten te zijn, haar beijder laatste mu- 
    =tueelen en uijterste dispositie, met begeerte dat het selve 
    =na doode der eerst stervende sal worden geopent, en 
    =in forma van testament, legaat, codicil of andere betere 
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    =na regten bestaande, sal werden agtervolgt. T”oirkonde is 
    =dese bij ons nevens de Secretaris getekent en besegult binnen 
    =Harderwijk den 25. Februarij 1761. was nevens drie cachetten 
    =in rood lak getekent en gesegult. N:W: de Meester 
    =A: van Holthe Abr. van de Graaff secr. 
    Wij hebben voorsr segulen gesien en ongevitieert be- 
    vonden, voorts is ’t selve door onsen secretaris geopent, 
    op en voorgelesen, soo als bij transfix aan dese gean- 
    necteert is, wijders hebben wij den secretaris geautori- 
    seert om een en ander ten versoeke van de Vrouwe Wedu- 
    we te doen registreren. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
    Harderwijk den 9. Augustij 1777. was nevens twee cachetten 
    in rood lak getekent H. van Westervelt. H:H: Pan- 
    necoeck, in margine stont een rood cachet, en getekent 
    Abr. van de Graaff secr. 
    de superscriptie is de acte van aperture voorsr. geinfe- 
    reert 
 
Testament   Wij ondergeschreven mr. Rijndert Christoffel Willem de  
    Wolff en Johanna Aleida Wolfsen Ehelieden, over 
    denkende de sekerheijt des doods en onsekere uijrhe van 
    dien geresolveert zijn geworden uijt eene sonderlinge 
    liefde ende genegenheijt, agtervolgens de reservatoire 
    clausule bij onse huwelijksche voorwaarde de dato 
    den 4. Julij 1755. vervat, malkanderen, en den een den 
    anderen te legateren en bemaken, doende sulks recipro- 
    ce kragt deses het vrugtgebruijk van alle onse gerede 
    en ongerede goederen, hebbende of toekomende hoegenaamt 
    of waar ter plaatse gelegen, geen uijtgesondert, sodanig 
    dat bij overlijden van een onser beide, onverhoopt geen 
    kind of kinderen mogte komen natelaten, ofte dat de- 
    selve naa doode der eerst stervende kwamen te over- 
    lijden, de langst levende onser beijden, als dan sal ge- 
    tugtigt wesen, sijn ofte haar leven lang : maar kind 
    of kinderen nablijvende, sal de langstlevende niet 
    langer getugtigt blijven in den boedel en nalatenschap 
    van den overledene, als tot weder trouwen toe en verder 
    niet, wordende mits dese voorsr. huwelijkse voorwaarde 
    in soo verre gealtereert en verandert. 
    willende en begerende, dat deese onse uijterste of laat- 
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    ste wille bij onse respective erfgenamen stipte 
    lijk in forme van testament, legaat, codicil, of 
    andere betere mag worden agtervolgt.  
    Ik Johanna Aleida Wolfsen, voor mijn voorsr. Ehe- 
    man komende te sterven, wil en begeere, dat 
    mijn goederen, voor sooveel deselve tegenwoordig 
    verbonden zijn, voor de goede administratie met 
    den aankleven van dien, van het Rentampt 
    van de provinciale Geldersche academie binnen 
    dese stad, soo en als mijn voorsr. Eheman het selve 
    thans bekleet, daar voor verbonden sullen blijven 
    sijn leven lang, soo ik sonder kind of kinderen mogte 
    komen te overlijden, maar kinderen nalatende sal 
    dit voorsr. verband mijner goederen werden opgeheven 
    en ten prothocolle respective geroijeert, soo drae 
    mijn Eheman voorsr. resolveerde sig wederom in 
    den egten staat te begeven in waarheijts oir- 
    konde is dese bij ons eijgenhandig getekent en ge- 
    segult binnen Harderwijk den 23. Februari 1761. 
    was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
    R:C:W: de Wolff. J:A: Wolfsen 
    onderstont geregistreert in het recognitieboek der 
    stad Harderwijk den 9. Augustij 1777. was getekent 
    Abr. van de Graaff. Secrs. 
 
    Wij mr. Heribert van Westervelt en Harmen Hendrik Panne 
    coeck vertredende de plaats van wijlen Willem Jan van  
    Westervelt, Schepenen der stad harderwijk, en meede als 
    leenmannen des Furstendoms gelre en graafschap Zut/ 
    phen verklaren bij dese, dat wij op heden versogt zijn ten 
    sterfhuijse van mr. Rijndert Christoffel Willem de Wolff 
    in leven onse meede Raads Vriend, alwaar aan ons is 
    overgegeven, een gecachetteert papier houdende dese 
    superscriptie 
    =Wij mr. Herib. van Westervelt en Willem Joh van Wester/ 
    =veldt, Schepenen der stad Harderwijk, en leenmannen 
    =des Vurstendoms gelre en Graafschap Zutphen, doen kond 
    =encertificeren hier mede, dat voor ons in voorsr. quali- 
    =teijten is gecompareert mr. Rijnder Christoffel Willem 
    =de Wolff, onsen meede Raads Vriend, gesont nae lighame 
    =en verstand, de welke aan ons heeft vertoont en overgegeven 
    =het hier in versegulde papier, met verklaringe, dat daar  
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    =inne begrepen, was sijn volkomen vrije en uijterste wille 
    =volgens welke na sijn overlijden sijn leengoed het Voorde 
    =genaamt, soude vererven, welke Comparant begeerde binnen 
    =de ses weeken, na sijn overlijden geopent en agtervolgt 
    =te hebben. 
    =T’oirkonde hebben wij Schepenen en mannen van Leen 
    =bovengenoemt, dese getekent en besegult binnen 
    =Harderwijk den 15. april 1763. was nevens twee cachet- 
    =ten in Swart lak getekent H. van Westervelt 
    W:J:V: Westervelt 
    Zijnde hier aan geannecteert de brieve van approba- 
    tie door den Stadhouder der Leenen deses Furstendoms 
    en Graafschaps d.d. 21. april 1763. op francijn geschre- 
    ven en gemunieert met het groot segul deser Provin- 
    cie 
    Bij ons gesien en geexamineert zijnde de segulen 
    van ’t gecachetteert papier voorsr., deselve gaaf, geheel 
    en ongevitieert bevonden, en hebben het selve door onsen 
    secreatris mr. Abraham van de Graaff meede present 
    zijnde, doen openen, het inleggende papier voorgele- 
    sen hebbende, zijnde een en ander bij transfin 
    aan dese geannecteert, voorts is gem secretaris geau- 
    toriseert, om ten versoeke der geinteresseerden de nodige 
    registrature te besorgen. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
    Harderwijk den 9. Augustij 1777. was nevens twee 
    cachetten in rood lak getekent. H. van Westervelt 
    H:H: Pannecoeck. in margine stont een rood cachet en 
    getekent Abr. van de Graaff secr 
    de superscriptie is de acte van aperture voorsr. geinfe- 
Testament   reert 
 
    Dewijl ik ondergeschreven Rijnder Christoffel Willem de  
    Wolff, met mijn lieve Huijsvrouw Johanna Aleijda  
    Wolfsen, op den 23 februarij 1763 hebbe opgerigt ende 
    gemaakt een testamentaire dispositie, en gepasseert 
    voor Schepenen der stad Harderwijk waar bij wij uijt suij/ 
    vere liefde en innige genegentheijt reciproquelijk 
    malkanderen, en dis den eerst stervende den langstlevende 
    hebben gelijftugtigt in alle onse natelatene goe/ 
    deren geene uijtgesondert en wel so d´eerst stervende 
    kind of kinderen mogt komen na te laten, dat de langst 
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    levende het vrugtgebruijk van des eerst stervendens 
    goederen alleeniglijk sal profiteren tot weder trouwens 
    toe, en niet langer, edog den eerst stervende geen 
    kinderen naelatende, sal dit vrugtgebruijk duu- 
    ren sijn of haar leven lang 
    En het vervolgens als nu gebeurt is, dat door doode 
    van mijn Tante de Freule Emerentia de Wolff 
    mijns vaders Veijth Christoffel de Wolff, suster, op 
    mij gedevolveert en gevallen is het huijs en goed 
    het Voorde genaamt, gelegen in den ampte 
    van Voorst Carspel Wilp, buurschap aarde, en 
    leen roerig aan den Vost van Gelderland en Graaf- 
    schap Zutphen, nadien het onseker is, wie de 
    eerste van onser beijde sal wesen, en vermits het 
    somtijds onsekerheijt of dubie soude kunnene 
    maken, of onder de benaaminge en descriptie 
    van alle goederen in voorschreven testament, mede 
    het geseijde leen gecomprehendeert zij ofte niet, uijt 
    hoofde, dat sodanig een leen met sijn naam en 
    gelegentheijd niet geexprimeert stonde, en of dus 
    mijn lieve vrouw uijt dien hoofde mede tot de tugt 
    van dat Leen soude beregtigt zijn ofte niet. 
    over sulks tot wegneminge van alle difficulteijten 
    deesen aangaande bij forme van interpretatie, verklare 
    mijne opregte laatste en uijtterste wille in desen te 
    weesen, dat onder gemelde gemaakte lijftugt, bij 
    onse gemaakte testamentaire dispositie van den 
    23. februarij 1761 ingelijks den tugt van het Leen, het 
    Huijs en goed het Voorde genaamt, gelegen in den 
    Ampte van Voorst, Carspel Wilpen, buurschap aarde 
    in Veluwen, leenroerig aan den Vorst van Gelderland en 
    Graafschap Zutphen sal begrepen wesen, voor soo 
    veel nodig of dienstig als nog en bij desen ten bundigsten 
    aan mijne Vrouwe Johanna Aleijda Wolfsen, in cas 
    van mijn voor overlijden bemaakende, om daar van even ge- 
    lijk mijne andere allodiale goederen en effecten, volgens 
    teneur des testamentaire dispositie in dato den 23. februarij 
    1761 de revenues te profiteren, en deselve te samen naa 
    tugts regten te possideren 
    Blijvende de testamentaire dispositie voorgemelt, in 
    dato den 23. februarij 1761 in haare volle kragt en waarde 
    willend dat dese effect sal sorteren ’t zij als testament, ’t zij 
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    codicil, ’t zij op sodane andere wijse, als deselve ’t best na regten 
    sal kunnen en mogen bestaan. 
    des ten waaren oirconde hebbe ik desen eijgenhandig onderte- 
    kent en besegult binnen Harderwijk den 14. April 1762 
    was nevens een cachet in rood lak getekent R:C:W: de  
    Wolff. 
   Registr. 9. Augus. 1777. 
  
    Briev van approbatie (L.S.) van ’t kleijn zegul van 
        2.gl. 10. stvs. 
       was get E:G: Brantsen 
    Ik Johan Vijghe tot de Snor en Appelenburg, eerste Raad 
    ende stadhouder der Leenen des Furstendoms gelre en 
    Graafschaps Zutphen, doe cond, dat voor mij en man- 
    nen van Leen hierna benoemt, erschenen is mr. Rijn- 
    der Christoffel Willem de Wolff, Schepen der stad 
    Harderwijk, ende exhibeerde een versloten papier, aan 
    de eene sijde toegemaakt met twee cachetten in 
    Swart lak uijtgedrukt, hebbende op de andere sijde 
    een superscriptie hier naa geregistreert, en onder deselve 
    insgelijks twee cachetten in Swart lak uijtgedrukt, 
    seggende Comparant daar in begrepen te zijn, sodane 
    testamentaire dispositie, xxxxxxxxx, als op den 15 april 
    1763 voor Schepenen van Harderwijk en Leenmannen van 
    opgem Furstendom en Graafschap heeft gapasseert, met 
    betrekking tot het Leengoed ten Voorde en successie 
    van dien, versoekende dat ik die voorsr. testamentaire 
    dispositie approberen, confirmeeren, ende besteedigen 
    wilde, waar toe geneegen wesende, soo heb ik deselve 
    geapprobeert geconfirmeert ende bestedigt, approbere, con- 
    fermere ende bestedigen deselve cragt deeses, voor soo 
    veel op gem Leen aangaat, beheltelijk in allen meergem. 
    Furstedoms en Graafschap sampt een ieder sijns goede 
    regten. sonder argh off list. hier zijn over en aangeweest 
    als mannen van Leen Willem Jan Tulleken, Leen 
    Griffier in gelderland, en Zeger Verbeek. dies t’oirkonde. 
    Soo heb ik des Furstendombs gelre en Graafschaps 
    Zutphen zegel hier aan doen hangen, en door ’t selve 
    transfigeren laten geschied tot Arnhem den 21. April 
    17e drie en sestigh. 
    was op francijn geschreven en nevens het afhangende 
    groot Zegel der provincie, in roode wasche gedrukt 
    getekent W:V: Tullekene 
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    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen loofden en 
    wierden Burgen als voorvank regt is dr. Marten Steven  
    van Cooth en Jan Heijmens voor soodane tugt als 
    aan Vrouwe Johanna Aleijda Wolfsen, door wijlen 
    haar Eheman R:C:W: de Wolff in leven onser mede 
    raads Vriend bij testamentaire dispositie van de 25. 
    Febr. 1761. gelegateert en bij nadere dispositie van de 
    14. April 1763. geinhiereert is. 
    des compareerde voorsr. weduwe en beloofde voorsr. 
    Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harder- 
    wijk den 9. Augus. 1777. 
  
    Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is den Roeijdrager Jan Gelder- 
    man en Geerlof Gerretsen voor het erf en sterfhuijs van 
    Evert Bunschoter en Aaltje Stevens in leven Ehelieden, 
    des beloofde Hendrikje Bunschoter weduwe van 
    Paul Benin Duverge, dogter en eenige en univer. 
    sele erfgenaam van voorsr Ehelieden geseide Bur. 
    gen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijk 
    den 12. Augus. 1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerden Hendrik Moojen 
    Smitmeester op de provinciale munt alhier, en Jan 
    Gelderman Roeijdrager binnen dese stad, tuijgwaardige 
    personen, en verklaren secr wel gekent te hebben de Heer 
    Andreus Schaart in leven preceptor van de derde classe 
    op het Veluwsche Gijmnasium alhier en Dorothea van  
    Eijbergen in leven Ehelieden, als mede wel te weten, 
    dat uijt voorsr. huijwlijk geboren zijn twee dogteren 
    genaamt Helena Schaart en Andrea Schaart beijde 
    in leven en binnen dese stad woonagtig, meerderja- 
    rig en ongehuuwt, gevende voor redenen van weten- 
    schap, dat sij Comparanten bij het leven van voorsr. 
    Ehelieden diverse reijsen met deselve geconverseert 
    hebben, in waarheijt van dese haare verklaring heb- 
    ben sij Comparanten ijder voor sig selve, deselve met 
    solemnelen eede bekragtigt actum Harderwijk den 17. 
    Augus. 1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerden de Jufferen Helena 
    Schaart en Andrea Schaart beijde meerderjarig, met de 
    Smitmeester Hendrik Moojen als haaren gekoren momber 
    geassisteert en verklaarden kragte deser te constitueren 
    en magtig te maaken de Heer Arnoldus Vermeer Coopman 
    binnen de stad Utregt, ten eijnde om in haar Comparanten 
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    naame sig te vervoegen bij de Heer Jan Jacob Kruijder Nota- 
    ris en procureur binnen welgemelte stad, sig qualificerende te 
    zijn Executeur testamentair van den boedel en nalaten- 
    schap van wijlen Geertruijd van Gulik in de gepasseerde 
    maand Julij binnen de stad Utregt overleden, en aldaar 
    t’eijschen visie van soodane testamentaire dispositie van 
    wijlen gem Geertruijd van Gulik, en bij examinatie be- 
    vindende dat aan haar Comparanten gelegateert waaren 
    de zijde japonnen of anders, die bij haar overlijden in des 
    selfs nalatenschap mogte gevonden werden, deselve uijt 
    handen van voorsr. executeur t’ontfangen, deselve daar 
    voor behoorlijk te quiteren, en weders hier omtrend te 
    doen en te laeten geschieden, als of sij Comparanten selfs 
    present zijnde soude kunnen en moeten doen, alles 
    met belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar 
    toe verbindende haar personen en goederen ten bedwang 
    en submissie als na regten. actum Harderwijk den 17. 
    Augus. 1777. 
  
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
    Juffrouw Johanna Geertruij Ab Hoogland, weduwe wijlen 
    den preceptor Bernhardus Wilbers, als mede de Heer Reijnier  
    Prins medicine doctor en Juffrouw Antonia Johanna Wilbers 
    Ehelieden, en verklaarden bij desen te constitueren en vol/ 
    magtig te maken kragt deses haeren respective zoon 
    en broeder Samuel Jacobus Wilbers 2de. classis preceptor alhier 
    ten einde om voor soo verre der Comparanten respective portien 
    aangaat, seker land gelegen in de Heerlijkheijt ´t Loo onder 
    Apeldoorn, soo thans bij Wouterus Staal en Jan Tewis ken/ 
    nelijk gebruijkt werd, ´t zij uijt de hand, ´t zij in ´t open- 
    baar te verkopen, en als dan te transporteren, en voor 
    den ontfang te quiteren, en voor alle evictie te caveren, 
    als mede om alsodane pagt penningen, als noch van ge- 
    melde land ten achteren mogt wesen, soo wel als de 
    lopende intevorderen, en des noods alle ingangen regtens te 
    respicieren, en alles tot den uijteinde te vervolgen, de 
    penningen te ontfangen, te quiteren, en wijders in t’generaal 
    soo ten aansien van het een als andere te doen en laten 
    geschieden, wat der sake nodigst sal vereijschen, en compa- 
    ranten selve present zijnde, souden kunnen of moeten doen, 
    met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
    indemniteijt onder verband en submissie als naa regten, 
    mits de geconstitueerde verpligt zijn sal te doen rekening 
    bewijs en reliqua actum Harderwijk den 18. Augustus 1777. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerden Jan Petersen en Geertje 
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    Willemsen Ehelieden, en Jannis Petersen, en verklaar- 
    den te samen uijt de hand te hebben verkogt, en 
    over sulks kragt deses te cederen en transporteren, aan 
    Aart Lubbertsen en Metje Tijmonsen Visch Ehelieden 
    en haaren erven, een akkertje saailand gelegen in Hier- 
    den in Alberts Enck daar koperen selve als meede 
    verkoperen ten wederzijden aangeland zijn, op eene Ver- 
    ponding ordinaris behalve de stad stuijvers ad. 7. strs. 14. pen 
    met het regt van uijtwegen, vrij voor verkoperen en 
    haare erven, aan de noordkant langs de scheijdswal 
    naa Drees Harmsen heene, en dat er geen hegge 
    langs verkoperen land geset mag worden, sulks voor 
    twee hondert guldens, vrij geld, daar van de Comparanten 
    bekenden voldaan te zijn, belovende voorsr. parceel 
    te wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt 
    de verponding over 1775. incluis, daar van afte doen als 
    erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
    actum den 19. augustij. 1777. 
  
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden 
    Lubbert Jansen zijnde ouderloos, maar geassisteert met 
    des selfs voogden Elbert Aalten ook als stijfvader, 
    en Peter Lubbertsen, Bruijdegom ter eenre en Jan 
    netje Reijers zijnde ouderloos, maar meerderjarig, Bruijd 
    ter andere sijde, en verklaarden voornemens te zijn 
    naa kerk en ordre integaan en te sluijten een wel 
    en wettig Huijwelijk op volgende voorwaarden 
    Tot stuur des Huwelijks brengen Comparanten aan 
    haar gerede en ongerede goederen thans hebbende en 
    naamaals aan ervende. 
    dat tussen haar beijde sal plaats hebben gemeenschap 
    van goederen en schulden 
    Wanneer de Bruijdegom allereerst komt te sterven, ‘t 
    zij er kinderen voor handen zijn ofte niet, sal de Bruijd 
    de gehelen boedel blijven besitten naa tugt regten haar 
    leven lang, als de bruijd allereerst komt te overlijden, 
    kind of kinderen nalatende sal den Bruijdegom den boedel 
    blijven besitten tot de meerderjarigheijt der kinderen, soo- 
    danig dat het eerste kind mundig zijnde, sijn of haar ge- 
    regte portie in s’moeders versterf sal kunnen profiteren, 
    en daar mede continueren, tot dat het laatste sal mundig 
    weesen. 
    Soo er geen kind of kinderen na blijven, sal immediaat na  
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    doode van de bruijd den boedel in twee egale deelen werden ver- 
    deelt, waar van d’eene helfte sal gaan naa de kant van de 
    Bruijdegom, en de andere helft naa de kant van de bruijd 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk den 
    23. Augus. 1777. 
  
    Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde mejuf- 
    frouw Geertruij Stant, Huijsvrouwe van den Heer Eijbertus  
    Apeldoren, zijnde sij Vrouwe in desen geassisteert met haaren 
    gemelten Eheman, als haaren in desen gekoren momboir 
    welke verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
    te constitueren ende volmagt te maken, doende sulks 
    kragt en mits desen haeren voorgenoemden man Eijbertus 
    Apeldoren, ten einde om in het generaal alle des Compa- 
    rants saaken soo alhier, als op Veluwen in den Ampte 
    van Epe, en voor andere regtbanken, waar het ook wesen 
    mag, tegens alle en een ijgelijk waar te neemen, alle 
    ingangen regtens te gebruijken, termijnen te repricieren 
    sententien en decreten aan te hooren, de voordelige ter 
    executie te leggen, en van de nadelige te appelleren, on- 
    willige debiteuren tot betalinge te constringeren, pen- 
    ningen te ontfangen, en voor deselve te quiteren, onge- 
    rede goederen namens de Comparante te transporte- 
    ren, en voorts tam in judicie, quam extrae judicicum, 
    alles te doen en te verrigten, het geene de Vrouwe 
    Comparante selfs present zijnde, soude kunnen mogen 
    off moeten doen, alles met magt van substitutie 
    ende belofte van goedkeuring en schadeloos houding 
    voorts onder verband en submissie als nae regten. actum 
    Harderwijk den 30. Augus. 1777. 
  
1777. 8. Sept des middags  Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen compareerde 
om een uijrh geprotho-  Jan Lutz, en bekende wegens ter leen ontfangen 
colleert ten nieuwe   penn opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de Heeren 
prothocol Rub Hoven  Dr. M:S: van Cooth en mr. H:J: Ardesch, als Executeurs 
fo. 15. VS.   van den boedel en nalatenschap van wijlen J: van den  
    Dam, eene summa van drie hondert gulds. ad 20. Sts. ‘t 
    stuk volgens handschrift en schultbekentenis d.d. 2. 
    maart. 1776. tot securiteijt van welke penn de Comparant 
    met sijn vrije wille na volkomene informatie van ver- 
    willekeurings regten verbonden, en bij parate executie en 
    aankering verwillekeurt heeft, doende sulks kragt deses, 
    alle sijne gerede goederen, actien en crediten, niets 
    uijtgesondert, en tot meerder securiteijt tot een speciaal 
    onderpand stellende sijn hof aan Oosten, buijten de groote 
    Poort voor dese stad, soo en als van Hendrik Besselsen 
    en aart Roest in twee parcelen aangekoft heeft, en bij 
    hem beseten word, ten einde om aan ’t een en andere alle 
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    hinder en schade te verhaalen, met renunciatie 
    van alle exceptien actum d. 8. Septbr. 1777. 
  
    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen loofden 
    en wierden burgen als voorvank regt is Harmen van  
    den Emster en Berend van den Emster voor het erf 
    en sterfhuijs van Jan Jansen Umme Groeff en Hen- 
    drikje Jans in leven Ehelieden, des beloofden Jan 
    Jan Rietvelt, als vader en voogd van Geertruij Riet- 
    velt bij Cornelia Eijmberts Ehelijk verwekt, volgens 
    dispositie van den 16. Augusti. 1777 universeel erfge- 
    naam ofte legataria van wijlen Jan Jansen Umme 
    groeff voorsr. voor d’eene helft der nalatenschap 
    alsmede Jan Nuck, Eijbert Hendriksen Nuck, sig 
    sterk makende voor haar Broeder Gerret Hendriksen  
    Nuck, kinderen van Hendrik Jansen en wijlen Wil- 
    lemtje Eijberts ehelieden, en dus kinds kinderen en erfge- 
    namen ab intestato van s’moeders sijde van de overledene 
    Hendrikje Jans geseijde burgen voor de andere helfte 
    des boedels te wagten en te wharen als erfhuijs regt is 
    actum Harderwijk den 5. Septemb. 1777. 
  
    Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
    Jan Umme groeff siek van lighaam, dog sijn verstand 
    memorie en uijtspraak ten vollen magtig, welke ver- 
    klaarde uijt sonderlinge liefde en genegentheijt te 
    legateren en te bemaken, doende sulks kragte deses, 
    aan Geertruij Rietvelt, dogter van Jan Rietvelt en 
    Cornelia Eijmberts ehelieden alle des Comparants 
    natelatene gerede en ongerede goederen, gene van dien 
    uijtgesondert hoe ook genaamt, van klederen, linnen en 
    wollen, silver, en goud etc. en wel onder dese expresse 
    conditie, dat voorñ Jan Rietvelt en Cornelia Eijmberts 
    als vader en moeder van geseijde Geertruij Rietvelt, daar 
    over in cas van noot sullen kunnen en mogen disponeren 
    naa haar goeddunken sonder bespijvinge van ijmand, 
    om ten allen tijde haar gebruijk daar van te mogen 
    nemen. 
    Eijndelijk verklaart den Comparant, dat meer gemelde Jan 
    Rietvelt en Cornelia Eijmberts voor kostgeld en menig- 
    vuldige getrouwe diensten van den 14. maart. 1777, toen 
    sij lieden bij den Comparant zijn komen inwonen, tot 
    sijn sterfdag toe, alle week uijt de gemene boedel 
    sullen profiteren en genieten de summa van eene 
    gulden thien stuijvers. 
    Begerende dat dese als testament, legaat, codicil of 
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    andere betere forme van uijterste wille sal hebben 
    het selve effect, als of in dese begrepen waare 
    T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en gesegult 
    binnen Harderwijk d. 16. August 1777. 
    was nevens twee cachetten in rood lak getekent 
    H: van Westervelt. H:J: Schrassert. 
 
    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerden Cor- 
    nelis Koning en Megtelt Tooijman Ehelieden ter eenre 
    en Hendrikje Bunschoter weduwe Paul Benin Du 
    vergé als erfgenaam van wijlen haar vader Evert 
    Evert Bunschoter ter andere sijde en verklaren met mal- 
    kanderen over een gekomen te zijn bij wijse van ruij- 
    ling en permutatie den een den anderen te cederen 
    en transporteren als volgt 
    de voorsr. Ehelieden transporteren in een volle en vol- 
    komen eijgendom aan de Weduwe duverge voorsr 
    een hagentje gelegen aan de Elsweg, 
    doende in ordinaris verponding 10. stuijvrs. 
    en 6 pen volgens magescheijt d.d. 25e 
    Februar 1771. over de nalatenschap 
    van wijlen Reijnt Koning gewaardeert op 116 -:- 
    een hagentje gelegen in de paarden 
    kring, doende in ords. verponding 10. 
    stuijvrs. volgens ’t selve magescheijt 
    gewaardeert - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -234 -:- 
      saam renderende   350 -:- 
    Waar tegens gem weduwe duverge aan eerste twee Com- 
    paranten Ehelieden vedeert, en in vollen eijgendom transpor- 
    teert een hof met des selfs getimmer gelegen buijten 
    dese stad aan de touwbaan tussen de Hoven van de 
    Freule Plozwitz en die van den professor Scheltinga 
    doende in ordinaris verponding 1:3:2. door wijlen haar 
    vader Evert Bunschoter gekoft van de erfgenamen 
    van de Weduwe Boon van Voorst volgens transport 
    d.d. 10. Novemb. 1770 voor - - - - - - - f 341 -:- 
    Belovende dese Comparanten en transportanten mal- 
    kanderen, en den een den anderen te wagten en wharen 
    kommervrij, en alle voorpligt, tot de verponding over 1775. 
    incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is onder 
    verband van wederzijds personen en goederen ten bedwang 
    en submissie als naa regten actum Harderwijk den 
    6. septemb. 1777. 
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geprothocolleert   Voor de Meester en Apeldoren compareerde Evert Wil- 
ten nieuw prothoc.   lemsen weduwnaar van Gerretje Everts en Willem  
Rub. markt straat   Everts en Grietje Geurs Ehelieden, welke bekennen 
fo. 317    wegens opgenomen penningen ter leen ontfangen te 
    te hebben van Wilmeijntje Everts hondert vier 
    en dartig gulden, waar voor om redenen geen interesse 
    sal betaalt werden, maar jaarlijks op dato deser 
    sal kunnen wederom geeijscht werden, mits een vierde 
    jaar bevorens opgeseijt zijnde. Tot securiteijt van 
    voorsr. penningen en onverhoopte kosten verbinden 
    Comparanten in specie haar huijs, soo veel haar 
    aangaat met des selfs ap en dependentie, staande 
    in de groote markt straat, naast het huijs van 
    geurt Roest ter eenre, en dat van Jan Moojen Senior 
    ter andere sijde, soo als bij Comparanten selve bewoont 
    werd, stellende tot verdere whaarschap haar per- 
    sonen en goederen ten bedwang en submissie als 
    na regten, met renunciatie van alle exceptien 
    dese contrariërende in specie van ongetelden gelden 
    actum Harderwijk d. 12. septemb. 1777 
    Voor van de Graaff en Apeldoren Schepenen compareerden 
    Megtelt Lubbersen weduwe van Steven Mons 
    en Sijbille Schaftenaar weduwe van Johannes Peter  
    Mulder, beijde van competenten ouderdom binnen 
    dese stad woonagtig, soo veel nodig en dienstig ge- 
    assisteert met Andries rampen haaren in desen 
    gekoren momboir, en verklaarden ter instantie 
    van Willemijntje Haring, seer wel gekent te 
    hebben Abraham Haring en Gijsbertje Arendse 
    in leven Ehelieden, dat sij Echtelieden binnen dese 
    stad gewoont hebben, en binnen dese stad beijde 
    overleden zijn, dat deselve Ehelieden hebben nagelaten 
    een eenig kind, met naame Willemijntje Ha- 
    ring, welke binnen dese stad geboren, en in de 
    gereformeerde kerk gedoopt is, zijnde deselve op 
    welkers instantie dese Comparanten haare verklaring 
    afgeven, gevende al verder voor reden van wetenschap, 
    dat geseide Abraham Haring in sijn leven alhier 
    sig met boekbinden heeft geneert. 
    dat dese haare verklaring waar en waaragtig is hebben 
    sij deselve naa preavisatie van de kragt des eeds, en 
   swaare straffe des mijneeds met solemnelen eede gesterkt 
    actum Harderwijk den 15. septemb. 1777 
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geprothocoll. ten    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde 
nieuw prothocol.   Jan Lutz, en bekende opregt en deugdelijk schuldig 
Rub. Hoven fo. 15. Vs.  te zijn, aan den Heer Franciscus Martinius en Juffrouw 
    Geertruij Oosterbaan Ehelieden een summa van ses 
    hondert vijf en tintig guldens à 20. Stvs. ’t stuk, welke 
    summa de Comparant beloofde te betalen binnen 
    ses weken naa dato deses, daar toe verbindende 
    sijn persoon en goederen, en stelde tot een speciaal 
    onderpand sijn hof kennelijk gelegen buijten dese 
    stad aan Oosten, daar en boven verwillekeurende 
    alle sijne gerede goederen actien en crediten, niets 
    uijtgesondert, ten eijnde bij onverhoopte wanbetaling naa 
    verwillekeurings regten bij parate executie, alle 
    hinder en schade daar aan te verhaalen, onder sub- 
    missie, als naa regten met renunciatie van alle excep- 
    tien, actum Harderwijk den 11 septemb. 1777 
    Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Ger- 
    retje Alberts weduwe van Dirk Claver, met ons gaande 
    en staande, haar verstand, memorie, en uijtspraak 
    volkomen magtig, in overweging nemende de trouwe 
    diensten, welke haar soon Aard Dirksen Claver, 
    in haar hoogen ouderdom aan haar bewesen heeft, 
    en nog dagelijks bewijst, en door sijn handen werk 
    haar van het nodige voorsiet, verklaart haar 
    uijterste en laatste wille te wesen, dat deese 
    haare gemelte soon, voor uijt sal genieten eene 
    summa van twee hondert gulden, als sij Comparante 
    sal koomen te overlijden, sonder dat haar andere 
    kinderen verpligt sullen weesen in collatie te 
    brengen, ’t geen deselve ter occasie van Huijwlijk 
    als anders uijt den boedel genoten hebben, willende 
    en begerende, dat haare samentlijke kinderen en 
    kindskinderen in haar vaders plaats, buijten de ge- 
    prelegateerde twee hondert gulden, haar nalatenschap 
    egaal sullen doordeelen. 
    dat vervolgens tot wegneming van alle dispuijten 
    sij Comparante mits dese verklaart, dat de schuijt 
    met sijn toebehoor, welke haar gemelte soon 
    Aard Dirksen Claver thans gebruijkt en bewaart, en 
    daar meede voor haar Comparante de kost wint, voor 
    sijn eijgen geld gekoft en betaalt heeft, en hem dus 
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    in een volkomen eijgendom toebehoort, niet willende 
    dat haar overige kinderen dese haar soon in ‘t 
    minste of geringste hier omtrend hinderlijk sullen 
    zijn, gelijk ook deselve haar gemelte soon, 
    in eijgendom toebehoort soodane vrugten, welke 
    tijdes haares overlijden mogten gevonden werden 
    op sodane landerijen en hoven als haar gemelte 
    soon in huur heeft, waar van de pagt selve uijt sijn 
    patrimonium betaalt, en de nodige mist besorgt, 
    komende deselve mede in eijgendom de varkens, die 
    op het schot mogten gevonden werden, en voor sijn 
    eijgen geld gekoft heeft, schoon deselve, benevens 
    de vrugten in het huijshouden werden geconsumeert 
    zijnde dit haar laatste en uijterste dispositie, 
    welke sij comparante begeert dat naa haar dood 
    in forme van testament, legaat, codicil, of andere 
    betere mag gelden, en stiptelijk agtervolgt werden 
    T’oirkonde is dese door ons getekent en besegult 
    binnen Harderwijk den 29. september 1777 was 
    nevens twee cachetten in rood lak getekent 
    D. Boonen H:J: Schrassert 
geprothocoll ten   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compa 
nieuw prothocol   reerden Cornelis Verhoef en Maria Brands Ehelieden 
Rub. Hoven fo 70    welke bekenden voor sig en haar erven wegens op- 
Vijhestraat fo 64    genomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
    en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erflijken behoeve 
    van den Heer Johannes Bernardus Heijdendal med. dr 
    en Vrouwe Jacoba van Aalst Ehelieden eene Capitale 
    summa grood vier hondert caroli guldens ad 20. stuijvrs 
    ’t stuk, daar voor belovende jaarlijks op den verschijndag 
    (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen betalen aan 
    rente drie gulden en thien stuijvrs van ijder hondert 
    en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, 
    die alle jaar op gemelte verschijndag sal kunnen ge- 
    schieden, mits een vierdeel jaar bevorens van de eene of 
    andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. tot securiteijt 
    van voorsr capitaal, renten en onverhoopte kosten verbinden 
    Comparanten 1o. een hof aan het moolen campje tussen de 
    Hoven van Hendrik Willemsen magre ter eenre, en die 
    van Hendricus Bosch ter andere sijde met het getimmer 



 
90

ORAH 155     1777     fol. 045 
 
    soo als bij Comparanten selve gebruijkt werd, 2o. een huijs 
    en erve met de plaats daar bij staande binnen dese 
    stad naast de Smeepoort, langs de Smeepoorter wal 
    tot bij den opgang, soo als dese somer door Comparanten is 
    vertimmert, stellende tot een verdere whaarschap haar 
    personen en verdere goederen ten bedwang en submissie 
    als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
    desen eenogsints contrariërende in specie van ongetelde 
    gelde actum Harderwijk den 2. october 1777. 
  
geprothocoll. ten    Voor Boonen en de Vries Schepenen en overweesmeesteren 
nieuw. prothoc. Rub  compareerde Willemina Roest weduwe van Teunis  
Wullewevers straat   Rabat en verklaarde sig te sullen verandersaten, met 
fo. 223.     en nevens de onderbenoemde voogden geexamineert 
    hebbende de staat haarer boedels, bewijst kragt deses 
    aan haar minderjarig kind genaamt Jan Rabat, bij 
    wijlen haar voorsr. Eheman geprocreërt voor s’vaders versterf 
    vijftig gulden te betalen als voorsr. haar kind sal mun- 
    dig wesen, tot securiteijt van dese gem penn verbind sij 
    Comparante in specie haar huijs kennelijk staande 
    agter de muur, soo als bij haar selven sal bewoont wer- 
    den, stellende tot verdere whaarschap haar persoon en 
    goederen, daar en boven een paar sijlvere schoen gespen, 
    en een sijlver strop slootje, nemende den boedel tot 
    haar lusten en lasten, werdende mits dese volkomen 
    eijgenaresse van voorsr huijs, het selve aan haar 
    cederende en transporterende, belovende haar voorsr. kind 
    te laaten leeren ’t guut, tot een bestaan nodig heeft, 
    voorts ’t selve te sullen alimenteren, kleden, reden 
    en van ’t nodige onderhout te voorsien. 
    Hier waaren aan over en en meede te vreden Willem  
    Roest en Peter Pater bij de Heeren van de magistraat 
    aangestelt tot voogden. 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent 
    binnen Harderwijk den 10 october. 1777. 
  
    Voor Westervelt en Pannecoeck compareerden de 
    Heeren Anthonij Peter van Westervelt tot Loevenum, 
    Heribert van Westervelt tot Salenteijn Johan Cornelis Fran- 
    cois de Vries en Vrouwe Mechtelt van Westervelt geas- 
    sisteert met haaren Eheman C:T: de Vries, dewelke ver- 
    klaarden sampt en een ijder in ’t bijsonder, in de beste en 
    bestendigste forme regtens magtig te maaken, doende 
    sulks kragt deses Jan Gelderman, om in des selfs 
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    naamen te erschijnen voor en in de Camer van Reke- 
    ninge des Furstendombs Gelre en Graafschap Zutphen 
    om in naame van de tegenwoordige besitteren soo- 
    daenige Heeren goederen op derselver naam te laeten 
    stellen en verheergewaaden, soo als een en ander 
    door haaren Heer Vader, de Heer Willem Jan van We 
    stervelt is aangestorven, en Vrouwe Aleijda Johanna  
    Douariere van Westervelt geboren Westervelt is 
    toegedeelt, en verder te doen en laten geschieden 
    het geen de natuur der sake komt te vereijschen, 
    en gehouden sal worden, als of de Comparanten selfs 
    present waaren, onder belofte van ratihabitie en 
    indemniteijt, met magt van substitutie en onder ver- 
    band en submissie als na regten actum den 31 octobr. 
    1777. 
  
    Voor Westervelt en de Meester compareerden Jan van 
    Velthuijsen en Evertje Gerrets Ehelieden, welke ver- 
    klaarden uijt de hand in een vast en stedigen erfkoop 
    te hebben verkoft, en kragt deses te cederen en trans- 
    porteren aan Arnoldus Lange en Aartje Foppen ehe 
    lieden een hof, gelegen buijten de groote poort 
    naast de hof van de Wed. Gerret Buijtenhuijs ter 
    eenre en de Wed. Jochem Jacobsen ter andere sijde 
    doende in ordinaris verponding met de stad stuijver 
    1:1- voor hondert en vijftig gulden, daar van Compa- 
    ranten bekennen voldaan en betaalt te weesen, des 
    beloofden voorsr. hof te wagten en wharen kommer- 
    vrij en alle voorpligt, tot de verponding over 1776. in- 
    cluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband 
    en submissie als na regten actum Harderwijk den 6. 
    November 1777 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde 
    Philippus Siges, en verklaarde kragte deser, te consti 
    tueren en volmagt te maaken Cornelis Jacobus van  
    Oeste, woonagtig te Amsterdam, ten eijnde om des 
    Comparants saaken waar te neemen, en in specie, om 
    in mindering van sekere obligatie, groot duijsent gulden 
    per rest van meerdere, wegens de verkoop van een Bakkers 
    winkel met des selfs gereedschap en aankleven van 
    dien, van Jan Carel Christiaan Schot mr. Brood 
    bakker tot Amsterdam t’ontfangen vijf hondert gulden 
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    en daar en boven nog voor huijs huur, een hondert gulden 
    t’saam 600-:-:, in naam des Comparants quitantie te 
    passeren, voorts jaarlijks en alle jaar in t’toekomende 
    huur en andere penningen te ontfangen, en daar voor  
    te quiteren, en verders alles te doen, wat hij Comptn 
    selfs present zijnde soude kunnen en moeten doen, 
    en sulks met belofte van ratihabitie en indemni- 
    teijt, met magt van substitutie, blijvende de ge- 
    constitueerde verpligt wegens sijn ontfang te doen 
    behoorlijk bewijs rekening en reliqua actum Har- 
    derwijk den 14. Novemb. 1777. 
  
    Voor Boonen en de Vries Schepenen en overweesmeesteren 
    compareerde Vrouwe Joanna Aleijda Wolfsen, weduwe 
    Boedelhouderse en Tugterse van wijlen haaren Eheheer 
    Reijndert Christoffel Willem de Wolff van Westerode 
    in leven Burgemeester deser stad en Rentmeester 
    van de provinciale geldersche Academie alhier, 
    vermogens acte van tugt vermakinge voor Heeren 
    Schepenen deser stad Harderwijk op den 23. febr 1761 ge- 
    passeert bij ongelesen en bevonden sulks te behelsen, 
    dewelke verklaarde in de beste en bestendigste forme 
    regtens te constitueren en magtig te maaken doende 
    sulks kragt en mits desen den Heer Jacob Otten  
    Huslij woonagtig tot Amsterdam, omme naamens 
    Vrouwe Comparante de affaires, betreffende den Boe 
    del en nalatenschap van Vrouwe Elisabeth de Bleij  
    waar te neemen, haar intrest te behartigen met en 
    nevens de mede erfgenamen met Fredrick gulden 
    over die Boedel te treden tot schifting scheijding en 
    verdelinge, accoorden in der minne daar over te beramen 
    integaan en te sluijten des noods alle bequaame 
    middelen regtens daar toe bij de hand te neemen, voor 
    alle rigteren en gerigten te compareren, alle termijnen 
    reghtens te respicieren en waar te nemen, daar ‘t 
    nodig is te caveren, sententien te aanhoren, en deselve 
    ter executie te leggen, van de nadelige te appel- 
    leren, gereede en ongereede goederen als meede obli- 
    gatien soo reële als personele te verkopen, en 
    aan de respective koperen transport en opdragt 
    met belofte van wahringe naa coustume locaal 
    te doen, schulden in te vorderen, penningen t’ontfangen  
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    en daar voor te quiteren, verders in het generaal daar 
    omtrend te doen en laeten geschieden het geene 
    de nature der saake sal koomen te vereijschen, en of- 
    schoon tot het een of ander een speciaalder of ampelder 
    volmagt gerequireert wierd, welke Vrouwe Comparante 
    in desen wilde begrepen hebben, en sij Compart. dus 
    selfs present zijnde soude kunnen mogen en moeten 
    doen, alles met magt van substitutie, belofte van 
    ratihabitie en indemnisatie, ceteris que sub clau- 
    sulis de jure solitis en necessarus, mits doende be- 
    hoorlijk bewijs rekening en reliqua onder verband 
    en submissie als naa regten actum Harderwijk 
    den 19. Novemb. 1777. 
  
    Voor van de Graaff en Apeldoren Schepenen loofden en 
    wierden Burgen als voorvank regt is Jan Breunissen 
    en Cornelis de Hes voor ’t erf en sterfhuijs van Hen- 
    drik de Hes en Teuntje Kloeck in leven Ehelieden 
    des beloofden Berend Cock en Aaltje de Hes eheliedr. 
    Rende Hendriks en Grietje de Hes Ehelieden, kinde/ 
    ren en erfgenamen van geseide Ehelieden voorsr. Bur- 
    gen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijk 
    den 20. Novemb. 1777. 
  
       Geregistreert de scheijding tussen 
       de kinderen van Hendrik de Hes en 
       Teuntje Kloek in leven Ehelieden 
       voor magescheijts vrienden gepasseert 
    Voor ons ondergesr magescheijts vrienden en dedings- 
    luijden, ten wedersijden specialijk hier toe versogt, 
    compareerden Berend Cock en Aaltje de Hes Ehelie 
    den, Rende Hendriks en Grietje de Hes Ehelieden, 
    samentlijke kinderen en erfgenamen van Hendrik  
    de Hes en Teuntje kloeck in leven Ehelieden 
    en verklaarden met den anderen opgerigt te hebben 
    ’t volgend Erf magescheijt 
    dat sij onder malkanderen geresolveert hebben, om in 
    alle min en vriendelijkheijt den inboedel van haar ouders 
    en verdere gerede goederen onder malkanderen te verdee- 
    len. 
    Voorts met malkanderen over eengekomen, om de na- 
    volgende ongerede goederen in deser voegen te verdelen 
    dat Berend Cock en Aaltje de Hes Eheldr. in een volko- 
    men eigendom sullen hebben en besitten een Huijs 
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    met de plaats en verdere ap en dependentie, staande aan 
    de koorn markt, tussen de huijsen van mevrouw de Wed 
    van Burgermr. Geltsaijer, en dat van Arend Karssen, soo als 
    door haar vader met de dood ontruijmt is, doende in ordinaris 
    verponding behalve de stads stuijver twee gulden en 
    elf stuijver aan straatgeld een daler, mits uijtkerende 
    aan Rende Hendriks en Vrouw vijf en seventig guldens 
    welke bij dese bekennen hier van voldaan en betaalt 
    te wesen. 
    Zijnde daar benevens aan Rende Hendriks en Grietje  
    de Hes ehelieden in een volkomen eijgendom toebedeelt 
    de opstal van een Boog staande tegens de stads muur, 
    ter sijde de laage Bruggepoort, tussen het huijsje 
    van de erfgenamen Westervelt, en dat van de stad, soo 
    als in huur door Jacob kloeck bewoont werd, gevende 
    jaarlijks aan straatgeld vijf stuijvers. 
    Waar mede Comparanten bekennen van malkanderen 
    gescheiden te zijn, en beloven den een den anderen haar 
    toe bedeelden parcelen te wagten en te wharen als erf 
    magescheid regt is, onder verband van haare personen 
    en goederen als na regten. 
    T’oirkonde zijn hier van twee eensluidende gemaakt 
    en bij ons nevens de Comparanten getekent binnen 
    Harderwijk den 20. Novemb. 1777. 
    was met diverse handen getekent. 
    X Rende Hendriks  X Berend Cock 
    dit is het merk van Rende dit is het merk van Baarent  
    Hendriks dat getuijgt  Cock dat getuijgt G. Coopsen 
    G: Coopsen. dat getuijge dat getuijge ik J: Teckman 
    ik J: Teckman   Altien den hes 
    Grietje de Hes   G. de Wilde als magescheijts 
    G. Coopsen als magescheijts Vrind 
     Vrind    D: Mensen als magescheijts 
    J: Teckman als magescheijts Vrind 
    Vrind 
    Registr 20. Novenm. 1777. 
 
Geprothocoll. ten   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Be- 
nieuw. prothocol   rend Cock en Aaltje de Hes eheliedr. welke bekenden 
Rubr markt fo 282.   voor sig en haar erven wegens opgenomen en ter leen ont- 
Vs.    fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
    aan Arend Karssen en Aaltje Aardsen ehelieden en 
    haar erven een hondert Caroli gulden ad 20. stuijvs ’t stuk 



 
95

ORAH 155     1777     fol. 047vso 
 
    daar voor belovende jaarlijks op den verschijndag (: heden 
    over een jaar d’eerste :) te sullen betalen drie gulden 
    en thien stuijvs en daar mede te continueren tot de 
    volle aflosse toe, die alle jaar op voorsr verschijn 
    dag sal kunnen geschieden, mits een vierde jaar 
    bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde  
    Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten, en onver 
    hoopte kosten verbinden Comparanten een huijs met 
    sijn op en dependentie staande aan de koornmarkt, 
    tussen dat van rentrekkeren ter eenre, en dat van 
    Vrouwe de weduwe Burgermr. Geltsaijer ter andere 
    sijde soo als geprovenieert is uijt den nalatenschap 
    van der tweede Comparante ouders, en haare volgens 
    magescheijt van den 20. deser maand is toebedeelt, 
    stellende tot een verdere whaarschap haar personen 
    en goederen ten bedwang en submissie als na regten, 
    met renunciatie van alle exceptien dese contrarie 
    rende in specie van ongetelde gelden actum Har- 
    derwijk den 22. Novemb. 1777. 
  
    Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen loofden en 
    wierden burgen Hendrik van Raalten senior en Zeger 
    Buijtenhuijs voor sodanege tugt als Willemtjen  
    Reijers weduwe van Jan van Raalten door het over- 
    lijden van haaren man zaliger J:V: Raalten op haar 
    is gedevolveert ingevolge reciproque tugt vermaking 
    voor Heeren Schepenen deser stad in dato den 15. septemb. 
    1766. gepasseert, alles ten effecte als na regten be- 
    hoort, en vereijscht word, des beloofde voornoemde Wil- 
    lemtje Reijers wed: van J:V: Raalten mede present 
    de tugt goederen op haar gekomende sullen gebruij- 
    ken als nae tugt regten behoort en dese haare 
    burgen te guaranderen actum Harderwijk den 24. No- 
    vemb. 1777. 
  
    Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerden 
    Jan van Raalten en Willemtjen Reijers, Egten, beijde 
    gesont van lighaam en verstant, dewelke verklaarden 
    uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt elkanderen 
    en den een den anderen met vrijen wille reciproce 
    te legateren en te bemaken de tugt en vrugtgebruijk 
    van alle des eerst overlijdens goederen, gerede en ongerede 
    actien en crediten, soo hebbende als toekomende niets ter 
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    wereld uijtgesondert van alle ’t geene de eerst stervende 
    sal nalaten om bij de langst levende het leven 
    lang nae tugts regten gebruijkt te worden, sonder 
    dat de langst levende verpligt sal zijn inventaris 
    te moeten formeren, of overgeven. Edog sulks 
    onvermindert en ongepréjudicieert soodaene begiftiging 
    waar mede bij elkanderen bij haare huijwelijks voor- 
    waarden in dato den 10. Febr. 1742. reets hebben 
    gebeneficeert begerende sij Comparanten dat dese 
    volkomen effect sal sorteren en den langst levende 
    het volle genot en uijtterste effect van een vol 
    komen vrugtgebruijk sal erlangen ’t zij als testa- 
    ment, codicil legaat of in andere bestendige forme 
    T’oirkonde is desen bij Schepenen getekent en 
    gesegult binnen Harderwijk den 15. sept. 1766. 
    was nevens twee cachetten een in rood en een in 
    Swart lak getekent H:C: van de Graaff H:J: 
    Schrassert 
    Registr 24. Novemb. 1777. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde den 
    Heer en mr. Anthonij Wakker, en verklaarde in de 
    bestendigste forme regtens te constitueren en vol- 
    magtig te maken sulks doende kragt deeses 
    den procureur M. Vorster, ten eijnde om sodane 
    saake als Evert Duverge, pagter van s’lands impost 
    op de wijnen over den stad en schependom van Harder- 
    wijk, begonnen 1o. julij 1776, en geeijndigt ult junij 1777. 
    deeses jaars bij klagte tegens den Compt. ter camere 
    van die Edele Mogende Heeren ordinaris gedepu- 
    teerde staaten deses Quartiers geentumeert heeft, 
    waar te neemen, daar van soo nodig denunciatie te 
    doen, aan die geene waar aan geconstitueerde het 
    raadsaam sal oordelen, in die, soo wel als in voorsr. saak 
    alle termijnen regtens te respicieren, en waar te 
    neemen, en wijders in en omtrend die saken alles 
    te doen en te verrigten het geen den Comparant 
    selve present zijnde soude kunnen mogen en moeten 
    doen, ofschoon ook tot het een of ander, een nadere 
    volmagt mogt werden gerequireert, soo wil den 
    Compt, die hier mede voor gegeven gehouden heb- 
    ben, alles met belofte van goedkeuring en schade 
    loos houding, en verdere clausulen na regten gebruijkelijk 
    actum Harderwijk den 26. Novemb. 1777. 
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    Voor Pannecoecken Scheltinga Schepenen 
    compareerden Wilhelmus klad rustend predikant 
    te Wadenoijen en Louisa Lucia van Oort ehe 
    lieden, met haar gemelde Eheman geassisteert 
    en verklaarden kragte deser te constitueren 
    en magtig te maaken haar soon Frans klad 
    ten eijnde om in der Comparanten naame te 
    negotieren en ter leen op te neemen eene capi- 
    tale summa grood vier hondert gulden, tot 
    welkers securiteijt in specie te verbinden twee 
    obligatien ten laste van eenige planters op 
    Surinamen, ten comptoire van H. van de Pol. 
    dato 1767 of 1766 geregistreert Lit. A. No 1180 en 
    1181 ten naame Judith Oudendijk, daar van 
    de nodige obligatie te passeren en verders daar 
    omtrend te doen en te laaten geschieden, dat 
    Comparanten selve present zijnde soude kunnen 
    en mogen doen. Belovende van vollen waarde 
    te sullen houden ’t gunt door der Comparanten 
    gem soon in dese sal werden gedaan en verrigt, 
    mits doende aan Comparanten bewijs rekening 
    en reliqua actum Harderwijk den 2. decemb. 1777 
    Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerden 
    Gerretje Apeldoren weduwe van Jan Apeldoren, en Joan 
    van Voorst weduwenaar en tugtenaar van wijlen Elisabeth  
    Apeldoren, en verklaarden dat ingevolge het accoord 
    of transactie voor heeren Schepenen den 13. Januar. 
    1775 gepasseert, de visch negotie is overgegeven 
    aan der Cpmparanten drie susters Helena, Trijntje  
    en Johanna Apeldoren, sonder egter het huijs en 
    hank daar bij gehoorende te benoemen, weshalven 
    de Comparanten alnu verklaren dat de gemelde hank 
    en huijs staande in den rabben straat, in verponding 
    op de naam van twee huijsjes- - - - - - - - 2:19:10 
    en hank van Gerret Dirksen - - - - - - - - - :- 18 – 12 
    meede aan haare voorñ drie susters sal verblijven, 
    over sulks deselve kragt deses cederende en overge- 
    vende in derselver volle en vrije eigendom, sonder eenig 
    regt of actie daar aan te behouden of reserveren, 
    willende dat dese verklaring en overgifte effect 
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    sal sorteren, en gehouden worden, als of deselve in 
    voorsr accoord d.d. 13. januar. 1775. woordelijk was geinfereert 
    alles onder verband en submissie als na regten actum 
    den 3. decemb. 1777 
     Voor Boonenen de Vries Schepenen compareerde de 
    Hr. Willem Wilbers, oud predikant van Batavia, woon- 
    agtig binnen dese stad, welke verklaarde kragt deses 
    te constitueren en magtig te maaken Marten 
    Bastert, beurt schipper van dese stad op Amster- 
    dam ten eijnde om in Comparants naam bij de 
    Edele Heeren Gecommitteerde Bewindhebberen 
    ter vergadering van seventienen, representerende 
    de generale nederlandsche geoctrojeerde Oost- 
    indische Compagnie te ontfangen de summa 
    van een duijsent drie hondert negen en twintig 
    guldens en vier stuijvers, conform een assignatie 
    gedateert Batavia in het Casteel d. 15 octob. 1776 
    hier bij annex, voor welke ontfangst dier 
    penningen behoorlijke quitantie te passeren, 
    daar omtrend verder te doen, en te verrigten, dat 
    de stijl der camere in desen sal komen te ver- 
    eischen, en in het generaal alles wat de Com- 
    parant selve present zijnde soude kunnen en 
    mogen doen, met magt van substitutie, belofte 
    van ratihabitie en indemniteijt, mits de geconsti- 
    tueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening en 
    reliqua actum Harderwijk den 12. decemb. 1777. 
1777. 24. decemb  
geprothocoll ten    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden 
nieuwe prothocol   Jacob Zikken en Elisabeth Dekkering Ehelieden en 
Rubr wulle wevers   verklaarden uijt de hand in een vast en stedigen erf- 
straat fo 231. Vs   koop te hebben verkoft, en kragt deses te cederen en 
    transporteren aan Jan Olthuijsen en Mechtelt  
    Everts eheliedr en haar erven den opstal in een 
    boog agter de ser stads muur, tussen de huijsjes van de Heeren 
    Westervelt, en dat van de dijaconij, doende jaarlijks 
    in booggeld twaalf stuijvers en vijf stuijvers straat 
    geld voor seventig gulden te betalen in drie paajen 
    de eerste te meij 1778, met - - - - - - - - - 24 -:-: 
    de tweede op aller heijligen daar 
    op volgende - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  24 -:- 
    en de laatste te meij 1779 met - - - - - - - 22 -:-             
             renderende - - - - -   70 -:- 
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    in gevalle dese voorsr. peññ op haar bepaalde tijd 
    een week of twee onbegrepen, niet betaalt werde 
    sal boven ijder paaj een gulden betaalt werden, 
    sullende dit voorsr. parceel daar voor verbonden 
    blijven, tot dat de volle koops peññ sullen wesen be- 
    taalt, des beloofden de transportanten dit selve 
    parceel te wagten en wharen kommervrij, en alle 
    voorpligt tot het booggeld meij 1778, en het straat 
    geld. tot meij 1777 incluijs daar van aftedoen als 
    erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
    des Compareerden dese geseide koperen, beloofden en 
    aannamen het een en ander voorsr. op sijn tijd te 
    sullen presteren, onder het voorsr. verband, en verdere 
    whaarschap van haar personen en goederen ten 
    bedwang als na regten actum Harderwijk den 
    24. decemb. 1777. 
  
geprothocoll. ten   Voor Boonen en de Vries Schepenen als overmeesteren 
nieuw prothoc. Rubr   compareerde Jan Hendrik Hulsing weduwnaar en 
schoenmakers straat  Boedelhouder van Catharina Boemer, sig sullende 
fo 259. Vs     verandersaten, heeft ten overstaan der onderbenoemde 
    voogden opgerigt een staat van den aligen boedel, en 
    bevonden te bedragen - - - - - - - - - - - - - 897-:- 
    daar benevens nog - - - - - - - - - - - - - - -  397-17-4. 
    welke aan sijn kind wegens grood moe- 
    ders versterf wel bewesen is, maar dese 
    Comparant als ten halven goede sittende 
    met sijn overleden vrouw, voor de helft com-                               . 
    peteert dus bedraagt den ontfangst - - - - - - - 1294-17:4. 
    de schulden van den boedel bedragen             303-9-1                .  
                   998-8-.4 
    dien volgens verklaart den Comparant aan sijn minderjarige 
    soon Bernhardus Hulsing te bewijsen voor s’moeders 
    versterf 1o gemelte - - - - - - - - - - - - - - 397-17-4. 
    welke aan hem reets bij schijding van 18. 
    januarij 1776 door sijn groodvader Jan  
    Boemer waaren toebedeelt, en reeds in 
    het huijs in de Valke straat, naast 
    dat van Capiteijn ardesch gevestigt staan 
    daarenboven nog - - - - - - - - - - - - - -  100- ;- 
    te betalen als de minderjarige sal mun-                              . 
    dig wesen, dus de minderjarige competeert 497-17-4. 
    als mede een sijlveren Beugel en tas 
    een sijlveren snuijf doos. 
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    een sijlver kruijs 
    een sijlvere vingerhoet 
    twee sijlvere punthaken 
    drie goude ringen 
    een paar goude Belletjes 
    een gouden haak en oog met coralen 
    een boek met twee sijlvere krappen 
    sullende dese goederen verblijven in de weese kas 
    ter bewaring voor het kind. 
    en werdende voorsr Hondert gulden mede gevestigt 
    in geseijde huijs in de Valke Straat, het welke door 
    Jan Boemer en Vrouw aan dese Comparant en 
    sijn overleden vrouw bij acte van den 14. meij 1773 getrans- 
    porteert is op conditie, dat jan Boemer sijn leven lang 
    daar in sal blijven woonen, en dese Comparant naa 
    doode van geseide Jan Boemer sal betalen vier 
    hondert gulden. 
    dat dese vier hondert gulden, benevens de verdere lasten 
    en schulden van den boedel geheel sullen blijven 
    tot laste van dese Comparant, waar tegens dit ge- 
    melte huijs mede in eijgendom sal behouden. 
    Belovende voorsr sijn soon te sullen alimente- 
    ren kleden en reden, als meede een behoorlijk 
    ambagt te laaten leeren, naa omstandigheden 
    sijner saaken. 
    hier waaren aan over en mede te vreden Jan Boemer 
    en Bartus Everts bij de Heeren van de magistraat aange- 
    stelt tot voogden. 
    T’oirkonde is dese door ons geapprobeert en getekent 
    binnen Harderwijk den 31 december 1777. 
 
      Lectum et recognitum 
      den 9. januarij 1778. 
 
    Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Juf- 
    frouw Johanna Moojen wed. wijlen den Heer Harman 
    nus Stokebrand, en terwijl de Comparante wat onpasse- 
    lijk is, edog bij haar volkomen verstand, heeft het nodig 
    geoordeelt, wanneer het de Heere behagen sal haar van 
    dese wereld te neemen, dat ijmand gequalificeert werd 
     om haare begraevenisse te besorgen, soo en op dien voet 
    als haare ouders geschiet is en verder meede directie 
    te hebben over andere haare nalatenschap concer- 
    nerende, en een goede ordre te stellen, en te dirigeren 
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    Ten dien eijnde heeft de Comparante verklaart tot direc 
    teur of executeur aan te stellen, en te qualificeren 
    haaren Broeder Jan Moojen Senior stads drukker 
    te Harderwijk, om naa haar overlijden alles te doen 
    en te verrigten, het geene nodig en dienstig wesen sal 
    om alles tot liquiditeijt te brengen. Waar toe de Com- 
    parante aan haaren gemelden Broeder gegeven heeft, 
    en geeft sodanige magt en qualiteijt als tot het geene 
    voorsr nodig en dienstig wesen sal. 
    ongeprejudicieert de volmagt welke sij Comparante 
    tot zwol mogt hebben gepasseert actum Harderwijk 
    den 6. januarij 1778 
    Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
    Helena Apeldoren, Trijntje Apeldoren, Gerretje Apeldoren 
    weduwe van Jan Apeldoren, Johanna Apeldoren en 
    Joan van Voorst weduwnaar en tuchtenaar van 
    wijlen Elisabeth Apeldoren, gesamentlijke kinderen 
    en erfgenamen van Rijkert Apeldoren en Willemina 
    Westerhoven in leven ehelieden, en verklaarden 
    op den 1e decemb. 1775. uijt de hand te hebben verkogt 
    en alnu kragt deses te cederen en transporteren 
    aan Jan Gelderman en gerretje Logen. Ehelieden 
    en haaren erven, twee campen saajland met sijn 
    houtgewasch, gelegen buijten dese stad aan de hoge 
    sijpelt, naast de papen bogaart, genaamt de Wij- 
    kerken camp met sijn lusten en lasten doende 
    in verpond. ords. behalven de stad stvs f 16:10- ende 
    sulks voor twee duijsent vijf en twintig guldens 
    vrij geld, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
    te zijn, sullende de pagt verschenen martini 1776 
    tot profijt van koperen verblijven, beloovende voorsr. 
    parcelen te wagten en wahren kommervrij, en alle 
    voorpligt de verponding over 1774. incluijs daar van 
    aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
    als naa regten actum Harderwijk den 6. januar 1778 
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerde 
    Vrouwe Gosina van Emst Weduwe en Boedelhouder- 
    sche van wijlen de Heer en mr. J:H: Mulet in desen 
    soo veel nodig geassisteert met mr. H:J: Ardesch als 
    ad hunc actum haar verkoren en toegelaten momber 
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    en verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens 
    te constitueren en magtig te maken doende sulks 
    kragt deses mr. R: Sandberg advocaat tot Zwolle ten 
    eijnde om naamens de Vrouwe Comparante haar plaats 
    te vertreden en waar te nemen en sodane procedures als 
    zij voor het Ed. en Achtb. stad gerigte van Hattem 
    is hebbende off verder staat te krijgen tegen de 
    vrouwe weduwe van wijlen de Heer Gerrit Willem 
    van Broekhuijsen, ten eijnde daar in alle termij- 
    nen regtens te respicieren cautie en domicilium 
    citandi te vorderen, en stellen, sententien te ver- 
    soeken en aanhooren, en die ter executie te stellen, 
    off daarvan te appelleren, ook te accorderen en 
    transfigeren, en wijders generaliter soo aanleggender 
    als verwerender wijse alles tot den uijt eijnde soo ter 
    eerster als verdere instantien te doen, en verrigten 
    wat der saaken noodruft vereijschen sal, en compa- 
    rante present zijnde soude kunnen en moeten doen 
    met magt van assumptie substitutie, en belofte 
    van ratihabitie en indemniteijt alles onder verband 
    en submissie als naa regten actum den 15 januarij 
    1778. 
  
    Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compa- 
    reerde Cornelis Buurman, met ons gaande en staande 
    sijn verstand volkomen magtig, verklaarde uijt 
    sonderlinge liefde en toegenegentheijt te legateren 
    en voor uijt te maaken aan sijn soon Reijndert 
    Buurman bij wijlen Geertruijd Hoenders ehelijk 
    verwekt twee hondert guldens in egalisatie van 
    het geen sijn dogter Elisabeth Buurman getrouwt 
    aan Menke ter Camp, uijt den gemenen boedel 
    reeds genoten heeft, sonder dat sij bij het overlijden van 
    dese Comparant verpligt sal wesen, ’t selve in col- 
    latie te brengen, sullende voor ’t overige sij 
    beijden den boedel egalijk doordeijlen, willende en 
    begerende dat dese als sijn laatste en uijtterste 
    wil naa Comparants dood stiptelijk mag werden agter- 
    volgt. 
    T’oirkonde is dese door ons getekent en gesegelt bin- 
    nen Harderwijk den 17. januarij 1778 was nevens twee 
    cachetten een in rood en een in swart lak getekent 
    H:C: van de Graaff. H:J: Schrassert. 
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      op versoek van marretje Gerrets 
      weduwe en tugtenaresse van wijlen 
      Jochem Jacobsen is de volgende 
      Boedelscheijding geregistreert 
    Ten overstaan van ons ondergeschreven magescheids 
    en dedings vrienden, is tusschen marritje Gerrits 
    weduwe en tugtenaresse van wijlen Jochem 
    Jacobsen ter eenre, en Jan Jacobsen en Dirkje Lubbers 
    Eheliedr., en Willem Jacobsen en Luijtje Evers Eheldr. 
    als respective Broeders en Erfgenamen van voorñ 
    Jochem Jacobsen ter andere zijde, wegens des selfs 
    boedel en nalatenschap gemaakt en opgerigt 
    na volgende accoord en Erf magescheid. 
    aanvankelijk verklaarden de tweede condividenten 
    te hebben ontvangen en geexamineert, een behoor- 
    lijken staat en inventaris des boedels, waar uijt 
    voornamentlijk consteert, dat het gereede van den 
    geheelen boedel half en half sal moeten ver- 
    deelt worden, en de ongerede goederen door den over- 
    ledene nagelaten, bij de 1e conparante dividente weduwe 
    in tugt sullen verblijven vermogens huwelijks 
    voorwaarden d.d. 19. april 1760. bekennende de 2e 
    condividenten dien volgens de klederen en lijfs be- 
    hoor van haar overledene Broeder ten genoegene 
    ontfangen, als mede eenige gereede goederen 
    en huijsraad onderling verdeelt, en een ijder sijn 
    portie na sig genomen te hebben. 
    dat verder de overige gerede goederen, levende vee 
    immene, en inboedels goederen bij Erfhuijs verkogt 
    zijnde volgens cedulle van deser stads Roeijdrageren 
    suijver hebben gerendeert - - - - - - - - - - f 146:3- 
    dat bij ’t afsterven van de overledene 
    is bevonden volgens Cap. 8. bij de ampli- 
    atie van Inventaris - - - - - - - - - - - - - - - - -  93:13:4 
    en de inschulden des boedels monteren 
    ad. Cap. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  142:12- 
       te zamen               382:8:4 
    hier afgetrokken de begrafenis, en dood 
    schulden, die volgens huwelijks voorw. 
    aan beijde kanten half en half moeten 
    gelast worden volgens Cap. 9 - - - - - - - -     36:17:12 
      dus suijver overschiet - - - f 345:10:8 
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    waar van aan de weduwe de helft - - -  -   172:15:4 
    en den Erfgeñ de wederhelft - - - - - - - - -  172:15:4 
    competeert, makende weder - - - - - - - - -  345:10:8 
    dat vervolgens is komen te blijken, dat de weduwe volgens 
    Cap. 4. uijt haare aangeerfde goederen, van haar moeder 
    Gerretje Jans, vermogens huijwlijks voorwaarde ad 
    f 390:15:10 volgens magescheijt d.d. 7. maart 1762 alhier 
    de helft moet goed gedaan worden met   195:7:13. 
    als meede de kosten van collateraal en 
    formeren van inventaris et ad cap. 9 ge 
    specificeert - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      27 ;4-   . 
              te zamen - - - - - -              f 222:11:13. 
    van welke somma moet worden afge 
    trokken, ’t geen den erfgenamen voor 
    de helft uijt den gereeden boedel komt 
    als voorsr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  172:15:4   . 
         soo dat de weduwe nog komt - - - - -    49:16:9 
    hier bij gevoegt ’t geen haar voor eene 
    morg engrave volgens huwelijks voorwaar- 
    de ad Cap. 9 in den inventaris uijt ‘t  
    ongerede competeert ad - - - - - - - - - - - - - 100-:-:       . 
    komt dus te zamen ten behoeve van 
    de weduwe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149:16:9 
    dat om dese summa te voldoen, en om in de betaling 
    der wedersijdse kosten te voorsien, onderling is geaccordeert 
    en over eengekomen, dat de tweede condividenten 
    aan de 1e condividente weduwe sullen afstaan en in 
    vollen vrijen eigendom cederen en overgeven, om daar 
    meede haar schoonste te doen doende sulks kragt deses 
          1o) de helft van een hof buijten de groote poort gelegen 
    naast de hoven van J. Isendoren en Arnoldus Lange 
    daar van de wederhelft de 1e condividente selve toe 
    komt, soo als op den inventaris Cap. 2 is genoteert 
          2o) Een hofje aan de Enge steeg buijten dese stad gelegen 
    naast het land van d’Heer Burgermr. H:J: Schrassert 
    aan de gemene weg op den inventaris ad Cap 1. sub N.4. 
    genoteert, soo als door den overledene is nagalaten 
    waar tegens de 1e. condividente aan de tweede condivi- 
    denten sal uijtkeren en betalen de summa van f 24-:- 
    verklarende de 2e. condividenten hier van te zijn voldaan 
    de weduwe mits dese daar voor quiterende, soo als de 1e. 
    condividente ook verklaart met dese schikking genoegen te 
    neemen en van voorsr. 149:16:9 voldaan te weesen. 
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    voorts is geconditioneert, dat de weduwe in plaats van 
    de 30. guldens die haar volgens Cap 9, voor een rouw toe 
    koomen het jaarlijks vrije gebruijk van het hout 
    gewasch sal genieten, soo als sij bij het leven van 
    haar man gewoon geweest is te doen, staande in en 
    om de camp hooijland genaamt de hoofjes, en het saaij 
    land in Hierden ad Cap 1. gespecificeert wordende, de 
    weduwe 1e condividente ten opsigte van ’t hakken van 
    hout, mits dese van het prescript na tugts regten geexi 
    meert. 
    sullende meede het huijs door haar thans bewoont zijnde 
    behoorlijk worden gebruijkt met sijn toebehoren, bij 
    ampliatie van den inventaris Cap. 1. vervat 
    Eijndelijk is, om alle misverstand te prevenieren 
    versprooken, en door de 2e. condividenten belooft en 
    aangenomen, dat bij het overlijden van de 1e. con- 
    dividente de kosten der begraffenisse en dood schul 
    den met haare erfgenamen half en half gelast 
    en gedragen sullen werden, waar van ter sijner tijd 
    aan de 2e. condividenten of haaren erfgenamen de 
    nodige kennis ten fine van approbatie sal moeten 
    werden gegeven 
    Voorts is ten opsigte van 90 guldens die Willen Ja- 
    cobsen aan den boedel volgens inventaris Cap. 8 verschult 
    was, op dato een obligatie ten behoeve van de weduwe 
    1e. condividente gepasseert waar bij deese summa 
    gevestigt blijft in des selfs portie van de tugt 
    goederen 
    waar meede parthijen weder zijds verklaaren in der 
    minne te zijn gescheijden, sonder dat de een op 
    den andere verder eenige actie of pretensie sal be- 
    houden, belovende de 2e. condividenten de halfscheijt 
    van den gecedeerden hof en hofje aan den enge steeg 
    aan de 1e. condividente te guaranderen, wagten en 
    wahren kommervrij, als erf magescheids regt is 
    en daarenboven deselve weduwe, in voegen als boven, 
    gemelt, ongemoejt te laten bij het volle gebruijk 
    der ongereede goederen door die overledene nagelaten 
    bestaande volgens Cap. 1. van de inventaris in navolgende 
    1) twee math hoojland op de vostermehen 
    2) een camp hoojland de hoofjes gent. 
    3) een half Mudde lands in Hierden en 
    4) een huijs in de Nonnenstraat alhier, soo en als 
    na tugt regten behoort, alles onder verband en sub- 
    missie als na regten, met renunciatie van alle des  
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    contrariërende exceptien 
    T’oirkonde zijn hier van twee eensluijdende instru- 
    menten gemaakt, en door parthijen nevens ons scheijds 
    vrienden getekent in Harderwijk, den 21. januar 1778 
    was met diverse handen getekent. 
   dit is het merk van 
    W    Jan Jacobsen 
   marretje Gerrets   X dit is het merk van dirkje 
   in onse presentie geset   Lubberts, in onse presentie geset  
 get H:J: Ardesch J: Lutz  get H:J: Ardesch  J: Lutz 
         als scheijdsvrienden      Willem Jacobsen 
         H:J: Ardesch      Luijtijen Evers 
            Jan Lutz       als scheijdsvrienden 
               J:C: Huijsman 
                 Jan Drost 
     
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    onse mede Raads vriend de Heer J:B: de Vries, dewelke 
    verklaarde volkomen te constitueren en magtig te 
    maaken sulks doende kragt deses, de Heer Johan 
    Rijnhard van Hoefen te Amsterdam, om in des 
    comparants naam te cederen transporteren en in 
    vollen eijgendom overtegeven des selfs schip genaamd 
    de Maria Catharina, gevoerd geweest door Capt. Dirk 
    Volkers, soo en als ’t selve in publique veijling op 
    d. 29. decemb 1777. binnen Amsterdam is verkogt, 
    de penningen daar voor t’ontfangen quitantie te 
    passeren, en voorts alles te verrigten wat de nature 
    der saake en stijlus loci vereisschen sal, en de 
    comparant selfs present zijnde soude kunnen 
    mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
    volmagt gerequireert wierde, welke de compart. 
    mits dese voor geinfereert wil gehouden hebben 
    met magt van substitutie onder belofte van rati 
    habitie en indemniteijt onder verband en submissie 
    als na regten actum Harderwijk d. 23. Januarij 1778 
   Acte van Aperture 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde 
    Fennetje van Cleef weduwe en Boedelhoudersche 
    van wijlen haar Eheman Evert Fijnvandraat ge 
    assisteert met haar Broeder Harmannus van Cleef 
    in desen haaren gekoren momboir, voor sig, en hier 
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    toe mede specialijk geautoriseert door de Heeren 
    van de Magistraat deser stad volgens appointe- 
    ment van d. 23. januar 1778, als moeder en wettelijke 
    voogdesse van haar minderjarige soon Engel Fijn- 
    vandraat, daar benevens compareerden haar verder 
    meerderjarige kinderen Jan Fijn van draat en Ger- 
    retje Jacobs Ehelieden, de vrouw met haar man 
    geassisteert, Gijsbert Fijn van draat, met en nevens 
    Willem Fijn van draat, thans te Hoorn zijnde, 
    kinderen, eenige en universele erfgenamen 
    van wijlen Evert Fijn van draat voornt en verklaarden 
    kragte deser te constitueren en magtig te maken 
    Paulus Bast binnen Hoorn woonagtig, ten eijnde 
    om van dijonifius derks te ontfangen twee hondert 
    vijf en twintig gulden vrij geld, zijnde de koops 
    penningen van een huijs staande binnen gem 
    stad Hoorn op de Linde gragt, belendet ten we- 
    sten Willem de Boer ende ten oosten Adriaant- 
    je Sijmons, soo als aan deselve op den 15 deser 
    maand januarij verkoft is, daar tegens volgens 
    coustume locaal transport in forma te doen, 
    daar bij den koper te wagten en wharen, en 
    deselve voor alle namaning te caveren, voorts 
    generaliter in dese alles te doen en te verrigten 
    wat de Comparanten selve in dese souden kunnen 
    en moeten doen, alles met magt van substitutie 
    belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
            van haar personen en goeteren ten bedwang. en  

    verband en submissie als na regten, mits de 
    geconstitueerde verpligt blijve te doen behoorlijk 
    bewijs rekening en reliqua actum harderwijk 
    den 24 Januar. 1778 
    Voor Boonen en van de Graaff Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Bartelt Eij- 
    bersen en Rijket Reijersen voor ’t erf en sterfhuijs 
    van Jacobje Hendriks Wijnen, des beloofde Jan Hendrik- 
    sen Wijnen, Lubbert Gerretsen als in huijwlijk 
    hebbende Lubbertje Jans, en voor de derde staak 
    Lubbert Jansen in huijwlijk hebbende Jannetje  
    reijers, en Lubertus Volte in huijwlijk hebbende 
    Lubbertje Reijers samentlijke erfgenamen ab in- 
    testato voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is 
    actum Harderwijk den 24. januar. 1778 
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    Voor Westervelt en van de Graaff Schepenen compareerde 
    Jan Lubbertsen weduwnaar van Jannetje Gerrets, mits- 
    gaders zijn kinderen Gerret Jansen, Lubbert Jansen, Aaltje   
    Jansen, en petertje Jans alle meerderjarig, en naaste 
    erfgenamen ab intestate van geseide Jannetje Gerrets 
    en verklaarden uijt de hand op d. 3. decemb. 1777 te hebben 
    verkoft, en kragt deser te transporteren in een vast en 
    stedigen erfkoop aan Gerret Willemsen en Harmje Jans 
    Ehelieden, een geregt een vierde part in huijs en hof 
    gelegen voor in Hierden genaamt ’t spaanse paard’, 
    de overige ¾ parten gehooren aan dese koperen 
    voor seventig gulden vrij geld waar van Comparanten 
    bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
    voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
    als erfkoop regt is onder verband en submissie als 
    na regten actum Harderwijk den 4. Februarij 1778 
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compa- 
    reerde de Heer mr. H:J: Ardesch Scholtus des 
    Ampts Ermelo, en ontfanger der verponding deser stad, 
    in qualiteijt als Executeur testamentaire des boe- 
    dels en nalatenschap van wijlen den Heer Petrus  
    Wijnstok in leven rustend Predicant in de gerefor- 
    meerde nederduijtsche gemeente alhier, vermogens 
    besloten testamentaire dispositie d.d. 11. April 
    1771, door sijn Ed eijgenhandig getekent en den 13. 
    daar aanvolgende voor Schepenen deser stad ge- 
    rigtelijk bestedigt, waar bij den Comparant tot voorsr. 
    qualiteijt met alle soodane ample magt als een 
    Executeur na regten is competerende, is geconstitu- 
    eert, soo als ons bij lecture en examinatie van 
    gem. dispositie is gebleken, en verklaarde bij desen 
    in meergemelde qualiteijt te hebben verkogt en 
    over sulks kragt deeses te cederen, transporteren 
    en in vollen eijgendom over te geven. 
           1.) aan en ten erflijken behoeve van de weduwe 
    Beurs van de E. Classis van Nederveluwen een 
    obligatie ten lasten van Holland en Westfriesland 
    ten comptoir generaal s’Hage genegotteert ten 
    name van Petrus Wijnstok Predicant te Harder- 
    wijk, den 1. Maart 1754. Rb fo 6097. No 3. geregt. 9. Sept  
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    1754. N 59922. regt. fo 3550. groot vijftien hondert guldens, 
    tegens 4. pct. genegotieert, dog gereduceert en loo- 
    pende tegens 2 ½ p. ct. daar van de Comparant q.p. de 
    waarde nevens de interesse tot dato deses uijt 
    handen van den Heer Wijnandus Kruijskerk predi- 
    cant alhier, nevamens gemelde Weduwe Beurs, be- 
    kende ontfangen te hebben. 
            2) aan de Heer Pieter Kintsius en sijne Erven een 
    obligatie ten lasten van Holland en Westfriesland 
    comptoir s’Hage, ten naame van Petrus Wijnstok 
X een dito obligatie   predicant te harderwijk d.d. 1. Maart 1754 No 4. fo 6097 
ten laste comptoir    geaggreert den 9. septemb. 1754. no 59923 r.gt. fo. 3551. 
en naame als voor-    groot vijftien hondert guldens X, tegens 4. pct genegotieert 
genegotieert d. 1. Mrt   dog beijde obligatie gereduceert en loopende tegens 
1754 No 5 fo 6097 ge-   2 ½ pct, daar van de Comparant qp de waarde nevens 
aggreert d. 9. Sept. 1754.   de interesse tot dato deses uijt handen van de Heeren 
No 59924 Rb fo    Jaques Langlois en Jacob armenault, als gevolmag 
3555 groot vijftien    tigdens van voorñ Heer Pieter Kintsius, bekende ont- 
hondert guldens    fangen te hebben, en hier van voldaan te zijn, be- 
    lovende de Comparant qp deselve te wagten en 
    wahren als regt is onder verband en submissie als 
    na regten, onder verband en submissie als na regten 
    actum den 11. Febr 1778. 
  
    Acte van aperture 
    Wij mr. Heribert Cornelis van de Graaff en mr. 
    Wilhem de Meester, vertredende in dese de plaats 
    van Mr. Reijndert Christoffel Willem de Wolff 
    thans overleden, Schepenen der stad Harderwijk 
    doen kond en verklaren mits dese, dat wij op heden 
    zijn versogt en erschenen ten sterfhuijse van 
    Hendrikje Sluijk alwaar, door Zeger Buijtenhuijs 
    ontfanger over den Ampte van Ermelo, en Aard Hen- 
    drik Drost volgens acte van den 24. Januar 1775. 
    aangestelt tot Executeurs testamentair van wijlen 
    geseijde Hendrikje Sluijk, soo als deselve aan ons 
    vertoont is, is overgegeven, een gecachetteert papier 
    houdende dese super scriptie = voor ons ondersr Sche- 
             = penen der stad harderwijk compareerde Hendrikje 
             = Sluijk, gesond van lighaam en verstand, verklaarde 
             = in dit versloten papier begrepen te zijn haar laatste 
             = en uijterste dispositie, begerende dat deselve naa 
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             = haar dood mag werden geopent, en als testament, legaat, co- 
             = dicil, of andere betere stipt sal werden agtervolgt 
             = Tóirkonde hebben wij dese benevens onsen secretaris gete- 
             = kent en gesegult binnen Harderwijk den 20. Novemb. 1765 
    was nevens drie cachetten twee in Swart en een in  
    rood lak gedrukt, en met diverse handen getekent R:C: 
    W: de Wolff. H:C: van de Graaff Abr. van de Graaff secr 
    dese cachetten gesien en geexamineert hebbende, deselve 
    gaaf, geheel en ongevitieert bevonden, ’t voosr. papier 
    nae convocatie van Bartje Wegen, wed. van Jacob Ja- 
    cobsen, en Geertje Wegen Vrouw van Christiaan Olthuij- 
    sen, naaste erfgenaam ab intestato van dese overle- 
    dene, door onsen secretaris hebbende doen openen en 
    voorlesen, gelijk ’t selve in originali bij transfix aan 
    dese geannecteert is, waar op geseide executeuren 
    in haar voor aangetoge qualiteijt versogt hebben 
    registrature in forma, ’t welk wij geaccordeert en 
    den secretaris daar toe geautoriseert hebben 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult bin- 
    nen harderwijk den 17. Februarij 1778. was nevens 
    twee cachetten in rood lak getekent H:C: van de 
    Graaff. W: de Meester. in margine een cachet in rood 
    lak en getekent Abr van de Graaff secr 
    de superscriptie werd verbotenus in d’acte van aper- 
    ture gevonden 
 
    Testament 
    ik onderschrevene Hendrikje Sluijks, als eenige 
    erfgenaam van mijn overledene Broeders en Susters, 
    willende niet gaarn deser wereld verlaten, sonder 
    alvorens schikkinge over mijne door des Heeren Zegen 
    verkregen goederen te hebben gemaakt, betuijge 
    hier mede mijne uijtterste wille te zijn, dat mijne 
    natelatene goederen sullen devolveren als volgt 
    Legaterende aan Pieter Eggen of sijne erfgenamen 
    het huijs, soo als tegen woordig door mij bewoont werd, 
    en aan de kinderen van Klaas Wegen de somma 
    van hondert gulden te samen, aan Beertje Wegen 
    of haare kinderen insgelijks hondert gulden en aan 
    het kinder Burger Weeshuijs deser stad twee duijsent gulden vijf 
    hondert gulden en aan het diaken weeshuijs twee 
    duijsent gulden stellende verder tot universele erf- 
    genamen de weduwe   Knoop, Pieter Eggen, 
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    en Johanna Sas, of hunne erfgenamen, ijder de 
    geregte derte part, stellende tot Executeurs des Boedels 
    Gerrit Buijtenhuijs en Pieter Eggen, die voor hunne 
    moeijten uijt den boedel sullen trekken ijder twee 
    hondert gulden. 
    dit bovenstaande betuijge ik mijne uijtterste wille 
    te zijn onderstont den 19. novemb. 1765 getekent 
    hendrikie Sluijks 
    Voor van de Graaff en de meester Schepenen compa 
    reerde Hendrikje Sluijk, welke verklaarde in over- 
    weging te hebben genomen, dat sij bij haare beslo- 
    ten dispositie, den 20. Novemb. 1765 voor Schepenen 
    gepasseert tot Executeuren over dit haar testament 
    met den aankleven van dien had aangestelt Gerret 
    Buijtenhuijs in leven Rentmeester deser stad en 
    Pieter Egge, en vermits de eerste ondertussen is 
    komen te overlijden, en d’andere wegens lighaams 
    swakheden ten eene maal buijten staat is om 
    dese voorsr functie te kunnen waarnemen, in 
    sooverre geresolveert is geworden deese haare testa- 
    mentaire dispositie t’altereren en veranderen, dat sij 
    opnieuws aanstelt, gelijk sij aanstelt, en nomineert 
    kragte deser tot executeurs testamentair Zeger 
    Buijtenhuijs ontfanger over den Ampte van Ermelo 
    en Aard Hendrik drost, sampt en ijder in ’t bijsonder 
    op soodane voet, en profiterende deselve advantagie 
    en voordeel, als bij voorschreve testamentair met meer 
    dere staat gespecificeert, waar toe Comparante 
    kortheijts halven sig refereert. 
    begerende dat dese immediaat bij haar overlijden 
    sal werden geobserveert en nageleeft, sonder hier 
    mede ’t overige van dat testament in het minste 
    of geringste te willen hebben geprejudicieert 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult 
    binnen Harderwijk den 24. Januar. 1775. was nevens 
    twee cachetten in rood lak getekent H:C: van de  
    Graaff W: de Meester 
            Registr. 17. Febr. 1778. 
 
    Voor van de Graaff en de meester Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Jan van  
    Voorst en Hendrik van Essen voor het erf en sterf- 
    huijs van wijlen Hendrikje Sluijk, des beloofden 
    Zeger buijtenhuijs ontfanger over den Ampte  
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    van Ermelo, en Aard Hendrik drost, bij acte van den 
    24. Januar. 1775. door wijlen gem Hendrikje Sluijk aan- 
    gestelt als executeurs testamentair gelijk ons 
    bij lecturer gebleken is, om voorsr Burgen te vrijen 
    en guaranderen, als erfhuijs regt is. actum Harder- 
    wijk den 17. Februar. 1778 
    Voor van de Graaff en Apeldoren Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Gerret van  
    Luijk en Jan van Essen voor het erf en sterf- 
    huijs van Johanna Egbers, des beloofden Eijbert  
    Egbers Evertje Egbers, sig sterk makende voor haar 
    absente suster Hendrikje Egbers, als mede voor 
    haar absente suster Wilmijntje Egbers, sig mede 
    sterk makende voor haar absente broeder Evert  
    Egbers en Jan Egbers, halve en heele Broeder 
    en susters als erfgenamen ab intestato van wijlen 
    Johanna Egbers voorr Burgen te vrijen als erfhuijs 
    regt is. actum Harderwijk den 19. Febr 1778. 
  
geregistreert ten nieuwe    ten versoeke van de weduwe en kinderen 
prothocoll Rubr Brugge     van Steven de Meester staat de volgende 
straat fo 95. Vs      Boedel scheijding hier geregistreert 
    Ten overstaan van ons ondergetekende magescheids en 
    dedings vrienden is tusschen Wichertje Jacobs Foppen, wedu- 
    we en boedelhoudersche van wijlen Steven de Meester ter 
    eenre en Harmen Eijsbertsen, als volmagtiger van Jacob 
    Huijbersen en Grietje Stevenz. de meester Ehelieden vermogens 
    volmagt voor Schepenen der stad Arnhem den 5. febr 1776. 
    gepasseert voorts deselve Harmen Gijsberts en Cornelia 
    Stevens de meester Eheldr, Jacob Stevens de meester en 
    Geertje Timmer Ehel. en Gijsje Stevens de meester 
    pro se, en namens haar Eheman Roelof van Ingen als 
    door hem vermogens volmagt voor de Heeren van de 
    magistraat der stad Harderwijk d.d. 20 meij 1777 ad huw 
    actum speciaal geauthoriseert, als gesamentlijke kin- 
    deren en Erfgenamen van voorñ Steven de Meester 
    ter andere sijde, zijnde voorsr actens van volmagt bij 
    ons gesien en gelesen en bevonden sulks te behelsen, ge- 
    deedigt en gesloten navolgende Erf magescheijt wegens 
    den boedel, soo als tuschen voorsr. Wichertje Jacobs Foppen 
    en haar voorñ Eheman is beseeten, en door de laatste 
    stervende nagelaten in maniere als volgt. 
    Aenvankelijk is met wederzijds genoegen geconvenieert 
    dat Jacob Stevens de Meester en Geertje Timmer 
    Ehelieden het huijs in de Bruggestraat staande, soo 
    als het selve bij de eerste Condividente werd bewoont, in 
    vollen eijgendom sal hebben en behouden met al des selfs 
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    regt en geregtigheijt lusten lasten en servituten 
    in onderheijt meede soodane ses hondert guldens als ten 
    behoeve van de Jufferen Schrassert daar in bevestigt 
    zijn, als mede het schip met al sijn toebehooren 
    soo als thans bij hem selven bevaaren en en gebruijkt word 
    mits daar tegen tot sijn lasten nemende soodane twaalf 
    hondert guldens als op de Bijlbrief nog verschult zijn, 
    gelijk dan ook de condividenten verklaaren het voorsr 
    huijs en schip kragt deses overtegeven en te cederen, aan 
    voor~ Jacob Stevens de Meester en Geertje Timmer 
    Eheldr en haaren Erven dewelke daar en tegen beloven 
    alle de voorsr schulden op haar te neemen en te 
    sullen voldoen, sonder dat de andere Condividenten 
    daar voor oojt aansprekelijk zijn sullen en verder met 
    dese conditie dat voor§n Jacob Stevens de Meester 
    en vrouw verpligt sullen zijn de 1. Condividente Weduw. 
    haar leven lang in woning kost en drank te verple- 
    gen, gelijk sij s. bij deese aannemen en beloven 
    te agtervolgen tot dit alles speciaal verbindende het 
    huijs en schip voorsr onder verband en submissie als na 
    regten en renunciatie van alle exceptien deese con- 
    trarierende. 
    Eijndelijk is bedongen dat de gereede Inboedels goederen alnog 
    gemeen sullen blijven en na dode van de 1e Condividente 
    naa aftrek der begrafenis kosten, in egale portien onder 
    de kinderen verdeelt en genooten sullen worden. 
    waar meede parthijen in vriendschap zijn gescheijden 
    onder belofte van wahring als erf magescheids regt is 
    Toirkonde zijn hier van twee eens luijdende gemaakt 
    en door de resp Condividenten nevens ons magescheids 
    vrienden getekent in Harderwijk, den 27. Meij 1777 
    was met diverse handen getekent 
    Wijgijen ijacob 
    dit is X het merk van Harmen Gijsbertsen in qualiteijt 
    voorsr en prose in onse presentie geset, quod testamair 
    get Jan Lutz O: Olders. 
    dit is X het merk van Cornelia Stevens de meester 
    in onse presentie gezet quod testamair was get Jan 
    Lutz O: Olders 
    Jacob de Meester 
    Gerten Timmer 
    Giesebarta de meester et qq. 
    O: Olders als magescheijts vriend 
    Peter Pater als magdes vriend 
    J: Arnold Haklander als megescheijds vriend 
    Jan Lutz. als magescheijds vriend 
             Registr 4. Mart. 1778 
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    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde 
    Antonius de Rooij woonende binnen dese stad 
    en verklaarde in amplissima forma justis te constitu- 
    eren en volmagtig te maken, sulks doende bij desen 
    des selfs broeder Johannes de Rooij wonende te Ar- 
    nhem ten einde omme mede in naame en de van 
    wegens den Compt. ten comptoire van de Provincie 
    Holland aan te geeven en vervolgens te betalen 
    het regt van collaterale successie van een vierde 
    part in soodane obligatien en effecten, als door over- 
    lijden van des Comprts.  Broeder Ahazuerus de Rooij 
    op den Compt. ab intestato pro portione zijn koomen 
    te devolveren voor soo verre die in de provincie 
    van Holland ervintelijk en te huijsgehorende zijn, 
    daar van een behoorlijke memoire van aange- 
    vinge in forma te formeren ende meede in name 
            te betekenen en wijders mede in name 
    van enkele van den Compart. uijt te zweeren en 
    te verklaaren dat in den voor aangetogen Boedel 
    geen andere goederen in opgemelde Provincie van 
    Holland en Westvriesland gelegen en ervintelijk of 
    meer andere obligatien het zij ten laste van welge- 
    melte provincie off andere particulieren, het regt 
    van collaterale successie subject, bij hem gevonden, off 
    ontdekt zijn geworden, als op de daar van door den geconsti 
    tueerden geformeerde en beteekende memoire zijn uijtge- 
    drukt, alles soo, en in voegen en ter voldoeninge als 
    sulks bij de ordonnantie op de collaterale successie 
    in meer welgemelde provincie geemaneert, gerequi- 
    reert word, en voorts ten opsigte voorsr alles te doen 
    en te verrigten wat de noodsakelijkheijt van dien 
    eenigsints mogte komen te vereijsschen, en de constitu- 
    ant selve present zijnde soude kunnen mogen of 
    moeten doen, alwaar het schoon, dat tot het een of 
    ander een nadere dan deese volmagt mogte vereijscht worden. 
    die hier mede voor gegeven gehouden word, alles met 
    magt van substitutie, belofte van goedkeuringe en 
    andere clausulen naa regten daar toe staande actum 
    te Harderwijk den 7e Mart. 1778 
geprothocoll. ten nieuw   Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde 
prothocoll Rubr markt   Margaretha Hoefnagel voor sig selven, en meede 
fo 286.     als weduwe en Boedelhoudersche van wijlen Marten 
    Vermeer, en thans sig meede sterk makende voor 
    haare respective kinderen bij geseide marten Vermeer ge- 
    procreërt meerderjarig en thans absent, verklaarde opregt 
    en deugdelijk schuldig te weesen 1o aan den Heer mr. Heri- 
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    bert van Westervelt onsen meeden Raads vrind voor sig 
    en sijn erven eene summa van vier honderts seven 
    en tagtig gulden vijfthien stuijvers en vier penningen 
    seggende - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f. 487 : 15 : 4. 
    per rest van meerdere keen komende 
    van gelevert koorn, over het gewas 
    van 1769 
           2o. aan Jan Gelderman Roeijdrager deser 
    stad en Gerretje Loge Ehelieden en haar 
    erven twee hondert gulden segge - - - -   200 - : - 
    wegens geleent geld vermogens hand 
    schrift d.d. 15 febr. 1768 
    dan nog twee hondert gulden - - - - - - - - 200 - : - 
    meede wegens geleent geld volgens 
    handschrift van den 30. october 1770 
           3o. aan de samentlijke kinderen en erf- 
    genamen van wijlen den Heer Bur- 
    germr. Anthonij van Westervelt twee 
    hondert agt en vijftig gulden segge  258 - : - 
    procederende wegens geboscht hout 
    in de Uddeler Heegde   ______________ 
    saam makende een summa - - - - - - - f. 1145 : 15 : 4. 
    Tot securiteijt van dese voorsr vier onderscheide capitalen 
    stelt Comparante als een speciaal hijpotheecq een 
    schuur staande binnen dese stad aan de koorn markt 
    op de hoek van de grooten Oosterwijk naast het 
    huijs van den Hr. mr. P:J: van Erkelens, soo als 
    deselve bij haar gebruijkt word, en tot meerdere se- 
    curiteijt heeft sij naa voorgaande informatie 
    van verwillekeurings kragt en werking verwille- 
    keurt, en bij parate executie buijten forme van 
    proces verbonden alle haare gerede goederen, niets 
    ter werelt uijtgesondert, om alle hinder en schade 
    daar aan te kunnen verhalen, met renunciatie 
    van alle exceptien deese eenigsints contrariërende 
    in specie van ongetelden gelde actum Harderwijk 
    den 18. Maart 1778. 
  
    Voor van de Graaff en Apeldoren compa- 
    reerde Claas Wesenhagen, welke verklaarde voor 
    sig en sijn erven in een vast en stedigen erfkoop te 
    hebben verkoft, en kragt deser te cederen en trans- 
    porteren aan en ten erflijken behoeve van Willem 
    Christiaan Lodewijk doodenhuijs en Grietje Rengers  
    Tellema Ehelieden, een hof gelegen buijten de Lutte- 
    ke poort, tussen de Hoven van Gerret Scherrenberg en 
    Coenraad Oije, doende in ordinaris verpondeng sonder 
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    stads stuijver 1–13– voor twee hondert en vijftig gulden vrij 
    geld, waarvan Comparant bekent voldaan en betaalt te 
    zijn, des beloofde voorsr. hof te wagten en wharen com- 
    mervrij, en alle voorpligt, tot de verponding 1776 incluijs 
    daar van afte doen als er koopregt is onder verband en 
    submissie als na regten actum Harderwijk den 
    24. Maart 1778 
Geprothocoll. ten    Voor de Meester en Scheltinga Schepenen compareerde 
nieuw. prothoc.    Margareta Hoefnagel Wed. wijlen M. Vermeer, voor 
Rub Hoven fo 49    haar selven en sig sterk makende voor haar absente 
    kinderen, en bekende opregt en deugdig schuldig te 
    zijn aan Vrouwe Elisabeth van Kolk wed. en 
    Boedelhouderse van wijlen Burgemeester J: Apel- 
    doren eene somma van hondert en agthien gul- 
    den 2. st. en 2. peñn volgens overgeleverde rekeningen 
    wegens kalk en steen etc. in de jaaren 1774, 1775 en 
    1777. gelevert, welk capitaal met de interesse tegens 
    drie perct. van ’t hondert van nu over een jaar zijnde 
    d. 26. Maart in goeden gangbaaren gelde beloven te 
    restitueren aan handen van voorñ Vrouwe, dat soo 
    de Comparante het selve langer als een jaar onder 
    haar kwamen te behouden beloven jaarlijks deselve 
    te sullen verrenten met drie gls. van ’t hondert 
    tot de effective aflossinge toe, die alle jaar een 
    vierendeel jaars te voorens opgeheven zijnde, sal kunnen 
    en moeten geschieden. 
    Tot securiteijt van ’t voorñ capitaal en interresse ver- 
    bind Comparante haar persoon en goederen, gereede 
    en ongereede, en stelt tot een speciaal onderpand haar Hof 
    gelegen in de Knijptang naast de Hoven van Ruth 
    Huijgen en Philip Ede om alle hinder en schade met 
    de costen daar aan te verhaalen, met renunciatie 
    van alle exceptien sonderling die van ongetelde gelden 
    actum den 26. Maart 1778. 
  
    Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerde 
    Margaretha Hoefnagel weduwe en Boedelhoudersche 
    van wijlen marten Vermeer sig meede sterk makende 
    voor haar respective kinderen, en verklaarde in een vast 
    en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deses te 
    cederen en transporteren, aan en ten erflijke behoeve 
    van Vrouwe Elisabeth van Kolk weduwe van wijlen 
    onsen meede Raads Vrind den Heer Mr. Jan Apeldoren 
    een schuur met sijn ap en dependentie soo als bij 
    haar beseten is, gelegen agter de Nonnen, van  
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    agter naast de herberge de Kruijthof, doende 
    in ordinaris verponding sonder stadsstuijver 
    voor twee hondert Caroli guldens vrij geld waar van Com 
    parante bekent, voldaan en betaalt te weesen. des be- 
    loofde voorsr. schuur te wagten en wharen kommer- 
    vrij, en alle voorpligt tot den verponding 1776 incluijs 
    daar van afte doen als erfkoop regt is onder verband en 
    submissie als na regten actum Harderwijk den 27. Maart 
    1778. 
  
    Voor van de Graaff en Apeldoren Schepenen compareerde 
    Andries Stolte mr. stads chirurgijn alhier, verklaarde 
    kragt deser te constitueren en magtig te maken Phi- 
    lis Menke mr. Metselaarsbaas binnen de stad 
    Amersfoort welke, met en benevens de Comparant, soo 
    als geinformeert is, bij sekere dispositie van den 22. 
    Febr 1778 door Adriana Cornelia van Tol laatst maal 
    getrouwd geweest met Casper Kastenberg, soude 
    weesen aangestelt tot voogden over haar nog minder 
    jarige voorsoon J:M: Lonquepijn, ten eijnde deselve 
    in naam en van wegens de Comparant in sijn voorsr aan 
    getogen qualiteijt sig op den 6. April aanstaande te 
    sisteren ten huijse van geseide Casper Kastenberg, 
    om te aanhoren soodane bewijs rekening en reliqua 
    als deselve als weduwnaar en boedelhouder van ge- 
    seide Adriana Cornelia van Tol sal doen en overgeven 
    deselve nauwkeurig te examineren, daar van bene- 
    vens van derselver dispositie d.d. 22. Febr 1778. copie 
    te neemen dese rekening in goede ordre bevindende 
    t’approberen, vervolgens te sluijten, edog bevorens 
    van C. Kastenberg staat en inventaris te vorderen 
    van den gehelen boedel, soo als deselve is geweest doe 
    sij Vrouwe levendig en dood was, deselve behoorlijk te 
    doen beedigen en bestedigen, en ingevalle dese rekening 
    niet was conform den beedigde staat en inventaris, 
    deselve te debattheren, en bij ontstentenis dat de- 
    selve naa ordre niet wilde dresseren, hem met 
    middelen regtens te constringeren, daar omtrend de 
    termijnen regtens te respicieren, sententien t’aanhoren, 
    te caveren, transigeren, en alles tot behoorlijke consis- 
    tentie gebragt zijnde met Casper Kastenberg eene boedel 
    scheijding te passeren en ondertekenen, ’t geen bij slot 
    van rekening bevonden wierd de minderjarige te competeren 
    op te beuren en t’ontfangen, daar voor te quiteren, voorts 
    alles te doen en te verrigten, wat de Comparant in 
    sijn qualiteijt present zijnde, soude kunnen en moeten 
    doen, willende wanneer tot een of ander nader of spe- 
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    ciaalder volmagt gerequireert wierde in deese als geinfe- 
    reert hebben, alles met magt van substitutie, belofte van 
    ratihabitie en indemniteijt, blijvende de geconstitueerde 
    verpligt te doen bewijs rekening en reliqua actum 
    Harderwijk den 31. Maart 1778. 
  
     Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Hilletje 
    Reijers weduwe van Gerret Poel, ons seer wel bekent, en 
    binnen dese stad woonagtig, ontwaar geworden zijnde 
    dat haar soon Jan Poel, als timmermans knegt gewerkt 
    hebbende op de Colonie Suriname, onder de directie 
    van den Timmermans Baas Gerret Jan dibbits, en op de 
    plantagie Sorg Vliet overleden zijnde, en haar Compa- 
    rante tot sijn eenige en universele erfgenaam heb- 
    bende aangestelt, verklaart kragte deser te consti- 
    tueren en magtig te maaken den Capiteijn Dirkzen, 
    ten eijnde om van sijn geweese Baas Gerret Jan dib- 
    bits, en andere, daar de Geconstitueerde het van dienst 
    sal oordelen, te vorderen rekening bewijs en reliqua 
    van ’t geen gemelde Baas den overledene mogt wesen 
    schuldig, als meede van anderen, wekke presamptive 
    goederen van den overledene onder sig mogten hebben, 
    bij verder delaij, ofte verwijdering haar lieden respective 
    in regten te betrekken, termijnen te respicieren, 
    sententie te aanhooren, te caveren, transigeren, 
    rekeningen en verantwoordingen te tekenen, pen- 
    ningen per slot van rekening haar Comparante com- 
    peterende te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts 
    generaliter alles te doen en te verrigten, wat sij Com- 
    parante present zijnde, soude kunnen mogen en moeten 
    doen, alles met magt van substitutie belofte van rati- 
    habitie en indemniteijt, sullende de geconstitueerde 
    verpligt blijven te doen behoorlijk bewijs rekening en 
    reliqua actum Harderwijk den 1 April 1778 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden 
    de Heer Johannes Bernardus Heijdendaal als in 
    Huwelijk hebbende Vrouwe Jacoba van Aalst, en desel- 
    ve Vrouwe Jacoba van Aalst met haar voorñ Man 
    geadsisteert, en door deselve tot het tekenen en pas- 
    seren deses geauthoriseert en gequalificeert. wonende 
    de Comparanten binnen Harderwijk, dewelke verklaar- 
    den te constitueren, en op de kragtigste wijse regtens 
    doenlijk magtig te maaken, sulks doende bij desen 
    hunnen Broeder de Heer Rudolph Arnold Heijdendaal 
    wonende te Amsterdam specialijk omme in de 
    namen van de beijde Comparanten publieq of uijt  



 
119

ORAH 155     1778     fol. 059vso 
 
    de hand te verkopen en te gelde te maaken de 
    navolgende obligatien als  
    vijftien obligatien houdende ten laste van Holland en 
    west vriesland ten comptoire Amsterdam, ijder van 
    tien hondert ponden of guldens capitaal 
    ten name van Jan Bitter, voor Hillegonda Catha 
    rina Bergsma, als mede Erfgenaam van Corne- 
    lis van Berendregt Littera C. gedateert den eersten 
    Maart 1754 geaggreërt den 17 october. 1754. gefo- 
    lieert genommeert en geregistreert als 
    de Eerste fo 4928 V. No. 485  no. 44186 Reg. fo 3924. 
    de Tweede fo 428 Vs. No. 4986 no. 44187 Reg.  fo 3924 
    de derde fo 429 no 4987 No 44188 Reg. fo 3924 
    de vierde fo 429 n 4988 No 44189 Reg. fo 3924 
    de vijfde fo 429  n 4989 No 44190 Reg. fo 3924----- 
    de sesde fo 429 no 4990 No 44191 Reg. fo 3924----- 
    de sevende fo 429 no. 4991 No 44192 Reg. fo 3924----- 
    de agtste fo 429 no 4992 No 44193 Reg. fo 3924----- 
    de negende fo 429 Vs n. 4993. No 44194 Reg. fo 3924----- 
    de Thiende fo 429 vs n. 4994 No 44195 Reg.  fo 3925----- 
    de Elfde fo 429 Vs n 4995. No 44196 Reg. fo 3925----- 
    de Twaalfde fo 429 Vs no 4996 N 44197 Reg. fo 3925----- 
    de dertiende fo 429 Vs no 4997 N. 44198 reg. fo 3925----- 
    de veertiende fo 429 vs no 4998 No 44199 reg. fo 3925----- 
    de vijftiende fo 430 no 4999. No 44200 reg. fo 3925----- 
    Twee obligatien mede ten lasten van Holland en West- 
    vriesland ten comptoire Amsterdam ten name dato 
    en aggreatie als de vijftien opgemelde obligatien ijder 
    groot vijftien hondert guldens capitaal Litt. C. gefolieert, 
    genommert en geregistreert als 
    d’Eerste fo 584 no 6847 No 46049 Reg. fo 4029----- 
    En de tweede fo 584 no 6848 No 46050 Reg. fo 4029---- 
    Agt obligatien tot laste van sijn Keijserlijke Majes- 
    teijt Karel de Sesde genegotieert op ’t Hertogdom 
    van Opper en Neder Silesien ten comptoire van den 
    Heer Willem Gideon Deutz, alle staande ten name 
    van de Heer Johannes van Vliet gedateert in Am- 
    sterdam pm februarij 1734. ijder groot geweest een duijsent 
    guldens capitaal, dog nu per resto ijder groot vier hondert 
    guldens capitaal sijnde No 665. No 666 No 667 No 668 
    No 669 No 670 No 671 en No 672. 
    En eijndelijk ses obligatien mede tot laste van sijn 
    Keijserlijke Majesteit Karel de Sesde, genegotieert op 



 
120

ORAH 155     1778     fol. 060 
 
    ’t Hertogdom van opper en Neder Silesien ten comptoire 
    van den Heer Willem Gideon deutz alle staande ten 
    name van de Heer Johannes van Vliet, en gedateert 
    in Amsterdam 15. octob. 1736. ijder groot een duijsent 
    guldens als No 83. No 84. No 85. No 86. No 87. No 88 
    verkogt zijnde alle deselve, en een ijder van dien aan 
    de respective koper of kopers van dien wel en wette 
    lijk te cederen, en in een vollen en vrijen eijgendom 
    te transporteren, de uijtte lovene kooppenningen 
    te ontfangen en te quiteren, mits gaders aan te nemen 
    en te beloven van de getransporteerde obligatien voor alle 
    namaninge en reclame altijd kost en schadeloos te sullen 
    indemneren en bevrijden, en daar voor te verbinden de respec 
    tive personen en goederen van de Comparanten en hun 
    lieder domicilie te kiesen. 
    En wijders alles meer te doen en verrigten, wat tot verkoop 
    en transport van de hier voren gespecificeerde gobligati- 
    en eenigsints soude werden vereijscht, en de Comparanten 
    selve present zijnde, soude kunnen mogen en moeten 
    doen, met magt van substitutie, onder belofte van 
    approbatie prestatie en verband als na regten Actum 
    Harderwijk d. 2. April 1778 
geprothocoll. ten nieuw   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde 
prothoc. Rub Hoogstraat   Margaretha Hoefnagel wed. en Boedelhouderse van 
fo 181     Marten Vermeer, welke verklaarde voor sig, en sig mede 
    sterk makende voor haar kinderen wegens verdient kneg- 
    ten loon volgens afrekening de dato den 21 Meij 1777. 
    tot 1o Meij bevorens incluijs schuldig te wesen hondert 
    sestig gulden negenthien stuijvers zegge - - - 160-19---- 
    zijnde hier op in mindering ontfangen - - -        10 - : -    . 
                 Rest - -           150 : 19---- 
    voor tegenwoordig schuldig te wesen hondert en vijftig 
    guldens, sullende gem. 19 stuijvers nader verrekenen 
    aan Arnoldus Lange en Aartje Foppen ehelied, daar voor 
    belovende jaarlijks op de verschijndag (: heden over een 
    jaar d’eerste:) aan rente te willen betalen ses gulden, 
    daar in te continueren tot de volle aflosse toe, die 
    aale jaar op gem. verschijndag sal kunnen geschieden, 
    mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht 
    zijnde tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en 
    kosten verbind sig Comparant de geregte helft in een 
    huijs staande in de korte markt straat op de hoek 
    van het steegje ter eenre, en ’t kalkhuijs van de  
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    wed Burgermr. Apeldoren ter andere sijde, soo als bij 
    Grietje Vermeer bewoond werd, mits gaders de helft in 
    de Jode kerk ter sijde daar bij annex, van welk 
    een en ander de wederhelft competeert Loge Stevens, 
    stellende tot een verdere whaarschap haar persoon 
    en goederen met renunciatie van alle exceptien 
    deze contrariërende in specie van ongetelde gelde 
    actum Harderwijk den 5. April 1778. 
  
    Voor Boonenen de Meester Schepenen compareerden 
    mr. Petrus Franciscus van Erkelens en Vrouwe Anna 
    Gerharda Maria van der Merwede van Muijlwijk 
    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 Johannes Bernhardus Heij- 
    dendael med. doct. en Vrouwe Jacoba van Aalst ehe 
    lieden en haar erven een Hof met sijn ap en de 
    pendentie gelegen buijten dese stad, bekent bij de 
    naam van Hendrik de Boer tussen het land 
    van de oversten Van Holthe ten eenre, en de Hof 
    van de weduwe Wijnstok ter andere sijde doende 
    in ordinaris verponding sonder stads stuijver 1 : 19 : 4 
    sulks voor vier hondert caroli guldens ad 20. st. 
    het stuk, waar van Comparanten bekennen voldaan 
    en betaalt te weesen, des beloofden voorsr Hof 
    te wagten en wharen kommervrij, en alle voor- 
    pligt, tot de verponding 1776 incluijs daar van afte 
    doen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
    als na regten Actum Harderwijk den 10. April 
    1778. 
  
    Voor Westervelt en de Meester Boonen Schepenen compareerden 
    Gerret van de Lugt en Rijkje Beerds ehelied. met 
    ons gaande en staande, gesond van lighaam en 
    verstand, uijt overdenking van haar hooge jaaren ver- 
    klaaren malkanderen, en den een den anderen te legate- 
    ren en bemaken, doende sulks reciproie kragte deser 
    het vrugtgebruijk van haare respective gerede en on- 
    gerede goederen welke d’eerst stervende van haar 
    beijden sal koomen natelaten, om door de langst le- 
    vende, ombelemmert sijn leven lang naa tugt regten 
    te kunnen gebruijken. begerende dat dese haar 
    laatste en uijttersste wille sal gelden als testament 
    legaat, codicil, of andere betere forma, en door haar 
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    kinderen stiptelijk sal werden agtervolgt. 
    T’oirkonde is dese door ons getekent en gesegult binnen 
    Harderwijk den 21. April. 1778. was nevens twee cachetten 
    in rood lak getekent H: van Westervelt D: Boonen 
 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    Geertruijd Sandbergen weduwe van wijlen Hendrik Kooij- 
    man volgens acte van den 19 Augusti 1771 van haar 
    overledens Eheman naast bestaande vrienden en erfge- 
    namen behoorlijk gescheijden voor tegenswoordig siek 
    te bed leggende dog haar verstand ten vollen magtig 
    verklaarde over haar tijdelijke goederen haar van 
    God Almagtig gegeven te disponeren in deser voe- 
    gen, dat vermits Jan Blommenberg, soon van Jan 
    Blommenberg en Maria Sandbergen Ehelieden, de 
    Bakkereij en haar kostwinning, soo bij het leven 
    van haar vader, als tegenswoordig nog tot profijte 
    van de Comparante altoos, met alle trouwhartigheijt 
    heeft waargenomen, sij Comparante mits desen 
    deselve institueert tot haar eenige en universele 
    Erfgenaam van haar gehele nalatenschap, met 
    uijtsluijting van alle haare naast bestaande vrienden, 
    met dien verstande nogtans, dat gemelte Jan 
    Blommenberg sal hebben uijttekeren alle des Compa- 
    rants klederen, kleijnodien, sijlver ende goud, met 
    het geen verder tot haar lijf is gehorende aan sijn 
    susters Annetje Willems, Weltje Willems, en Claasje 
    Blommenberg, egalijk onder haar drieen te verdelen. 
    daaren boven legateert sij Comparante aan ijder van sijn 
    drie voornoemde susters een hondert gulden. 
    alsmeede aan Treijntje Huijscamp haar tegenswoor- 
    dige dienstmaagd vijf en twintig gulden. 
    Waar mede Comparante haar laatste en uijtterste 
    dispositie komt te sluijten begerende dat deselve 
    naa haar dood mag gelden als testament, legaat, co- 
    dicil, of andere betere forme, soo als deselve naa 
    regten kan bestaan. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult bin- 
    nen Harderwijk den 22. April 1778. was nevens twee 
    cachetten in rood lak getekent H:H: Pannecoeck 
    H:J: Schrassert 
 
    Voor de Meester en Schrassert compareerde mr Abra- 
    ham van de Graaff secretaris deser stad, en verklaart 
    voor sig en sijn erfgenamen volkomen vergenoegt te 
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    zijn over sodane administratie als de Heer Eijlard Rem- 
    mers onder opsigt van den Heer Cornelio van Castricum 
    sedert den 1. Meij 1768 tot dato deser voor den Comparant 
    binnen Amsterdam heeft waargenomen. 
    Voorts bekent van geseide Eijlard Remmers ontfan- 
    gen te hebben een quitantie ten laste van den 
    Heer Cornelio van Castricum groot 13690 guld. ad 
    3½ per.Cent dato den 1. Meij 1777. 
    als mede genoegsame schijn en bescheijt dat den 
    Heer van Castricum van geseijde E. Remmers ont- 
    fangen heeft ’t casboek, journaal, en grootboek 
    welke gedurende dese administratie gehouden heeft. 
    En eijndelijk terug ontfangen. sodane gerigtelijke 
    procuratie als den Comparant den 18. Januar 1768 
    voor de Edele Agtbare Heeren van de Magistraat 
    deser stad gepasseert heeft, waar bij gequalificeert 
    is tot dese administratie. 
    Welkhalven verklaart den Comparant mits dese ge- 
    melde Eijlard Remmers te quiteren en dechargeren 
    wegens dese sijne gehoude administratie, deselve 
    voor goed te keuren en te approberen, hem daar 
    voor te bedanken, en belooft ten allen tijde 
    te sullen guaranderen, voor alle op en aanspraak 
    of namaning, die uijt hoofde van dese admi- 
    nistratie tegen hem mogte kunnen werden 
    gemoveert, submitterende den Comparant daar toe 
    sijn persoon en goederen, met renunciatie van alle 
    exceptien, als na regten Actum Harderwijk den 24. 
    April 1778 
Geprothocoll ten    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde 
nieuw prothocol rubr   Margaretha Hoefnagel. Weduwe en Boedelhoudersche 
Hoven fo 49 et. 19    van Marten Vermeer welke verklaarde voor sig en 
    sig meede sterk makende voor haar kinderen, opregt en 
    deugdelijk schuldig te wesen aan Vrouwe Geertje 
    Oosterbaan weduwe van wijlen onsen meeden Raads 
    Vrind den Heer J:J: Geltsaijer en haar erven, eene 
    summa van een hondert vier en vijftig gulden, benevens 
    vier gulden en vier stuijvers voor gerigtelijke kosten van 
    dese acte uijt geschoten en betaalt voor welk capitaal 
    met de kosten sij Comparante belooft jaarlijks op den ver- 
    schijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen betalen 
    drie gulden van ’t hondert, waar mede sal continueren tot 
    de volle aflosse toe, welke alle jaar op gem verschijn- 
    dag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevoren 
    van d’een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
    Tot securiteijt van voorsr penningen met de renten en verdere 
    onverhoopte kosten verbind Comparant 
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    1o een Hof met des selfs getimmer gelegen in de touwbaan 
    tussen de hoven van Ruth Huijgen ter eenre, en Phi- 
    lip Ede ter andere sijde, soo als bij haar selve gebruijkt 
    werd.  
    2o een Hof gelegen aan oosten tussen de Hoven van Joseph 
    Teekman ter eenre en Maartje Roest ter andere sijde 
    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 25. April 1778 
    Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde mr 
    Abraham van de Graaff secretaris deser stad, en verklaarde 
    kragte deses te constitueren en volmagt te maaken 
    Arien Middelkoop. Bediende ten comptoire van den Heer 
    Cornelio van Castricum wonende tot Amsterdam ten eijnde 
    om onder directie en met volkomen voorkennis en ap- 
    probatie van gemelten Heer van Castricum, in naame 
    en van wegens den Comparant te administreren en em- 
    ploijeren de effecten en contante penningen, als van 
    wegen den Comparant voor tegenswoordig onder den gem. 
    Heer van Castricum reets berustende zijn, ofte naamaals 
    quamen te berusten 
    dat ook de Geconstitueerde gehouden en verpligt sal 
    zijn om alle obligatien, beleningen, gedisconteerde 
    wisselbrieven, swiftingen, en verdere effecten chartres 
    en papieren dese administratie specterende mitsgaders 
    de boeken met geene verder daar toe gehoort te 
    laaten verblijven ten comptoire en goede bewaring van 
    gemelte Heer van Castricum 
    Werdende verders gequalificeert, om wegens den Comparant 
    penningen t’ontfangen, daar voor te quiteren, de suijmag- 
    tige en nalatige debiteuren door middelen regten tot beta- 
    ling van interessen, en capitalen respectivelijk te constringe- 
    ren, deselve na stijl locaal te poursuiveren, termijnen 
    te respicieren, sententien te aanhooren, de voordelige ten 
    uijteijnde toe vervolgen, van de nadelige t’appelleren en pro- 
    voceren, voorts de nodige cautie te stellen, accorderen, 
    transfigeren, acten dien aangaande te passeren, en deselve 
    helpen sluijten, en in ’t generaal met voorkennis en ap- 
    probatie voorsr. alles te doen en verrigten, wat de Caparant 
    selve present zijnde soude kunnen mogen en moeten 
    doen, schoon tot een of ander nader of specialer volmagt 
    gerequireert wierde, deselve in deese als voor geinfeert 
    willende gehouden hebben met magt om een of meer 
    te substitueren, belofte van ratihabitie en indemniteijt 
    onder verband van sijn persoon en goederen ten bedwang en 
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    submissie als na regten, en daar toe domicilium te 
    kiesen, met renunciatie van alle exceptien dese 
    eenigsints contrariërende, mits de Geconstitueerde 
    verpligt blijve, in voegen als Eijlard Remmers tot 
    hier toe gedaan heeft, alle halve jaaren met meij 
    en november te doen bewijs rekeing en reliqua 
    Actum Harderwijk den 4. Meij 1778 
1778 23. Meij    Voor xxxxxxxxxBoonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Peter Rij- 
geprothocell ten nieu   kessen en Jannetje Aards Eheliedr welke bekenden 
wen prothocoll Rubr   voor sig en haare erven opregt en deugdelijk schuldig 
groot oosterwijk fo 351   te weesen aan coopman Dirk Penninck en Cornelia 
    de Banck Ehelieden en haar erven vijf hondert een 
    en twintig gulden en veerthien stuijvers heen komende 
    wegens penningen, welke aan haar Comparanten 
    van tijd tot tijd in de vissereij zijn gecovanceert. 
    Tot securiteijt van voorschreven gelden en onverhoopte 
    kosten hebben Comparanten in specie verbonden soodae 
    ne erfportie, als de tweede Comparante voor haar 
    aandeel competerende is, in alle de goederen pennin- 
    gen en effecten, welke de innocente Hendrikje Claa- 
    sen Foppen stervende sal komen natelaten, gevende 
    mits dese aan geseide coopman pennink Vrouw of  
    erven volkomen magt en autoriteijt, om bij over- 
    lijden van gem. Hendrikje Claassen Foppen ter concur- 
    renter summa der Comparanten erfportie te naasten, 
    en teffens aan de overige erfgenamen te doen 
    interdiceren, van aan dese Comparanten eenige pen 
    ningen ofte effecten voor haar aandeel t’overhandigen, 
    voor dat dese Ehelieden naa genoegen zijn voldaan en 
    betaalt 
    hebbende daar benevens naa volkomen informatie 
    van verwillekeurings kragt en werking, bij aankering 
    en parate executie verwillekeurt haar lieder schuijt 
    met zijlagie, touwen en het geen verder daar toe 
    behoort, mits gaders all haar net werken, en verdere ap- 
    en dependentie van haar gehele vissereij om alle hinder 
    en schade daar aan te kunnen verhalen, alles met 
    renunciatie van alle exceptien dese contrariërende 
    in specie van ongetelden gelde actum Harderwijk 23. octo- 
    ber. 1776 
           Registr 23. Meij 1778. 
  
    Voor Westervelt en Boonen Schepenen, loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is peter Lubbertsen en Gerret 
    Nijendal voor het erf en sterfhuijs van Jan Gerretsen des 
    beloofde des selfs suster Maaltje Gerrets, volgens testa- 
    ment van den 23. Meij 1767 aangestelt tot sijn eenige 
    en universele erfgenaam voorsr Burgen te vrijen en 
    guaranderen als erfhuijs regt is actum Harderwijk den 30 
    Meij 1778. 
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    Voor Boonen en de Vries Schepenen en soo veel nodig als 
    overweesmeesteren, compareerde Gerret Aaltsen en Peter 
    Lubbertsen, bij overlijden van Jan Gerretsen, eenige Voogd 
    van de minderjarige Lubbert Aaltsen, Broeders en erfge- 
# en verklaarde kragt   namen ab intestato van wijlen haar Suster Gerretje  
   deser aangemelt    Aalts in leven Ehevrouw van Hendrik Gijsbertsen # haar 
   Hendrik Gijsbersen   swager de gehele halfscheijt van den alinge boedel 
    bij wijlen haar suster stervende nagelaten, niets 
    ten aansien van ’t gerede, daar van uijtbescheijden, te 
    cederen, en overtegeven voor twee en sestig gulden 
    en thien stuijvers vrij geld, naa dat desen gereden 
    boedel gehelijk was opgenomen, en quam te bedragen 
    hondert vijf en twintig gulden, waar van de helft aan 
    Hendrik Gijsbertsen in eijgendom competeerde, dus be- 
    kenden bij deese van de voorsr. summa voldaan en be- 
    taalt te weesen, bekennende daar benevens ingevolge 
    de teneur van de Huijwlijks voorwaarde de klederen 
    van de suster te hebben na sig genomen, blijvende 
    sijn tugt aan de ongerede goederen onverkort. 
    des compareerde Hendrik Gijsbertsen, en verklaarde 
    dese gehelen boedel met sijn lusten en lasten over- 
    te nemen, belovende sijn voorsr swagers ten allen 
    tijde te willen guaranderen, wagten en wharen, 
    tegen all en een ijgelijk, die eenige op en aanspraak 
    op desen boedel quamen te maken, daar toe verbin- 
    dende sijn persoon en goederen ten bedwang en submis- 
    sie als na regten Actum Harderwijk den 30 Meij 1778 
    Voor Boonen en de Meesteren Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is Gerret Hesselsen en Rende Pe 
    ters voor het erf en sterfhuijs van Evert Willemsen en Gerretje  
    Everts in leven Ehelieden, des beloofde Harmijntje Everts 
    en Willem Evertsen, kinderen en erfgenamen van voorsr  Ehe 
    lieden geseijde Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum Har- 
    derwijk den 20. Junij 1778 
    Voor de Meester en Scheltinga compareerde Fennetje  
    van Cleeff weduwe van Evert Fijnvandraat dogter van wijlen 
    Engel Weddeling, getrouwt geweest met wijlen Jan van Cleeff, 
    behoorlijk naa regten geassisteert, en binnen dese stad woon 
    agtig, verklaarde te constitueren en magtig te maaken 
    doende sulks kragte deser haar broeder Hermannus van  
    Cleeff ten eijnde, om sig te begeven naa Eijbergen gelegen 
    in de Graafschap Zutphen, en aldaar bij het afsterven 
    van haar moeders suster Anna Weddeling in leven weduwe 
    van Hermannus de Vaarwerkt, des Comparants interesse 
    omtrend desen boedel en nalatenschap te helpen bevorderen, 
    de verkopinge en ´t geen verder in dese mogten geschiet wesen 
    t´approberen. voorts voor haar aandeel transport in forma te 
    doen, daar bij belofte van wharing te doen, voorts soo nodig 
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    acte van scheijding en deijling naa coustume locaal te 
    passeren, ´t selve t´ondertekenen, voorts penningen te 
    ontfangen, dar voor te quiteren, en generalijk alles 
    te doen en te laaten geschieden verrigten, wat sij Comparante 
    present zijnde soude kunnen mogen en moeten doen, 
    alles met belofte van ratihabitie en indemniteijt, voorts 
    met magt van substitutie, mits de geconstitueerde 
    verpligt blijve te doen bewijs rekening en reliqua. actum 
    Harderwijk den 20 Julnij 1778. 
   
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
    Aaltje Egging weduwe Evert Gosensen, dogter van wijlen 
    Gijsje Weddeling in leven weduwe van Hendrik Egging 
    naa regten behoorlijk geassisteert, en binnen dese stad woon- 
    agtig, verklaarde te constitueren en magtig te maaken 
    kragt deser haar soon gosen Everts, ten eijnde om ten 
    aansien van den boedel en nalatenschap van wijlen haar 
    moeders suster Anna Weddeling weduwe Hermannus  
    de Vaarwerk tot Eijbergen in de Graafschap Zutphen 
    overleden, des Comparants interesse te helpen waarnemen, de 
    verkopingen, met het geene verder ten aansien van desen boedel 
    geschiet mogte zijn, t’approberen, voor haar aandeel transport 
    in forma te doen, belofte van wharing te presteren, scheij- 
    ding en deijling te helpen passeren, en ondertekenen, pen- 
    ningen te ontfangen daar voor te quiteren, generalijk alles 
    te doen en te verrigten, wat Comparante present zijnde, 
    soude kunnen en moeten verrigten, alles met magt van 
    substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits 
    de geconstitueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening en 
    reliqua actum Harderwijk den 20 Junij 1778. 
  
    Voor Boonen en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is Cornelis de Hes en Wijnand 
    Wijnand van Zitteren, voor het erf en sterfhuijs van meijns Her- 
    bertsen en Caatje dreesen in leven ehelieden des beloofde 
    Andries Hondius in huwelijk hebbende Harmina  
    Meijnsen en Drees Meijnsen sig provisioneel meede sterk makende voor 
    haar absente suster Jannetje Meijnsen kinderen en erf- 
    genamen van voorsr. Ehelieden, geseide Burgen te vrijen 
    als erfhuijs regt is actum Harderwijk. 23 Junij 1778. 
  
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen, loofden en wierden 
    Burgen als voorvanks regt is Hendrik Beertsen Smith en 
    Louw Janssen voor ’t Erff en sterfhuijs van David Beertsen  
    Smith, des beloofden Beerd davidsen Smith, en Jan da- 
    vidsen Smith, en sig mede sterk makende voor haar 
    suster Hilletje davidsen Smith, kinderen en erfgenamen 
    van haaren overleden vader David Beertsen Smith dese haare 
    Burgen te vrijen als regt is Actum Harderwijk den 25 Junij 
    1778. 
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    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Drees Jakken 
    en Andries Hondius Burgeren en inwoonderen deser stad van 
    competenten ouderdom, verklaarden voor de suijvere waarheijt 
    seer welgekent te hebben Samuel Mulder, welke soo als 
    sij Comparanten geinformeert zijn, op gepasseerde dinsdag nae 
    pinxteren voor de Camer Enkhuijsen, uijt Nederlands Indien 
    was gerepatrieert, en den 24. deser maand Junij in het sieken 
    huijs binnen voorsr. stad soude wesen overleden. 
    dat gemelde Samuel Mulder in des selfs leven geweest is 
    een soon van peter Mulder thans overleden, en Sijbilla Schaf- 
    tenaar thans in levenden lijve zijnde en binnen dese stad 
    woonagtig wesende haar overleden soons eenige en universele 
    erfgenaam ab intestate, gevende voor redenen van weten 
    schap dat deselve voor sijn vertrek naa d’indien binnen 
    dese stad ten huijse van sijn voorsr. moeder gewoont en 
    dagelijks met haar Comparanten verkeert en ommegang 
    heeft gehad, waar op sij comparanten dese haare verkla- 
    ring met solemnelen eede bevestigt hebben Actum 
    Harderwijk den 26. junij 1778 
    Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Marten 
    Berends en Jannetje Berends Eheld dirk Gerretsen en Lubbertje 
    Berends Eheldr, Jacob Berendsen en Hillitje Nuijs Eheldr Wouter 
    Berends en Willemtje Berends, alle mede de rato caverende 
    voor haar absente suster Marrijtje Berends te samen 
    respective kinderen en erfgenamen van Berend Woutersen 
    en Weijmtje Lubberts in leven Eheldr, en verklaarde op den 13. 
    decemb. 1777. in ´t openbaar te hebben verkoft, en over sulks 
    kragt deses te cederen en transporteren aan Lubbert Beertsen 
    ende sijne erven haar huijs en erve met den hoff en brink 
    daar bij, nevens eenige opgaande boomen, staande en gelegen 
    onder het schependom van dese stad in hierden alwaar noord het 
    Erfje van Jacob Hop, west de gemene weg, oost Lubbertus 
    Bunskerken en zuijdwaarts Beert Dirksen aangelad zijn, ende 
    sulks met des selfs regt en geregtigheijt, lusten en lasten en ser/ 
    vituten, doende in verponding ordinair behalven de stads 
    stuijvers. f 1:2-: , en dat voor eene somma van vierhondert en 
    negentig gulden vrij geld, daar van Comparanten bekenden voldaan 
    te weesen, belovende over sulks voorsr  parceel te wachten 
    en wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
    over 1776, en ’t heerstede geld tot ult. junij 1777 daar van aftedoen 
    als erfkoops regt is, onder verband en submissie als nae 
    rechten actum d. 27. junij 1778 
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Burgen 
    als voorvanks regt is, Roelof Jagers en Aard Verhoef voor het 
    Erf en sterfhuijs van Gerretje Cornelissen weduwe van Hendrik 
    Stoffelsen, des beloofden Hendrik Petersen en Annetje Wil 
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    lems Eheldr Cnelis Petersen en Trijntje Jans Eheldr, en 
    Geurt Rutgersen, sig meede sterk makende en de rato en 
    werende voor sijn absente huijsvrouw Petertje Peters, als 
    kinderen en Erfgeñ. resp. van wijlen Peter Hendriksen bij 
    voorsr. Gerretje Cnelissen in eerste Ehe verwekt, en Stoffel 
    Hendriksen en Jacob Teunissen en marij Hendriks Eheldr. 
    als kinderen en erfgeñ van wijlen Hendrik Stoffelsen bij 
    voorsr. Gerretje Cnelissen in de laatste Ehe geprocreert, 
    voorsr. Burgen te sullen wahren en vrijen als Erfhuijs 
    regt is, onder verband en submissie als na regten. actum 
    den 27 junij 1778. 
  
geprothocoll ten    Voor ons ondersr Schepenen Pannecoeck en Apeldoorn  
nieuw prothocol. Rubr        compareerden Gerret Bensinck 
Hoogstraat fo 286. Vs   en Grietje Dirksen Eheldr, als mede Gerret Dirksen en 
    bekenden voor sig en ijder als principaal opregt en deugdelijk 
    schuldig te wesen aan onsen meeden Raads Vrind den 
    Heer mr. Derk Boonen en sijn erven wegens uijtgeschoten 
    en ter leen verstrekte penningen een summa van 
    twee hondert Caroli guldens ad 20 stuijvers ’t stuk, daar 
    voor belovende jaarlijks op den verschijndag (: heden over 
    een jaar d’eerste :) te sullen betalen voor rente drie 
    gulden van ijder hondert daar meede te continueren 
    tot de volle aflosse toe, die alle jaar op geseide 
    verschijndag sal kunnen geschieden mits een vierdeel 
    jaar bevoren van d’eene of andere sijde opgeseijt of 
    geeijscht zijnde 
    Tot securiteijt van voorsr capitaal, renten en onver- 
    hoopte kosten verbinden Comparanten in specie 
    haar huijs met des selfs op en dependentie staande 
    binnen dese stad in de Hoogstraat op de hoek van 
    het vleeschouwers steegje, soo als door haar selve 
    bewoond werd, stellende tot een verdere whaar- 
    schap haare personen en goederen, met renunciatie 
    van alle exceptien dese contrariërende in specie van 
    ongetelden gelde actum Harderwijk den 30 junij 1778 
    Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden 
    Johannes Gallois en Geertruijd Vermeer Ehelieden 
    en verklaren uijt onderlinge liefde en toegenegenheijt 
    malkanderen en deen den anderen, doende sulks reciproce 
    kragte deser te legateren en bemaken het vrugt ge- 
    bruijk van alle haare goederen, welke de eerst ster- 
    vende sal koomen natelaten, gedurende het leven 
    van die geene haarer beijde,  welke het laatste 
    sal naa blijven sonder bespiering van ijmand 
    willende en begerende dat dese sal gelden als testament 
    legaat, codicil of andere betere, als best naa regten kan 
    bestaan. 
    T’oirkonde is deese bij ons getekent en gesegult binnen 
    Harderwijk den 1. Julij 1778. was nevens twee cachetten 
    in rood lak getekent H: van Westervelt D: Boonen 
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    Voor Schrassert en de Vries compareerde de Heer 
    A: van Holthe onse mede raads Vrind, en verklaarde om 
    redenen bij dese te desisteren, en te renuncieren van alle 
    soodanig regt van successie als door dode van sijn overledene 
    Heer Broeder G.N. van Holthe in leven Colonel van de 
    dragonders ten dienste deser lande, op hem mogt gede 
    volveert zijn, ende over sulks de geheele nalatenschap 
    aan sijne kinderen als naeste vrinden ab intestato 
    afstaande en overlaetende, sonder des wegens eenig regt 
    op die nalatenschap te reserveren, renuncierende ten 
    dien eijnde van alle exceptien deses contrariërende, 
    alles om te strekken ten fine als naa regten 
    actum den 11. Julij 1778. 
  
    Voor deselve Schepenen loofden en wierden burgen als 
    voorvanks regt is Evert Slaap en Jan Bulterman ge 
    erfde Borgers deser stad voor het erf en sterfhuijs van 
    wijlen de Heer G.N. van Holthe in leven Colonel van 
    de dragonders ten dienste deser lande, des beloofden de 
    Heer P.A. van Holthe en Jonkvrouwe A:A: van Hol- 
    the, en mede de rato caverende voor haar absente sus- 
    ter B:G: van Holthe als erfgenamen van gem Heer 
    Collonel G.N. van Holthe dese haere borgen te 
    guaranderen als regt is onder verband en submissie als 
    na regten actum den 11 Julij 1778. 
  
Geprothocoll. ten    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
nieuw prothocol    de Heer en mr Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe 
Rubr landereijen en   Engelbertina Geertreuij Schrassert Ehel. de welke voor 
die buijten en bin    haar en haare erven bekenden wegens opgenomen en ter 
nen enck fo 201. VS   leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
Rub. Hierden fo 200.   te zijn aan het Burgerweeshuijs binnen dese stad 
VS     eene summa van vijftien hondert guldens door de provi- 
    soiren van geseijde huijs aan haar toegetelt, beloven 
    de jaarlijks daar van te betalen eene interresse van 
    drie gulden van ijder hondert dog binnen een half jaar 
    naa den verschijndag. (:daar van heden over een jaar de 
    eerste sal wesen :) niet betalende drie gulden en 
    vijf stuijvers van ijder hondert, ende sulks alle jaar 
    tot de finale aflosse toe welke alle jaar sal 
    konnen en mogen geschieden, mits de opsage een vier 
    deel jaars bevorens van een van bijde zijden gedaan werde, 
    en sal de restitutie in goed gangbaar grof sijlver 
    geld off met Rijders en wigtige ducaten gedaan moeten 
    werden. Tot securiteijt van welk capitaal, renthen en onver- 
    hooptelijk aan te wendene kosten de Comparanten ver- 
    binden, en tot een speciaal onderpand gestelt hebben een 
    Haagen en hout gewasch in deser stads schependom in 
    hierden gelegen genaamt de Cleverbosch, alwaar oost. arend 
    Arendsen west het stads land, zuijd het weegjen, en noordwaars 
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    ook een weg daar aangeland zijn, als mede het 
    houtgewas genaamt de holtscamp en den Akker 
    naast en aan elkanderen in voorsr Vrijheid, kennelijk 
    gelegen, alwaar oost doctor Anthonij Wakker en Reijer 
    den Grooten, west de erven van de gronden zuijd Bur- 
    germr. van Westervelt, en noordwaarts de weg aange- 
    landet zijn, en verders onder verband van haar personen 
    en goederen, alles ten eijnde om daar aan ten allen 
    tijde alle hinder en schaade te kunnen verhaalen 
    met submissie als na rechten, en onder renunciatie 
    van alle exceptien in specie van ongetelden gelde 
    actum den 11 julij 1778 
    Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
    en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
    verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
    teren en vollen eijgendom over te geven aan en ten behoeve 
    van den Heer en mr Hendrik Joan Ardesch Scholtus 
    des Ampts Ermelo en Vrouwe Jacomina Joanna  
    de Meester Ehñ ende haere Erven de hagens ge- 
    naamt de groote en kleijne steencamps hagen 
    gelegen in hierden onder de vrijheijt deser stad, schie 
    tende oost = west = en noordwaers Burgermr. H: van Wester- 
    velt en zuijdwaarts het steencampje van Comparanten, 
    met de halve sloot langs de landen van Burgermr. H: van 
    Westervelt, en ’t hout met de gehele sloot en opwerp 
    om en langs voorsr steencamp, nevens een vrijen uijtweg 
    over het selve, als zijnde van het getransporteerde 
    parceel afgedeelt, met een ordinaris verpondinge, be 
    halven de maanpenning ad eene gulden van de post van 
    1:8:6 afgedeelt, nevens een thins in - - - - - - boek 
    tol van 4 stuijv. 8 peñn afgedeelt met f:-3-:, ende sulks 
    voor eene somma van twee duijsent twee hondert 
    gulden vrij geld, daar van de Comparanten ten vollen be- 
    kenden voldaan te weesen, belovende over sulks voorsr. 
    parceel te wachten en wahren kommervrij, en alle 
    voorpligt, in specie de verponding over 1776. en thins 
    over de jare 1777 inclusive daar van aftedoen als erfkoop 
    regt is onder verband en submissie als na regten actum 
    den 11 Julij 1778. 
  
    Voor Westervelt en van de Graaff Schepenen compareerde 
    Lemon Jacob Marcus, dewelke verklaarde in de beste en 
    bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
    maaken kragt deses mr. J: Gelderman Junior, ten einde 
    om des Comparants alle sijne saaken waar te nemen en te 
    administreren, en wel in dier voegen, soo als Geconstitueerde 
    best sal vermeinen te behooren, ongerede en gerede goederen naa 
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    bevind van saaken te verkopen, transport in forma te 
    doen, uijt staande schulden op te eijschen, en te betalen 
    penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts actor- 
    deren, transfigeren, caveren, soo in als buijten regten desen 
    Comparant te representeren, termijnen te respicieren, 
    sententien t’aanhooren, deselve ten uijteijnde te vervolgen 
    en van de nadelige te appelleren, en generalijk alles te doen 
    en te verrigten, wat des Comparants saaken sullen koomen 
    te vereijschen, met belofte van ratihabitie en indem 
    niteijt, en magt van substitutie, mits de geconstitueerde 
    verpligt blijve te doen rekening bewijs en reliqua actum 
    Harderwijk den 18. Julij 1778. 
  
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    Harmtje Hendriks weduwe van Hendrik Jansen prins 
    en verklaarde op den 2. meij 1778 in het openbaar te heb- 
    ben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en 
    transporteren aan Hendrik Leuring en Evertje Wijchmans 
    Eheld rende haere Erven, een Hoff buijten dese stad gele- 
    gen aan de Engsteeg, ende sulks voor een somma 
    van vier en seventig gulden, daar van Comparante bekende 
    ten vollen voldaan te weesen belovende over sulks voorsr 
    parceel op een verpondinge van 10. stuijvers behalve de 
    stads stuijvers te wachten en wahren kommervrij en alle 
    voorpligt, de verpondinge over ordinaris 1776 incluijs daar 
    van aftedoen, als erfkoop regt is, en sullen de koperen 
    de huur over desen jaare profiteren, alles onder verband 
    en submissie als na regten actum den 22. Julij 1778 
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde 
    de Heer Albertus Eggen predikant te Hindelopen 
    en Juffrouw Maria van den Kommer Ehe. en verklaar- 
    den in de beste en bestendigste forme rechtens te consti- 
    tueren en magtig te maken kragt deses Aart Hen- 
    drik Drost, ten eijnde om in den boedel en nalaten- 
    schap van wijlen Hendrikje Sluijks haarlieder perso- 
    nen als mede Erfgenamen te representeren, ongerede 
    goederen en effecten te verkopen, deselve te trans- 
    porteren, penningen t’ontfangen, en daar voor quiteren 
    voorts magescheidinge en afrekeningen te teke- 
    nen en sluijten, voor alle op en aanspraak te 
    caveren, en wijders alles te doen en laten geschieden 
    wat de noodruft der saaken sal vereijsschen, en 
    comparanten selfs present zijnde soude kunnen doen 
    met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
    en indemniteijt, onder verband en submissie als 
    na regten actum den 23. Julij 1778 
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerde Jonck- 
    vrouwe Alijda Andrea van Holthe, voor een derde part 
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    mede erfgenaam van wijlen haar Oom G.N. 
    G.N: van Holthe in leven Colonel en Capitein van een 
    compagnie dragonders ten dienste deser Lande, en 
    bekende in voorsr qualiteijt kragt deses te constitu- 
    eren en magtig te maken de Heer Blank Capiteijn 
    in het Regiment dragonders van den Lt Gener. Prince 
    van Hessen Cassel, ten eijnde om met den Heer Tielen 
    als de compagnie van den overledene bekomen hebbende 
    off ijmand van sijnent wegen, te rekenen en liqui- 
    deren, deselve te sluijten, approberen, penningen 
    ontfangen, en daar voor quiteren, en daar omtrend 
    doen en laeten geschieden, wat de nood druft der 
    saaken sal vereijsschen, en de Comparante selfs present 
    zijnde soude konnen doen, onder belofte van ratihabi- 
    tie en indemniteit onder verband en submissie als 
    na regten actum den 10 Augus. 1778 
    Voor  Holthe en Schrassert Schepenen compareerde 
    Jonkvrouwe Bartha Gosina van Holthe voor 1/3  
    part mede erfgenaam van wijlen haaren oom 
    G.N. van Holthe in leven Collonel en Capiteijn van 
    een Compagnie dragonders ten dienste deser landen 
    en bekende in voorsr qualiteijt kragt deses te constitu- 
    eren en magtig te maaken de Heer Blank Capiteijn 
    in het Regiment dragonders van den Lt Generael 
    Prince van Hessen Cassel, ten eijnde om met de 
    Heer Thielen als de Compagnie van den overledene 
    gekregen hebbende, of ijmand van sijnent wegen, te 
    rekenen en liquideren, deselve te sluijten, approberen 
    penningen te ontfangen, en daar voor quiteren, en daar 
    omtrend doen en laeten geschieden, wat de nootdruft 
    der saaken sal vereijschen, en de Comparante selfs 
    present zijnde soude kunnen doen, onder belofte van 
    ratihabitie en indemniteijt onder verband en sub- 
    missie als na regten actum den 12. Augus. 1778 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    Hendrikje Bunschoter weduwe van Paul Benin Du- 
    vergé en verklaarde kragt en mits desen te geeven haar 
    ouderlijk consent en toestemming tot sodanig Huijwlijk 
    als haar soon Benin Duvergé bij wijlen Paul Benin 
    duvergé geprocreert voornemens is met margarita van 
    Zuijringhuijsen met meij 1779 of eerder in te gaan, en te 
    voltrekken, versoekende dese te houden en respecteren 
    evenals off comparante bij de intekening van het voorgeno- 



 
134

ORAH 155     1778     fol. 066 
 
* daar en zoo ’t becoort   men Huijwlijk personelijk present waare en om te strek- 
    ken ten fine als na regten * actum den 20. Augus. 1778 
    Voor deselve Schepenen compareerde Benin duvergé 
    meerderjarige soon en mede erfgenaam van wijlen 
    Paul Benin Duvergé, bij Hendrikje Bunschoter in 
    echt verwekt, te kennen gevende, hoe dat hij thans 
    met eenige schulden beswaart zijnde met sijn voornoemde 
    moeder was geaccordeert en overeengekomen, dat deselve 
    die schulden souden betaelen volgens memorie en 
    inventaris daarvan heden opgemaakt, en ten weder sijden 
    getekent, bedragende, met het geene daar bij nog in gelde 
    heeft betaalt eene somma van vier hondert agt en 
    twinagtig gls 2. stvs 12. peñn. En vermits den Comparant met 
    die summa, en mede met het geene hij bevorens van 
    sijn moeder reets genoten heeft, wel soo veel heeft ge- 
    profiteert als het geene sijn vaders versterf soude renderen 
    soo verklaarde den Comparant kragt en mits dese van 
    sijn vaders versterf door sijn gem. moeder ten vollen voldaan te 
    weesen, sonder des wegens, nu off immermeer eenige actie 
    off pretensie op sijn vaders boedel ’t zij tegen sijn moeder 
    off broeder off susters te reserveren, renuncierende ten 
    dien eijnde van alle actien, pretensien off exceptien 
    in specie van ’t geven van staat en inventaris, of herre- 
    kening des boedels en verdere deses contrariërende 
    cederende over sulks all sijn regt soo van de gerede als 
    ongerede goederen, door sijn vader nagelaten, voor soo 
    verre sijn portie aan gaat aan sijn voornoemde moeder 
    Hendrikje Bunschoter weduwe van P:B: duverge om 
    daar meede haar schoonste te doen, en te handelen 
    naa welgevallen. 
    Voorts compareerde gem. Hendrikje Bunschoter weduwe 
    P:B: duverge en verklaarde niet alleen met voorsr  accoord 
    en declaratoir van haar soon voorñ genoegen te neemen 
    maar dien volgens op sig te neemen en te sullen betalen 
    all het geene op voorgemelde memorie vermelt nog 
    verschuld mogte weesen, sonder dat haar soon daar voor 
    aansprakelijk sal weesen, sodanig nogtans dat sij met 
    eenige andere schulden, soo sig onverhooptelijk nog 
    mogten opdoen, niets te doen sal hebben, daar tegen 
    protesterende bij desen, waar meede parthijen verklaren van 
    elkanderen te zijn gescheijden ten effecte om te strek- 
    ken tot formeel magescheid als na regten onder 
    verband en submissie als nae regten actum 20. Augus. 
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    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerden 
    Aart Hendrik drost en Zara Eggen Ehelieden, en den 
    selven Aart Hendrik drost als volmagtiger van de 
    Heer Albertus Eggen predikant te Hindelopen en 
    Juffrouw maria van den kommer Eheliedr. vermo- 
    gens volmagt voor de magistraat alhier den 23 Julij 
    deses jaars gepasseert, deselve aan ons vertoont, 
    en bevonden hier toe gepasseert te weesen, dewelke 
    verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop op den 
    2 meij laestleden, in ’t openbaar te hebben verkoft 
    en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
    aan en ten behoeve van Willem van Luijk en Ger- 
    retje van Luttervelt ende haere Erven, een Huijs 
    en erve staande en gelegen binnen dese stad in 
    de brugge straat, naast het huijs van Jan van  
    Voorst ter eenre, en dat van Hendrik van Essen ter 
    andere sijde met de plaats daar agter in de bonger steeg 
    uijtkomende, soo en als bij wijlen Hendrikje Sluijks 
    in leven beseten en volgens haar testament van 
    den 19 novemb 1765 aan Comparanten gelegateert 
    is, doende in ordinaire verpondinge, behalven de 
    stads stuijvers f 3 : 6 : 10 en verdere lasten soo van 
    straat waak en pompgeld, daar op staande, ende 
    sulks voor eene somma van seshondert ses en veertig 
    gulden, daar van Comparanten bekenden voldaan te 
    weesen, belovende oversulks voorsr parceel te wach- 
    ten en wharen kommervrij en alle voorpligt ( : de 
    verponding over den jaare 1776, heerstede geld tot ult 
    junij 1777, en straat geld en verdere lasten tot 1. meij 
    1778 inclusive : ) daar van aftedoen, als erfkoops regt is 
    onder verband en submissie, en als na regten actum 
    18 augus. 1778 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Bur- 
    gen als Voorvank regt is Wouter Gerretsen en Jacob Zikken 
    voor het erf en sterfhuijs van dirkje Lammers weduwe 
    van Aard Jansen, des beloofden Jan Aardsen, Maria 
    Aards, Heijmen Christiaans en Lammertje Aards Ehelied. 
    kinderen en erfgenamen voorsr Burgen te vrijen als 
    erfhuijs regt is Actum Harderwijk 29. Augus 1778 
    Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Arnoldus 
    Franciskus van Rosendael en Aleijda Elisabeth Ensma Ehe- 
    lieden welke verklaarden mits dese t’approberen en 
    consenteren soodanig huijwlijk als haar soon Rudolph 
    van Rosendael medicine doctor binnen Amsterdam met 
    Maria Kappelhof voornemens is integaan, ten eijnde  
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    dat sijn ouderlijk consent bij Heeren Commissarien van 
    Huijwlijks saaken, of anderen daar het gerequireert wierd 
    mag gelden, en gerespecteert werden, als of sij Comparanten 
    selve in persoon daar tegenwoordig waaren actum Har- 
    derwijk den 1. septemb. 1778 
    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Jan Hendrik  
    van Gaalen en Beerd Hendrikse van Gaalen voor het 
    erf en sterfhuijs van Evertje van Wessel, des beloofden 
    Jan Beerdsen in Huijwlijk hebbende Wijmtje van  
    Wessel, Reijer den Grooten, in huijwlijk hebbende 
    Henrica van Wessel, Rijket Jan Apeldoren in huijw- 
    lijk hebbende Barta van Wessel, sig samentlijk 
    sterk makende voor haar suster Evertje van Wessel 
    volgens d’ouderlijke Huijwlijks voorwaarde erfgena- 
    men van haar overleden suster voorsr. Burgen te 
    vrijen als erfhuijs regt is. Actum den 4. septemb. 1778 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
    Geertje Wesenhagen, siek te bed leggende, dog haar 
    verstand ten vollen magtig, mitsgaders Claas Evertsen We- 
    senhagen met ons gaande en staande, zijnde het ver- 
    stand ten vollen magtig, saamen suster en Broeder, 
    tot dato deser met malkanderen in een huijs gewoont, 
    en de nodige toerijking gedaan, en den anderen in siekte 
    en verdere omstandigheden behulpsaam zijnde ge- 
    weest, verklaarden uijt eene onderlinge toegenegenheijt 
    malkanderen, en den een den anderen t’institueren 
    tot erfgenaam en volkomen besitter van alle de 
    goederen en effecten, welke d’eerst stervende van 
    haar beijde sal komen natelaten, ten effecte om daar 
    over te kunnen disponeren, en daar meede doen en 
    handelen, soo als haar of sijn goeden raad sal komen 
    te gedragen, sulks met uijt sluijting van alle, en een 
    ijgelijk, die eenig regt ofte pretensie op haar of 
    sijn nalatenschap mogt koomen te maaken, ten 
    dien eijnde casserende dood en te niette doende alle 
    soodane dispositien, als sij Comparanten t’samen of 
    ijder afsonderlijk mogte hebbende gemaakt, willende 
    en begerende dat deese als haar laatste en uijttersste 
    willen sal gelden als testament, legaat, codicil, of andere 
    betere, soo als best na regten kan bestaan. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
    Harderwijk den 4. september 1778. was met twee cachetten 
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    in rood lak getekent H:H: Pannecoeck H:J: 
    Schrassert. 
 
    Voor Boonen en Pannecoeck loco de Vries Schepenen 
    en overweesmeesteren compareerde Albert Hamming 
    weduwnaar van Trijntje Douws sig sullende verander- 
    santen, en verklaart ten overstaan der onderstaande voog- 
    den geexamineert te hebben den staat en omstandig 
    heden des boedels, in specie dat hij Comparant aan 
    sijn minderjarige dogter Berendje Hamming heeft 
    overgegeven alle klederen met het geen verder 
    tot haar overleden moeders lijf was gehorende, daar 
    benevens aan deselve bewijsende een sijlvere ducaton 
    te betalen als sijn voorsr. dogter sal mundig weesen, des 
    den gehelen boedel met sijn lusten en lasten op sig nee- 
    mende, en sijn voorsr.  dogter sal wagten en wharen voor 
    alle op en aanspraak, willende haar verder laaten 
    leeren naa omstandigheden des boedels, dat sij tot een 
    bestaan nodig heeft, hier waaren aan over en mede te 
    vreeden Gerret knippenberg en Peter Beerdsen van  
    Loenen bij de Heeren van de magistraat aangestelt 
    tot voogden 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent 
    binnen Harderwijk den 7. septemb. 1778 
1778. 19. septemb    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen en meede als 
geprothocoll. ten nieuw   Geerfdens op Veluwen compareerden Gerret Schuurman 
prothocol. Rubr. Brugge   en marretje Derks van Herfst Ehelieden, tutore marito 
straat fo 97. VS    en verklaarden wegens opgenomen en ter leen ont/ 
    fangen penningen, opregt en deugdelijk schuldig te 
    zijn, aan en ten behoeve van Vrouwe Antonetta  
    Schrassert weduwe Markloff, en haare erven een 
    capitale summa van negenhondert Car. guldens ad 20 
    sts ´t stuk, daar van sij jaarlijks op derselver verschijndag 
    die wesen sal den 24. Augusti 1779 d´eerste, beloofden en 
    aannamen te betalen een interesse van drie guldens 
    en thien stuijvers van ijder hondert, en daar in te sullen 
    continueren tot de finale aflosse deses capitaals toe, 
    dewelke ook alle jaar op derselver verschijndag sal komen 
    en mogen geschieden, mits de opsage een vierdeel jaars 
    bevorens van een van beijde sijden gedaan werde. 
    Tot securiteijt van welk capitaal, renten en onverhoopte/ 
    lijk aan te wendene kosten, de Comparanten verbonden haar 
    personen en goederen, en tot een speciaal onderpand en hijpo- 
    theecq stelden haar lieder Huijs en erve staande en gelegen 
    binnen deese stad in de kerkstraat met de plaats en daar 
    agter, naast het huijs van Jan Heijmissen ter eenre, ende 
    schuur van Juffrouw de weduwe van Baalen ter andere sijde 
    soo en als thans bij haar lieden selfs bewoond en gebruijkt  
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    werd, als mede nog een stuk lands genaamt ’t heggestuk 
    onder den Ampte van Ermello Buijrschap Veltwijk met het 
    houtgewasch daar bij ten eijnde om aan t’een en ander parceel 
    ten allen tijde alle hinder en schaade wegens voorsr.  capitaal 
    en renten te konnen verhaalen, en voorts ten fine en effec- 
    ten als na regten. 
    T’oirkonde hebben wij Schepenen, en meede als geerfdens 
    op Veluwen, nevens den Scholtis H:J: Ardesch als hier toe 
    specialijk door de Comparanten versogt zijnde naamens de 
    Comparanten getekent en besegult in Harderwijk den 
    5. september 1778. was nevens drie cachetten in roden lak 
    met diverse handen getekent H:H: Pannecoeck qq pp. 
    H:J: Schrassert qq pp. H:J: Ardesch namens Comparanten 
    onderstont den inhout deser geregistreert ten prothocolle 
    des Ampts Ermelo (5. Boek:) onder Buurschap Veltwijk 
    fol. 104. recto et vs: op den 8. septemb. 1778 was getekent 
    H:J: Ardesch proth. ibid. 
 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmeesteren 
    compareerde Gerretje Peters wedwe. Jan Jansen, sig sullende ver- 
    andersaten, verklaart voor s’vaders versterf aan haar vier 
    minderjarige kinderen genaamt Annetje , Peter , Bartje  
    en Jannetje Jans te geeven als deselve sullen mundig 
    wesen ijder ses gulden, saam vier en twintig gulden 
    nemende verder op sig den gehelen boedel, beloven haar voorsr 
    kinderen voor alle aanspraak te guaranderen, deselve 
    verders t´alimenteren, reden, kleden en te laaten leeren 
    wat sij tot haar bestaan nodig hebben 
    hier waaren aan over en mede te vreden Evert Jansen 
    en Jan Petersen, bij de heeren van de magistraat 
    tot voogden aangestelt 
    T´oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent 
    binnen Harderwijk den 11. septemb. 1778. 
  
    Voor Boonen en van de Graaff Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is Peter Gerritsen en Hendrik 
    Aaltsen, voor het erf en sterfhuijs van Willemtje Aals 
    in leven Ehevrouw van Hannes Hendriksen sonder echte 
    kinderen overleden, des beloofden Jacob Aaltsen, Hendrikje 
    Aardsen en Hendrikje Aalts Ehelieden broeder en suster 
    en also als erfgenamen ab intestato voorsr. burgen 
    te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijk den 19. 
    septemb 1778 
    Voor Boonen en de Vries Schepenen compareerden de Weled. 
    Ges. Heeren mr. A:P: van Westervelt, H: van Wester- 
    velt Schepen en Raad der stad Hattem en mr. J:C:T: 
    de Vries met Vrouwe M. van Westervelt Echteldr. derwelk 
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    verklaarden volkomen te constitueren en magtig te 
    maken, sulks doende kragt deses de Weled. Heer 
    C. van der Looij Notaris en Makelaar te Rotterdam 
    om uijt der Comparanten naam te verkopen, trans- 
    porteren, en in vollen eijgendom overtegeven, drie 
    losrenten ter comptoire Rotterdam, als een op naam 
    van ijder Adriana Splinter groot capitaal twee 
    duijsent gs. geregs. Fol 7289, een do. op naam van 
    mr. Pieter Splinter groot capitaal vijftien hondert guldr 
    gereg. Fol 6635, alle door de Comparanten thans in ge- 
    meenschap beseten, en op derselver naamen overge- 
    boekt, deselve te waaren voor alle opsprake en 
    namaning, de penningen daar voor te ontfangen, en 
    verders alles te doen en te verrigten, wat de natuur 
    der saake en stijlus loci vereijschen sal en de 
    Comparanten present zijnde, selfs souden kunnen 
    mogen of moeten doen, en of schoon een ampeler 
    volmagt gerequireert wierd, soo willen de Com- 
    paranten mits dese die voor geinfereert gehouden 
    hebben, met magt van substitutie, onder belofte 
    van ratihabitie en indemniteijt onder verband en 
    submissie als na regten Actum Harderwijk 26. sept. 
    1778 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden 
    de Heer en Mr. Heribert Cornelis van de Graaff onse 
    mede Raads vriend en Vrouwe Petronella van Castri- 
    cum Ehelieden en verklaarden in een vasten en 
    stedigen Erfkoop te hebben verkoft en kragt deses 
    te cederen en transporteren een Hof met sijn thuijn- 
    huijs, gelegen buijten de stad in de Smeepoorter 
    Touwbaan tusschen de Hooven van de Heer Hendrik 
    Johan Ardesch ter eenre, en van de onmundige soon van 
    den Commissaris Lonkenbein ter andere sijde, zijnde beswaart 
    met ords verpondinge van f 2 : 8 : 6 behalven de stads stuijvers 
    aan en ten erflijken behoeve van d’Heer Jan Schimmel 
    penninck Bedienaar des Goddelijken woords alhier en Vrouwe 
      Bouman Ehelieden ende sulks voor een 
    summa van twee duijsend guldens vrij geld, waar van 
    de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, be- 
    lovende gem. parceel te sullen wagten en wahren 
    kommervrij en allen voorpligt tot ords verpondinge 1777 
    incluijs daar van aftedoen als Erfkoops regt is alles onder 
    verband als na regten Actum den 9. oct. 1778 
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    Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden Lubber- 
    tus Bunskerken en Hendrik Cirkel als tijdelijke provisoiren 
    van het diaconie weeshuijs binnen dese stad, en verklaarde 
    in de beste en bestendigste forme rechtens te constitueren 
    en magtig te maken kragt deses den advocaat Hendrik 
    Johan Ardesch, ten eijnde om van Arend Vliek en Johanna 
    Haverkamp Eheldr t’eijsschen, intevorderen en ontfangen, 
    dodaene capitalen en interesse het eene groot twee duij- 
    sent gulden en t’andere groot agt hondert guldens, als sij 
    lieden volgens obligatien de datis 28. Maart 1767 en 4 Meij 
    1770 gevestigt in het hoffhorige goed Vlieken goed onder 
    Putten; lheenroerig aan de kelnerije van Putten 
    aan gem Godshuijs verschult zijn, met de renthe, tot den 
    dag der erlegginge toe, daar toe desnoods alle middelen 
    en ingangen rechtens te entameren, termijnen te respicieren, 
    decreten en sententien te aanhooren, en alles tot de exe- 
    cutien incluis te vervolgen, voor den ontfang quitantien 
    te passeren, en wijders te doen en laten geschieden, wat tot 
    de volle voldoeninge toe nodig sijn sal, en de Comparanten 
    qq pp selfs present zijnde, souden konnen en mogen doen 
    met magt van een of meer in sijn plaats substitueren 
    onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, en onder 
    verband en submissie als na regten, mits de geconstitu- 
    eerde verpligt blijve te doen behoorlijke rekening bewijs 
    en reliqua actum den 15. october 1778 
    Voor deselve Schepenen compareerden Hendrik Cirkel en 
    Harmannus van Cleef Provisoiren van het Gasthuijs bin- 
    nen dese stad, en verklaarden in de beste en bestendigste 
    forme rechtens te constitueren, en magtig te maken 
    kragt deses, den advocaat Hendrik Johan Ardesch ten 
    eijnde om van Arend Vliek en Johanna Haverkamp 
    Echtelieden te eijsschen, intevorderen en ontfangen 
    sodaene capitaal ad een duijsent guldens als deselve 
    vermogens, obligatie van den 28 Maart 1767. en gevestige 
    in haar hofhorig goed Vlieken goed, onder den Ampte 
    van Putten lheenroerig aan de kelnerije van putten, 
    aan gem Godshuijs verschult zijn, met de renthe tot 
    den dag des erlegginge toe, daar toe des noods alle mid- 
    delen en ingangen regtens te gebruijken, termijnen te 
    repricieren, decreten en sententien te aanhooren, 
    en alles tot de executie inclusive te vervolgen voor 
    den ontfang te quiteren, en wijders te doen en laten 
    geschieden wat tot de volle voldoeninge toe nodig 
    is, en de Comparanten qq pp. selfs present zijnde souden 



 
141

ORAH 155     1778     fol. 069vso 
 
    kunnen en mogen doen, met magt om een of meer 
    desnoods te substitueren, onder belofte van ratihabi- 
    tie en indemniteijt, en onder verband en submissie 
    als na regten, mits geconstitueerde verpligt sal zijn 
    te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua 
    actum den 15. octob. 1778 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    den Weleerwaarde Heer Dod. Adr. Walraven predi- 
    kant in nederduijtsche gemeente alhier en ver- 
    klaarde in amplissima et optima Juris forma 
    te constitueren en magtig te maaken, kragt de- 
    ses de Heer Wouter Zeelt makelaar te Amsterdam 
    ten eijnde om in allen opsigte des Comparants inter- 
    esse waartenemen omtrend twee obligatien ijder 
    groot duijsent guldens ten laste en gevestigt op de 
    plantage Leverpool en nieuwe grond in den Colonie 
    van Zurinamen, gelegen, in den jaare 1768 onder 
    de directie van de Heeren Lever en De Bruijne ge- 
    negotieert en opgerigt, en speciaal mede namens 
    den Comparant op den 30. deses voor de Edele mogende 
    Heeren Commissarissen uijt den Hove van Holland 
    ingevolge appointement van welgem. Hove den 
    9. sept. laastleden op request van Pieter Joon en 
    Cornelis Zeeman verleent, te compareren en als dan 
    met en benevens andere mede geinteresseerdens van 
    voorsr. negotiatie, welke met den Comparant in 
    sekere conventie den 19. aug. laastleden, door 
    sommige andere geinteresseerdens gesloten, niet 
    hebben gecondefiendeert, veel min het selve geap- 
    probeert off getekent, haare beswaren en belangens 
    intebrengen, en vorders daar omtrend naamens dese 
    Comparant te doen en handelen, soo en als geconstitueerde 
    ten besten van de voorsr negotiatie in het generaal 
    en dese Constituent in het bijsonder sal oordelen en ver- 
    meinen te behoren, even als off den Comparant selfs 
    present waare, met magt van substitutie, belofte 
    van ratihabitie en indemniteijt onder verband en 
    submissie als na rechten actum 15. octob. 1778. 
  
    Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Andreas Apeldoren 
    en Peter Koning, voor ’t erf en sterfhuijs van Geertruijd  
    Smits in leven huijsvrouw van Lucas Koldeweij, des 
    beloofde deselve Lucas Koldeweij, volgens Huijwlijks 
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    voorwaarde d.d. 20. Novemb 1755, voor d’eene helft erfge- 
    naam van sijn overleden vrouw, en Harmannus Calfijn Zuijr- 
    mond als in Huijwlijk hebbende Johanna Koning, voor 
    d’andere helft voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt 
    is. actum Harderwijk den 15. october 1778 
    Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden 
    Jan Hendrik Hulsing, bij wijlen Catharina Boemer 
    Ehelijk verwekt, op den 31. decemb. 1777 wegens s’moeders 
    versterf afgegoedet, Bruijdegom ter eenre, en Grietje  
    de Vent, met voorkennis en approbatie van haar 
    vader Jan de Vent, mede tegenswoordig, jonge dogter 
    en Bruijd ter andere sijde, en verklaarden ter goeder 
    tijd een egt en wettig huijwlijk te willen ingaan 
    op volgende conditiën. 
    dat sij met elkanderen sullen trouwen naa d’ordre 
    van de Christelijke kerke, en voor huijs en bed geno- 
    ten houden tot dat de dood haar van een scheijden 
    Tot stuur van dit Huijwlijk brengen Comparanten 
    ten wedersijden aan haar thans hebbende en naa 
    maals aan ervende goederen, bedragende d’aangebragte 
    aan sijde van den Bruijdegom de waarde van . . . f. 800 - : - 
    aan sijde van de Bruijd - - - - - - - - - - - - - - - -             50 - : - 
    waar omtrend de gemeenschap van goederen werd uijt- 
    gesloten, maar winst en verlos staande Ehe gevallen 
    sal gemeen weesen. 
    Soo uijt dit huijwlijk geen wettige geboorte naa 
    bleef, en den Bruijdegom eerst kwam te sterven, sal 
    den geheelen boedel gemeen zijn, stervende d’eene 
    helft op sijn voorsoon Bernhardus Hulsing, en bij voor 
    overlijden op sijn naaste erfgenamen ab intestato, 
    blijvende de andere helft in vollen eijgendom aan 
    de Bruijd. 
    Wanneer de bruijd sonder kinderen uijt dit Huijwlijk 
    natalaten, allereerst quam te sterven, sal den Bruijde- 
    gom van den gehelen boedel eijgenaar en volkomen 
    meester weesen, mits uijtkerende aan des Bruijds naast 
    bestaande vrienden hondert gulden eens, waar mede 
    sij lieden van den boedel moeten afsien. 
    Kinderen uijt dit huijwlijk nae blijvende sal de langst levende 
    sijn of haar leven lang in den gehelen boedel getugtig blij- 
    ven, om die naa tugt regten te gebruijken. 
    den Bruijdegom het langst in leven blijvende, en van 
    de tugt af siende, kan sijn aangebragte goed naa 
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    sig neemen, gelijk de kinderen haar moeders goed 
    en deijlen vervolgens de winst en verlies egalijk door 
    de Bruijdegom eerst komende te sterven sal de  
    Bruijd den gehelen boedel in tugt behouden haar 
    leven lang, mits uijtkerende aan de voorsoon 
    Bernhardus Hulsing sijn moeders bewesen versterf 
    sullende naa haar overlijden, den gehelen boedel 
    tussen de respective voor en na kinderen egalijk 
    werden doorgedeelt, alle onderscheijt tussen heelen en 
    halven bedde cesserende. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harder- 
    wijk den 14. octob. 1778 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
    de Hoog Welgeboren Jonkvrouwen Bartha Gosina  
    van Holthe en Alida Andrea van Holthe, in desen 
    soo veel nodig of dienstig geadsisteert met den Heer 
    en Mr. Abr. van de Graaff, met en neffens haar Hoog 
    Welgeb. Broeder Peter Adam van Holthe Erfgenamen van 
    haaren oom Zalr den Hoog Welgeb Gestr Heer en 
    Mr. Gerret Nicolaas van Holthe in leven Collonel 
    en Capitain in het regiment dragonders van sijn 
    Hoogheit den Heere Prince van Hessen Cassel de 
    welke bekenden in de beste en bestendigste forme 
    regtens te constitueren en volmagt te maken, doen- 
    de sulks kragt deses den Hoog Welgeboren Heer 
    en Mr. C.P. Hoijnck van Papendrecht Advocaat voor 
    den Hove van Justitie in S’ Hage, om naamens de 
    Comparanten met den Heer Solliciteur van Rielle 
    woonagtig in S’Hage, finaal afterekenen en te 
    liquideren, wegens de staat van ontfangst en uijt- 
    gave van de Compagnie dragonders van haeren 
    voorñ Oom Zal. G.N: van Holthe, die rekeningen 
    te vereffenen en te sluijten, de penningen bij slot 
    van rekening haar competerende te ontfangen, daar 
    voor te quiteren, en voor alle namaninge te caveren 
    verders daar omtrend te doen en te laaten geschieden 
    het geene de natuur der saake sal komen te ver- 
    eijsschen, en sij Comparanten selfs present zijnde 
    souden kunnen en moeten doen, alles met magt van 
    substitutie onder belofte van ratihabitie en indem- 
    niteijt, mits den Heer geconstitueerde behoorlijke reke- 
    ning en reliqua doende actum Harderwijk den 22. octob. 1778 
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    Voor Schrassert en de Vries Schepenen compareerden Sijmon 
    Geurtsen en Claasje Pol Eheliedr, welke bekenden in 
    een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt 
    deses te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
    behoeve van Aalbert Willemsen en Evertje Jacobs Ehe- 
    lieden en haar erven, een huijs staande inde Wullewe 
    vers of Lutteke poort  Straat tussen de huijsen van 
    Roelof Arendsen en Jan van Essen soo als sij Comparanten 
    bewonen, doende in verponding niet de stads stuijver 
    f 1 : 5 : 6, aan straat geld eene gulden, sulks voor twee 
    hondert vijf en veertig gulden vrij geld, waar toe in 
    mindering sal verstrekken eerstelijk  f 150 - : - 
    den 23. Julij 1776. daar in gevestigt 
    ten tweeden - - - - - - - - - - - - - - - - -     50 - : - 
    mede daar in gevestigt den 14. Novemb. 
    daar aan volgende welke ten prothocol 
    le moeten werden geroijeert 
    ten derden in contant geld ,- - - - - -      45 - : -  
    makende saam - - - - - - - - - - - - - -           245 - : - 
    daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
    te zijn, des beloven voorsr. parceel te wagten en te 
    wharen kommervrij, en alle voor pligt tot de ver- 
    ponding 1777. het heerstede geld tot ult. junij 1778 
    ’t straat geld tot meij 1778 incluijs, daar van afte- 
    doen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
    als naa regten actum Harderwijk d. 24. octob. 1778 
1778  26. octobr.  
geprothocoll. ten   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
nieuw prothocol Rubr.   de Heer mr. Johan van Erkelens en Vrouwe Wilmina 
Vijhestraat fo 72    Charlotta Haag Eheliedr, de Vrouw met haar Eheman 
Hove 76     geassisteert, welke kragte deser verklaarden op sig te 
    neemen soodane ses hondert guldens capitaal, als Jan  
    Lutz volgens obligatie van den 4. Augustus 1777 be 
    kent heeft schuldig te weesen aan de Heer Hendrik 
    van Struijk, waar voor den eersten Comparant mr. Johan 
    van Erkelens sig als borge en principale debiteur heeft 
    gestelt, waar bij versproken was een rente van vier ten 
    hondert, daar van met den 4. Augustus laatstleden een 
    jaar verschenen was, en dus aan H. van Struijk compete 
    rende was ses hondert vier en twintig gulden, welke sij 
    Comparanten bekenden opregt en deugdelijk schuldig te wee 
//een rente van drie   sen, en daar voor belovende // jaarlijks op den verschijndag die 
gulden van ijder hondert   weesen sal den 5. Augus 1779 d’eerste, en soo vervolgens, tot 
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    de volle aflosse toe, welke alle jaar op gem. ver 
    schijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
    jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde, sodanig 
    nogtans, dat Rentgeveren gehouden en verpligt 
    sullen zijn jaarlijks vijf en seventig gulden in min- 
    dering van voorsr capitaal afteleggen, niet minder 
    maar wel meerder, ingevalle deselve van jaar tot jaar 
    prompt daar mede continueerden sal het den rentrek- 
    ker niet vrij staan gedurende dese tijd het gemelte 
    capitaal te kunnen opeijschen. 
    Tot nakominge deser verbinden Comparanten haare 
    personen en goederen ten bedwang en submissie als 
    na regten, met renunciatie van alle exceptien 
    dese contrariërende, in specie van ongetelden gelde 
    Des compareerde de Jonkvrouwe Helena Catharina  
    van Erkelens met haar voorsr Broeder geassisteert, 
    verklaarde, naa voorgaande informatie en renunci- 
    atie van het beneficie, haar uijt hoofde van het 
    Vellejaansche raads besluijt competerende, sig te 
    stellen tot Borg en principale Debitrice voor de 
    hier voorens gemelte pretensie beloofde renten, en 
    onverhoopte kosten den Heer Hendrik van Struijk van 
    haar gemelde broeder en suster competerende 
    verbindende tot nakoming en prestatie van het ver- 
    sprokene haar persoon en goederen, in specie twee 
    sefde parten haar competerende. 
           1o. in het Huijs met sijn ap en dependentie als bij haar 
    bewoont werd staande binnen dese stad in de Vijhestraat 
    naast het huijs van Harmannus Lunterbos ter eenre 
    en het straatje ter andere sijde 
           2o. in den Hof met sijn getimmer gelegen buijten de stad 
    in de Touwbaan tussen de Hoven van den oudmuntmr. Crae- 
    mer, en die van de soon van wijlen den Commissaris 
    Lonquepeij, om alle hinder en schade daar aan te ver- 
    halen, renuncierende ten dien eijnde van alle exceptien 
    dese eenigsints contrariërende, in specie van ordre, divi- 
    sie, ofte excussie verders ten bedwang en submissie als 
    na regten Actum Harderwijk den 26. october. 1778. 
  
      Ter instantie van de meerderjarige kinderen 
      en voogden van de minderjarige kinds kinderen 
      van wijlen den Predicant Petrus Wijnstok  
      en Elisabeth van Groot Davelaar in leven 
      Ehelieden, is dit volgende magescheijt hier 
      geregistreert 
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    op huijden dato onder geschreven is ten overstaan 
    van de ondergetekende hier toe speciaal versogte scheijds 
    vrienden, een vriendelijk en onverbrekelijk erfmagescheid 
    opgerigt en geslooten, tusschen Juffrouw Johanna Elisa- 
    beth Wijnstok getrouwt aan den Heer florus Jacobus  
    Schelwald, en vermits desselfs absentie en Uijtlandigheijt, 
    geassisteert met den Heer gerardus knoop Conrector 
    van het Veluwsche Gijmnasium alhier, en de plaats 
    van haar man vertredende, als in deese haar geadjun- 
    geerde Curator, volgens appointement van de Heeren 
    van de Magistraat der stad Harderwijk d.d. 8. Aug. 
    1777 voor een vijfde part, Juffrouw Sara Balthina  
    Wijnstok voor een vijfde part, de Heer mr. Petrus 
    Gijsbert Wijnstok voor een vijfde part deselve Heer 
    mr. P:G: Wijnstok en de Heer Antonius de Rooij Rector 
    van ’t Veluwsche Gijmnasium in qualiteijt als voog- 
    den van de twee minderjarige kinderen van de 
    Heer David Nicolaas van Nes predicant te Hierden, 
    in het Schependom deser stad bij wijlen Juffrouw 
    Catharina Petronella Wijnstok ehelijk verwekt 
    met namen Petrus Johannes , en David Nicolaas 
    van Nes te samen voor een vijfde part, en de Heer 
    ditmar martinius en Juffrouw Petronella Elisa 
    beth Johanna Wijnstok egtelieden, zijnde de laatst 
    gemelde een dogter van wijlen den Heer Johan Hen 
    drik Wijnstok in leven predicant te Westmaas, en 
    Juffr Johanna Palmboom Egtelieden meede voor  
    een vijfde part, alle te samen respr kinderen kindskinde- 
    ren, en Erfgenamen van wijlen den WelEerwaarden Heer 
    Petrus Wijnstok in leven rustent predicant alhier, en 
    Juffr Elisabeth van Groot davelaar in leven Egteliedr 
    en sulks over derselver Boedel en nalatenschap, soo 
    en als door gemelde Heer P. Wijnstok tot sijn dood toe 
    beseten en stervende is nagelaten, zijnde der Condi- 
    videnten Broeder en oom de Heer Cornelis Theodorus  
    Wijnstok Phil. et med. doctor. sonder kinderen reets 
    voor overleden en sulks op volgende wijse. 
    Aanvankelijk dient tot verstand en elucidatie deses 
    genoteert te worden 
    dat de overledene in dato 11. april 1771 bij eene beslote- 
    ne testamentaire dispositie eigenhandig getekent 
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    en besegult, en vervolgens gerigtelijk voor Heeren 
    Schepenen der stad Harderwijk bestedigt des selfs 
    uijtterste wille, omtrend het erven en verdelen 
    van sijne nalatenschap tusschen des selfs Erfge- 
    namen heeft voorgeschreven, en teffens daar 
    bij tot Executeurs van dit sijn testament aan- 
    gestelt en genomineert den Heer Mr. H.J. Ar- 
    desch Scholtus des Ampts Ermelo met sodane 
    ample magt als een Executeur naa regten is 
    competerende 
    Dat onder anderen bij die dispositie is gelegateert 
    aan Juffr Sara Balthina Wijnstok, en den Heer 
    mr. Petrus Gijsbert Wijnstok, boven en behalven 
    eenige meubilaire goederen nevens het kleijne 
    huijs, naast het groote staande, ijder een sum 
    ma van een duijsent gulden, als meede aan Juffr 
    Catharina Petronella Wijnstok in leven Huijs 
    vrouw van drs D.N. van Nes, of des selfs kinde- 
    ren insgelijks een duijsent guldens, alles breeder 
    bij ’t testament vermelt. quorfum relatio. 
    Dat egter over deese en andere clausulen in die 
    dispositie vervat, eenige bedenkingen onder de 
    resp. Erfgenamen gereesen zijnde, tot voorkoo- 
    minge van verdere disputen en oneenigheijd de 
    Heer David Nicolaas van Nes, bij schriftelijke 
    verklaring heeft gerenuncieert van soodane preten- 
    sie als deselve vermeende wegens eenige jaaren 
    interesse van seeke huijwlijks gifte aan hem al- 
    nog te competeren, en is al meede om redenen 
    tusschen de gesamentlijke Condividenten geconve- 
    nieert, dat Juffr P.E.J. Wijnstok, Huijsvrouw van 
    den Heer D: Martinius insgelijks even als voorñ 
    gelegateerdens, sal voor uijt trekken een duijsent 
    guldens, waar tegens ook Juffr J:E: Wijnstok Huijs- 
    vrouw van F:J: Schelwald, ongehouden sal zijn 
    wederom in collatie te brengen, al ’t geen sij tot 
    onderstand van haar huwelijk, ’t zij bij, of naa haar 
    trouwen genoten mogte hebben, daar van bij deese 
    deselve libererende, mits nogtans, dat alleen sal in- 
    brengen en van haar Erfportie gekort werden soodane 
    twee capitalen cum interesse, als de overledene 
    als Burge voor haar heeft betaalt, volgens begeerte  
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    van de overledene bij ’t testament ervintelijk 
    Dat vervolgens de Heer Executeur voorñ heeft gefor- 
    meert en overgegeven een behoorlijke staat en inventaris des boedels 
    dewelke bij de resp. Condividenten ontfangen, geexa- 
    mineert en geapprobeert is.  
    Wienvolgens dan het voorsr testament van der Condi- 
    videnten resp. vader en grootvader (: ’t welk mits 
    desen alnog van volle kragt en waarde gehouden, 
    en belooft werd te sullen worden agtervolgt :) met 
    en benevens den voorsr staat en Inventaris, tot 
    een bases en grondslag der verdeling van dese na- 
    latenschap sal verstrekken. 
    dat de gemelde Heer Executeur voor eerst de 
    legaten uijtgereikt en overgegeven heeft 
           1 ) aan Juffrouw Sara Balthina Wijnstok en den 
    Heer mr. Petrus Gijsbert Wijnstok alle soodane 
    meubles en huijsraad als bij testament aan haar 
    Ed. zijn gelegateert, en ad. Cap. 8 op den Inventaris gespeci- 
    ficeert, mitsgaders het huijs in de Wullewevers straat 
    doende in ords verponding f 2 : 19 : 10, staande tusschen 
    het huijs daar de overledene is gestorven, en alnu aan 
    haar Ed. voor eene sekere summa in eijgendom is toe 
    bedeelt ter eenre, en het huijs van Jan Gelderman 
    ter andere sijde. 
           2 ) aan den Heer mr. Petrus Gijsbert Wijnstok alle de 
    klederen en lijfsbehoor van den overledene ad Cap. 1. 
    genoteert 
           3 ) aan den Heer David Nicolaas van Nes alle de manu- 
    scripten in de Bibliotheek gevonden, onder sodanige clau 
    sule en reserve als in het testament breder is vermelt 
    quo relatio volgens verklaring en quitantie door sijn 
    WEW. afgegeven. 
    dat vervolgens overgaande tot de gereede Inboedels 
    goederen soo van huijsraad als linnen, wollen goed 
    en silverwerk ad Cap. 2. et 3. genoteert, deselve alle bij 
    de resp. Condividenten, na voorgaande taxatie door onpar- 
    thijdige des verstaande onder elkanderen na genoegen 
    zijn verdeelt, daar van een ijder sijn portie en aandeel 
    heeft ontfangen volgens specifique memorien onder 
    ijder berustende 
    Zijnde mede geconvenieert, dat het huijs en Erve ad 
    Cap. 7. staande in de Wullewevers straat, naast dat 
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    van de kinderen van wijlen Andries van Asselt ter 
    eenre, en Huijs van Juffer S:B: Wijnstok en de Heer 
    P:G: Wijnstok gelegateert, en hier vooren gemelt 
    ter andere seijde, in eijgendom sal verblijven, aan 
    voorñ Juffer Sara Balthina Wijnstok en d’Heer 
    mr. Petrus Gijsbert Wijnstok, te zaamen soo en 
    als ’t selve met sijn regt en geregtigheijt, lusten, 
    lasten en servituten, op een ord. verpondn ad f 16 : 16 : 12 
    en stedigheijt aan ’t Rentampt der Harderwijker 
    Clooster goederen s’jaars 14. stuijvers aan haarl. 
    word toebedeelt en overgegeven, mits daar voor 
    inbrengende, en aan derselver Erfportie gedecor- 
    teert werdende, eene summa van veertien hon- 
    dert guldens 
    dat wijders door den Heer Executeur voorñ de drie 
    Haagse obligatien ad. Cap. 5. op den Inventaris 
    genoteert, met voordeel des boedels tegen 109 per 
    cent verkogt zijnde, heeft deselve na ontfangst 
    der te goede zijnde penningen ad. Cap. 6, en van het 
    provenue der verkogte Bibliotheek ad Cap. 4, en na 
    betaling der lastige capitalen en andere boedels 
    schulden ad Cap. 9. gespecificeert, opgemaakt en 
    geformeert sijne generale Rekening en Verantwoor- 
    ding van des selfs ontfangst en uijtgave, mitsgaders 
    ders uit rekening en verdeling des gehelen boedels, waar 
    bij in agt genomen is, dat de twee obligatien ten 
    lasten van F:J: Schelwald en vrouw, volgens testa- 
    mentaire dispositie van den overledene als hier voren 
    is vermelt, in collatie gebragt, en alleen tot lasten 
    van de eerste Condividente van derselver Erfportie ge- 
    decorteert zijn geworden, welke Rekening en Verand- 
    woording de gesamentlijke Condividenten mits desen 
    verklaren nauwkeurig geexamineert en geapprobeert 
    en derselver erfportien ontfangen te hebben, als volgt. 
           1 ) aan Juffr Johanna Elisabeth Wijnstok, getrouwt 
    met J:J: Schelwald, geassisteert als hier voren vermelt 
    is tot voldoening van derselver geregte 1/5 erfportie toe 
    en aangedeelt de helft in een obligatie ten lasten van 
    de Arkemehn d.d. 4. Julij 1750 groot f 2000 - : - waarvan 
    de wederhelft aan de kinderen van Ds D:N: van Nes 
    is toebedeelt No 1. bedragende in capitaal f 1000 - : - en 
    interesse tot ultimo Maart 1778 - - - - - - - - f 1018 : 15 – 
    en in gelde nog daar bij ontfangen          387 : 17 : 6. 
    welck capitaal ad f 1000 - : - fideicommis sal moeten blijven 
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    ten behoeven van haar dogter Elisabeth Schelwald, soo 
    als bij ’t testament breder is verordineert.  
          2o ) aan Juffer Sara Balthina Wijnstok en den Heer mr. 
    Petrus Gijsbert Wijnstok te samen in voldoening van 
    derselver 2./5 erfportien, mits gaders haar gelegateerde 
    penningen volgens voorsr testament ijder ad f 1000 - : - 
    worden toegedeelt, twee obligatien ten lasten van 
    de Arkemehn d.d. 4. Julij 1750. ijder groot f 2000 - : - 
    No 2 en 3 dus te samen met de interesse tot uli. 
    Maart 1778 - - - - - - - - - - - - - - - - - f 4075 - : - 
    en in gelde nog daar bij ontfangen      162 : 19 : 6. 
           3 / aan de twee minderjarige kinderen van wijlen 
# Ehelijk verwekt    Juffr Catharina Petronella Wijnstok bij ds david 
met naamen petrus   Nicolaas van Nes, # in voldoening van haar geregte 
Johannes en david    1-5 erfportie, benevens het legaat ad f 1000 - : - bij 
Nicolaas van Nes    testament aan haar bemaakt, word toe en aanbe- 
    deelt, een obligatie ten lasten van de Arkemehn 
    d.d. 4. Julij 1750 groot - - - - - - - -  f 2000 - : - 
    No. 4. in capitaal en interesse tot ultimo maart 
    1778 bedragende - - - - - - - - - - - - - - - f 2037 : 10 – 
    en de geregte helft van een dito obligatie ad 
    f 2000 - : - No. 1, waar van de wederhelft aan Juffr 
    Schelwald is toebedeelt in capitaal ad f 1000 - : - met de 
    interesse tot ultimo Maart 1778 - - - - - - - - - - - - f 1018 : 15 – 
    en in gelde bij de voogden ontfangen - - - - - - - - - - 10 : 18 : 10. 
           4o. aan Juffr Petronella Elisabeth Johanna Wijn- 
    stok, getrouwt met den Heer Ditmar Martinius, 
    in voldoening van derselver geregte 1/5de portie 
    benevens f 1000 - :  als haar Ed. volgens accoord compe- 
    teert zijn toegetelt in gelde - - - - - - - - - - f 3120 : 18 : 14. 
    Waarmede parthijen in der minne en vriendschap, tot 
    volkomen onderling genoegen van den anderen zijnde ge- 
    scheijden, verklaren deselve reciprokelijk de een den an 
    deren sijne toegedeelde portie, in specie de toebedeel- 
    de of overgenomen huijsen en obligatien bij deese 
    te cederen, sonder eenige actie of pretensie te re- 
    serveren, belovende elkanderen daar omtrend te wagten 
    en wahren als Erf magescheijds regt is 
    Eijndelijk verklarende gesamentlijke condividenten 
    volkomen genoegen te neemen en te approberen al 
    ’t geene d’Heer en mr. H:J: Ardesch, als Executeur in 
    desen heeft gedaan en verrigt, sijn E. voor sijne genomene 
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    moejte en gedaane Rekening bedankende, en 
    van alles quiterende en dechargerende kragt deses 
    Tot nakoming van al ’t welke de Condividenten 
    xxxxxxxx    xxxxxxx  xxxxxxxxxx 
    verbinden haar personen en goederen met submissie 
    als na regten, onder renunciatie van alle exceptien 
    T’oirkonde zijn hier van vijf eensluijdende gemaakt, 
    en door de Condividenten nevens versogte scheids 
    vrienden getekent in Harderwijk den 18. maart 1778 
    was met diverse handen getekent 
    J:E: Schelwald geb. Wijnstok G: Knoop qq 
    Sara B. Wijnstok  P:G: Wijnstok 
    P:G: Wijnstok qq  Ant. de Rooij qq 
    d. Martinius   P:E:J: Martinius geb. Wijnstok 
    H:J: Ardesch   Petrus martinius 
    scheids vriend   scheids vrind 
    Jan Lutz   Aart Hendrik Drost 
    scheids vriend   scheijds vriend 
          Ru. 28. octob. 1778 
    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Peter Pater en 
    oldert olders voor het erf en sterfhuijs van Hendrik Timmer 
    des beloofde Anna Timmer wed. Claas van der Veen, 
    Aaltje de Weerd wed. Gerret Timmer, en Geertje Tim- 
    mer vrouw van Jacob de meester bij indispositie 
    van haar moeder Maria Offenberg wed. Cornelis Timmer 
    voorsr burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum 
    Harderwijk den 31 octobr 1778. 
  
    Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde 
    Franciscus Martinius koopman in wijnen binnen dese stad 
    woonagtig, en verklaarde te institueren en magtif te 
    maken kragt deser de Heer Petrus Theodorus Greeber 
    med. doct. in het hospitaal van de Societeijt in de Colonie 
    Suriname ten eijnde, om des Comparants alle sijne saake 
    waar te nemen in specie om van de Heer Hendrik van 
    der Schaaff aftevorderen eene summa van vijfhondert 
    en drie gulden en sestien stuijvs segge f 503 : 16 – procede- 
    rende wegens geleverde wijnen ingevolge assignatie d. 
    dato 14. Julij 1778 ten laste van de Heeren Bruijnvis 
    en Barneveld op ses weeken na zigt, ten behoeve van 
    desen Compart. welke bij non acceptatie den 16. september 
    1778 door Notaris Wijthoff en getuigen binnen Amsterdam 
    daar tegens protest heeft laeten doen, en vervolgens op 
    d. 29. octobr daar aan volgende door gem. Notaris protestatie 
    van non betaling, en daar benevens 25. p. cent volgens wis- 
    selregt, sulks minnelijk, en des noods gerigtelijk, door 
    middelen regten tot betaling te constringeren, termijnen te  
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    respicieren, tam agendo, quam defendendo deselve waar te 
    neemen, cautie te presteren, sententien en decreten t’aan- 
    hooren, deselve tot de executie inclusive te vervolgen 
    ook van de nadelige t’appelleren, provoceren, en generaliter 
    te doen wat de Comparant present zijnde, naa coustu- 
    me locaal soude moeten doen, ook te kunnen accorderen, 
    transigeren, deselve naamens Comparant te passeren en 
    ondertekenen, ook penningen t’ontfangen, daar voor te qui- 
    teren, en inval tot een of ander nader of specialer vol- 
    magt gerequireert wierde, wil gehouden hebben, als of in 
    dese geinfereert waare, alles met magt van substitutie 
    belofte van ratihabitie en indemniteijt onder verband 
    en submissie als na regten. 
    mits de Geconstitueerden verpligt blijven te doen bewijs 
    rekening en reliqua actum Harderwijk den 31. octobr 
    1778. 
   
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is Hendrik Besselsen en Eijbert 
    Gerretsen voor het erf en sterfhuijs van Cornelis van  
    Zoeren, des beloofde Aardje van Zoeren, Jannetje  
    van Zoeren, en Cornelia van Zoeren, naaste erfgena- 
    men ab intestato voorsr Burgen te vrijen als erfhuijs 
    regt is. actum Harderwijk den 7. Novemb. 1778 
    Voor Boonen en Apeldoren compareerden Jan Jacobsen en 
    Derkjen Lubbers Ehelieden, en Willem Jacobsen en Luijtje  
    Evers Ehelijden tut oribus maritis welke bij desen op huijden 
    dato bekennen en verklaren in eenen vasten en stedigen 
    erfkoop finaal verkogt te hebben, soo en als kragte 
    deses gecedeert en getransporteert word, aan en ten erf wettelij- 
    ken behoeve van den Heer en mr. P:F: van Erkelens 
    en vrouwe A:G:M: van der Merwede van Muijlwijk 
    Eheluijden, en haar Ed. erfgenamen, het land genaamt de 
    Hoofjes met sijn onderhorig houtgewas, kennelijk gelegen 
    in ’t schependom van Herderwijk buurschap Hierden, waar 
    oostwaar aangelandet is Wouter Evertsen west en zuijdw. 
    de kinderen van Jan Jacobsen en noordw. koperen selfs, soo 
    en als ’t selve bij bij marretjen Gerrets wed. van Jochem 
    Jacobsen in tugt beseten word, en bij gemelde haar leven 
    lang, soo in dier voegen moet beseten blijven, breder bij 
    acte van magescheijt van den 21. Jañu 1778 quo relatio en 
    sulx voor den somma van seven hondert gulden vrij geld 
    van welke koops peñn Comparanten bij desen bekennen 
    voldaan en betaalt te zijn, onder verklaringe van daar 
    van te zijn onteijgent en ontgoedert, en wel sodanig 
    dat na dode van geseide Marretjen Gerrets meer gemel- 
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    de land en houtgewas bij voorñ koperen eerst sullen 
    kunnen en mogen aanvaert, waar tegen bij Compartr 
    aangenomen dat de ords verpondinge voorsr. land aan 
    klevende, die s’jaarlijx bedraagt 16. sts 8. peñn, na 
    tugt regten sal gesuijvert worden, alles onder verband  
    en submissie als na regten, Actum den 10. november    
  1778 
eo d. die geprotho    Voor deselve Schepenen compareerde Gijsje Freriks 
coll ten nieuw pro-    weduwe van Nannink Vos welke bekende voor sig 
thocol Rub Schoe-    en haar erven opregt en deugdelijk schuldig te wee- 
makers Straat fo    sen wegens geleent geld aan Andries Wulfsen en 
258     sijn erven een hondert gulden, waar voor sij beloofde 
    jaarlijx op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste:) 
    voor rente te sullen betalen vier gulden, en daar 
    meede te continueren tot de aflosse toe, welke 
    jaarlijks op de 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 onverhoopte kosten 
    verbind sij Comparant haar Huijs staande in de 
    Schoemakers straat, tussen de Huijsen van Evert We- 
    senhagen, en de weduwe Reijdert Hendriksen, soo 
    als bij haar bewoont, en d. 16. Januar 1768 van mr. 
    Olders aangekoft, stellende tot een verdere whaar- 
    schap haar persoon en goederen ten bedwang en 
    submissie als na regten met renunciatie van alle 
    exceptien dese contrariërende in specie van ongetelden 
    gelde, actum Harderwijk den 12 Novemb. 1778. 
  
    Voor van de Graaff en Scheltinga Schepenen compa- 
    reerde Jan Hendriksen zijnde met ons gaande en 
    staande, dog sijn verstand volkomen magtig, verklaar- 
    de, uijt sonderlinge liefde en genegentheijt sonder 
    inductie ofte persuatie van ijmand te institueren 
    en intestellen, gelijk sij Compart. institueert en instak 
    kragte deser tot sijn enige en universele erfgenamen 
    Jannetje Reijers getrouwt met Lubbert Jansen, 
    en Lubbertje Reijers getrouwt met Bartus Volte, 
    en bij voor overlijden de wettige kinderen in s’moeders 
    plaats, in alle de gerede en ongerede goederen 
    welke de Compart. met de dood sal koomen t’ont- 
    ruijmen. 
    Willende en begerende dat dese sal gelden als testament 
    codicil of andere betere, en sulks met annullatie 
    ende vernietiging van alle dispositien, welke hij Compar. 
    bevorens alleen ofte met sijn overleden broeder of suster 
    mogte hebben gemaakt. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
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    Harderwijk den 21 Novemb. 1778. was nevens twee cachet- 
    ten in rooden lak getekent H:C: van de Graaff. E. Schel- 
    tinga. 
 
    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen loofden  
    en wierden Burgen als voorvank regt is Peter Groe- 
    newout en Roelof koning voor het erf en sterfhuijs 
    van Andries Rijkessen Apeldoren, des beloofden Rijket 
    Jan Apeldoren en Jan koning, als in huijwlijk heb/ 
    bende Stijntje Apeldoren kinderen en erfgenamen 
    ab intestato voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt 
    is actum Harderwijk den 10 decemb. 1778 
    Voor van de Graaff en De Meester Schepenen compareerde 
    Teunis Trip welke bekende voor sig en sijn erven 
    in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
    en kragt deses te cederen en transporteren aan Tho- 
    mas Jan Walters en Erwarda Leij eheliedr. een Huijs 
    met een plaatsje daar bij staande in de Luttekepoort 
    of wullewevers straat tussen het gangetje van 
    koperen ter eenre en het huijs van verkoper, daar de 
    chirurgijn Maters in woond, ter andere sijde, soo als 
    bij de weduwe Jacob Haverkamp bewoont werd. 
    doende in ordinaris verponding sonder stad stuijver - - -  
    straat geld eene guld. voor hondert en dartig gulden vrij 
    geld, daar van Comparant bekent voldaan en betaalt 
    te weesen, des beloofde voorsr. huijs te wagten en wha- 
    ren kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 
    over 1777, heerstede geld tot ult. Junij 1778, het pomp en 
    straat geld tot 1 Januar 1778 incluijs daar van aftedoen 
    als erfkoop regt is onder verband en submissie als na 
    regten actum Harderwijk 12. decemb. 1778 
    Voor de Meester en Scheltinga Schepenen compareerden 
    onsen mede Raads vrind H:H: Pannecoeck en mr. E:J: 
    Ammon  als in huijwlijk hebbende vrouwe F:H: pan- 
    necoeck, en hebben het erf en sterfhuijs van wijlen 
    hunnen Broeder mr. Arnoldus Pannecoeck verburgt 
    met R. Reijniers en F: Martinius dewelke present 
    zijnde hebben gedaan een voorvank als regt is en belooft 
    alle bewijselijke schulden te betalen, en vervolgens 
    te voldoen al het geene ijmand in genere op ’t erfhuijs 
    te spreken hadde onder verband van hunne personen en  
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    goederen, des beloofde de Comptr hunne borge te 
    guaranderen, onder gelijk verband, submissie en re- 
    nunciatie als naa regten Actum Harderwijk den 
    16. decemb. 1778  
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
# eenig kind van Johan  Johannes Bernhard Takke #, naaste erfgenaam 
  Gerhard Takken    ab intestato van wijlen Willem Takke voor sig, 
    en mede als gevolmagtigde door des selfs Ehe- 
    vrouw Lucia Rotman volgens acte de dato d. 15 
    decemb. 1778 voor Johan Christoffer Korte rent- 
    meester en gerigts schrijver in de keijserlijke vrijhei- 
    Gemen, in munsterland gepasseert, en ons daar van 
    na genoegen gebleken ter eenre, en Willemtje van  
    Asselt weduwe van geseide Willem Takke ter 
    andere sijde, verklaren met malkanderen over 
    een gekomen te zijn, dat vermits bij testamen- 
    taire dispositie door wijlen Willem Takken en 
    willemtje van Asselt doemaals Ehelieden op 
    den 24. Novemb. 1763 voor Schepenen en Secretaris 
    van Houtrijk en Polanen gepasseert, beschreven 
    staat = indien de langst levende van hun beiden 
             = resolveren mogt sig ten tweeden huijwlijk te begeven 
             = en geen kinderen uijt dit huijwlijk in weesen waaren 
             = sal deselve aan de naaste vrienden van den 
             = eerst stervende moeten uijtkeren drie hondert 
             = gulden, mits gaders alle de klederen tot des eerst 
             = stervendes lijf gehorende, uijtgesondert het sijlver 
             = en goud. 
             = maar ongetrouwd komende te sterven de natela- 
             = tene goederen tussen wedersijds naaste vrienden ega- 
             = lijk verdeelt werden 
    Sij Willemtje van Asselt mogelijk wegens haar 
    jaaren niet sullende hertrouwen, geresolveert is ge- 
    worden haar geseide Neev als naaste erfgenaam ab 
    intestato van wijlen haar voorsr Eheman uijt te koo- 
    pen ten aansien van haar goederen, welke sij ster- 
    vende soude komen natelaten in deser voegen 
    dat volgens eijgenhandige quitantie van d. 19 Julij 1773 
    deselve reets is genoten heeft alle de klederen van wollen 
    en linnen tot lijfs gebruijk van sijn oom gehoort 
    hebbende  
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    en nu komt te genieten drie hondert gulden, mits gaders 
    voor een present daar en boven sestig gulden een paar gouden 
    hembs knoopen, een paar sijlver schoe en broek gespen 
    en twee rijge sijlvere knoopen voor twee Borste- 
    rokken mede tot sijn ooms lijf gehorende 
    des verklaarde de eerste Comparant voor sig en naamens 
    sijn Ehevrouw volkomen voor sijn erfportie in de na 
    latenschap van wijlen sijn oom voldaan en betaalt 
    te wesen, sijn voorsr. moej Willemtje van Asselt 
    mits dese daar voor quiterende, renuncierende 
    en afsiende van alle regt ofte pretensie, welke 
    hij Compart ofte sijn erven nu ofte ten eeuwigen 
    dagen, hoe genaamt op de nalatenschap van 
    wijlen sijn oom Willem Takken, soude kunnen 
    of willen maken, geen staat of inventaris te sul- 
    len vorderen, geen narekening te eijschen, belovende 
    daar voor de naaste erfgenamen van geseide 
    Willemtje van Asselt ten allen tijde te sullen 
    wagten en wharen als magescheijts regt is. actum 
    Harderwijk d. 21. decemb. 1778 
    Voor van de Graaff en Pannecoeck Schepenen loofden 
    en wierden Burgen als voorvank regt is Peter Pater 
    en Oldert Olders voor het erf en sterfhuijs van Maria 
    Offenberg in leven weduwe Cornelis Timmer, des 
    beloofde Geertje Timmers, Gerharda Timmers en 
    Hendrik Timmer, sig sterk makende voor haar suster 
    Elisabeth Timmer, wegens siekte absent, kinderen 
    en erfgenamen voorsr Burgen te vrijen als erfhuijs 
    regt is actum Harderwijk den 29. decemb. 1778 
     Lectum et recognitum 
     den 8. Januar. 1779 
    Voor De Meester en Scheltinga Schepenen loofden  
    en wierden Burgen als voorvank regt is Jacob Reijnders 
    en Nicolaas Wesenhagen voor het erf en sterfhuis 
    van Geertje Wesenhagen, des beloofde Claas Evertsen 
    Wesenhagen volgens testamentaire dispositie d.d. 4 
    septemb. 1778 eenige en universele erfgenaam 
    voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum 
    Harderwijk den 6. Januar. 1779 
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1779. 7. Januar   Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compareer- 
Geprothocoll. ten    den Hendrik Moojen Smit meester op de provinciale 
nieuw prothocoll Rubr   Munte binnen dese stad, en Francina van Eijbergen 
Groote marktstraat    Ehelieden Jan Moojen Hendz. en Maria Lakeman de  
fo 317-Vs Rubr Vijhe   Vries Ehelied., welke bekenden samentlijk wegens opge 
straat fo. 65.    nomen en ter leen ontfangen peñn opregt en deugde 
    lijk schuldig te wesen aan de Heer dirk Wichers ont- 
    fanger der convoijen en licenten binnen dese stad, een 
    summa van acht hondert caroli guldens ad 20. sts. ’t stuk 
    daar voor belovende jaarlijks op den verschijndag (: heden over 
    een jaar de eerste :) te sullen betalen drie gulden en 
    tien stuijvers van ijder hondert, en daar mede te continu 
    eren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op de ver- 
    schijndag sal kunnen geschieden mits drie maanden 
    bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde 
    Tot securiteijt van voorsr capitaal, renten en kosten 
    verbinden Comparanten 
           1o de Brouwerij den eenhoorn, en onderhoorige huijsen 
    en getimmer soo als bij de twee eerste Comparanten ge 
    bruijkt en bewoont werde staande in de groote markt 
    straat, tussen de huijsen van de Wed. Jacob de Weerd 
    en mechtelt priester 
            2o Het huijs van de tweede Comparanten, soo als bij haar 
    selve bewoont werd, en van Willem Brouwer aangeerft 
    staande in de Vijhestraat naast het huijs van Joost 
    Harmen van Erkelens ter eenre, en dat van Rijket van  
    Otterloo ter andere sijde stellende tot een verdere whaar 
    schap haar personen en goederen als na regten, met 
    renunciatie van alle exceptien dese contrariërende 
    in specie van ongetelden gelde Actum Harderwijk 
    den 7 Januar. 1779. 
  
    Voor Holthe en Boonen Schepenen compareerde Mr. 
    Peter Frankxxxx  Erkelens, en Vrouwe Anna Gerarda 
    Maria van der Merwede van Muijlwijk Eheluijden 
    tutore marito de welke verklaarden te constitueren en 
    bij deese magtig te maaken Leonard de Heer woonagtig 
    tot Amersfoort, specialijk om in namen van de Compa- 
    ranten publijk te verkopen deese na volgende vaste 
    goederen, alle gelegen binnen de stad Amersfoort als 
    Een Huijsinge en Erve met de schuur en rond daar bij 
    behorende staande en gelegen aan het St. Jans kerk 
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    hoff op de hoek bij de exercitie plaats 
    Een huijsinge, Erve en grond met een ruijm agter 
    huijs en schuur benevens den hof daar bij behorende 
    staande en gelegen aan de west sijde van de koning 
    straat 
    Een stal en koetshuijs staande in de muur huijsen 
    op den hoek van de Bloemendaalse binnen poort 
    En dat op al sulke conditiën en termijnen van betalinge 
    als den Geconstitueerden sal komen goed te vinden, 
    Voorts de koopspenningen daar van te ontfangen, 
    en daar voor behoorlijk te quiteren, mitsgaders het 
    verkofte naa costume locaal te transporteren, 
    met belofte van vrijdinge en waringe als regt, 
    en gebruijklijk is en generalijk daar omtrend alles 
    te doen en verrigten wat vereijst sal worden, alle 
    zints met magt van substitutie tam ad lites quam 
    ad negotica, belovende de Comparanten voor goed 
    raad en van waarde te sullen houden, en doen houden 
    alle het geene uijt kragt deses sal werden gedaan 
    en verrigt onder verband als naa regten actum 
    Harderwijk den 9. Januar. 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren loofden en wierden 
    Burgen als voorvank regt is Peter Christiaans en 
    Gijsbert van Uggelen voor het erf en sterfhuijs van 
    Maritje Everts weduwe van Gijsbert Lammersen 
    des beloofden Evert Gijsbertsen, Annetje Gijsberts 
    wede  van Wouter Woutersen, Jan Fransen, in huijw- 
    lijk hebbende Gijsbertje Gijsberts, Claas Lubbertsen 
       Lambert Gijsbertsen  Evert Gijsbertsen 

    in huijwlijk hebbende Aardje Gijsbertsen Jan J: Lijken 
    rot en gem Evert Gijsberts voogden over het minder- 
    jarig dogtertje genaamt Hendrikje Bessels van 
    Bessel Hendriksen en wijlen Hendrikje Gijsberts Ehe 
    lieden, en Aris Rutgersen vader en voogd van sijn drie 
    minderjarige kinderen bij wijlen Frankje Gijsberts Ehe 
    lijk verwekt, saamen kinderen, kindskinderen en erf- 
    genamen voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt 
1779. 16. Januar    is actum harderwijk d. 9. januar 1779 
geprothocoll. ten    Voor Boonen en de Vries Schepenen, en soo veel 
nieuw. prothoc Rub   nodig als over weesmeesteren compareerde Peter 
Bruggestraat fo.    Geurtsen, sig sullende verandersaten, bevorens den 
101. Vs.     staat sijnes boedels met onderstaande voogden nauw- 



 
159

ORAH 155     1779     fol. 078vso 
 
    keurig geexamineert hebbende, verklaart sijn vier minder 
    jarige kinderen bij wijlen Maritje Jans ehelijk verwekt, 
    genaamt Hendrikje , Jan , Geurt en Truijtje Peters voor s´moe/ 
    ders versterf te bewijsen en toe te leggen, gelijk hij doet 
    kragt deser, het volgende lijfs behoor van wijlen haar 
    moeder 
    vier damaste rokken 
    een witte do 
    een swarte do 
    een do jak 
    twee wit en swarte jakken 
    een wit en swart boeselaar 
    vier bonte jakken 
    twee bonte boeselaars 
    seven paar boord mouwen 
    twee paar witte handschoenen 
    een paar swarte do 
    een keurslijf 
    thien mutsen 
    een paar muijlen 
    thien feijtels 
    een witte boeselaar 
    vijf hembden 
    tien neteldoekse halsdoeken 
    twee gouden ringen 
    twee do bellen in d ooren 
    een sijlver naalde koker 
    een do vingerhoet 
    een bruijne ketting met coralen daar aan een goud slot 
    een sijlvere beugel en tas 
    een Bijbel met sijlvere krappen 
    welke bij de voogden apart in een kist voor de kinderen 
    sullen bewaard werden 
    daarenboven bewijst den Comparant aan sijn vier sament 
    lijke kinderen hondert en vijf en twintig gulden segge f 125 – 
    ijders potyie hier in te betalen, als sij respective mundig 
    sullen zijn 
    daar tegens sal den Comparant in een vollen en volkomen 
    eijgendom hebben en behouden een huijs bij hem selven 
    bewoont getaxeert op twee hondert gulden 
    benevens een schuijt met sijn toebehoor getaxeert 
    op hondert vijftig gulden. waar tegens den Comparant pri- 
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    vativelijk sal lasten en dragen eene hondert gulden waar 
    mede den boedel beswaart is 
    Belovende sijne kinderen in specie hier voor, en verdere 
    nog opkomende pretensien te sullen wagten en wharen 
    als regt is, daar voor als meede voor die bewesene hondert 
    vijf en twintig gulden verbind in specie dit voorsr Huijs 
    en dese gemelde schuijt, om alle hinderen en schaade 
    te kunnen verhaalen. 
    Eijndelijk neemt den Comparant op sig om sijn vier min- 
    derjarige kinderen te sullen reden, kleden, alimenteren 
    en van ’t nodige te voorsien, tot dat ijder op sig selven 
    sal meerderjarig weesen, sullende haar laaten leeren 
    wat een ijder tot een bestaan nodig heeft, in soo verre 
    d’omstandigheden sijnes boedels ’t sal permitteren 
    Hier waaren aan over en meede te vreeden Hendrik 
    Aartsen Brouwer en Beert Geurtsen, als bij de Heeren 
    van de magistraat aangestelt tot voogden. 
    T’oirkonde is dese door ons geapprobeert en getekent 
    Actum Harderwijk den 16 januar 1779 
    Voor Boonen en van de Graaff Schepenen compareerden 
    Hendrik Moojen Smitmeester van de Provinciale Munt 
    binnen dese stad en Francina van Eijbergen Ehelieden wel- 
    ke bekenden voor sig en haare erven in een vast en 
    stedigen erfkoop te hebben verkoft, en kragt deses te 
    cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
    van Vrouwe Elisabeth van Kolck weduwe en Boedel 
    houderse van wijlen onsen meeden Raads Vrind den Heer 
    Mr. Jan Apeldoren een schuur genaamt de Capel staande 
    agter der Comparanten Huijs, benevens een stuk van haar 
    plaats, lopende van geseide capel langs de schuur van 
    vrouwe koperse tot aan de straat agter de Nonnen 
    ongeveer elf voet breed, benevens de geheele poort met 
    regt om dese plaats te kunnen afsetten na Vrouwe ko- 
    perses welbehagen, selfs all wilde haar schuur daar 
    naast staande, vergrooten, en daar in wilde setten raa- 
    men, met naa buijten open gaande vensters. 
    dat het Vrouwe koperse sal vrij staan raamen te kun- 
    nen setten met vensters naa buijten opengaande, mits 
    dat deselve werden geset, seven voet boven de ordinaris 
    grond, sulks voor twee hondert en vijftig gulden, waar van 
    Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn 
    des beloofde voorsr Capel te wagten en wharen kommer 
    vrij, en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt 
    is, onder verband en submissie als na regten actum Harderwijk 
    den 16. januar. 1779. 
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    Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde de 
    Heer Isaak Roos binnen dese stad woonagtig, en verklaar- 
    de kragte deser te constitueren en magtig te maaken 
    den Heer Jaques Caucanas Planter in Suriname ten 
    eijnde om aldaar minnelijk, en des noods gerigtelijk inte vor 
    deren van den Heer mr. Warner Johan Philip Muntz 
    drie duijsent guldens ad 20 stuijvs ’t stuk, mits gaders de rente, 
    welke tot den dag der betaling toe sal bevonden werden 
    schuldig te weesen, per rest van sodane ses duijsent gulden 
    als deselve met wijlen sijn Ehevrouwe Johanna Catharina 
    Maria Carnbier volgens ondergetekende obligatie binnen 
    Haerlem de dato den 19. Maart 1767. wegens opgenomen 
    en ter leen ontfangen penningen bekent hebben schul- 
    dig te weesen, deese bij wanbetaling door middelen regtens 
    tot voldoening te constringeren, de termijnen te respicieren 
    desnoods te caveren, sententie t’aanhooren, deselve ter 
    executie incluijs te vervolgen, van de nadelige t’appel- 
    leren, en provoceren, penningen t’ontfangen, daar voor te 
    quiteren, voorts generaliter alles te doen en te verrigten 
    dat de stijl des Gerigts sal komen te vereijsschen, en den 
    Comparant selve present zijnde, soude kunnen mogen 
    of moeten doen, met magt van substitutie belofte van 
    ratihabitie en indemniteijt onder verband van sijn per 
    soon en goederen met submissie als na regten, sullende 
    de Geconstitueerde verpligt blijven te doen bewijs reke- 
    ning en reliqua actum Harderwijk den 29. Januar. 1779 
    Voor Holthe en De Meester Schepenen compareerde de 
    Heer mr. Hendrik Johan Ardesch in qualiteijt als volmagti- 
    ger van den Heer Peter Adam van Holthe en Vrouwe 
    Roelina Gijsberdina Gerdina van den Clooster Eheliedr 
    ingevolge acte van volmagt voor M. Dussen, Scholtus 
    van Ruinen den 16. december 1778 hier toe gepasseert, soo 
    als ons bij lecture van deselve is gebleken, als mede de Jonk 
    vrouwen Bartha Gesina van Holthe en Alijda Andrea  
    van Holthe, respr. erfgenamen van wijlen den Heer Ger- 
    rit Nicolaas van Holthe, in leven Collonel van de dragon- 
    ders ten dienste deeser landen, en verklaarden bij desen 
    eeuwiglijk en erflijk te cederen en transporteren, aan en 
    ten behoeve van Jonkvrouwe Helena Petronella  
    van den Clooster, het huijs en Erve met de plaats en 
    schuur daar agter, nevens den uijtgang langs de beek agter 
    de muur, soo en als het selve bij wijlen voorñ Heer 
    Collonel G.N. van Holthe is beseten en stervende nagela- 
    ten, staande binnen dese stad, naast het Huijs van de 
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    Heer Hoff ter eenre, en Juffr Wentholt ter andere sijde 
    sonder daar aan eenig regt meer te hebben of reserveren 
    bekennende de twee laatste Comparanten voor sig 
    en mede naamens de twee eerste origineele Transpor- 
    tanten van de koops penningen van het selve huijs 
    ter summa van drie duijsent en drie hondert gulds 
    ten genoege voldaan te wesen, belovende over sulks 
    voorsr. perceel op een ordinaris verponding behalve de 
    stad str f 8 : 10 – te wagten en te wahren kommervrij, 
    en alle voorpligt (: de verpondinge over ords 1777 en ‘t 
    heerdstee geld tot ult. junij 1778 beijde incluijs :). daar 
    van aftedoen als Erfkoops regt is, onder verband en sub- 
    missie als na regten. actum den 29. januar 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren. loco de Vries Schepenen, en soo 
    veel nodig als over weesmeesteren compareerde Ger- 
    ret van Essen weduwenaar en Boedelhouder van wijlen 
    Hendrikje Messing ter eenre, Jan van Essen en Jannet- 
    je Rende ehelieden, Eijbert Gerretsen en Hendrik van  
    Essen den 22. januar 1779 door Haar WelEd. en Agtb. de 
    Heeren van de magistraat aangestelt tot curateuren 
    over Willem van Essen, thans sig buijten s´lands bevin- 
    dende, en Gerhardus van Essen, zijnde onbequaam om 
    sijn saaken selfs waar te nemen, zijnde meerderjarige 
    kinderen en erfgenamen ab intestato van geseide 
    Hendrikje Messing ter andere sijde, en vermits den 
    eersten Comparant voornemens was sig te sullen verander- 
    saten, bevorens met de laatste heeft willen formeren 
    dese volgende Boedelscheijding. 
    dat bij nauwkeurige examinatie bevonden was, dat 
    den Boedel met eenige schulden beswaart is, zijn 
    voor af met elkanderen over een gekomen om het huijs 
    staande in de Wullewevers of Lutteke poort straat, en soo 
    als bij den eerste Comparant bewoont werde, uijt de hand te 
    verkopen aan Ysaak Huijgen en vrouw voor ses hondert 
    gulden en twee termijnen met 1o meij en 1. Novemb. 1779 te 
    betalen. 
    dat vervolgens den 1r Comparant op sig genomen heeftbbende om 
    alle schulden en lasten des Boedels alleen te dragen met be 
    lofte, om de laatste Comparanten daar voor te guaranderen welke 
    daar en tegens aan de eerste Comparant cederen en overgeven haar     
   lieder helft in den gehelen inboedel en verdere gerede goederen en    
 huijs bevonden zijnde, uijtgesondert alleen de klederen met het geen 
    verder tot haar moeders lijf was gehorende, welke sij sament- 
    lijk hebben naa sig genomen 
    de portie voor Willem van Essen 
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    een wajer met losse coralen 
    een Roode doek 
    een kinder dekentje 
    twee swarte kapers 
    een Rok 
    twee jakjes 
    twee schoredoeken 
    een borsterok 
    drie hembden 
    vier witte doeken 
    vier neusdoeken 
    vijftien mutsen 
    vijftien stuks kindergoed 
    een paar handschoenen 
    voor de portie van Gerhardus van Essen 
    een jak en onderste 
    een keurslijf 
    drie rokken 
    twee jakken 
    een borsterok 
    een paar moffen 
    drie hembden 
    vier witte doeken 
    een boeselaar 
    vijf neusdoeken 
    een paar boordmouwen 
    een rooje doek 
    twaalf stuks kindergoed 
    sesthien mutsen 
    daar benevens een bed met sijn toebehoor, sullende dit een 
    en ander bij de Curateuren in bewaring blijven tot nader ordre 
    Boven en behalven dit gespecificeerde heeft den eerste Compa- 
    rant aangenomen om met 1o Novemb. 1779, of soo drie de- 
    laatste paaj van ’t huijs sal wesen betaalt, aan de drie 
    laatste Comparanten vrij en onbelemmert uijt te keeren 
    drie hondert gulden 
    waar in den absenten Willem een hondert en gerhard. van Essen 
    voorsr een hondert gulden competeren 
    Sullende dese twee hondert gulden provisioneel werden geseponeerd 
    in de wese cas, ter tijd toe, dat ten haaren faveure daar nader 
    over hun werden gedisponeert 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent in Harder- 
    wijk d. 29. januar 1779 
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1779 1. Febr geprothoc.   voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Hendrik 
ten nieuw. prothocol   Moojen en Francina van Eijbergen tutore marito, dewelke bekenden 
Rub. marktstraat fo 317  voor haar en haare erven opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
VS     Vrouwe Aleida Johanna douariere  van Westervelt, gebor van Westervelt  
  en haar welgeb. Erven, de summa van een duijsent Caroli gulds 
    ad. 20. stvs het stuk, procederende in mindering wegens gekogt en  
  gelevert akkermaals hout etc. van welke summa de Comparanten   
 beloofden te betalen jaarlijks en alle jaaren tot een gewisse jaar 
    rente, drie gulden van elke hondert gulden, waar van het eerste 
    jaar sal verschenen wesen op den 28 januar 1780. en soo vervolgens  
  tot de finale aflosse toe, welke alle jaar sal mogen ge- 
    schieden, mits een vierendeel jaars voor den verschijndag een be-  
  hoorlijke opsage, en denunciatie moet gedaan worden. 
    Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten, en kosten de Compa- 
    ranten verbinden haare pwersoonen, gerede en ongerede goe- 
    deren, en wel in specie haar huijs en erve met de brou- 
    werij, daar bij en in staande in de Groote markt straat, naast 
    het huijs van de Wede Jacob Weert ter eenre en Mechteltjen    
  Priesters ter andere sijde, soo en als het selve thans door Compa-   
 ranten bewoont word, ten einde om in cas van wanbetaling 
    aan voorsr huijs met alle op en dependentie van dien niet alleen 
    de verschenen r interesse samt capitaal, maar ook alle hinder 
    en schade te mogen verhalen, renuncierende van alle exceptien  
  den inhout deses eenigsints contrariërende, en wel in specie 
    die van ongetelden gelde, onder submissie als na regten actum 
    Harderwijk den 1. Febr. 1779. 
  
    Voor van de Graaff en Schrassert Schepenen compareerde 
    Teunis Trip welke bekende in een vast en stedigen erfkoop 
    uijt de hand den 20. decemb. 1776 te hebben verkoft, en kragte 
    deser te cederen en transporteren aan Willem Jan Maters mr. chi-  
  rurgijn alhier en Maria Gerretsen Ehelieden en haar erven 
    een huijs en erve staande binnen dese stad in de Wulle- 
    wevers of Luttekepoortstraat, soo en als bij koperen 
    thans bewoont werd, doende in ordinar verponding met den 
    stad stuijver 2 : 9 : 4. aan straatgeld eene gulden voor seven 
    hondert gulden ad 20. sts ’t stuk vrij geld, waar van Compart. 
    bekent voldaan en betaalt te wesen des beloofde voorsr. 
    huijs te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
    tot de verponding over 1777. heerstede gel tot ult. junij 1778 
    en straatgeld meij 1778 incluijs daar van aftedoen als erfkoop 
    regt is onder verband en submissie als na regten actum 
    Harderwijk d. 4. Febr. 1779 
1779. 4. Febr. geprothoc.   voor deselve Schepenen compareerde Willem jan Maters mr. 
ten nieuw prothoc.    chirurgijn alhier en Maria Gerretsen Ehelieden, welke be- 
Rubr Wulleweversstraat   kenden voor sig en haar erven, wegens opgenomen en ter 
fo. 230     leen ontfangen peñn opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
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    aan en ten erflijken behoeve van den Heer Johannes Ber- 
    nardus Heijdendaal med. dr en Vrouwe Jacoba van Aalst 
    Ehelieden eene capitale summa van vier hondert en vijftig 
    gulden, daar voor belovende jaarlijks op de verschijndag (: heden  
  over een jaar d’eerste :) te sullen betalen vier gulden van ijder 
    hondert en daar mede te continueren tot de volle aflosse 
    toe, die alle jaar op den verschijndag sal kunnen geschie- 
    den, mits drie maanden bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde  
  Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte 
    kosten verbinden Comparanten in specie een huijs en erve 
    staande binnen dese stad in de wullewevers of lutteke 
    poort straat tussen het huijsje van T:J: Walter, en dat 
    van coopman d: Pennink soo als op heden aan haar door 
    Teunis Trip getransporteert is. stellende tot een verdere whaar- 
    schap haar personen en goederen ten bedwang en submissie als  
  na regten, met renunciatie van alle exceptien, dese 
    contrariërende in specie van ongetelden gelde actum Har- 
    derwijk den 4. Februar. 1779 
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compa loofden en wierden  
  Burgen als voorvank regt is Eijbert Gerretsen en Joseph Teekman   
 voor het erf en sterfhuijs van Hester Egbers wed. van Hen- 
    drik Lhaman des beloofde Martinus Vastenhouw, als in 
    huijwlijk hebbende Maria Lhaman, Hendrikje Lhaman 
    bij absentie van haar Eheman Marten Albertsen, en Annetje 
    Buijinks wed. Hendricus Lhaman, voor sig en naamens 
    haar drie kinderen, saam kinderen kindskinderen en erfge- 
    namen voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum 
    den 5. Febr. 1779. 
  
    Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde Vrouwe 
    Geertje Oosterbaan weduwe van wijlen onsen meeden Raads 
    vriend J:J: Geltsaijer , welke bekenden in een vast en ste- 
    digen erfkoop te hebben verkoft, en kragt deses te cede- 
    ren en transporteren aan Franciscus Martinius en Geertruijd  
    Oosterbaan ehelied en haar erven twee derde parten in een 
    hang aan ´t wester Blokhuijs tegen de stadsmuur, schietende 
    tegens de pesthuijs plaats van agteren, en ter sijde de hang 
    van de Wede. Bastiaan Olofsen voor een hondert Caroli guldens  
  vrij geld, waar van Comparante bekentt voldaan en betaalt 
    te zijn, des beloofde voorsr. parceel te wagten en te wharen 
    kommervrij, en op een uijtgang jaarlijks van twaalf stuijvs 

    aan de stad en ´t gewone straat geld te vrijen als regt is ac- 
    tum den 6 Februar. 1779 
    Voor Westervelt en van de Graaff Schepenen loofden en wier 
    den Burgen als voorvank regt is Jan IJsendoren en Jan Prie 
    ster voor het erf en sterfhuijs van Harmtje Hendriks 
    weduwe van Hendrik Jansen Prins, des beloofde Maritje 
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    Beekmans, vrouw van den gebrekkigen Harmen Aart 
    sen, voor sig en sig sterk makende voor haar absente sus- 
    ters Hendrikje Beekmans en Johanna Beekmans kin- 
    deren en erfgenamen van voorsr. weduwe geseide Burgen 
    te vrijen als erfhuijs regt is, actum Harderwijk d. 8. 
    Febr. 1779. 
  
    Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerden Vrouwe 
    Alijda Johanna van Westervelt wede van wijlen den 
    WelEd. Gest Heer W:J: van Westervelt, de Heeren mr. A:P: van 
    Westervelt, H: van Westervelt, Schepenen Raad der stad 
    Hattem en mr. J:C:Th: de Vries en Vrouwe M. van Wester- 
    velt Ehel. dewelke verklaarden volkomen te constitueren 
    en magtig te maken, sulks doende kragt deses, de Heer 
    Dirk Wernard van Vloten Notaris en Makelaar te Utrecht 
    om te verkopen, cederen, transporteren, en in vollen eijgendom 
    over te geven, een obligatie ten laste van de Generaliters, 
    staande in blanco, groot twee duijsent vijf hondert glds 
    in dato d. 5. April 1711, Fol. 1000 Vs. H. Fol. 1534 Vs. C. en geaggre- 
    eert d. 26 Junij 1711 No 13. Rege Fol 90 Vs deselve voor alle op 
    en aanspraak te vrijen en waren, de penningen daar voor te 
    ontfangen, en voorts alles te verrigten, wat de nature der sake 
    en stijlus loci vereijschen sal, ende Compartr selfs present 
    zijnde souden kunnen mogen of moeten doen, en schoon 
    een ampeler volmagt gerequireert wierd, so willen de Compa- 
    ranten die voor geinfereert gehouden hebben, met magt 
    van substitutie en belofte van ratihabitie en indem- 
    niteijt, onder verband en submissie als na regten actum Har- 
    derwijk d. 9 Februarij 1779 
    Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Beerd Jan-  
  sen en Aartje Gerrets Ehelied. en bekenden uijt de hand 
    op een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt 
    deser te cederen en transporteren aan Rijket Jan Apeldoren 
    en Barta Reijers van Gaalen eheliedr een schuur met sijn 
    plaats daar agter staande in ’t moole straatje, tussen 
    de huijsen van Cornelis Buurman en Hendrik Besselsen 
    met de solder boven de camer van Trijntje Jacobs, soo als 
    de Comparanten tot hier toe beseten en gebruijkt hebben, 
    zijnde vrij van verponding, doende in straatgeld 13. stuijvs voor 
    een somma van hondert vijf en negentig gulden, waar van 
    hondert gulden zijn betaalt, sullende het restant door koperen 
    betaalt werden met meij 1780, dog in geval sij Compartr. 
    het eerder van noden mogten hebben, het selve konden 
    krijgen, des beloofden voorsr. parceel te wagten en wha- 
    ren kommervrij, en alle voorpligt tot het straatgeld 
    meij 1779 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is 
    onder verband en submissie als na regten actum den 9. Februar 1779 
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    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
    Hendrik Hofstad en Johanna Godenberg Egtelieden 
    beide gesond van verstand en verklaarden, uijt overdenkinge 
    van de sekerheijd des doods en d’onsekere uure van dien, 
    en conjugale liefde, die sij elkanderen toe droegen, sonder 
    ijmands persuatie ofte inductie den een den anderen kragt 
    ende mits deesen te bemaken, de lijftugt van alle 
    haare gereede en ongerede goederen geene uijtgesondert 
    om bij den langst levende zijn of haar leeven lang na 
    tugtregten beseten en gebruijkt te worden, willende en 
    begerende, dat deese dispositie effect sorteren sal, soo 
    en als deselve na regten best sal konnen bestaan 
    des t’oirkonde hebben wij Schepenen deese getekent 
    en gesegelt in Harderwijk op den 24. August 1778 
    was nevens twee cachetten in rooden lak getekent 
    H:H: Pannecoeck. H:J: Schrassert 
             Reg. 10 Febr. 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Abra- 
    ham Jansen bruijdegom ter eenre en Maritje Roest 
    Bruijd ter andere sijde, en verklaarden voornemens 
    te zijn met den anderen integaan en te sluijten 
    een wel en wettig huijwlijk op volgende conditiene 
    dat sij malkanderen beloven houw en getrouw te zijn 
    tot dat de dood haar komt te scheijden 
    Tot stut en steun van dit aanstaande Huijwlijk brengt 
    den bruijdegom soo wel als de bruijd aan ´t welke sij 
    voor tegenswoordig hebben, en besitten, en haar naa- 
    maals aan erven ofte aansterven mogte 
    dat winst en verlies staande Huijwlijk te vallen, sal ge- 
    meen wesen. 
    Soo dit Huijwlijk sonder egte kinderen naatelaten, 
    door de dood mogte werden gescheijden, en den Bruijde- 
    gom voor de Bruijd kwam te overlijden sullen des Bruij- 
    degoms naast bestaande vrienden vrij en onbekom- 
    mert genieten twee hondert guldens, welke den 
    Bruijdegom thans ten huijwlijk aan brengt, als mede 
    het sijlver en goud, mits gaders klederen linnen wullen 
    tot sijn lijf, en tot cieraad behorende, soo als hij het 
    selve besat, en bij sijn overlijden nog sal besitten 
    sullende de Bruijd voor het overige in de rust en vre- 
    dige possessie van all den gehelen boedel verblijven, 
    en sal de Bruijdegom op haar kosten moeten laaten 
    begraven, soo als d’omstandigheden des boedels sig be- 
    vinden. 
    Soo in tegendeel de bruijd, sonder egte lijfs geboorte uijt 
    dit Huijwlijk natelaten, voor den Bruijdegom komt te  
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    overlijden, als dan sal den selven boven en behalven sijn 
    aangebragte twee hondert gulden en sijn lijfs behoor, uijt 
    den boedel genieten drie hondert gulden, waar meede 
    deselve van dien sal moeten afsien, en met sijn lusten 
    en lasten overlaten aan haar naast bestaande vrienden 
    als dan in leven zijnde.  
    indien er kind of kinderen uijt dit Huijwlijk mogten na- 
    blijven, sal het voorens gedisponeerde ten wedersijden 
    wesen nul, en van geener waarde, en sterven des over- 
    ledens vader of moeders goed op de kinderen, en wel van ‘t  
    eene kind op het andere. 
    Voorbehoudens dese Conthoralen de magt, om elkander 
    nader te beneficeren, soo verre stad en land regten sulks 
    permitteren 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijk 
    den 12. Februar. 1779 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde de 
    Heer mr. J:C:T: de Vries in qualiteijt als gemagtigde van 
    de Heeren mrs G: Reijsiger, en H:J:A: de Vries na luid 
    procuratie in dato den 12. Augustus. 1778 voor den gesworen 
    Cleriq Willem Pieter Visser te Surinamen gepasseert, de 
    welke verklaarde, dat hij in naam van gem. sijne princi- 
    palen met den WelEd. Gestr Heer mr. P.J. van Berckel 
    Raad in de vroedschap der stad Rotterdam geconvenieert 
    was, malkaar wedersijds acquit te geven, wegens alle 
    gehoude correspondentie en waargenomene saaken en uijt 
    dien hoofde gem. Heer van Berckel volkomene acquiteert 
    bij dese soo wel voor sijn firma op de naam van van Berckel 
    en Havard, als van Berckel en Zoon, sonder des wegens 
    ten sijne laste iets te reserveren, of open te houden, maar 
    belovende zijn WelEd. Gs. ten allen tijde, en tegens alle 
    en een ijgelijk voor alle namaning of aanspraak des 
    wegens kost en schadeloos te sullen houden, renuncieren- 
    de ten dien einde van alle herrekening en exceptien, ver- 
    soekende hier van acte in communi forma, alles onder 
    verband en submissie als na regten Actum Harderwijk d. 
    15 Februarij 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Teunis Aard- 
    sen Foppen, als Curator van sijn innocente moeij Hendrikje 
    Claassen Foppen, en hier toe speciaal geautoriseert vol- 
    gens resolutie van Haar WelEd en Achtb. d.d 12 octob. 1778, 
    Pieter Aardsen, Pieter Rijkertsen, en Jannetje Aardsen 
    Ehelieden, Berend Gerretsen en Aaltje Aardsen Eheldr  Teu- 
    Teunis Aardsen Foppen en Petertje Cornelissen Eheld. Claas Aard- 



 
169

ORAH 155     1779     fol. 082vso 
 
    sen, Goosen Aardsen en Geertje Heijmens Eheldr. tu 
    toribus maritis, samentlijke erfgenamen van 
    Pieter Claasen Foppen, en bekenden samentlijk en een 
    ijder in het bijsonder, voor soo veel deselve mogt aan- 
    gaan, voor sig en hunne Erven in een vasten en ste- 
    digen erfkoop te hebben verkoft, en over sulks 
    kragt deses te cederen, en in vollen eijgendom te trans 
    porteren, aan en ten erflijken behoeve van hunne 
    mede erfgen. Arnoldus Lange en Aardjen Aardsen 
    eheliedr en hare erven een Huijs en erve staande en 
    gelegen in de Hoogstraat, naast het huijs van 
    Albert Anting ter eenre, en de schuur van de erfge- 
    namen Andries Apeldoren ter andere sijde, soo als het 
    selve thans door den koper bewoont word, met alle 
    ap en dependentie geene van dien uijtgesondert, doende 
    * dit verkofte parceel in ords s’jaarlijkse verponding 
    f 3 : 8 – en straatgeld f 1 - : - en wel voor een summa van 
    vier hondert Caroli Guldens, van welke summa de 
    Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, en 
    belovende daar en boven daar van aftedoen en te be 
    talen de ords. verpondinge versch 1775. straat en Haar 
    stede geld versch 1. meij 1776. soo als koopmans regt in dese stad gebruijkelijk is 
        incluijs alles onder verband 
    van personen en goederen met submissie als na regten 
    actum binnen Harderwijk den 15. Febr. 1779 
    Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
    Albert Antink en Christina Honders eheliedr. welke 
    bekenden 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 Abraham van Vossen en 
    Driesjen Jans Ehelieden een Hof gelegen buijten dese 
    stad in de Touwbaan met het getimmer tussen de 
    Hoven van Verkoperen ter eenre, en die van Gerret van Luijk 
    ter andere sijde, voor een summa van twee hondert en 
    vijftien gulden vrij geld, waar van Comparanten bekennen 
    voldaan en betaalt te wesen, des beloofde voorsr Hof te 
    wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt op een 
    verponding van f : - 12 – 10 ordinaris daar van aftedoen 
    tot 1778 incluijs als erfkoop regt is onder verband als na regten 
    actum Harderwijk d. 19. Februar. 1779 
    Voor deselve Schepenen compareerden Abraham van Vossen en 
    driesjen Jans eheliedr, welke bekenden in een vast en stedi- 
    gen erfkoop uijt de hand te hebben verkoft en kragt deser te 
    cederen en transporteren een Hof met sijn getimmer gelegen 
    aan de oostkant deser stad tussen de Hoven van Hendrik 
    van Raalte junior ter eenre, en het gemeene steegje ter 
    andere sijde doende in ordinaris verponding f : - 12 : 14 aan 
    Albert Anting en Christina Honders en haar erven voor een 
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    summa van seventig gulden, blijvende de kosten tot laste 
    van de verkoper, des beloofde voorsr Hof te wagten 
    en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de verpon- 
    ding 1778 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is 
    onder verband als na regten actum Harderwijk d. 19 Februar 
    1779 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Abram 
    van Vossen en olders olders geerfde Burgers en inwoonders deser 
    stad en verklaarden sig te stellen tot borgen voor soodane 
    ongefundeert en secr wederregtelijk arrest, als dr. Jan Christiaan   
  Huijsman sig qualifiecerende als Fiscus deser stad, en 
    mede als gevoegde van Aard Verhoef op de persoon van 
    Jan Gerretsen op heden heeft ondernomen, ten eijnde 
    om ten regten te staan, en het gewijsde te voldoen, des 
    beloofde Jan Gerretsen thans mede present dese sijne 
    voorñ Borgen te vrijen en guaranderen als regt is, alles 
    onder verband van personen en goederen met submissie 
    als na regten actum den 27 februar 1779 
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden Jan    
  Jacobsen en dirkje Lubberts Eheliedr, Willem Jacobsen en Luijtje    
 Everts Eheluijden tut. maritis, dien bij dese en op huijden 
    bekenden en verklaarden in eenen vast en stedigen Erff- 
    koop finaal verkoft te hebben, aan en ten behoeve van 
    den Heer en Mr. P:F: van Erckelens en Vrouwe A.G.M. van der    
  Merwede van Muijlwijk Eheliedr ende haare erfge- 
    namen sekere twee math Hooijland in de Vrijheijt der stad 
    Harderwijk gopbdegoostermehen kennelijk gelegen, waar aan 
    ten oosten aangeland is Gerret den Grooten, te westen den 
    Heer Burgermeester H:C: van der Graaff, soo en als de 
    selve bij Maritje Gerrets weduwe van Jochem Jacobsen 
    in tugt beseten worden, en bij gemelde haar leven lang 
    soo en in dier voegen moeten beseten blijven, breder bij 
    acte van magescheijt de dato den 21. Januar 1778 quo rela- 
    tio, en dat voor eene somma van vier hondert gulden 
    vrij geld, van welke koopspenningen Comparanten bij deese 
    bekennen voldaan en betaalt te zijn, onder verklaringe 
    van daar van te zijn onteijgent en ontgoedert, en wel sodanig 
    dat naa doode van geseide Maritje gerrets meer gemelde 
    land bij voorñ kooperen eerst sal kunnen en mogen wer- 
    den aangeveert, waar tegens bij Comparanten aangenomen 
    word, dat de ordinaris verponding, die ‘s jaarlijks bedraagt 
    13. stuijver. 12 penningen naa tugt en regten sal gesuijvert worden 
    alles onder verband en submissie als naa regten Actum Harderwijk   
  den 1. Maart. 1779. 



 
171

ORAH 155     1779     fol. 082avso 
 
    Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerde 
    Zeger Buijtenhuijs in qualiteit als Executeur tes- 
    tamentair van den boedel en nalatenschap van wijlen 
    Hendrikje Sluijks, en verklaarde in de beste en be- 
    stendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
    maaken kragt deser Aard Hendrik drost mede executeur 
    testamentair van geseide boedel ten einde om in voorsr    
  qualiteit te cederen en transporteren aan de Heer Berend  
    van der Voort en mejuffrouw Catharina van Meijert Ehe 
    lieden ende haare Erven, seekere obligatie ten laste 
    van Holland en West Vriesland ten Comptoire generaal 
    in s’Hage groot in capitaal een duijsent guldens, staande 
    ten naame van Hendrikje Sluijks voornoemt, voor 
    den ontfang der koops penningen en verschene renten 
    quitantie te passeren, sonder eenig regt daar aan te be- 
    houden, voor alle namaning te caveren en belofte van 
    wharing te doen, en wijders daar omtrend te doen het 
    geene de nature der sake sal vereijsschen, met be- 
    lofte van ratihabitie en indemniteit onder verband 
    en submissie als na regten actum den 3. Maart 1779 
    Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerde de 
    Heer Willem Wilbers oud predikant op batavia, en verklaar- 
    de te constitueren en magtig te maken doende sulks 
    kragte deser sijn Broeder Harmaanus Wilbers woonagtig 
    te Hoorn, ten eijnde om in des Comparants naame 
    te verkopen, dese volgende vier stuks obligatien ten 
    laste van de Provincie Holland en Westfriesland Comp/ 
    toir Hoorn als 
    een staande op naame van Aagt Heijnes 
    weduwe van Simon Swart gedateert den 
    27 meij 1945 geregistreert Fol. 219 groot 
    in capitaal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  600 - : – 
    een dito staande op naam van Harmen  
    Courtz Bootsman, gedateert. d. 20. Augus. 
    1665 geregistreert Fol. 281 groot - - - - - -    400 - : - 
    een do staande op naam van Aris Outgers 
    zijnde een capitale leening brief gedateert 
    den 6. April 1674 geregistreert No 170 groot 500 - : - 
    een obligatie ten lasten als voorñ op naa- 
    me van Jan Fredriks gedateert d. 15. maart 
    1704 geregistreert Fol. 450 groot - - - - - - - - 500 - : - 
    de selve naa genoegen verkoft zijnde, de penningen daar 
    voor t’ontfangen, de koper of koperen respective daar van 
    behoorlijke cessie en transport in forma te doen, evictie 
    te presteren, daar voor te cederen, voorts generaliter alles te  
    doen en te verrigten, wat den Comparant selve present zijnde 
    soude kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
    substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits  
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    de Geconstitueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening 
    en reliqua actum den 5. Maart 1779 
    Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant 
    woonagtig binnen dese stad, welke verklaarde kragt de- 
    ses te constitueren en magtig te maaken den Heeren An- 
    dries en Christiaan Korsteberg cooplieden te Amsterdam, 
    ten eijnde om in Comparants naam bij de Edele Heeren Ge- 
    committeerde Bewindhebberen ter vergadering van seventienen 
    representerende de Generale Nederlandsche geoctrojeerde 
    oostindiche Compagnie t’ontfangen de summa van 
    vier duijsent, seven hondert, drie en twintig guldens en vier stuij- 
    vers, conform een assignatie gedateert Batavia in ’t Cas- 
    teel d. 15. octob. Ao 1777. hierbij annex, voor welke ont- 
    fangst dier penningen behoorlijke quitantie te pas- 
    seren, mitsgaders daar omtrend verder te doen, en te verrigten 
    dat de stijl der camere in desen sal komen te vereijschen 
    en in ’t generaal alles wat de Comparant selve present 
    zijnde, soude kunnen en mogen doen, met magt van 
    substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt 
    mits de geconstitueerdens verpligt blijven te doen bewijs 
    rekening en reliqua actum Harderwijk d. 5. Maart 
    1779 
    Voor Westervelt en de Meester Schepenen compareerde Aard  
    Cornelissen Koning vader van Reijnt Aartsen Koning op 
    den 7. september 1778 bij Heeren Overweesmeesteren sui 
    juris verklaart dewelke verklaarde kragte deser in 
    naam van des selfs gemelde soon, welke volgens een 
    ondertekent Billetje hier meede schijnt genoegen te 
    neemen, en aan ons vertoont is, in een vast en stedigen 
    erfkoop te hebben verkoft, en mits dese te cederen en 
    transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
    Wouter Jansen en Jannetje Jacobs eheliedr een halve 
    weijkamp genaamt de Overhagen, gelegen in Hierden 
    ten zuijden Burgermr. H: van Westervelt en te noorden 
    drees Gerretsen de weduwe Jacob Peelen, doende in ordi- 
    naris verponding f 2 : 9 : 10 voor twee hondert vijf en 
    negentig gulden vrij geld, waar van Comparant naa- 
    mens sijn voorsr soon bekent voldaan en betaalt te zijn, 
    des beloofde voorsr halve camp te wagten en te wharen 
    kommervrij, voor welkers prestatie en nakoming den 
    Comparant sijn persoon en goederen verbind ten eijnde 
    de koperen daar meede schadeloos te stellen, in val 
    sij lieden dien aangaande mogten werden aangesproken. 
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    voorts alle voorpligt tot de verponding 1777 incluijs 
    daar van aftedoen als erfkoop regt is. actum den 6 Maart 
    1779. 
   
    Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerden 
    Zeger Buijtenhuijs ontfanger over den Ampte van Ermelo 
    en Aard Hendrik Drost als aangestelde Executeurs van 
    den testamente van Hendrikje Sluijk, ingevolge de 
    codicillaire acte voor Schepenen deser stad gepasseert 
    den 24 Janu. 1775 en verklaarden sij Executeuren in 
    gem. qualiteijt verkogt te hebben en dienvolgende 
    te cederen, transporteren, en in vollen vreijen eijgendom 
    over te geven aan en ten behoeve van den Heer Barent 
    van der Voort en Mejuffr. Catharina van Meijert Echte 
    lieden eene obligatie ten lasten van Holland en West- 
    Friesland ten comptoire generaal in s’Hage groot in ca- 
    pitaal een duijsent guldens staande ten naame van Hen- 
    drikje Sluijk gedateert den 1 october 1754 folo 6347. Vs 
    No 2. No cons. 1338 geaggreërt den 29. April 1755 SNo 62438 
              regte fo 3719 bekennende de Comparanten in haar voorsr qua- 
    liteijte van de koopspenningen en verschenen interessen 
    wel voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning 
    met den eersten, weshalven sij aan deselve geen het 
    minste regt actie of eijgendom meerder reserveren of 
    behouden, maar beloven deselve ten allen tijden 
    tegen alle en iegelijk voor alle namaning te sul- 
    len guaranderen en bevrijden, onder verband van hunne 
    personen en goederen als na regten, en principalijk ver- 
    bindende de goederen des boedels van wijlen Hendrikje 
    Sluijk, kiesende de Comparanten hun domicilium citandi 
    et executandi ten huijse van den Jongste Procureur 
    in der tijd tot Amsterdam postulerende actum den 10. Maart 
    1779. 
  
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
    Naaltjen Gerrets haar redenen, memorie, en verstand 
    wel hebbende, en gebruijkende, en verklaarde in over- 
    weging genomen hebbende de sekerheit des doods en 
    onsekere tijd en uure van dien, uijt eige vrije wille 
    en onbedwonge gemoede te hebben gemaakt, ende 
    geordonneert haar Testament en uijtterste wille in 
    maniere als volgt 
    Bevelende eerstelijk haare Ziele uijt den lighame 
    scheidende, in de grondeloose barmhartigheijts Gods, en haare 
    lighaame de aarde ter christelijke begravinge 
    Haare wil en begeerte is dan mits dese dat naa haar 
    overlijden haar beider Neeven genaamt Gerret Aart- 
    sen en Lubbert Aartsen, kinderen van wijlen Aalt Ger 
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    ritsen en Teunisje Lubberts in leven Echtelieden, na haar 
    overlijden sullen hebben en behouden een stuk zaaijland 
    genaamt de kromme hegge groot vijf schepel gezaaj, 
    dog soo groot en klein als ’t is gelegen in den hierder Enck 
    waar aanbeland is, ter eenre sijde de WelEd. Gestr Heer 
    Burgermeester van de Graaff, en ter andere sijde Jan Pe- 
    tersen. 
    En wanneer Gerret Aartsen, of Lubbert Aartsen voornoemt 
    sonder wettige geboorte na te laaten quam te overlij- 
    den, dat als dan bovengemelde vijff schepel gezaaij 
    op de langstlevende in ’t geheel in vollen eijgendom sal 
    beseten en genoten werden. 
    alle het welke ik verklare te zijn mijn lattste wille 
    en begerende dat het selve effect sal sorteren, als 
    Testament Codicil Legaat ofte tot sodane andere wijse 
    als het selve bestendig zijn kan, alschoon alle solemni- 
    teijten niet waren geadhibeert 
    in waarheijts oirkonde is dese getekent en bezegult 
    binnen Harderwijk den 17. martii 1779. was nevens 
    twee cachetten een in Swart en een in rood lak gete- 
    kent H:H: Pannecoeck H:J: Schrassert 
 
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerde 
    Juffr maria Augeard woonende alhier wel eenigsints 
    siek na den lighame, dog haar verstand memorie en 
    uijtspraak volkomen magtig, soo als ons gebleken is, 
    en verklaarde uijt overweging van de sekerheijt des doods, 
    en onsekere uure van dien, niet geerne uijt dese we- 
    reld te willen scheijden, sonder alvorens over haare 
    tijdelijke goederen haar van God verleent en die sij 
    stervende sal nalaten, gedisponeert te hebben. 
    Daar toe dan komende verklaarde de Comparante vooraf 
    te legateren en bemaaken aan Hendrikje Bunschoter 
    weduwe van Paul Benin duverge, en in cas van voor over- 
    lijden van haare kinderen, haar Erve en goed gelegen 
    in Hierden genaamt het Spijker Cortenbroek met 
    al wat daar bij en onder gehoort, als mede haare groeve 
    in de kerk alhier, ende sulks in compensatie van de 
    aan haar ter leen verstrekte penningen, en bewesene 
    diensten, sonder dat sij eenige restitutie van dien sal 
    mogen vorderen of pretenderen. 
    Aan haar meid Petronella Eijmers, soo die op haar 
    sterfdag bij haar mogt woonen, een summa van vijftig 
    guldens. 
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    verders verklaarde de Comparante in haare overige 
    goederen en nalatenschap tot haar eenige en 
    universele Erfgenaam te nomineren en institueren 
    haar nicht - - - - - - - - - -  Ribouleau geboren Cordes 
    woonagtig tot Amsterdam, sodanig nogtans dat 
    geen van Comparants klederen, goud, sijlver, juwee- 
    len, en al wat tot haar lijf behoort, gelijk ook 
    het linnen hoe genaamt, bij Erfhuijs niet 
    sullen mogen verkogt worden 
    En eijndelijk om deese haare dispositie effect 
    te doen sorteren, stelde en nomineerde sij Testa- 
    trice tot Executeur van dit haar testament 
    en redding des boedels aan den Heer en mr Henrik 
     Joan Ardesch, scholtus des ampts Ermelo, ten 
    einde om haare begrafenisse te besorgen, de lega- 
    ten uijt te reijken, en verders den boedel tot liqui 
    diteijt te brengen, met magt van substitutie 
    surrogatie, en verdere sodane magt en faveurs 
    als een Executeur testamentair na regten is com- 
    peterende voor alle welke moeijte de Compa- 
    rante aan den selven Executeur bij dese is legaterende 
    eene summa van twee hondert caroli guldens 
    vrij geld, dewelke door haar voor geïnstitueerde 
    Erfgenaam, soo wel als het voorsr legaat aan haar 
    dienstmeijd bemaakt, uijtgereikt en voldaan sul- 
    len moeten worden, begerende de Comparante Testa 
    trice, dat deese haare uijtterste wille aanstonds 
    naa haar dooverlijden stipt sal werden agtervolgt en 
    effect sorteren, ’t zij als testament, legaat, codicil 
    gifte ter saake des doods, ofte soo als het best 
    naa regten kan bestaan. 
    T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent 
    en gezegult binnen Harderwijk den 5. April 1773. 
    was nevens twee cachetten in Swart lak getekent 
    W. de Meester. H.J. Schrassert 
   Ru. d. 18. Maart. 1779 
    Voor Boonen en de Vries Schepenen en mede overwees- 
    meesteren compareerde Reijer Willemsen, sig willende 
    verandersaten, verklaart, alvorens daar toe te komen, met 
    onderstaande voogden te hebben opgenomen den staat sij- 
    nes boedels, ten dien eijnde met, deselve is overeengeko- 
    men, om aan sijn minderjarig kind Willem Reijersen in 
    Ehestant verwekt bij wijlen Aartje Jans, voor s’moeders 
    versterf te bewijsen, gelijk hij Comparant bewijst kragte 
    deser, ’t volgende lijfs behoor van sijn overleden moeder 
    ’t welk onder de bewaring dier voogden sal verblijven als  
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    een gestreepte rok 
    een cottoene do 
    een witte do 
    een swarte do 
    een do. jak 
    een damaste rok 
    een stoffen jak 
    een cottoene jak 
    een rood citsen jak 
    een wit cits jak 
    een bijbeltje met sijlvere krappen 
    een cottoene schorreldoek 
    een witte swarte do. 
    een witte do. 
    een vries do. 
    vier hembden 
    twee witte borstrokken 
    een keurslijf 
    vijf feijtels 
    vier fijtels 
    een doop deken 
    twee swart sije schorreldoeken 
    een paar swarte schoenen 
    vijf witte handschoenen 
    een paar swarte schoenen 
    negen paar boordmouwen 
    elf mutsen 
    ses witte neusdoeken 
    ses ondermutsen 
    een waajer 
    twee swarte kapjes 
    daar benevens nog hondert gulden, als dit kind sal 
    mundig wesen te betalen 
    Blijvende de scheuijt met sijn ap en dependentie 
    in een vollen en volkomen eijgendom van desen 
    Comparant, voorts den gehelen boedel met des selfs 
    lusten en lasten op sig nemende, belovende sijn 
    minderjarig kind kost en schadeloos te sullen guaran- 
    deren onder verband van sijn persoon en goederen, met 
    verdere belofte om sijn voorsr. kind op sijn kosten t’ali- 
    menteren kleden, reden, en van het nodige te voorsien 
    hem te laaten leeren leesen, schrijven, en ’t geen ver- 
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    der naa omstandigheden des boedels tot een bestaan 
    sal nodig hebben. 
    Hier waren aan, over, en mede te vreden peter  
    Geurtsen en Hendrik Brouwer, bij de Heeren van 
    de Magistraat aangestelt tot voogden. 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent 
    binnen Harderwijk den 22. Maart. 1779. 
  
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden 
    Peter Adam van Holthe voor sig, en meede soo veel 
    nodig sig sterk makende voor des selfs Ehevrouw Roe- 
    lina Gijsbertina Gardina van den Clooster, en de 
    Jonkvrouwen Bartha Gosina en Alijda Andrea  
    van Holthe, in deesen geassisteert met mr. H:J: 
    Ardesch, als haar Ed. hier toe gehooren momboir 
    en verklaarde, kragt deses magtig te maken mr. 
    Johan Schrassert. advocaat voor den Hove, van 
    Gelderland, ten eijnde om ter Camer van Rekening 
    in gelderland namens de Comparanten te versoeken 
    approbatie van soodane magescheijt als tusschen 
    haarL. wegens den boedel van d. Heer Gerrit Nico- 
    laas van Holthe op heden is opgeregt en gesloten 
    en sulks voor soo verre het Erve en Heerengoed 
    mulmer genaamt, gelegen onder den Ampte van 
    Dornspijk aangaat, en vervolgens te versoeken, dat 
    de Heer 1e Comparant Peter Adam van Holthe weder- 
    om met het voorsr. heerengoed geinvesteert en be- 
    leent moge worden, en wijders tot het een en andere 
    te doen en laten geschieden, het geene de natuure 
    des goeds en stijl der camere sal vereijschen, onder 
    belofte van ratihabitie en indemniteijt onder verband 
    en submissie als na regten actum Harderwijk den 
    30. maart 1779 
    Voor Westervelt en de Meester Schepenen compareerden 
    mr. P:G: Wijnstok en Juffer S:B: Wijnstok te kennen 
    gevende, hoe dat op den 28o deses ten haaren huijse is 
    overleden Juffrouw Sara van Groot Davelaar wede 
    Wiggert Winters, en dewijl sij Comparanten wel voorne- 
    mens waaren het voorsr. lijk te laten begraven, en 
    den overledene eene ordentelijke begrafenisse aan 
    te doen soo verxxxxxxxxxklaarden de Comparanten nogtans 
    sulks alleen te doen ex causa pietatis, sonder daar door 
    te willen geconfideert werden des selfs boedel te aan- 
    vaarden, off als erfgenaam aangemerkt te worden 
    versoekende hier van acte de non prejudicando qua- 
    tenus opus, en om te strekken ten fine als na regten 
    actum d. 30. Maart. 1779. 
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    Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde 
    Hendrikje Bunschoter weduwe Paul Benin duverge 
    als eenige universele Erfgenaam van Evert Bunschoter 
    en Aaltje Stevens in leven Ehelieden, welke verklaarden 
    uijt de hand in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
    verkoft, en kragt deser te cederen en transporteren, aan 
    Johannes Bemer en sijn erven, een huijs met een schuur 
    daar naast, staande in den kleijne Haverstraat tussen 
    de Huijsen van dr. Huijsman ter eenre en de Wed. Hen- 
    drik Jikken ter andere sijde, soo als tegenswoordig 
    bewoond werd bij Jan Ouwerschuur, doende saam in 
    verponding ordinar. 3 : 10 : 4 ., en aan straatgeld, soo als 
    daar op staat, voor een summa van ses hondert gulden 
    vrij geld, welke in paajen sullen werden betaalt, 
    ter convenientie van den koper, werdende immid- 
    dels de verkoperse secuur gestelt met een vestenis 
    brief, door den koper op heden gepasseert. Belovende 
    voorsr. Parceel te wagten en wharen kommervrij, en 
    alle voorpligt tot de verponding 1778 incluijs, en het 
    heerstede geld tot ult. junij 1779, en het straatgeld 
    tot meij 1779 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt  
    is, waar tegens de verkoperse de huijr sal profiteren 
    tot meij 1779 alles onder verband als na regten actum 
    Harderwijk d. 31. Maart. 1779. 
  
1779. 31. maart   Voor deselve Schepenen compareerde Jan Bemer bij 
geprothocoll ten    acte van afgoeding wegens sijn vrouwen versterf van sijn 
nieuw. prothocol.    kind en kindskind gescheijden, welke bekende wegens 
Rub Wullewevers    aankoop van een Huijs en schuur staande in de 
straat fo. 222. Vs.    kleijne Haverstraat tussen de Huijsen van dr. Huijs- 
et Hoven fo. 20. Vs    man en de Wede. Jikken opregt en deugdelijk schul- 
    dig te weesen aan Hendrikje Bunschoter Wed. Paul 
    Benin duverge een capitale summa groot ses hon- 
    dert gulden, daar voor belovende jaarlijks op de ver- 
    schijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen beta- 
    len vier gelijke gulden van ijder hondert tot de finale 
    aflosse toe, welke bij paajen ter convenientie van 
    den Comparant sal kunnen geschieden, dog niet minder 
    dan hondert gulden. 
    Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte 
    kosten verbind den Comparant, het huijs en schuur hier 
    boven gespecificeert, en op heden door haar aan Hen 
    getransporteert, als mede een Hof, gelegen buijten 
    de Smeepoort in het gangetje, gaande naa Burgerw. 
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    Boonens Hof, tussen de Hoven van Aard Koning 
    en die Christiaan Olthuijsen in gebruijk heeft. stel- 
    lende tot verdere whaarschap sijn persoon en goederen 
    met renunciatie van alle exceptien dese contrari- 
    erende, in specie van ongetelden gelde actum 
    Harderwijk d. 31. Maart. 1779. 
  
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Jufferen 
    Engelberta Jacoba Feijth en Judith Margaritha Feijth 
    als meede de Heer en mr. Hendrik Johan Ardesch als vol- 
    magtiger van den Heer Jan Bernhard Feijth Lieutenant 
    in het Regiment van de Generaal Major van Dopff, inge- 
    volge volmagt voor den Auditeur Militair van de Lang- 
    akkerschans en getuijgen den 11. deses gepasseert, soo 
    en als deselve is gelesen en bevonden, ad hunc actum 
    speciaal gepasseert te wesen en verklaarden de twee 
    eerste Comparanten voor sig selfs, en de laatste Compart. 
    naamens sijn voornoemde principaal in een vasten en 
    stedigen erfkoop op den 16. sept. 1776. uijt de hand te heb- 
    ben verkoft, en oversulks kragt deses te cederen en trans- 
    porteren aan en ten erflijken behoeve van den Heeren 
    mr. Willem de Meester onsen meden Raads Vrind een 
    halve camp lands, genaamt de Grauwe Susteren 
    Camp met het houtgewasch daar bij en omgelegen, 
    buijten dese stad aan de hoge Sijpeld, naast die van 
    de Burgerweesen van Harderwijk ter eenre en de Heer 
    Persoon ter andere sijde, daar van de wederhelfte den Heer 
de erfhuijs verburging   koper van de kinderen van den Heer Burgermeester van 
van Juffr. maria margare   Holthe bij transport van den 12. octobr 1773. aangekoft heeft, 
tha Augeard weduwe   doende in ordinaire verponding behalven de stad stuijvers 
van wijlen den Conrector  f 1 : 6 : 8 ende sulks voor een summa van twee hondert en 
van Balen d. 10. April  thien guldens, daar van de twee eerste Comparanten en des derdes 
1779 geregistreert fo 88 Vs   Comparants principaal bij voorsr volmagt bekenden voldaan 
    te weesen, belovende oversulks voorsr. parceel te wach- 
    ten en wahren kommervrij, en alle voorpligt (: de verponding 
    over ordinaris 1777 incluis :) daar van aftedoen als erfkoop regt is, 
    onder verband van der beider eerste comparanten en die van 
    des derde Comparants principaals personen en goederen met 
    submissie als na rechten actum d. 10. April 1779 
1779 10. April   Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Wouter  
geprothocoll. ten    Gerretsen en Hendrica Haverkamp Eheliedr. welke bekenden 
nieuw prothocol    voor sig en haar erven wegens opgenomen en ter leen ont- 
Rub. Schoemakers    fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
straat fo 260    aan Gerharda Timmer en haar erven een hondert gulden 
    waar voor sij beloven jaarlijks op de verschijndag (: heden 
    over een jaar d’eerste :) te sullen betalen vier gulden aan rente  
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    en daarmede te continueren tot de volle aflosse toe, die 
    alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen geschieden, mits 
    drie maanden bevorens opgeseijt of opgeeijscht sijnde. Tot securiteijt 
    van voorsr capitaal renten en kosten verbonden Comparanten 
    haar huijs staande binnen dese stad in de Valke straat tussen 
    de huijsen van Jan Bemer en Gosen Evertsen, soo als bij de ra- 
    maker bewoond werd, stellende tot een verdere whaarschap haar 
    personen 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 10. April 1779. 
1779. 13. April 
geprothocoll. ten nieuw.   Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden den 
prothocol Rubr Buij    Heer en mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engel- 
ten en Binnen Enck   bertina Geertruij Schrassert Ehr. en bekenden weegens op- 
fo 201. Rubr Hierden   genomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
fo 401 en Rub Hoven   deugdelijk schuldig te wesen aan het dijaconie weeshuijs 
fo 73. Vs     binnen dese stad een capitale summa van sestien hondert 
    Car. guldens ad 20. stuijvs ’t stuk door L: Bunskerken en H: 
    Cirkel als tijdelijke provisoiren van gem. Godshuijs aan haar 
    toegetelt, belovende daar van jaarlijks op den verschijndag 
    daar van heden over een jaar de eerste sal wesen, te sullen 
    betalen eene interesse van drie percent, dog binnen een 
    half jaar na de verschijndag niet betalende tegen drie en 
    een half percent, en daar in te continueren tot de werke- 
    lijke restitutie des capitaals toe, dewelke ook alle jaar sal 
    konnen en mogen geschieden, mits de opsage van een van beid- 
    zijde een vieren deel jaars bevorens gedaan werde 
    Tot securiteijt van welk capitaal renthe en kosten de Com- 
    paranten verbonden, en tot een speciaal onderpand stelden 
    haar lieder navolgende parcelen ongerede goederen, alle in en 
    onder het schependom deser stad gelegen als (1:) een Hagen 
    off Houtgewasch genaamt de Cleeverbosch gelegen in Hier- 
    den. (2) een Hagen genaamt de Holscamp, met ’t parceel 
    de akker daar bij omtrend de Bremerbosch, agter aan den 
    Eng gelegen (3) een Bosch genaamt ingens Hagen mede in 
    Hierden gelegen en (4) een camp lands aan de Weijsteeg even 
    buijten dese stad met plantsoen bepoot, ende sulks met alle 
    des selfser rechten en geregtigheden, en verders onder verband 
    van hunne personen en goederen, ten eijnde om aan het een 
    andere ten allen tijde alle hinder en schade te kunnen verha- 
    len onder submissie als nae regten, en met renunciatie 
    van alle exceptien insonderheijt die van ongetelden gelde 
    actum den 13. April 1779 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Evert  
    Slaap en Albert Melo, welcke loofden en Burgen wier- 
    den voor het erf en sterfhuijs van Reijer Lubbertsen 
    en Gerretje Hendriks in leven Eheliedr, des beloofde 
    Hilletje Reijers weduwe en Boedelhouderse van Gerret  
    Poel, en Willemtje Reijers weduwe en Boedelhouderse 
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    van Jan van Raalten, als kinderen en universele 
    erfgenamen van voorsr. Ehelieden geseide Burgen 
    te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijk den 
    20. April. 1779. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerden Stoffel Hendrik- 
    sen, Jacob Teunissen en Maartje Hendriksen Ehel. Hen- 
    drik Petersen en Annetje Willems Ehel. Cornelis  
    Petersen en Trijntje Jans Ehel. Geurt Rutgersen en Pe- 
    tertjen Petersen eheldr. tutoribus maritis, samentlijke 
    Erfgenamen van Hendrik Stoffelsen en Gerretje Cor- 
    nelissen in leven Eheldr. en bekenden een ijder, voor soo 
    veel deselve mochten aangaan, voor sig en hunne 
    Erven, in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
    verkogt bij publicque verkopinge gehouden op den 1. 
    Augus 1778., en over sulks kragt deses te cederen en 
in vollen eijgendom te   transporteren, aan en ten erflijken behoeve van phi 
    lippus Siges en Amelia Gallois Ehel. en hare Erven 
    een camp saaijland genaamt de Vinken camp ge- 
    legen onder deses stads schependom, in de Buurschap 
    Hierden, waar aan ten oosten de Heer en Mr. P:J: van 
    Erkelens, ten suijden Zeger Buijtenhuijs, ten westen 
    Gerret den Grooten, en ten noorden de gemene weg 
    het naaste gerand en gelegen zijn, soo als deselve 
    thans bij Hendrik Petersen in pagt gebruijkt word, 
    met alle des selfs lusten en lasten, gene van dien 
    uijtgesondert, doende dit parceel in ordinar. s’jaarlijkse 
    verpondinge behalven de stads stuijvers f : - 16 - , en wel 
    voor de summa van agt hondert en negentig Caroli 
    guldens, van welke summa sij Comparanten bekenden 
    voldaan en betaalt te zijn, belovende daar en boven van 
    dit parceel aftedoen, en te betalen de ordinar. verponding 
    over den jaar 1776. incluijs, en het selve als vrij, alodiaal en 
    deijlbaar goed te sullen wachten en whaaren soo als erf- 
    koops regt is, onder verband van personen en goederen met 
    submissie als na regten Actum Harderwijk den 4. Meij 1779 
    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen loofden en 
    wierden Burgen als voorvank regt is Gerret van Luijk 
    en Roelof Arendsen voor het erf en sterfhuijs van Claas  
    Wesenhagen, des beloofden Evert Wesenhagen, Arnoldus    
  Wesenhagen, Nicolaas Wesenhagen, en Maria Wesenha- 
    gen weduwe Reijndert Jansen, zijnde Broeder en Broeders 
    kinderen van den overledene, als erfgenamen ab intestato 
    voorsr. Burgen te vrijen als erfkoop regt is actum Harderwijk 
    den 9. Meij 1779 



 
182

ORAH 155     1779     fol. 088 
 
    Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde Hendrik  
    Zeijne, voor sig, en mede als weduwenaar en Boedelhouder 
    van wijlen Petronella Boschman, en verklaarde kragte 
    deser te constitueren en magtig te maaken sijn overle- 
    dene Vrouws vader Jan Boschman mr. kleermaker alhier, 
    ten eijnde om sijn meubilaire en verdere gerede goederen 
    bij erfhuijs te doen verkopen, en sijn Huijs staande op 
    de hoek van de kleijne markt straat in het openbaar 
    te doen verkopen, en den koper daar van behoorlijk transport 
    te doen, de penningen daar van, mitsgaders de inschulden 
    te vorderen, en te ontfangen, daar voor te quiteren, de lasti- 
    ge boedels schulden op te eijschen en te voldoen, ook dien 
    aangaande te kunnen accorderen, sulke accoorden namens 
    de Comparant t’ondertekenen, voorts den boedel tot liquidi- 
    teijt en consistentie te helpen brengen, en generalijk 
    alles te doen en te verrigten, wat den Comparant selve 
    present zijnde soude kunnen of moeten doen, soo er tot 
    een of ander nader of specialer volmagt gerequireert 
    wierde, wil gehouden hebben, of in dese geinfereert waare 
    alles met magt van substitutie, belofte van ratihabi- 
    tie _ en indemniteijt, mits de geconstitueerde verpligt 
    blijve om te doen bewijs rekening en reliqua actum 
    Harderwijk den 4. Februar. 1779 
    Ru. 9. Meij 1779 
    Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden 
    de Heer Petrus Gijsbert Wijnstok en mejuffrouw Johanna  
    Elisabeth Wijnstok, getrouwd aan de Heer Floris Jacobus  
    Schelwald, zijnde wegens de absentie en uijtlandigheijt 
    van haar gem. man, in desen geassisteert met Gerhard  
    Knoop conrector der Latijnsche School alhier, als door de Hee- 
    ren van de magistraat deser stad haar toegevoegde Curator 
    als mede Juffrouw Sara Balthina Wijnstok in desen 
    geassisteert met den Advocaat H:J: Ardesch, als haare 
    gekoren momber, alle aan ons wel bekent, en alhier 
    present, dewelke bekenden, volgens het testament van 
    d’ Heer Gijsbert van Groot davelaar en mejuffrouw Margaretha  
    Schutte Ehelieden in dato d. 16. octob. 1752 binnen deventer ge- 
    passeert, ontfangen te hebben ijder der drie Comparanten 
    en gebenificeerdens eene summa van vijfthien hondert 
    guldens uijt handen van de Heeren Diderik Schutte en 
    Abraham Schutte als administrateuren over een sum- 
    ma van twaalf duijsent gulden, waarvan mejuffrouw 
    Sara van Groot davelaar wede Wiggert Winters ingevolge het 
    bovengem. testament gedurende haar leven lang de 
    vrugten heeft getrokken, en van welke twaalf duijsent 
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    gulden, aan haar ijder vijfthien hondert gulden zijn ge- 
    legateert, waar mede zij Comparanten de gem. Heeren Dide 
    rik en Abraham Schutte in haare voorsr. qualiteijt vol- 
    komen quiteerden, en van bovengem. legaten bekenden 
    voldaan te zijn, en hun des wegens voor alle namaninge 
    te bevrijden, onder verband en submissie als na rechten 
    actum den 13. Meij 1779. 
  
    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerden 
    Cornelis Wijnen en Aaltje Jacobs Ehelieden, de vrouw 
    met haar Eheman Geassisteert, en verklaarden voor sig 
    en haar erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de 
    hand ongeveer 14. dagen geleden te hebben verkoft, 
    en kragt deses te cederen en transporteren aan en ten 
    erflijken behoeve van Peter Lubbersen Hop en Grietje  
    Peters eheliedr. ongeveer een half Mudde saajland 
    gelegen in ’t Schependom Hierden op den ouden camp 
    ten oosten de erfgenamen van Gerretje Cornelis, ten 
    westen gelegen den Heer Burgermr. H. van Westervelt, 
    vrij van verponding, dog thiend pligtig voor twee hondert 
    gulden vrij geld, waar van Comparanten bekenden voldaan 
    en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. parceel te 
    wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van 
    aftedoen als erfkoop regt is onder verband als na regten 
    actum den 22. Meij 1779 
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde 
    Harmen Tapper, eenige en universeel erfgenaam van 
    wijlen Wilmina Tapper op Arm hofje, binnen 
    Haarlem overleden, welke verklaarde te constitueren 
    en magtig te maken sijn Huijsvrouw Eva Talet ten 
    eijnde om in Comparants naame te aanvaarden den 
    boedel, welke geseide Wilmina Tapper stervende 
    komt natelaten, voorts deselve tot liquiditeijt te helpen 
    brengen, de erfportie t’ontfangen, daar voor te quiteren 
    en voorts voor alle namaning te caveren, guaranderen, 
    en generalijk alles te doen en te verrigten wat den 
    Comparant present zijnde soude kunnen mogen of moeten 
    doen, met belofte van ratihabitie en indemniteijt, ook 
    met magt van substitutie, en renunciatie van alle 
    contrariërende exceptien Actum Harderwijk den 6. Junij 
    1779. 
  
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden Evert du- 
    verge en Bernardus duverge, en hebben sig als voorvanks regt 
    is gestelt als Borgen voor ’t erf en sterfhuijs van Juffr. maria  
    margareta Augeard, weduwe van wijlen den Conrector Johan  
    van Baalen, des beloofde de Heer mr. H:J: Ardesch als Exe- 
    cuteur testamentair van voorñ boedel en nalatenschap thans 
    mede present, voorsr burgen deswegens te vrijen en guaranderen  
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    als regt is onder verband en submissie als na regten actum 
    den 10. April 1779 
          Registr  6. junij. 1779 
    Voor deselve Schepenen compareerde de Heer mr. H:J: Ardesch 
    Scholtus des Ampts Ermelo in qualiteijt als executeur des 
    boedels en nalatenschap van wijlen Juffr. maria margaretha  
    Augeard weduwe van den Conrector Johan van Baalen vermo- 
    gens testamentaire dispositie van Heeren Schepenen deser 
    stad den 5. April 1773 gepasseert, en bevonden sulks te behel- 
    sen, ende verklaarde op den 22. meij deses jaars in ’t openbaar 
    in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt en kragt 
    deses te cederen en transporteren aan Lambert van Heerd 
    en Swaantje Penninck Ehelieden en haaren Erven een huijs 
    en Erve met de schuur daar naast, staande in de kerk 
    straat, tusschen het huijs van Gerret Schuurman ter eenre 
    en de schuur van mevr. de weduwe van de Graaff ter ande- 
    re sijde, met all des selfs regt en geregtigheden, lusten 
    lasten en servituten soo als ’t selve ’t laatst bij voorsr. we- 
    duwe van Balen bewoont en gebruijkt is geweest, doende 
    in verponding ordins. behalve de stad stuijvers f 4 : 14 – uijtgang 
    aan de stad f 1 : 5. en straatgeld f 2 : 15. jaarlijks, en sulks 
    voor seventien hondert guldens, vrij geld, daar van de Comparant 
    in sijn vooraangetogen qualiteijt bekende voldaan te zijn 
    belovende over sulks voorsr. huijs te wagten en wahren 
    kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot 1777. heerstee- 
    geld tot ult Junij 1779. straatgeld tot 1o. meij 1779. en den uijt- 
    gang aan de stad tot 1779 inclusive daar van aftedoen als 
    erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten 
    actum den 9. junij 1779 
 
    Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Lambert   
  Moojen en Gerretje Geurts eheldr. Hendrik Albertsen en 
    Grietje Joorman eheliedr, Abraham Joorman en Maritje  
    Roest Ehelieden, Gerret Albertsen en Jannetje Joorman 
    eheliedr., Harmina Joorman, en Joost Joorman en Albertje  
    Aards eheliedr, de Vrouwen met haar mans, en Harmina 
    Joorman met een van haar swagers geassisteert, samentlijke 
    mede erfgenamen ab intestato van Harmen Mooij, en 
    verklaarden te constitueren en magtif te maaken haar me- 
    de erfgenaam ab intestato Abraham van Vossen om voor 
    hen Constituanten van Geertruij Bolland weduwe en Erf- 
    genaam van Harmen Mooij te innen en t’ontfangen 
    haar Comparanten aandeel in soodane vijftien hondert 
    gulden, als gem. Harmen Mooij bij sijn testament dato 
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    den 12. Novemb. 1763 ten overstaan van de Notaris Pie- 
    ter de Wilde en getuijgen te Amsterdam gepasseert, aan 
    sijn naaste Vrienden en wel bepaaldelijk, in cas sijn ge- 
    melte Huijsvrouw Geertruij Balland haar weder ten anderen 
    Huijwlijk kwam te begeven, het geen al nu staat te ge- 
    schieden, had gelegateert, voor den ontfangst te quiteren, 
    en voor namaning te caveren, en generalijk alles te ver- 
    rigten, wat ter saak voorsr. vereijscht werden sal, alles 
    onder verband en submissie van haar Comparanten personen 
    en goederen, onder hervhiesing van domicilium, belovende 
    het te verrigtene te sullen approberen, mits de gecon- 
    stitueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening en 
    reliqua actum Harderwijk 11. Junij 1779. 
  
    Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde Vrouwe 
    Petronella van Castricum weduwe Boedelhouderse en 
    Tugtenaresse van wijlen mr. Heribert Cornelis van de  
    Graaff, in leven onsen meden Raads Vrind, en waradeine 
    op de provinciale munte binnen dese stad, geassisteert 
    met den secretaris van de Graaff, en verklaarde, de Tugt 
    welke op haar bij het overlijden van haar voorsr. Ehe- 
    man was gedevolveert, naa stad regten te verburgen met 
    mr. Jacob van de Graaff Ontfanger Generaal des Quart. 
    van Twent, en mr. Gerhard Pronck Burgermeester der 
    stad Arnhem etc. etc., welke present zijnde dese Burg- 
    togt hebben aangenomen onder verband van haare 
    personen en goederen, des beloofde voorsr. Weduwe deese 
    haare burgen te sullen wagten en wharen als regtens, 
    onder gelijk verband van haar persoon en goederen onder 
    submissie als na regten Actum Harderwijk den 21 Junij 
    1779. 
  
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
    Steven Lambert van de Sande pro se, en als volmr. van sijn 
    Vrouw Teunisje Jans vermogens volmagt voor den Scholtus 
    van Putten N: van Diermen en Gerigtse d. 19. Junij 1779 ge- 
    passeert, aan ons vertoont, en bevonden sulks te behelsen, 
    en verklaarde op den 20. maart deeses jaars in ’t openbaar 
    in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt 
    deses te cederen en transporteren aan Harmannus Poelman 
    en Grietje Hoefnagel Ehelieden, en haaren Erven een hofje 
    aan Oosten deser stad aan de haven, naast den Hof van 
    Jannetje Cobus ter eenre, en het land van Jan Volten 
    ter andere zijde, doende in verponding ordus. behalven de 
    stad stvs. 7. stuijvs. 4 peñn., ende sulks voor twee en sestig 
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    guldens vrij geld, daar van de Comparant bekende voldaan 
    te zijn, belovende over sulks voorsr. hofje te wagten en 
    wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding ords. over 
    1777 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
    verband en submissie als na regten actum den 25 junij 1779. 
  
    Voor Boonen en Scheltinga, Schepenen en tijdelijk Richteren com- 
    pareerde mr. Joh. van Erkelens en heeft omni mel. mode pand- 
    keringe gedaan tegens sodanige peindinge als Abram  
    Craaij op den 29. maij 1779 op des Comparants gerede goederen 
    actien en crediten heeft ondernomen, met verklaringe 
    de bepeinde effecten loco cautions sub nexu pignaris 
    te laten, met consignatie van 12. Hlb. alles ten effecte 
    en voldoeninge van deser stads willekeur actum Harderwijk 
    d. 24. Junij 1779 
    onderstont onder mij geconsigneert 12. H.lb actum den 2. Julij 1779 
    getekent Abr. van de Graaff secr 
    nog lager   memorie voor een Roeijdrager der stad 
       Harderwijk 
    om met consent des Heeren ter instantie van mr. Joh. van Er- 
    kelens sig te vervoegen bij Abr. Craaij, om den selve boven 
    staande acte van Pandkeringe te insinueren 
    Lager den Roeijdrager van Werven gigt dese met de bovenstaande 
    pandkering voor s’hoofds den 2. deser te hebben geinsinueert 
    actum Arelatum den 3. Julij 1779 get Abr. van de Graaff secr. 
    Voor deselve Schepenen compareerde de Heer en Mr. Anthonij   
  Wakker, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te 
    maaken bij dese de Heer Johannes Lobbe woonagtig te Am- 
    sterdam generalijk om alle sijn Comparants saaken in reg- 
    ten waartenemen, te defenderen, en uijtte voeren tegens alle 
    en een ijgelijk, soo eijsschende als verwerende, te compareren 
    voor alle Heeren Regteren en Geregten alle termijnen van 
    Regten waar te neemen, vonnissen te versoeken, de voordelige 
    te executeren, en van de nadelige te appelleren, provoceren 
    of reformeren, apprehensien en arresten op personen, pennin- 
    gen en goederen te doen, die te beklagen, modificeren en 
    ontslaan, alle gerequireerde en nodig zijnde cautien te 
    stellen en voorts alles meerder te doen en verrigten, het 
    geen sal werden gerequireert, onder belofte van approbatie 
    sullen de Geconstitueerde verpligt zijn te doen bewijs reke- 
    ning en reliqua actum Harderwijk den 26. Junij 1779. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen soo veel nodig als over- 
    weesteren compareerde Beeltje Jans, weduwe van wijlen 
    Jannes Jansen sig willende verandersaten, heeft naa voor- 
    gaande examinatie des boedels met overleg der onderstaande 
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    voogden bewesen aan haar soon Jan Jannissen bij wijlen 
    voorsr. Jannes Jannessen voor s’vaders versterf vijf gulden 
    en vijf stuijvers te betalen, als de minderjarige sal mun- 
    dig weesen, voorts op sig nemende alle lastige schulden 
    des boedels, waar voor sij belooft haar voorsr kind te sul- 
    len wagten en wharen onder verband van haar persoon 
    en goederen, als ook omdat selve kind gedurende sijn 
    minderjarigheijt te sullen alimenteren, reden en kleden 
    voorts een behoorlijk ambagt te laaten leeren, met ’t geen 
    verder met omstandigheden des boedels sal over een 
    komen. hier waaren aan over en mede te vreden Jan  
    Jacobsen van Beekhuijsen en Jacob Jansen bij de Hee- 
    ren van de Magistraat aangestelt tot voogden. 
    Aldus geapprobeert en getekent binnen Harderwijk 
    den 30. Junij 1779 
1779. 5. Julij   Voor Westervelt en van Cooth Schepenen compareerden de 
geprothocoll. ten    Heer mr. Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Geertruijd  
nieuw prothoc Rubr    Engelbertina Schrassert Ehelieden en verklaarden wegens 
Hierden fo 402.    opgenomen en ter leen ontfangen penningen uijt handen 
    van Lubbertus Bunskerken en Hendrik Cirkel als provi- 
    soiren van ’t Dijaconie weeshuijs binnen dese stad op- 
    regt en deugdelijk schuldig te zijn aan voorñ dijaconie 
    Weeshuijs, eene summa van drie hondert guldens ad. 
    20. Sts. ’t stuk, belovende deselve te verrenten met 3. per 
    cent Jaarlijks, dog binnen een vierdejaar na de verschijndag 
    niet betalende als dan met 3½. percent, en daar in te con- 
    tinueren tot de finale aflosse van het Capitaal toe 
    die jaarlijks sal kunnen en mogen geschieden, mits de 
    opsage een vierdel jaars te vooren behoorlijk geschiede. 
    Tot securiteijt van voorsr. capitaal, rente en onverhoopte kosten, 
    verklaarden de Comparanten te verbinden haare personen en 
    goederen, en tot een speciaal onderpand te stellen een camp 
    lands genaamt de Heer camp, gelegen in Hierden, naast de 
    steencamps Hagen van den Heer Mr. H.J. Ardesch Scholtus des 
    Ampts Ermelo, ten eijnde om daar aan te verhaalen alle hinder 
    en schade, met submissie als na regten, en renunciatie van alle 
    exceptien in specie van ongetelden gelde actum den 5. Julij 1779 
1779. 10. Julij 
geprothocol. ten nieuw.   Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Cornelis  
prothocol. Rubr Schoe  Buurman pro se, en als vader en voogd van sijn onmundige 
makers straat fo. 253 Vs   Reijndert Buurman, hier toe mede specialijk permissie 
Rubr markt fo 28.2. Rubr   verkregen hebbende van de WelEd en Agtb. Heeren van de 
marktstraat fo 315. Vs   Magistraat, en Menkert ter Camp en Elisabeth Buurman 
fo 316. Rubr Hoven fo 18.   Eheldr. tut. mar zijnde laatst genoemde dogter van den eerste 
et 4 b.     Comparant, dewelke bekenden opregt en deugdelijk schuldig te 
    zijn aan den Heere en mr. P:J: van Erkelens en Vrouwe 
    A:G:M: van Merwede van Muijlwijk Ehel. en hare 
    Erven een summa van twee hondert Caroli guldens, proce 
    derende wegens opgenomene en ter leen ontfangene pen- 
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    ningen, waar van Comparanten beloofden te betalen s’jaar- 
    lijks en op elke verschijndag, welke d’eerste sal zijn heden 
    over een jaar, eene interesse van 3½. gelijke guldens, dog 
    langer wagtende als d’ordinaris verschijndag vier gelijke 
    guldens van elke hondert gulden, en soo vervolgens van 
    jaar tot jaar tot de finale aflossinge toe dewelke 
    alle jaar sal mogen geschieden mits ¼ jaars voor de 
    verschijndag behoorlijk opsage van een van beide sijden 
    gedaan worde, tot securiteijt van welk capitaal, en te 
    verlopene interessen de Comparanten verbonden hare per- 
    sonen en goederen, en wel in specie 1) een huijs en erve 
    kennelijk staande aan de Kooren markt, soo als het 
    selve bij Renger Hendriksen bewoond werd. 2) een huijs staande 
    in de Schoemakers straat, soo als het selve thans bij Bar- 
    tus van Munster bewoond word. 3.) een huijs kennelijk 
    staande in de Mole straat, bewoond werdende bij de Wede 
    J: Bunschoter vulgo Zuijk 4.) een huijs kennelijk staan- 
    de in de groote markt straat so als het selve thans 
    bij Jan Kapper bewoond word. 5.) een huijs kennelijk 
    staande in laast genoemde straat, soo als het selve thans 
    bij de Comparanten selve bewoont werd, 6.) een hof buijten 
    de groote poort, soo als thans bij Albert klaver in pagt ge- 
    bruijkt word, 7.) een hof gelegen buijten de Lutteke poort 
    soo als thans bij Maas Visser in huur gebruijkt 
    word, alles met renunciatie van alle den inhoud deses 
    eenigsints contrariërende exceptien, in specie die van 
    ongetelden gelde, en submissie als na regten actum Har- 
    derwijk den 10. Julij 1779 
    Voor de meester en Schrassert Schepenen compareerde onsen 
    meden Raads Vrind de Heer H:H: Pannecoeck, en verklaarde 
    in de beste en bestendigste forme van regten volmagt te 
    maken sulks doende kragt deses mr. E.J. Ammon, ten eijnde 
    des Heers Compts saken soo buijten als in regten waar te nemen, 
    soo wel agendo als defendendo speciaal mede sodane sake 
    als den Compart tegens C. Bast is hebbende, daar omtrend alles 
    te doen dat der saken mentes sullen vorderen, tot de sen- 
    tentie en Executie incluijs, peñn t’ontfangen, en daar voor 
    te quiteren, en alles te verrigten, dat hij Heer Compt. soude 
    kunnen mogen en moeten doen alles met magt van 
    substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt 
    onder verband en submissie als na regten Actum d. 12. 
    Julij 1779. 
  
    Voor de meester en Van Cooth Schepenen compareerde Hen- 
    drik van Struik voornaam coopman binnen Leijden de 
    welke bekende in de beste en bestendigste forme regtens 
    te constitueren en magtig te maken, sulks doende kragt 
    deses mr. J. Gelderman Junior, ten eijnde om alles des Compa- 
    rants saken soo binnen dese stad als elders tam agendo 
    quam defendendo contra quosumque, het zij, in of buijten 
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    regten te betreden en waar te nemen, van alle sijne de- 
    biteuren het zij in der minne, of in cas van onwilligheijt 
    met behoorlijke regts middelen in te vorderen en te ont- 
    fangen sodane penningen, als desen Comparant van deselve 
    reets competerende waaren of in vervolg nog mogte koomen te 
    competeren, daar voor te quiteren, voorts over deselve te accorderen 
    transfigeren, caveren, soo in als buiten regten desen Comparant te 
    representeren, termijnen te repricieren, sententien t’aanhoren 
    deselve ten uijteinde te vervolgen en van de nadelige t’appel- 
    leren. wijders mits desen generaliter soo in als buijten regten 
    alles te doen en te verrigten, wat de Geconstitueerde naa 
    voorkomende omstandigheden van saaken, nodig sal oordelen 
    te behooren, en de Comparant selfs present zijnde soude 
    kunnen mogen of moeten doen en ofschoon in dese het 
    een of ander ware geomitteert, verklaarde de Constituant bij dese 
    generale volmagt het selve voor geinfereert te willen 
    hebben gehouden, met belofte van ratihabitie, indemni- 
    satie en magt van substitutie, mits de Geconstitueerde 
    verpligt blijve te doen behoorlijk bewijs rekening en 
    reliqua, allesints onder verband en submissie als naa 
    regten Actum Harderwijk den 12. Julij 1779 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde onse 
    mede Raads vriend de Heer J:B: de Vries, welke verklaarde 
    sig wederom te stellen tot Borg als Principaal, met re 
    nunciatie van ’t beneficium ordinis seu excussionis voor 
    de gelden op de Plantage Vrieshoop genegotieert, dewelke 
    op den 1e Septemb aanstaande vervallen zijn, dog dan wede- 
    rom voor ses jaaren staan geprolongeert te worden, alles 
    op deselve voet en conditie, als bij vorige negotiatie ge- 
    stipuleert is actum Harderwijk d. 23. Julij 1779 
1779. 31. Julij geprothocoll.   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Teunis Aard 
ten nieuw prothocol   sen Foppen en Petertje Cornelis Ehelieden, welke bekenden 
Rubr Bruggestraat    voor sig en haar erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
fo 100.     verkoft en kragt deser te cederen en transporteren, aan en 
    ten erflijken behoeve van Arnoldus Wesenhagen en Alber- 
    dina Geselschap Ehelieden een huijs en erve staande in 
    de Bruggestraat, tusschen het huijs van koperen ter 
    eenre en dat van den Heer Burgermr. Schrassert ter andere 
    sijde, doende in ordinaris verponding f 4 : 10 : 6 aan straatgeld 
* voor vijfhondert    1. gulden, waar van vijf en twintig gulden terstont zijn betaald 
vijf en twintig guldens   en de overige vijf hondert gulden sullen daar in gevestigt blijven 
    ses jaaren lang tegens vier gulden van ijder hondert aan rente 
    in ’t jaar, en naa expiratie van gemelde ses jaaren sal dat 
    Capitaal moeten werden betaalt sonder eenige voorgaande 
    opsage, waar voor gem. huijs verbonden blijft, gelijk Arnoldus 
    Wesenhagen en Alberdina Geselschap Ehelieden mede present   
    zijnde sulks hebben belooft en aangenomen, verklarende dien vol- 
    gens voorsr Huijs te wagten en wahren kommervrij en alle voor 
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    pligt tot de verponding over 1777, heerstede geld tot ult Junij 1778 
    gelijk ook het straatgeld tot 1. meij 1778 incluijs daar van afte- 
* onder verband en    doen * als erfkoop regt is. actum Harderwijk den 31 Julij 1779 
submissie    Voor Pannecoeck en van Haersolte Schepenen compareerden 
    Eijbartus Apeldoren en Geertruij Standt Eheldr. de laatste in 
    dese soo veel nodig geassisteert met dr H.J. Ardesch, de 
    welke verklaarden uijt overweging des doods, en uijt een 
    pure liefde en affectie bij forme van uijtterste wille mal- 
    kanderen reciproquelijk te bemaken de lijftugt van alle 
    des eerst overledens natelatene gerede en ongerede goederen, 
    ten effecte, om (: inval God haar door de dood mogt scheijden:)   
    deselve goederen sijn of haar leven lang na tugtregten te 
    besitten en genieten, uijtgesondert alleen de klederen en 
    kleijnodien tot des eerst overledens lijve gehorende, dewelke 
    aan des overledens naaste vrienden en linie sullen gaan. 
    begerende dat dese sal effect sorteren, en agtervolgt worden, 
    soo als deselve in de beste forme regtens sal kunnen 
    bestaan, sonder dat de langstlevende door ijmand in ‘t 
    vrije genot van die goederen sal mogen verhindert en 
    gestoort worden. In oirkonde onser betekening en bezege- 
    ling in Harderwijk den 6. januarij 1779. was nevens een ca- 
    chet in Swart, en een in rood lak gedrukt geteekent 
    H:H: Pannecoeck A:T:R:E: van Haersolte 
   Registrat. 2. Augus. 1779 
 
1779 1. Julij    Voor Westervelt en de Meester Schepenen compareerden 
geprothocoll. ten    Albert Antink en Christina Honders Eheliedr. welke be- 
nieuw prothoc. Rub.   kenden voor sig en haar erven wegens opgenomen en ter 
Oosterwijk fo 352    leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
Hoogstraat fo 185    te weesen, aan en ten erflijken behoeve van Juffer Lu- 
    cretia Ravensberg een capitale somma van vier hon- 
    dert Caroli guld. ad 20. stuijvs ’t stuk, waar voor sij beloofden 
    jaarlijks op den verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te 
    sullen betalen drie gulden thien stuijvers van ijder hondert, 
    en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, 
    die alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen geschie 
    den, mits een vierdeel jaar bevorens. van d’een of andere sijde 
    opgeseijt of opgeeijscht zijnde, en dat dese restitutie van 
    penningen in geen minder specie sal geschieden als gere- 
    duceerde schellingen tot securiteijt van voors  capitaal 
    renten en onverhoopte kosten verbinden Comparanten 
    1o een Huijs staande in de Hoogstraat, op de hoek van de 
    Schoemakersstraat over het kromhout, soo als thans be- 
    woont werd door Jan Willemsen 
    2o een Huijs in den Oosterwijk met een nieuw opgetimmert wo- 
    ningje daar bij agter soo als Comparanten selve, en door 
    Hendrik Jurriaansen thans bewoont werd, staande naast 
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    het huijs van de kinderen van Grietje Harms 
    3 o. een huijs staande aan de coornmarkt op de hoek van de 
    Schoemakersstraat, naast het huijs van de kinderen van  
    wijlen Andries Rijkessen Apeldoren, soo als bij Teunis Hendrik 
    sen bewoont werd. Stellende tot een verdere whaarschap 
    haar personen en goederen met bedwang en submissie als 
    na regten, en renunciatie van alle exceptien dese con- 
    trarierende in specie van ongetelden gelde Actum Har- 
    derwijk den 5. Julij 1779 
    Ru 2 Augus. 1779 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Ja- 
    cob Meijer Cohen, Emmanuel Meijer Cohen en Benjamin  
    Meijer Cohen drie gebroeders, met ons gaande en staande 
    haar verstand, memorie, en uijtspraak ten vollen magtig 
    en verklaarden onderling met elkanderen in deser voegen bij 
    uitterste wille over haar goederen stervende nalatende 
    te hebben gedisponeert 
              *dat soo een van haar drien sonder egte kinderen mogte 
    komen te overlijden sal des selfs nalatenschap imme- 
    diaat komen te devolveren op des selfs twee voorsr Broe 
    deren. dog kind of kinderen nalatende sunederen deselven 
    haar vader. 
    Van gelijken als wederom een van dese twee broederen 
    sonder egte kinderen na te laten, mogte komen te overlijden 
    als dan des selfs boedel en nalatenschap sal erven en versterven 
    op de laatsten Broeder, als dan nog in leven zijnde, maar kind 
    of kinderen nalatende erven dese de portien van haar vader 
    Maar wanneer de laatste van haar drien mogte komen te 
    sterven, als dan den boedel en nalatenschap van dese langsle 
    vende sonder kinderen stervende, sal erven ofte versterven op 
    haar Broeder Moses Meijer Cohen, en bij voor af sterven op sijn 
    egte lijfs geboorte 
              * dog alles met desen verstande, dat dese goederen niet sullen 
    weesen eenig fideicommis subject, sodanig dat de eerste 
    van haar drien stervende en des selfs nalatenschap op de 
    volgende twee broeders sunederende, sij lieden dese aangeerfde 
    goederen sullen mogen cederen, verkopen, transporteren, ver- 
    binden, veralieneren en generalijk daar over disponderen naar 
    welgevallen, blijvende voor de volgende broeder niets t’erven 
    meer overig, als ’t geen de selve stervende sal komen nate- 
    laten, ’t welke in allen dele mede plaats sal hebben, omtrend 
    de laatste van haar drien, welke in allen opsigte een vrije 
    dispositie over de goederen werde gelaten, en niets meer op 
    haar Broeder Mosis Meijer Cohen of haar kinderen sal devolveren 
    dan het geen de laatste van haar drien, buijten daar over 
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    gedisponeert te hebben, sal komen natelaten 
    Begerende dat dese naa haar lieder dood sal gelden als te 
    stament legaat, codicil of andere betere, soo als best 
    na regten sal kunnen bestaan, werdende hier meede 
    geannuleert dood en teniet gedaan, alle sodanet tes- 
    tamentaire dispositien ofte andere uijtterste willen 
    als sij lieden saam of ijder afsonderlijk hier ofte elders 
    mogten gemaak of gepasseert hebben. 
    T’oirkonde dese onse betekening en beseguling binnen 
    Harderwijk den 2. Augustus. 1779 was nevens twee cachetten 
    in rooden lak gedrukt getekent H:H: Pannecoeck. H:J:  
    Schrassert. 
1779. 4. Aug geprothoc.   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als overweesmeeste- 
ten nieuw. prothocol.   ren, Compareerde Cars Jansen weduwenaar en Boedelhouder 
Rub. Hierden fo 366.   van Barta Martens, sig sullende verandersaten, heeft ver- 
    klaart naa examinatie des boedels met onderstaande 
    voogden aan sijn minderjarige kinderen met naame 
    Jan , Marten , Trijntje , Gerretje , en Jannetjen voor 
    s’moeders versterf in eijgendom te cederen en overgeven de 
    helft in een huijs en hofje, staande en gelegen in Hierden 
    op een aanschot bij de 1e Ruijmels, waar van de grond aan de 
    stad behoort, en de wederhelft aan de kinderen selve als 
    erfgenamen van haar moeder, mits nogtans dat hij Compa- 
    rant soo lang hij leeft, daar in sal blijven woonen, als 
    mede sijn aanstaande vrouw, waar mede hij voornemens is 
    te sullen trouwen, naa sijn overlijden daar mede in sal blijven 
    woonen tot wedertrouwen toe, waar tegen sij de reparatie en ‘t 
    jaarlijks canon aan de stad, en verdere lasten daar op staande 
    sullen moeten dragen en betalen 
    Voorts neemt den Comparant op sig alle lusten en lasten van den 
    boedel, waar voor belooft en aanneemt de kinderen te willen 
    guaranderen, haar naa omstandigheden des boedels te alimente- 
    ren, reden, kleden en te laaten leeren ’t geen sij van noden mogten 
    hebben. 
    Hier waren aan over en mede te vreden Jan Hendrik van Galen 
    en Jacob Teunissen Hop bij de Heeren van de Magistraat aan- 
    gestelt tot voogden 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
    Harderwijk den 4. Augus. 1779 
    Voor deselve Schepenen en overweesmeesteren compareerde 
    Aaltje Gerrets weduwe van Lubbert Berendsen sig sullende ver- 
    andersaten, verklaart met overleg van onderstaande voogden, aan 
    haar drie minderjarige kinderen met naame Gerret , Berend  
    en Hendrikje voor s’vaders versterf te bewijsen aan ijder der 
    selver twaalf stuijvers te betalen als deselve sullen mondig wesen 
    voorts alle schulden en lasten van den boedel op sig nemende 
    belooft haar kinderen daar voor te willen guaranderen, deselve  
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    te reden, kleden en alimenteren, voorts die laaten leeren ’t geen 
    de omstandigheden van haar saaken sullen permitteren 
    Hier waaren aan over en mede te vreden Hendrik van Ee en 
    Hendrik Beerdsen Smit bij de heeren van de magistraat 
    aangestelt tot voogden 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
    Harderwijk den 4. Augus. 1779. 
  
    Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden dr. Petrus   
  Koning en Vrouwe Gesina van Emst Ehel. tutore marito, 
    dewelke verklaarden mits dese te revoceren sodane pro- 
    curatie of volmagt als vrouwe Comparante toenmaals weduwe 
    van de Heer en mr. Jacob Hendrik Mulet op de Heer Johannes  
    van der Heij gepasseert heeft en bij desen op nieuws te constitu- 
    eren en volmagt te maken de Heer Hendrik Willem drons- 
    berg, wonende te Amsterdam om in naame en van wegens 
    haar Constituenten van de heeren Directeuren van de Genera- 
    le Nederlandsche Lijfrenten Compagnie te vorderen en t’ontfan- 
    gen soodane uijtdelinge als door  Hun als nu, ingevolge van 
    de resolutie van den Edelen Hove van Holland d.d. 17. Junij 1779, en 
    in het vervolg ingevolge sodane resolutie of resolutiene als 
    daar toe nader sal of sullen werden genomen, als andersints sullen 
    worden gedaan over een pensioen staande ten lijve van Vrouwe 
    Constituente geboren van Mejuffrouw Theodora van der Beek 
    in de agtste classe der voorseide Compagnie N. 75 gesproten 
    uijt de Prebende No. 150. genegotieert ter summa van ses hon- 
    dert guldens, voor deselve ontfangst, conform de wijse daar toe ge- 
    requireert sullende worden, te requiteren, voor alle namaninge 
    te guaranderen, en te indemniseren, en voorts daar omtrend te doen   
  en te verrigten, wat ter sake nooddruft sal vereijscht worden, alles 
    onder belofte van ratihabitie en indemnisatie, mits de geconsti- 
    tueerde verpligt blijve tot het doen van bewijs rekening en reliqua 
    alles onder onder verband en submissie als naa regten Actum Harder- 
    wijk den 16. Augus. 1779. 
  
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde Gijsje Zijl- 
    len weduwe Evert Aaltsen met ons gaande en staande haar ver- 
    stand ten vollen magtig, verklaarde te prelegateren aan haar dogter 
    Lubbertje Everts vrouw van Gerret Claasen en bij voor af sterven haa- 
    re kinderen een huijs met de schuur staande in de schoemakers 
    straat, tussen het huijs van Gijsbert van Uggelen op de hoek van bij xxxxxx 
    het vulder straatje, soo als thans bij haar bewoont werd, en aan 
    haar dogter Willemtje Everts Vrouw van Gijsbert van Uggelen, 
    en bij voor af sterven haar kinderen, de geregte helfte van een 
    Camp genaamt de pad camp gelegen aan de Sand steeg tussen de   
  campe van Lubbertus Bunskerken en Daniel Arendsen, waar van de 
    wederhelft bij haar Comparante in tugt beseten werd. 
    Eijndelijk dat vermits haar dogter Lubbertje Everts, bij het ingaan 
    van haar huijwlijk met Gerret Claasen hondert gulden uijt den 
    boedel genoten heeft, haar dogter Willemtje Everts, eerst en 
    voor af tot eenige deijling te komen, meede hondert gulden uijt  
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    den boedel sal profijteren, welke haar bij het ingaan van 
    ’t huijwlijk met Gijsbert van Uggelen belooft zijn. 
    Versoekende en begerende dat dese haar laatste en uijtterste 
    wille mag gelden als testament, legaat, codicil of andere betere 
    soo als best na regten kan bestaan. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegelt binnen Harder- 
    wijk den 23. Augus. 1779. was nevens twee cachetten in rode 
    lak gedrukt getekent H:J: Schrassert. J:H: Apeldoren. 
 
    Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerden Evert We-   
  senhagen en Maria Jansz Ehelieden en verklaarden op den 20. 
    maart 1779 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
    en kragt deeses te cederen en transporteren aan Albert An 
    tink en Christina Hoenders Ehel. en haaren Erven, een huijs- 
    je in het steegje bij het kromhout naast de schuur van 
    Reijer Willemse de Groote met al sijn regt en geregtigheijt 
    lusten lasten en servituten, doende in verponding ordinaris 
    behalven de stad stvr. f 1 : 11 : 14. ende sulks voor vijf en dertig 
    guldens, vrij geld, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
    te zijn, belovende over sulks voorsr. huijsje te wagten en 
    wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1777. 
    heerdstedegeld tot ult junij 1779. straatgeld tot 1. meij 1779 
    incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband 
    en submissie als na regten actum den 28. Augus. 1779 
 
    Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Johanna   
  Koningshuijs vrouw van Hermannus Casijn Suermondt 
    met ons gaande en staande, haar verstand, memorie en uijt 
    spraak ten vollen magtig, verklaarde te inhereren en 
    met meerdere te correboreren, sodane mutuele dispositie 
    als sij met haar voorsr. Eheman den 8. Februarij 1776 voor deser 
    stad Schepenen heeft opgerigt. 
    Voorts verklaart sij Comparante inval sij kwam te sterven 
    sonder kinderen natelaten, over haar tijdelijk goederen, haar 
    van God Almagtig verleent, en die stervende komt natela- 
    ten, te disponeren, in deser voegen. 
    dat sij Comparante tot haar eenig en universeel erfgenaam 
    institueert haar stijfvader Lucas Koldeweij, in deser ma- 
    niere, dat deselve geen vrije dispositie over dese haare 
    goederen sal hebben, tenzij bij extra ordinaire toevallen als 
    siekte, verarming als anders hem sal vrij staan, soo veel 
    van deese, haare goederen te verkopen ofte beswaren als nodig 
    sal oordelen 
    indien haar voorsr stijfvader voor haar Comparante mogt koo- 
    men te sterven, en haar tegenswoordige Eheman overleden 
    was stelt sij tot Executeurs en administrateurs van haar 
    natelaten boedel de tijdelijk onderprovisoiren van het dija- 
    conie weeshuijs binnen de stad harderwijk, met sodane 
    ample magt en autoriteijt, als onder opsigt, voorkennis 
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    en approbatie van de tijdelijke Heeren overprovisoiren, aan 
    Executeurs testamentair, na regten competeert, gevende 
    deselve magt om een of meer t’affumeren ofte substitue- 
    ren naa raade 
    Van s’gelijke sal dese executeur en administrateurschap 
    plaats hebben, als sij Comparante bij het leven van haar 
    voorsr. Eheman, dog naa dode van haar stijfvader Lu- 
    cas Koldeweij, mogt komen te sterven, in soo verre dat 
    sij lieden haar voorsr. Eheman sullen laaten verblijven 
    in het vrije vrugtgebruijk van haare nalatenschap 
    in conformite van dat mutuele testament, dat sij t’saam 
    op den 8. Februarij 1776 hebben opgerigt, ten eijnde om toe- 
    versigt te hebben, dat van dese tugt behoorlijk inven- 
    taris werde gegeven, en deselve verburgt. 
    Komt haar voorsr. stijfvader dese Comparante te overle- 
    ven, en wel bij het leven van haar voorsr. Eheman, sal 
    deselve haar goederen in tugt behouden volgens teneur van 
    voorsr. mutuele testamente, mits doende, dat naa tugt 
    regten verpligt sal zijn. 
    Soo naa doode van haar voorsr. Eheman haar geseide stijf- 
    vader nog in leven is, sal deselve met de naast bestaande 
    vrienden of erfgenamen van haar voorgemelte Eheman 
    treden tot schifting, scheijding, en deijling, des gemenen 
    Boedels, en daar van te doen passeren een behoorlijke en or- 
    dentlijke Boedelscheijding, waar van copie autentijcq op 
    kosten van haar portie sal gegeven werden aan de tijde- 
    lijke onderprovisoiren van voorsr. Godshuijs om gedurende het 
    leven van haar voorsr  stijfvader bewaart te werden sodanig 
    nogtans, dat wanneer haar geseijde stijfvader onverhoopt bij 
    verarming, ofte decadentie, op wel gegronde redenen en 
    motiven kwam te requireren, dat eenige van haar goederen 
    verkoft ofte beswaart wierden tot sijn subsistentie, sij onder- 
    provisoiren hem daar omtrend in geenen deele hinderlijk 
    sullen zijn. 
    Soo haar stijfvader Lucas Koldeweij mogte komen te 
    overlijden, sullen gemelte onderprovisoiren de nog resterende 
    goederen administreren en beheren, gelijk sij lieden ook 
    sullen doen, wanneer haar stijfvader voorsr bij het leven 
    van haar Comparante was komen t’overlijden, als in ’t be- 
    gin deser dispositie staat vermelt. 
    dat sij onderprovisoiren de jaarlijkse revenuen van dese 
    goederen sullen partageren in twee gelijke deelen, waar 
    van d’eene helft sal gegeven werden aan haar Neev 
    Willem Smits, en d’andere helft aan haar Nigt Anna  
    Christina Smits saam kinderen van wijlen haar oom 
    Willem Smits, zijnde thans nog ongehuijwt, wonende 
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    te stad Haringvliet in Zeeland, sulks op een behoor- 
    lijke attestatie de vita, en tegens quitantie. 
    Soo een haarer sonder kind of kinderen natelaten komt 
    te sterven, en daar van legaliter quam te blijken, sullen 
    alle de opkomsten jaarlijks betaalt werden aan de 
    langstlevende 
    dese overledene echte kinderen nalatende sullen deselve 
    de helft der revenuen samentlijk genieten even als 
    haar vader ofte moeder bij haar leven gedaan heeft 
    kind of kinderen (: sonder dat hier onder kinds kinderen 
    sullen begrepen werden :) van dese voorsr. Neev en Nigt in 
    wesen zijnde, en daar van behoorlijk komt te blijken, 
    sullen die jaarlijkse revenuen capitatim onder de 
    selve verdeelt werden, sonder onderscheijt of die kind of 
    kinderen van haar voorsr Neev of Nigt afkomstig zijn 
    en sal dese jaarlijkse uijtrigting plaats hebben soo 
    lang er een kind van haar beijden in leven is 
    Geen kind ofte kinderen van haar beijden ofte van een 
    haarer beijden, meer voor handen zijnde, sullen haar Compa 
    rants goederen als dan in wesen zijnde in een vollen en vol- 
    komen eijgendom devolveren, erven, en versterven ten be- 
    hoeve van het dijaconie weeshuijs binnen dese stad om 
    daar mede gedaan en gehandelt te werden, soo als de tijde 
    lijke over en onderprovisoiren van gemelte Godshuijs 
    sullen vermeijnen te behooren. 
    Blijvende hier van uijtbescheijden, haar klederen klein 
    nodien, sijlver, goud, en alles tot haar lijf gehorende 
    om daar over nader onder haar hand te disponeren, bege- 
    rende, dat dese haar handtekening mag werden gere- 
    specteert, als of in dese woordelijk geinfereert waare 
    Hier mede annulerende, dood, en teniet doende alle haar 
    voorige dispositien, versoekende en begerende dat dese haar 
    uijtterste wille mag gelden als testament, legaat, codicil, 
    of andere betere forme, en dat deselve naa haar over- 
    lijden stiptelijk, in gevolge haar intentie mag werden 
    nageleeft en vervolgt, waar toe sij op ’t respectueuste 
    is implorerende ’t maintien deser stad overigheijt. 
    T’oirkonde is dese door ons getekent en besegult bin- 
    nen Harderwijk den 30. August. 1779 was nevens twee 
    cachetten in rood lak gedrukt, getekent Eco Schelting 
    M:S: van Cooth. 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Wijnand  
    van Zitteren en Johanna Harms Echtlr welke verklaarden bij 
    haar leven sonder ijmands persuasie geresolveert te hebben 
    om haare goederen, soos ij stervende sullen nalaten bij desen 
    te verdeijlen tusschen haare kinderen, en volgens gemoede 
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    den eenen niet meer dan den anderen te laeten toekomen, 
    geconsidereert het gene wij thans bij haar trouwen en 
    staande Huijwlijk hebben bijgezet en gegeven, welke schik- 
    king wij bij deesen bij forme van testament legaat, codi- 
    cil ofte andere betere forme den een en andere bemaken 
    en legateren, en wel op volgende wijse 
    Dat onze dogter Johanna van Sitteren, weduwe van 
    Johannes Hoekert sal hebben en eeuwiglijk behouden 
    het huijs en hof in ’t klooster den kruijthoff genaamt, nef- 
    fens het aangetimmerde huijsje in het klooster daar 
    onse soon en dogter dries Jakken en hermina van Sitte- 
    ren Echtel. in gewoont hebben, met de kolfbanen, twee 
    Biljarten met haar toebehoren, en tappers winkel 
    met alle verdere ap en dependentiën daar toe behorende, niets 
    daar van uijtgesondert, soo als het selve thans bij ons be- 
    woont en gebruijkt word, en naa onsen dood bevonden sal wor- 
    den. waar tegens voorñ Johanna van Sitteren sal hebben 
    uijttekeren en te betalen aan haar drie susters maria  
    Geertruij en Harmina van Sitteren, ijder eene somma van 
    twee hondert Caroli guldens, als ook aan haar Broeder 
    Reinier van Sitteren eene somma van een hondert caroli 
    guldens, welke seven hondert guldens in twee termijnen 
    sullen moeten betaalt worden, waar van d’eerste zijn sal 
    een half jaar, ende tweede een jaar na doode van ons beijden 
    dan nog aan Wijnand van Sitteren sson van Reinier van Sit 
    teren, insgelijks een hondert guldens, wanneer hij tot sijn 
    mondige jaaren sal gekoomen zijn, en hem daar en boven van 
    kost, klederen, en huijsvesting te voorsien, hem meede te 
    laaten leeren een goed ambagt, lesen en schrijven, en het 
    geen hij daar toe verder nodig mogte hebben, en dan daar en boven 
    op haar neemen (: soo het selve bij ons leven niet mogte af- 
    gelost off voldaan zijn:) een gevestigt capitaal in de kruijt- 
    hoff ad vier hondert caroli guldens. 
    De overige gerede en ongerede goederen sullen gemeijn 
    zijn en blijven, waar uijt sullen betaalt worden alle schul- 
    den die als dan, behalven het gevestigde capitaal tot laste 
    van onsen boedel nog mogten bevonden worden, en soo deselve 
    uijt die overige gerede en ongerede goederen niet mogten kun- 
    nen betaalt worden, sullen die daaraan resterende schulden 
    onder haar samen egaal moeten gedragen en betaalt worden blij- 
    vende nogtans na aftrekken van een onser beijden in vollen waarde 
    onse opgerigte dispositie van tugt, willende en begerende dat 
    onse dispositie door onse kinderen na onser beijden overlijden sal 
    geapprobeert, en van waarde gehouden worden, waar mede    
  Comparanten 
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    haar dispositie eijndigden en ordonneren haare Erfgenamen 
    deselve te agtervolgen bij poene als na regten actum den 4 
    october. 1766. was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
    getekent Jan Apeldoren D. Boonen 
           R.u 30. Augus. 1779. 
  
    Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde Carel  
    Saxe, sig qualificerende als last hebbende van des selfs 
    Vader Christoffel Saxe Professor van s’lands Universiteijt 
    t’Utrecht, als in huijwlijk hebbende Vrouwe Anna  
    Juliana Novisadi, zijnde een broeders dogter van Carel  
    Christiaan Novisadi in leven geweesen muntmeester van de pro- 
    vinciale geldersche munte binnen dese stad, hier komende en vernomen 
    hebbende dat sijn lieden binnen dese stad gepasseerde 
    nagt overleden was verklaart des selfs lijk pietatis 
    causa ter aarde te sullen doen bestellen, sonder in ’t minste 
    nog geringste met des selfs boedel te willen immisceren 
    veel minder om sig in dese als erfgenaam te willen gedragen 
    protesterende op ’t aller solemneelst tegens alle verkeer- 
    de illatien ofte nadelige consequentien, die tot na 
    deel van dese Comparant of des selfs vader hier uijt soude 
    kunnen werden getrokken, betuijgende sulks alleen 
    te doen uijt een pure pieteijt ten eijnde om te verstrek- 
    ken als na regten Actum Harderwijk den 31. Augus. 1779 
    Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Steven  
    van Dasselaar en Johanna van Zitteren Ehel. tut. Marit de- 
    welke verklaarden kragte deser te constitueren en magtig 
    te maken doctr J: Gelderman Junior, ten einde om namens 
    dese Comparanten sig te vervoegen aan den sterfhuijse van wij- 
    len Wijnand van Zitteren des laats geñ Comparants vader, en 
    aldaar naamens dese Comparanten als mede erfgenamen van 
    voorñ W: van Zitteren, met en neffens d’overige Erfgenamen 
    het Erfhuijs te verburgen, testamenten, codicillen, ofte eenige 
    andere uijtterste willen te openen, deselve inte sien, en le- 
    gaten uijttekeren en te ontfangen, en inventaris van alle 
    des overledenens goederen soo gerede als ongerede op te eijschen 
    ofte helpen maken, die goederen te helpen verdeijlen, ofte 
    na bevind van saken te verkopen of te alieneren, en dese 
    Comparanten haar regt en wettig aandeel, haar, so bij testa- 
    mentaire, dispositie, ofte eenige andere uijtterste wil 
    als ab intestato nagelaten, op te eijschen en vervorderen 
    de inschulden van desen boedel te helpen in te vorderen, en te ont 
    fangen, daar voor mede te quiteren, de lastige boedel schulden 
    op te eijschen en te voldoen, ook soo met de overige mede 
    erfgenamen als met anderen te kunnen accorderen sulke 
    accoorden namens dese Comparanten te ondertekenen, voorts den  
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    boedel tot volkomen liquiditeijt en consistentie te helpen 
    brengen, magescheijden op te rigten, deselve mede te tekenen 
    en generalijk alles te doen en te laaten geschieden en te ver- 
    rigten, wat dese Comparanten selfs present zijnde souden 
    kunnen mogen en moeten doen, en soo het een of ander in 
    desen ware geomitteert, of tot een nader en specialer volmagt 
    gerequireert wierde, willen sij Comparanten het selve ge- 
    houden hebben, of in desen van woord tot woord ware gein- 
    sereert, alles met magt van substitutie, belofte van 
    ratihabitie en indemniteijt, mits de geconstitueerde ver- 
    pligt blijve om te doen bewijs rekening en reliqua actum Har- 
    derwijk den 1. september 1779 
    Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde 
    Johan Arnold Haklander, geerfde Burger alhier, en ver- 
    klaarde sig te stellen tot burge voor soo dane arrest 
    als marten Hendrik Lhose Essajeur particulier van de 
    munt alhier, op de gerede goederen actien en crediten aan 
    Gerret Prasse tot Amsterdam toebehorende, en in deesen 
    stad en schependom ervintelijk, voornemens is te doen, ten 
    eijnde om te voldoen alle kosten schade en interesse, die 
    gemelde G. Prasse daar bij onverhooptelijk t’onregt soude 
    mogen lijden, tot taxatie des gerigts onder verband van 
    sijn persoon en goederen en submissie als na regten. 
    des beloofde M.H. Lohse hier mede present, dese sijne 
    Burge allesints te vrijen en guaranderen onder gelijk ver- 
    band en submissie als na regten, met renunciatie van 
    alle exceptien dese contrariërende actum den 4. septbr 1779 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde onse 
    mede Raadsvriend de Heer J:B: de Vries, welke verklaarde 
    te hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en trans- 
    porteren aan de Heer Andries van der Valk, en Juffrouw 
    Frederica krijgsman Echtelieden zijn wind papiermole ge- 
    naamt de Maria Magdalena, met de onderhorige wo- 
    ningen, werkhuijsen, drogerij, en verdere ap en dependentiën 
    en landerijen, uijtgesondert ’t land leggende buijten de gragt 
    aan de regterhand aan den ingang van ’t hekken ’t geen de 
    verkoper met ’t daar bij en om zijnde hout voor sig behout, 
    zijnde des deselve gelegen buijten dese stad op de tweede stads 
    weij schietende tegens de middelwal, gevende Jaarlijks aan 
    dese stad een recognitie van een hondert en vijftig gulds, wel- 
    ke recognitie tot laste van de kopers blijft, en sulks voor een 
    summa van twintig duijsent gulds, waar toe in betaling sal 
    verstrekken een obligatie ten behoeve de Heer Hermanus  
    Vening te Amsterdam thans nog groot veerthien duijsent 
    gulds tegens 4. proce. gevestigt op gem. Papiermole, en des Compart. 
    touwbaan, welke de kopers ten hunne laste sullen over 
    nemen, en voorts na dese nog eene passeren ten behoeve van  
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    den Comparant groot vijf duijsent gulds tegens vier ten hondert 
    in ’t jaar mede in gemelden mole gevestigt, op sodane conditiën 
    als verkoper en kopers zijn over een gekomen, en nog een duijsent 
    gulds in rekening courant verandwoorden, voorts alles volgens 
    onderhandsch koop contract daar van gemaakt, belovende 
    de Compart voorsr. parceel te sullen wagten en waheren als 
    erfkoop regt is, en gem. recognitie van een hondert en 
    vijftig gulds tot d. 3. Augus. 1779 te sullen suijveren, als 
    mede ’t schoorsteen geld tot ult. Junij 1779 alles onder ver- 
    band als na regten actum Harderwijk den 1. septembr. 
    1779 
1779. 1. septemb.    Voor deselve Schepenen compareerden den Heer Andries 
geprothocoll  ten    van der Valk en Juffrouw Fredrica Krijsman Echtelieden 
nieuw prothocol Rub.   soo voor sig selven, als de eerste in naam van sijn Compagnie 
Landerijen tussen de   schap canterende ten name van Andries van der Valk en 
Lage Sijpel en Weijsteeg   Soonen, dewelke verklaarden soo voor sig, als in de naam 
fo. 323.     van gedagte societeijt, en alle te zamen en ijder in ’t bijson- 
    der, en voor ’t geheel sonder eenige smaldeling, onder renun- 
    ciatie van ’t beneficium de duobus velpluribus rect de- 
    bendi, mits gaders voor soo veel dese als een borgtogt van den 
    een voor den ander kan worden aangemerkt, van ’t beneficium 
    ordinis, divisionis et excussionis, en wat de Juffrouw Compart. 
    aangaat, van ’t senatus consultum vellejanum en de auth. 
    cod. si qua mulier, ofte ’t regt uijt kragt van huwelijksche 
    voorwaarde haar competerende, van welker inhout sij 
    verklaart onderrigt te zijn, ’t wel en deugdig schuldig te wesen 
    aan de Heeren Harmanus Vening en Zoon, een somma 
    van veertien duijsent gulds. spruijtende uijt hoofde van gere- 
    de en aan haar aangetelde penningen, tot hun genoe- 
    gen ontfangen en genoten / afstaande mits dien van de 
    exceptie van onaangetelden gelde, aannemende de even 
    gemelde somma van veertien duijsent gulds.  soo voor sig, 
    en in de naam van gem. societeijt aan voorñ Heeren 
    Harmanus Vening en Zoon, hun order Erven, of regt verkrij- 
    gende kost en schadeloos te sullen voldoen, en restitueren 
    over agt jaaren na dato deser, en ook wel in deser voege, te weten 
    over twee jaaren na ’t passeren deser, een somma van twee 
    duijsent gulds. en de ses volgende jaaren, alle jaren, op ‘t 
    verschijnen van ijder jaar, mede een somma van twee 
    duijsent gulds., sodat de gehele schuld binnen den tijd van 
    agt jaaren na dato deser sal moeten zijn gequeten en vol- 
    daan, belovende sij Compartr. immiddels van ’t voorsr. capi- 
    taal van veertien duijsent gulds alle jaaren interessen te 
    sullen betalen, gerekent tegens vier ten hondert in ’t jaar, 
    en wel eerst van ’t volle, en daarna van ’t resterende capitaal 
    tot de volle en effectuele voldoening toe en in cas van pro- 
    longatie, ’t geen telkens maar voor een jaar sal zijn met 
    gelijke interest als vooren, van welke prolongatie, als me- 
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    de ook van de opsegging, drie maanden voor de verschijndag 
    over en weder kennis sal moeten werden gegeven 
    3 verbindende sij Comparanten hier voor hare personen 
    en alle hare goederen, als mede die van de gedagte soci- 
    eteijt, soo roerende, als onroerende, presente en toeko- 
    mende, gene uijtgesondert, en wel bijsonder als een le- 
nadere caplicatie wat   gaal en speciaal hijpotheek, haar Papiermole ge- 
onder materialen moet   naamt de Maria Magdalena, met alle des selfs 
werden begrepen siet de ver-  gebouwen, gereedschappen, en materialen, leggende 
klaring van Andries van    buijten dese stad op de twede stadswijde, hebbende sij 
der Valk d. 2. Mart    Comparte. tot des te meerder versekering van voorñ goe- 
1780 medirelatif tot    deren aan deselve in handen gestelt, een polis van 
de volgende acte    assurantie op de voorsr mole, cum annexis, door de assu- 
    rantie Comp. te Amsterdam in dato 10. maart 1779 ten 
    behoeve van de Heer Jan Bavius de Vries (: de vorige 
    Eijgenaar :) getekent, en door deselve in blanco geën- 
    dosseert, inhoudende versekering voor vijf en twintig 
    duijsent gulds. voor de tijd van twaalf maanden, 
    expirerende d. 10. maart 1780, aannemende sij Compt. 
    omme na die tijd alle jaaren een dergelijke polis 
    aan voorñ Heren Vening en Zoon of order te sullen in 
    handen stellen, ten einde om ten allen tijde ‘t voorsr 
    capitaal met de interesse daar aan kost en schade- 
    loos te kunnen verhalen, ofte dat bij foute van de 
    overgifte dier polis, of bij wanbetaling, soo van capitaal 
    als interesse op de hier voor  gestelde tijd, de hooft som, met 
    de daar op verschene renten in eene somma ellico sal 
    mogen werden opgeeijscht, en den geld opnemeren gehouden 
    zijn ’t een en ander op de eerste aanmaning afte leggen, 
    en te voldoen, alles en in allen gevalle sonder eenige 
    de minste korting in Hollandsch courant geld. alles 
    onder verband en submissie als na regten actum Har- 
    derwijk den 1. september 1779 
1779. 2. septemb 
geprothocoll. ten    Voor deselve Schepenen compareerden deselve Compa- 
nieuw prothoc. Rubr   ranten soo voor sig selve, als de eerste in naam van sijn 
Landerijen tussen de   Compagnieschap canterende ten name van Andries van 
Lage Sijpelt en Weij   der valk en Zonen, dewelke verklaarden te zijn te zaamen, en ijder 
steeg fo. 323.    voor ’t geheel wel en deugdig schuldig te wesen aan 
    onsen mede Raads vriend de Heer J:B: de Vries de 
    somma van vijf duijsent gulds spruijtende uijt hoofde 
    van nog onbetaalde peñn op de papier mole genaamt 
    de Maria Magdalena door de Comparanten van gem onse 
    Raadsvriend gekogt, aannemende ’t selve jaarlijks 
    te sullen verrenten met vier gulds. van ijder hondert tot 
    de volkome aflossing toe, nemende de Comparantr: aan naa 
    verschijning van ’t eerste jaar, en dus op de 2. sepbr 1780 twee 
    duijsent gulds afte doen, en soo voorts van jaar tot jaar 
    jaarlijks een duijsent gulds verbindende tot naarkominge 
    deser hare personen en goederen, en stellende nog tot 
    een speciaal onderpand gem hare papier mole met alle 
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    desselfs gebouwen, gereedschappen en materialen, leggen- 
    de buijten dese stad op de tweede stadsweijde, om bij 
    manquement van betalinge van capitaal en interesse ’t selve kost 
    en schadeloos daar aan te kunnen verhalen, verbin- 
    dende mede de polis van assurantie, die de Heer Ve- 
    ning in handen moet hebben, om ingeval van brand 
    uijt die gelden, naa aftrek van ’t geen die Heer daar 
    uijt competeert, de verschuldigde penningen te verha- 
    len, renuncierende wel expres van alle exceptien, 
    in specie van ’t beneficium de duobus vel pluribus 
    rect debendi, en soo veel de Juffrouw Compte aangaat 
    van ’t senatus Cons: Vellej : en de auth cod : si qua 
    mulier (: van welkers inhout sij verklaart onderrigt 
    te zijn :) ofte enig regt uijt kragt van Huijwlijksche 
    voorwaarde haar competerende, alles onder verband 
    en submissie als na regten actum Harderwijk d. 2. 
    septembr. 1779 
    Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerde 
    Reinier van Sitteren soon en mede Erfgenaam van wij- 
    len Wijnand van Sitteren en Johanna Harms Eheliedr 
    en verklaarde in de beste en bestendigste forme reg- 
    tens te constitueren en magtig te maken kragt deses 
    Albertus van Munster, ten eijnde om in ’t aanvaarden 
    en redden des boedels van wijlen zijn voorñ ouders des 
    Comparants persoon te representeren, daar toe des noods 
    het erfhuijs te verburgen, en de burgen te guaranderen 
    wijders tot nulliteijt van het pretense testament, soo 
    meergem. ouders mogten hebben gemaakt, te procede- 
    ren, staat en inventaris des boedels te vorderen, en 
    daar tegen te loquatreren, wijders zijn geregte aan- 
    deel te ontfangen, ook des noods gerede en ongerede 
    goederen te verkopen en transporteren, te accorderen 
    transfigeren, magescheit op te rigten en tekenen, 
    en wijders all het gene tot bekeringe van sijn ge- 
    regte kinderlijke portie, soo als die bevonden sal 
    werden te behooren, sal werden vereijscht te doen en 
    laeten geschieden wat de nooddruft vereijschen sal 
    en Comparant selfs present zijnde, soude kunnen 
    mogen of moeten doen, met magt om een of meer 
    in geconstitueerdens plaats te substitueren, onder 
    belofte van ratihabitie en indemniteijt, caterisque 
    sub clausulis de jure solitis en necessarus onder 
    verband en submissie als na regten actum den 7. sep- 
    temb. 1779 
    Voor de Meester en Schrassert loco de Vries Schepenen 
    als Rigteren in der tijd compareerde Carel Saxe J:U 
    candidatus in qualiteijt als volmagtiger van Chris- 
    toffel Saxe, professor in s’lands universiteijt t’Utrecht 
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    en Anna Juliana Novisadi Ehelieden vermogens volmagt 
    den 4. september. 1779 voor Schout Burgermeesteren en die 
    van den Geregte der stad Utrecht gepasseert, aan ons ver- 
    toont, gelesen, en daar bij gesien hebbende, dat sij Vrouwe 
    Comparante soude zijn de naasten in den bloede, en pre 
    sumptive mede Erfgenaam van wijlen Carel Christiaan   
    Novisadi in leven gewesen muntmeester van de provin 
    ciale munte binnen dese stad. 
    dat door Haar WelEd en Agtb. bij appointement van d. 6. 
    septemb. 1779 aan Comparant prede. qual ter sijner instantie 
    geaccordeert is om den boedel door C:C: Novisadi stervende 
    nagelaten, te kunnen adieren onder beneficie van Inven 
    taris 
    dog eer en bevorens men de goederen kwam te inventariseren 
    heeft den Comparant solemnelijk verklaart niet te weten 
    dat eenige goederen naa doode van den overledene zijn ver- 
    bragt, ook op sig neemt om deselve ingevolge de gemaakte 
    inventaris te sullen houden onder sijn bewaring, en alle 
    mogelijk attentie te willen gebruijken dat deselve niet 
    verbragt, verdonkert, nog te buijten het huijs sonder 
    voorkennisse des gerigts getransporteert werden, ook alle 
    mogelijke sorg te willen dragen dat dese goederen door 
    lekkagie als anders niet beschadigt werden tot nako- 
    minge deser verbind den Comparant sijn persoon en de goe- 
    deren van sijne principalen stellende tot verdere securi- 
    teijt als Borg de persoon van Jan Gelderman Senior 
    welke mede present zijnde dese Borgtogt heeft op sig 
    genomen, en belooft voor de bewaring van dese goederen 
    in te staan, daar toe verbindende sijn persoon en goederen 
    om alle hinder en schade, daar aan te kunnen verhalen 
    met renunciatie van alle exceptien dese contrariërende 
    in specie van ordre divisie of excussie, waar van na ge- 
    noegen geinformeert is, des beloofde de eerste Comparant 
    q.p. deese sijn Borge kost en schadeloos te sullen guaran- 
    deren onder gelijk verband en submissie als naa regten 
    actum Harderwijk den 7. september. 1779. 
  
    Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerde Jan Schut 
    in huijwlijk hebbende Maartje Willems, en verklaarde vol- 
    magt te maken kragt deses L. van Veldhuijsen om van Zweer  
    Herms cum suis intevorderen sodane obligatie en rente als 
    tot kunnen laste zijn, en sulks soo wel buijten als in regten 
    met verdere magt om al ’t nodige te doen, penningen te ont- 
    fangen en daar voor te quiteren en wat der saken merites 
    verder vereijschen sullen, met magt van substitutie, onder 
    belofte van ratihabitie en indemniteijt, daar toe verbindende 
    sijn persoon en goederen als na regten Actum den 11. septb. 1779 
    Voor de Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Jan    
  Hendriksen Huijsman en Lubbertje Martens Ehelieden, met 
    ons gaande en staande haar verstand ten vollen magtig,  
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    en verklaarden uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt 
    sonder persuasie van ijmand, malkanderen, den een, den 
    anderen, doende sulks reciproce kragte deser te legateren 
    en bemaken het vrugtgebruijk haarer respective gerede 
    en ongerede goederen aan die geene haarer beijden, welke 
    de langstlevende sal zijn, ten eijnde om deselve na tugts- 
    regten te besitten en gebruijken soo lang deselve sal 
    wesen in levenden lijve, buijten tegen seggen ofte be 
    spiering van ijmand. 
    Begerende dat dese naa dode der eerst stervende sal gelden 
    als testament, legaat, codicil, of andere betere soo als na 
    regten best sal kunnen bestaan. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
    Harderwijk den 20. septemb. 1779. was nevens twee 
    cachetten in rooden lak gedrukt getekent W. de Meester 
    M.S. van Cooth 
 
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Stoffel   
  Hendriksen, Jacob Teunissen en Maartje Hendriksen Eheld. 
    Hendrik Petersen en Annetje Willems Eheldr, Cornelis Pe- 
    tersen en Trijntje Jans Ehel. en Geurt Rutgersen en Petertje  
    Petersen Ehel. tutoribus maritis, samentlijke Erfgenamen 
    van Hendrik Stoffelsen en Grietje Cornelissen in leven Eheldr 
    en bekenden een ijder voor soo veel deselve mogte aangaan 
    voor sig en hunne erven bij publique verkopinge, gehou- 
    den op den 1. Augus. 1778 in eenen vasten en stedigen Erf- 
    koop te hebben verkoft, en voor sulks kragte deses te ce- 
    deren, en in vollen eigendom te transporteren aan en 
    ten erflijken behoeve van Peter Lubbertsen Hop en Grietje  
    Peters Eheld een math Hooijland gelegen binnen deses stads 
    schependom op de Oostermehen, gaande te wandelen met de WelEd 
    Gestr. Heer en mr. H. van Westervelt, Willem Willemsen en Jan   
  Petersen, doende in ordinar s’jaarlijkse verponding behalven de 
    stads stuijvers f : - 16 – met alle des selfs lusten en lasten 
    gene van dien uijtgesondert, en wel voor de summa van twee 
    hondert twee en sestig guldens van welke summa sij Com- 
    paranten bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende daar 
    en boven van dit perceel aftedoen en te betalen de ordnar. 
    verpondinge over den Jare. 1776. incluijs, en het selve als vrij al- 
    lodiaal deilbaar goed te sullen wachten en wharen soo 
    als erfkoop regt is onder verband van personen en goederen 
    met submissie als naa rechten actum Harderwijk den. 4. Meij 
    1779 
             Ru. d. 27. septemb. 1779. 
  
    Voor Apeldoren en van Cooth Schepenen compareerde 
    megtelt korthals dienstmeijd, wonende binnen dese stad 
    geassisteert als regtens, welke verklaarde te constitue- 
    ren en magtig te maken kragt deses haar broeder Cornelis  



 
205

ORAH 155     1779     fol. 099vso 
 
    Korthals, woonagtig te Apeldoren, ten eijnde om voor haar 
    aandeel in te vorderen al soodane penningen, welke 
    Haar Comparante zijn, competerende, haare respective 
    debiteuren minnelijk, en des noods gerigtelijk tot vol- 
    doening te summeren, bij wanbetaling haar in regten te 
    betrekken, de ingangen regtens te respicieren, haar tam 
    agendo quam defendendo te representeren, sententien en 
    decreten te aanhooren, deselve ten uijteijnde te vervolgen 
    van de nadelige t’appelleren, voorts te caveren, transfigeren, 
    penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en generalijk 
    alles te doen en te laeten geschieden, wat sij Comparante 
    present zijnde soude kunnen mogen en moeten doen, schoon 
    nader volmagt tot een of ander gerequireert wierde, de 
    selve wil gehouden hebben, als of in dese geinfereert waare 
    alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
    en indemniteijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve 
    te doen bewijs rekening en reliqua actum Harderwijk 
    den 27. septemb. 1779. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Evert We- 
    senhagen en Maria Jans Ehelieden, voor de eene helfte 
    en Arnoldus Wesenhagen en Albertina Geselschap Eheld. 
    Nicolaas Wesenhagen en Geertruij Croonenburg Eheld. neven 
    Maria Wesenhagen weduwe van Reijndert Jansz. te saamen 
    voor de wederhelft als Erfgenamen van wijlen Claas Wesen 
    hagen, en verklaarden door deselve reets op den 21. Maart deses 
    jaars in ’t openbaar in een vast en stedigen erfkoop te zijn 
    verkoft, en over sulks kragt deses te transporteren en te cederen 
    aan Jan van Essen en Jannetje Tijssen Eheldr en haaren erven 
    een huijs en Erve in de groote poortstraat, met een schuur en 
    plaats daar agter in de vulder straat uijtkomende, met al des 
    selfs regt en geregtigheijtigheden, lusten, lasten en servituten 
    soo als bij wijlen Claas Wesenhagen bewoont en gebruijkt is ge- 
    weest, staande tussen de huijsen van Willem Zuijk ter eenre 
    en maurits dekkering ter andere sijde, doende in verpond ordinar. 
    behalve de stads stuijvr f 3 : 16 : 8 en straatgeld f 1 : 10- en uijtgang 
    aan het kinderhuijs 15. stuijvers jaarlijks en sulks voor twee 
    hondert en twee guldens vrij geld, daar van de Comparanten be- 
    kenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr huijs te 
    wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt de verpond. 
    over 1777. heerstede geld tot ult. junij 1779 straatgeld tot 1. meij 
    1779 en uijtgang over 1778 incluijs daar van aftedoen als erfkoop 
    regt is, onder verband en submissie als na regten actum de 
    11. october 1779. 
  
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen loofden en wier- 
    den Borgen als voorvanks regt is Jan Koning en Andries  
    Hondius voor het erf en sterfhuijs van wijlen Wijnand van  
    Zitteren en Jannetje Harms in leven Eheliedr. des beloofde 
    Willem Jansen Jacobsen nomine uxoris Maria van Zitteren, Alber- 
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    tus van Munster nomine uxoris Geertruijd van Zitteren 
    en gem. Albertus van Munster als volmagtiger van Reinier  
    van Zitteren, Drees Jansen nomine uxoris Harmina van  
    Zitteren, en dr. J: Gelderman als volmagtiger van Steven  
    van Dasselaer als in huijwlijk hebbende Johanna van  
    Zitteren, kinderen, en een ijder pro portionibus her edi- 
    turus Erfgenamen van gem. W. van Zitteren en Jan- 
    netje Harms deese haare voorñ Borgen ten allen 
    tijde te guaranderen als regt is onder verband als na regten 
    actum den. 11. octobr 1779 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
    Elisabeth Proper tutore secretario, welke verklaarde 
    te constitueren en volmagt te maken haare Neven 
    Dirk en Jan Proper, sampt en ijder in ’t bijsonder doende 
    sulks kragte deses, ten eijnde om alle haare saaken 
    waartenemen, en speciaal om alle haare gerede goederen 
    bij openbaar erfhuijs te verkopen, de penningen daar van 
    provenierende op te beuren daar voor te quiteren, deselve 
    bij eerste bequame gelegentheijt op rente uijttedoen, de 
    jaarlijkse interesse t’ontfangen, daar voor te quiteren 
    gelijk ook voor ’t gunt sij daarenboven mogt komen te 
    ontfangen, ’t selve tot haar alimentatie en onderhout te 
    emploijeren, ook selfs, soo de jaarlijkse renten tot haar onder- 
    hout niet suffirent mogte zijn, het capitaal te kunnen 
    opseggen, en daar van emploijeren soo veel als sij tot haar onder 
    hout mogt van noden hebben Voorts haar huijs bij provisie 
    te kunnen verhuuren en huur cedulen daar voor te passeren 
    en ondertekenen, uijt de huur penningen de jaarlijkse la- 
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   sten en nodige reparatie te voldoen en ’t overige tot haar 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   onderhout t’emploijeren, voor dese penningen te quiteren X 
    soo ’t nodig was, dat haar huijs te kunnen verkopen, ’t selve 
    te transporteren en daar bij voor de penningen te quiteren, 
    cautie van wharinge te kunnen presteren 
    Voorts generalijk alles te doen en te laaten geschieden, wat 
    sij Comparante selve present zijnde, soude kunnen mogen of moe- 
    ten doen, soo tot een of ander nader of specialer volmagt mogte 
    werden gerequireert, wel gehouden hebben als of in dese gein- 
    sereert waare, alles met magt van substitutie, belofte van rati- 
    habitie en indemniteijt. mits de Geconstitueerde verpligt 
    blijve te doen behoorlijk bewijs rekening en reliqua actum 
    Harderwijk den 13. octobr. 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden burgen 
    als voorvank regt is Jan Vosselman en Heijmen Michelsen  
    voor ’t erf en sterfhuijs van Hendrikje Claasen Foppen 
    des beloofden Peter Rijkessen en Jannetje Aardsen Eheld. 
    Peter Aardsen, Berend Gerretsen en Aaltje Aards Eheld. 
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    Teunis Aardsen en Petertje Cornelissen eheldr. Arnoldus de Lange 
    en Aardje Aardsen Eheldr. Claas Aardsen en Sophia van Luijk 
    Ehelied. Gosen Aardsen en Geertje Heijmens eheliedr. erfde- 
    namen ab intestato van voorsr Hendrikje Claasen Foppen 
    geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harder- 
    wijk den 25. octobr 1779 
    Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerde Jo- 
    hanna Sas zijnde geadsisteert met Zeger Buijtenhuijs 
    als haaren hier toe gekoren momber, dewelke verklaar- 
    den op den 26 december 1776 in een vast en steedigen Erfkoop 
    uijt de hand te hebben verkogt, en over sulks kragt deses 
    te cederen en transporteren aan en ten behoeve van Beerd  
    Jansen Louw en Jannetje Sijmons Eheldr. en haarer 
    Erven, een Huijs staande in de Bruggestraat op den 
    hoek van de rabben straat en naast de behuijsinge van 
    mevrouw de wed. wijlen den WelEd. Gestr Heere Burmr. 
    W:J: van Westervelt ter andere sijde, als mede een agter 
    keuken, aan voorñ huijs in de rabbenstraat uijt koo- 
    mende, benevens nog een huijsje aldaar naast gem. ag- 
    ter keuken, doende te samen in de jaarlijkse ords. ver- 
    pondinge sonder de stads stuijvers f 5 : 17 : 2 en aan straat 
    geld jaarlijks f 2 : 15. voorts met derselver regt en geregtig- 
    heden, lusten, en lasten, en sulks voor een summa 
    van elfhondert guldens, daar van de Comparante bekende 
    voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks voorsr par- 
    celen te wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt 
    de verpondinge over den jaare ordinar 1775. straatgeld tot 
    pmo meij 1777. en Heerstede geld tot ulto. junij 1777. incluijs 
    daar van aftedoen als erfkoops regt is onder verband en sub- 
    missie als na regten actum Harderwijk 26. octob. 1779. 
  
    Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen als 
    voorvank regt is, Aart Hendrik Drost en Peter Hendriksen 
    voor het Erf en sterfhuijs van Gerrit Buijtenhuijs 
    en Willemijna van Raalte in leven Eheliedr: des be- 
    loofden Maria Buijtenhuijs, Hendrika Buijtenhuijs 
    Zeger Buijtenhuijs en Gerretje Karssen eheldr. en Anna  
    Buijtenhuijs te samen kinderen en eenigste Erfgeñ 
    van voorsr.  Echtelr. haare voorseide Burgen te vrijen en gua- 
    randeren als regt is. actum Harderwijk 26. octobr. 1779 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden 
    Ruth Huijgen en Willemina Tewes Echtelieden, beijde ge- 
    sond van verstand en met ons gaande en staande, en verklaar- 
    den uijt sonderlinge liefde en genegentheijt, die sij mal- 
    kanderen toedragen, elkanderen en den een den anderen te 
    bemaken en verspreken de tugt en het vrugt gebruijk van 
    alle deselver natelaten gerede en ongerede goederen acti- 
    en en crediten, hoe ook genaamt, niets uijtgesondert, ten  
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    eijnde de langst levende, der eerst overledens geheele na 
    latenschap in tucht sal hebben en gebruijken, en sulks 
    tot weer trouwen toe en verder niet. 
    Begerende dat dese naa haar dood sal agtervolgt worden 
    soo en als na regten kan bestaan. 
    T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en bese- 
    gelt in Harderwijk den 28. october 1779. was nevens 
    twee cachetten in rooden lak gedrukt getekent H:H:  
    Pannecoeck W: de Meester. 
 
    Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Gerret  
    van Essen en Annetje Rijmerink Ehelieden voor d’eene 
    helft, Jan van Essen en Jannetje Rendes Ehelieden. 
    Eijbert Gerretsen en Hendrik van Essen bij d’Heeren van 
    de Magistraat aangestelt tot Curateuren over Wil 
    lem van Essen thans uijtlandig zijnde, en mede als Cu- 
    rateuren van Gerhardus van Essen, zijnde onbequaam 
    om sijne saaken waar te nemen, daar toe specialijk 
    geautoriseert bij resolut. van d. 22. januar. 1779 ter 
    andere sijde, en verklaarden op dato voorsr. uijt de hand 
    te hebben verkoft en kragt deser te transporteren 
    aan en ten erflijken behoeve van IJsak Huijgen en 
    kaatje Olders Eheliedr. een huijs staande in de Wullewe- 
    vers straat naast het huijs van Andries Snel ter 
    eenre en Gerret Scherrenberg ter andere sijde soo als 
    bij koperen reets bewoont werd, doende in ordinar. ver- 
    ponding f 2 : 8 – aan straatgeld 1. guld. sulks voor ses 
    hondert caroli guldens vrij geld, waar van Comparanten 
    bekennen voldaan en betaalt te wesen, des beloofden 
    voorsr. huijs te wagten en wharen kommervrij, en alle 
    voorpligt tot de verponding 1777 heerstede geld tot 
    ult. junij 1779 en straatgeld meij 1779 incluijs daar van 
    aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
    als na regten Actum Harderwijk d. 2 Novemb. 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde mejuf- 
    frouw Alijda Penninck weduwe van de Heer Sijbrand Scholt 
    geadsissteert met haar soon Jacob Scholt als haaren momber, 
    sig qualificerende als een nagelaten dogter van David Pen- 
    ninck, die een soon was geweest van Arend Penninck en 
    Geertruij Haring, en welke Geertruij Haring een dogter is ge- 
    weest van David Haring en Chatelijna Hubers, mits gaders 
    een volle suster van Christina Haring, in haar leven Huijs- 
    vrouw van Jan Blommendaal, uijt welk huijwlijk is ver- 
    wekt is verwekt Anna Blommendaal, in haar leven 
    hoog bejaarde ongehuijwde dogter, gewoond hebbende, en 
    op den   decembr. 1778, sonder van haare goederen te heb- 
    ben gedisponeert, te Rotterdam overleden, en uijt dien hoofde 
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    mede Erfgenaam ab intestato van de voorñ Anna Blom 
    mendaal, en verklaarde sij Comparante in voorsr. relatie 
    bij desen te volmagtigen Jacob Pieter Beijerman Procu- 
    reur voor den Edele Achtbare Geregte der stad Rotterdam 
    voorsr., generalijk om waartenemen, defenderen, en tot de 
    uijtterlijke executie toe te vervolgen sodanige regt saa 
    ken en Processen, als sij Constituante genoodzaakt is te 
    sustineren voor alle Rechtbanken en Collegien, daar 
    den Geconstitueerde postuleert op en jegens een iegelijk, 
    niemand uijtgesondert, soo in ’t eijsschen als verweeren, 
    met magt van provocatie, en onder belofte van approba- 
    tie, mits gaders verband en bedwang als naa regten 
    actum den 8. Novemb. 1779 
1779. 13. Novemb    Voor deselve Schepenen compareerden Dirk Buijtenhuijs 
geprothoc. ten nieuw   en Cornelia Paddenburg Ehelieden, welke bekenden wegens 
prothocol Rub. Hoog   opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug- 
straat fo. 181. VS    delijk schuldig te weesen aan Lubbertus Bunskerken 
    en Gijsje Hulsentop Ehelieden en haar erven eene summa 
    van twee hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk en daar 
    voor belovende jaarlijks op den verschijndag (: heden over 
    een jaar d’eerste :) te sullen betalen drie gulden van ijder 
    hondert, en daar mede te continueren tot de volle aflosse 
    toe, die jaarlijks op geseide verschijndag sal kunnen geschie 
    den, mits drie maanden bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde 
    Tot securiteijt van voorsr Capitaal renten, en onverhoopte 
    kosten verbinden Comparanten een Huijs met sijn ap en de 
    pendentie, staande in de kleijne markt straat tussen 
    de huijsen van Mevr. de Wed. Apeldoren, en dat van Har- 
    men Tapper, soo als bij Comparanten bewoont word, stel- 
    lende tot een verdere whaarschap haar personen en goederen 
    met renunciatie van alle exceptien in specie van onge- 
    telden gelde actum Harderwijk d. 13 Novemb. 1779 
1779. 19. Novemb    voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen en mede in 
geprothocoll. ten    qualiteijt als geerfden op Veluwe compareerden dr. Hen 
nieuw prothoc. Rubr.   drik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelbertina Geert 
Hierde Fol 400 Vs. fo   Schrassert, Ehelieden tutore marito, en bekenden wegens 
402. Hoven voor de Smee   opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug 
poort fo. 73. VS Hierde   delijk schuldig te weesen, aan en ten behoeve van Dr. Pe- 
fo. 403 VS. et 402.    trus Gijsbertus Wijnstok en Juffw. Sara Baltina Wijnstok 
    te samen ofte hare Erven een capitale summa van drie 
    duijsent drie hondert Car. guldens à 20. stuijvers ’t stuk, daar 
    van sij Comparanten jaarlijks op en 4. octob beloofden te 
    betalen eene interesse van drie gulden en tien stuijvers 
    van ijder hondert, sodanig egter, dat met drie gulden per centen 
    sullen kunnen volstaan, inval de interesse binnen drie 
    maanden na de verschijndag van ijder jaar voldaan werden, ne- 
    mende de Compartn. wijders aan in die betalinge der renthe in- 
    voegen voorsr. te continueren tot de effective aflossche en 
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    restitutie van dit capitaal toe, welke aflosse, ook alle 
    jaar sal kunnen en mogen of moeten geschieden, mits daar 
    van de opsage, een vierendeel jaars voor de verschijndag, van 
    een van beijde sijde gedaan werde, en sulks in eene onver- 
    deijlde somma, in goed hart silver geld, of geheele en 
    halve Rijders. 
    Tot nakominge van ’t geene voorsr en securiteijt van het 
    capitaal, renth en onverhooptelijk aan te wendene 
    kosten, de Comparanten verbonden haare personen en goe- 
    deren, en tot een speciaal onderpand stelden navolgende 
    parcelen ongerede goederen. als 1. Haar Erve en goed 
    genaamt Clarenstroom gelegen in de Vrijheijt van 
    Harderwijk, buurschap Hierden, bestaande in ’t huis 
    Hoff, Berg, schuur, boomgaard, en vier campr lands 
    nevens het weijland over de beek met de weijlands 
    hagen, en dat daar bij gehoort, gelijk ook de drie 
    math Hooijland onder den Ampte van Ermelo, Buur- 
    schap Hoophuijsen, mede onder voorsr erve gehorende 
    soo en als bij Compartn selfs gebruijkt word. 
            2o de vier St. Joris Hoeve Campen merendeels met hout toe 
    gepoot, met de oude heggen daar bij en om heen medex 
    onder den Ampte van Ermelo, buurschap Tonsel, agter 
    de stads weijde gelegen, met al wat daar in en op staat 
            3o ongeveer twee en een halve math hooijland genaamt 
    de steen camp gelegen in hierden naast de steencamps 
    haagens, van de schout Ardesch, thans bij haar selfs 
    gebruijkt werdende 
            4o Een camps land genaamt ’t molen campje, merendeels 
    sterk gebosch wijse bepoot, gelegen buijten de stad Harderwijk 
    aan de weijsteeg 
            5o Een Haagen genaamt de Cleverbosch in hierden voorsr 
    gelegen. 
            6o een Bosch en Hout gewasch genaamt de Holscamp 
    met den akker daar bij, omtrend de Bremer Bosch onder 
    voors schependom gelegen. en 
            7o de ingenshagen mede in voorsr Vrijheijt van Hierden 
    kennelijk gelegen. 
    Ten eijnde om aan ’t een en ander ten allen tijde alle 
    hinder, kosten en schade te komen verhalen, met 
    submissie aan alle Heeren Rechteren en Gerigten, en 
    met renunciatie van alle exceptien, insonderheijt die 
    van ongetelden gelde 
    T’oirkonde hebben wij Schepenen als geerfdens nevens de 
    Comparanten dese getekent en besegelt op den 17. Nov. 1779 
    was getekent, en voor ijder naam een cachet met rooden 
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    lakke gedrukt H:G: Wolfsen E.G. Wolfsen, H:H: 
    Pannecoeck als geerfde op Veluwen. H.J. Schrassert 
    mede als geerfde op Veluwe. 
    Voor Westervelt en Schrassert Schepen compareerde 
    Jan Eijsendoorn, welke verklaarde in qualiteijt als 
    volmagtiger van Jacob van Amstel als in huijwlijk 
    hebbende Hendrikje Beekmans, en van Pieter Kroes 
    als in huijwlijk hebbende Johanna Beekmans 
    wonende onder de jurisdictie der stad Haarlem, sij 
    vrouwen als meede erfgenamen ab intestato van wij- 
    len haar moeder Harmtje Hendriks laatst weduwe 
    Hendrik Jansen Prins, vermogens volmagt voor Bur- 
    germeesteren en Regeerders der stad Haarlem, op den 
    9. octobr. jongstleden gepasseert, ons vertoont, en sulks 
    naa genoegen gesien. 
    Benevens Willem Roest in qualiteijt als oudste dija- 
    con en Boekhouder van de dijaconie, representerende 
    Maritje Beekmans Ehevrouw van Harmen Aaltsen 
    thans van de publijcque armen profiterende, en mede 
    erfgenaam van haar vroosr moeder, in een vast en ste- 
    digen erfkoop in ’t openbaar d. 27. junij 1779 te hebben 
    verkoft, en kragt deser te cederen en transporteren aan en 
    ten erflijken behoeve van Aard Willemsen en Aaltje  
    Tijmons Ehelieden een Huijs met sijn plaatsje, staande 
    binnen dese stad in de groote markt straat tussen 
    het huijs van Reijer den Grooten ter eenre, en het schuurt- 
    je van de Wede. Gerret Poel ter andere sijde, doende 
    in verponding f 1 : 18 : 4. en aan straatgeld 15. stuijvs. 
    sulks voor twee hondert en twee en vijftig gulden vrij geld 
    waar van Comparte qualtbs. pred! bekenden voldaan en be- 
    taalt te wesen, des beloofden voorsr. parceel te wagten 
    en wharen kommervrij, en alle voorpligt, tot verpond. 1778, heer- 
    stede geld tot ult. junij 1779, en het straatgeld tot 
    1o. meij 1779. incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is 
    onder verband en submissie als na regten Actum 
    Harderwijk den 23. Novemb. 1779 
 
    Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde Grietje   
  Berends wede. van Gerret Roest met ons gaande en staande 
    haar verstand, memorie en uijtspraak volkomen magtig 
    bij acte van scheijding van d. 6. julij 1776. van haar over- 
    ledens mans vrienden volkomen gesepareert zijnde, welke 
    sij bij deese van vollen kragt en waarde behoudt. 
    En voorts over haar eijgendommelijke goederen komt te 
    disponeren in deser voegen 
    Stellende der halven tot haar eenige en universele 
    erfgenamen aan Geurt Roest, en Willemtje Alberts 
    Ehelieden, en bij voor overlijden haar lieder kinderen in der 
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    ouderen plaatse, naa doode van haar beijden, sodanig 
    dat sij lieder t’saam, en ijder van haar in ’t bijsonder naa 
    Comparants overlijden sullen hebben, en in een 
    volkomen eijgendom erven en besitten haar Comparants 
    gehelen boedel soo als die reijlt en zeijlt, soo wel 
    gerede als ongerede goederen, in en uijt schulden, 
    lusten en lasten, niets uijtbescheijden, buijten 
    tegen seggen en bespiering van ijmand 
    Zijnde dit des Comparants laatste en uijtterste 
    wil, met begeerte, dat deselve na haar overlijden, 
    sal gelden als testament, legaat, codicil, of andere 
    betere forme, soo als deselve na regten best sal 
    kunnen bestaan. 
    T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult 
    binnen Harderwijk den 30. Novemb. 1779 was nevens 
    twee cachetten en in rooden lak gedrukt getekent 
    H.J. Schrassert. J:H. Apeldoren. 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepen, compareerden  Geurt  
    Roest en Willemtje Albers Eheldr., welke verklaar- 
    den voor sig en haar erven uijt de hand te hebben 
    verkoft, en kragt deser te cederen en transporteren 
    aan en ten erflijken behoeve van Hendrik Albers 
    en Grietje Joormans eheldr. een huijs en plaats staande 
    binnen dese stad in de groote markt straat tussen 
    de huijsen van Cornelis Buurman, en dat van Evert Wil 
    lemsen, soo als Compartr. tot nu toe bewoont hebben, 
    doende in ordinar. verpond f 2 : 2 : 8 daar onder mede de 
    stads stuijver, en aan straatgeld 15. stuijvs. sulks voor 
    een summa van vier hondert gulden, waar van Compartr. 
    bekennen voldaan en betaalt te zijn des beloofden 
    voorsr. Huijs te wagten en whaaren kommervrij en 
    alle voorpligt, tot de verponding 1777. heerstede geld 
    tot ult junij 1779 en ’t straatgeld tot ult. April 
    1779 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is onder 
    verband en submissie als na regten Actum Harder- 
    wijk den 7. decemb. 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Jan  
    Boschman hier toe speciaal gequalificeert door Hen- 
    drik Zijnen, voor sig en mede als weduwenaar Boedelhouw- 
    der van wijlen Petronella Boschman, vermogens be- 
    hoorlijke volmagt d.d. 4. Febr. 1779, gelijk ons bij lecture 
    derselver gebleken is, voor soo verre sulks de onmundige 
    kinderen mogte aangaan, hier toe mede speciaal 
    geauthoriseert door de WelEd en Achtb. Heeren van 
    de Magistraat deser stad vermogens appointement 
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    d.d. 9. Febr. 1779 dewelke bekende q.p. volgens publijque 
    verkoping d.d. 20 Febr. 1779 in een vast en stedigen erfkoop 
    te hebben verkogt, en alnu kragt deses te cederen, trans- 
    porteren en in vollen eijgendom overtegeven aan en ten 
    erflijken behoeve van Goosen Pannecoeck een huijs en 
    Erve staande binnen dese stad op de hoek van de 
    kleijne marktstraat, naast het kalkhuijs van 
    Vrouwe de weduwe van Burgermr. J: Apeldoren ter 
    eenre en de Hoogstraat ter andere sijde, soo als het 
    selve bij voorñ Hendrik Zijnen laatst bewoond is ge- 
    worden, met de anexe camer, thans bij Baltus Schafte 
    naar in huur gebruijkt wordende, met alle des selfs 
    lusten en lasten, geene van die uijtgesondert, doende dit 
    parceel in ords. jaarlijkse verponding - - - - - - f 6 : 2 : 8 
    en straatgeld - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1 : 10 
    en sulks om en voor de summa van vier hondert vijf en 
    sestig Caroli guldens vrij geld, van welke koopspenningen 
    hij Comparant q.p. bekende voldaan en betaalt te zijn 
    Belovende hij Comparant q.p. dit parceel te sullen wagten en 
    wharen kommervrij, en van alle voorpligten daar van afte 
    doen en te betalen de ords. verpondinge over den jaare 1777. en 
    straat en heerstede geld over den jaare 1778 incluijs, alles 
    onder verband submissie en renunciatie als na regten 
    actum Harderwijk den 11 october 1779 
          Ru. 7. decemb. 1779 
    Voor Westervelt en van Cooth Schepenen compareerden Peter   
  Geurtsen en Maritje Jans Klok Ehelieden, met ons gaande 
    en staande, haar verstand ten vollen magtig, en verklaarde 
    uijt onderlinge liefde en genegentheijt malkanderen, en den 
    een den anderen, doende sulks reciproce kragte deser, te 
    legateren en bemaken het vrugt gebruijk van haare re- 
    spective goederen, welke d’eerst stervende sal komen nate 
    laeten, ten eijnde den langst levende sijn ofte haar leven 
    lang sal kunnen gebruijken, sonder tegen seggen ofte be- 
    spiering van ijmand 
    Daar benevens verklaart de tweede Comparante Maritje 
    Jans Klok voorsr.  tot haar eenige en universele erfge- 
    namen aan te stellen de voorkinderen van haar Ehe 
    man de eerste Comparant in dese, die haar sterfdag sullen 
    beleven, mitsgaders haar eijgen kinderen, welke uijt 
    haar bij deese haar Eheman mogten geboren werden, 
    soodanig dat dese samentlijk voor en na kinderen ega- 
    lijk sullen erven hoofd voor hoofd, mits dat de legitime 
    portie haar ouderen na regten competerende, en haar 
    sterfdag belevende onverkort 
    Dat dese erfnis door die kinderen niet eerder sal genoten 
    en geprofiteert werden, als naa dode van haar Vader 
    die deselve sijn leven lang in tugt sal behouden. 
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    Daar benevens legateert sij tweede Compartr. aan haar 
    suster Tonia Klok een blauwe sije rok met een weer- 
    schijn, en een wit gebloemt citz. jak, ’t welke haar 
    voorsr. suster immediaat naa Comparants dood sal 
    kunnen krijgen, sonder onder voorsr. tugt te behoren 
    Gelijk mede daar onder niet sullen behoren de 
    klederen van den eersten Comparant, welke de voor 
    en naa kinderen immediant naa doode van haar 
    vader in eijgendom sullen hebben en besitten. 
    Aldus hebben Comparanten dese haar laatste en 
    uijtterste wille geeijndigt, willende en begerende dat 
    deselve sal gelden als testament, legaat, codicil 
    of ander betere, soo als na regt best kan bestaan 
    T’oirkonde is  dese bij ons getekent en gesegult in Harder- 
    wijk den 11 december 1779 was nevens twee cachetten 
    in rooden lak getekent H. van Westervelt M:S: van  
    Cooth. 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen cpmpareer 
    de onse mede Raads vriend de Heer J.B. de Vries, wel- 
    ke verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
    sulks doende kragt deses, de Heeren Joan Colagan en 
    Zonen, kooplieden te Porto Oratava, om uijt des Compts. 
    naam van de Heeren Tripto en Bull mede kooplieden 
    op St. Crux de Teneriffe, of van die gene, die anders in 
    dat Comptoir mogten gesiuedeert zijn, afte vragen reke- 
    ning en verandwoording van een partij touwerk en papier, 
    volgens factuur in den jaare 1775, ps. ’t schip the Judith 
    Capt. John Haselope door den Compart. aan haar gesonde 
    om tot sijn meeste voordeel te verkopen, indien daar 
    van nog goederen onverkogt mogten weesen, deselve 
    voor de Compart. van haar overtenemen, en ten hoogsten 
    prijse afte setten, en bij aldien deselve reets tot gelden 
    mogten gemaakt zijn, de penningen daar van geprovenieert 
    te incasseren, en op de beste wijse overte maken, des noods 
    tegen de onwilligen te procederen, en alle middelen regtens 
    te gebruijken, en voorts alles te verrigten, wat de natuur 
    der saaken en stijlus loci vereijschen sal, en de Compa- 
    rt. selfs present zijnde sou kunnen mogen of moeten 
    doen, en ofschoon een ampeler volmagt vereijscht wierd 
    soo wil de Comprt deselve mits dese voor geinfereert gehou- 
    den hebben, met magt van substitutie, belofte van rati- 
    habitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
    als na regten Actum Harderwijk d. 11. december 1779 
    Voor Boonen en Schrassert Schepenen loofden en wierden Bur- 
    gen als voorvank regt is Jan Hendrik van Gaalen en An- 
    tonij van Asselt, voor het erf en sterfhuijs van Conraad  
    Davidsen. des beloofden David Coenraads, Aebel van der  
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    Horst en Frankje Coenraads Ehelieden, en Hendrina Coen 
    raads kinderen en erfgenamen van voorsr. Coenraad Da 
    vidsen geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum 
    Harderwijk den 28 decemb. 1779 
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als overweesmeesteren 
    loofden en wierden Burgen als voorvank regt is Hendris  
    Priester en Eijbert Gerretsen voor ’t erf en sterfhuijs van 
    Hendrik Harmsen van ‘t Land, des beloofden Aard Claa- 
    sen en Evertje Hendriks Ehelieden, Teunis Harmsen van  
    ‘t Land, voor sig, en sig sterk makende voor Berentje en 
    Petronella van ‘t Land thans niet present zijnde, An- 
    dreas Apeldoren en Gerret Schuurman bij de Heeren 
    van de magistraat aangestelt tot voogden over Har- 
    mannus van het Land, en Eva Staals als moeder en voog- 
    desse van de minderjarige Arend van ’t Land als kinderen 
    en erfgenamen van voorsr. Hendrik Harmsen van ’t Land 
    voorsr. Burgen te wharen als erfhuijs regt is. actum d. 7. dec. 
    1779. 
      Lectum et recognitum 
      d. 7. Januar. 1780. 
 
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
    Grietje Hoefnagel Weduwe van Marten Vermeer, 
    overdenkende de sekerheijt des doods, dog onsekere uure 
    van dien, en niet gaarne uijt dese wereld willende scheij- 
    den, sonder alvorens deese navolgende schikkinge onder 
    haare kinderen gemaakt te hebben, daar toe dan tre 
    dende, verklaarde de Comparante, na dat ons alvorens was geble- 
    ken, dat deselve haar verstand, memorie en uijtspraak volko 
    men magtig is, bij desen, haare wille en begeerte te zijn, dat 
    naa haar overlijden, haar dogter Jannetje Vermeer, boven en 
    behalve haar geregte erfportie sal voor uijt trekken het 
    Huijs en Erve staande naast het geene daar Comparante 
    woont ter eenre, dat van Willemtje Everts ter andere zijde, als 
    meede ’t huijs, naast dat van Cornelis Buurman ter eenre, en 
    de agterdeur van Nicolaas Wesenhagen ter andere sijde, beijde 
    in de Schoemakersstraat beijde vrij en onbeswaart ende 
    sulks in compensatie van haare getrouwe sorge en 
    dienst, dewelke haar gem. dogter soo ten tijde van Cpmpa 
    rantes mans leven, als tot nu toe in het waarnemen der 
    Huijshouding en affaires van den boedel heeft bewesen 
    sonder dat deselve eenig loon genoten heeft 
    Willende en begerende, dat deese haare begeerte stiptelijk 
    sal agtervolgt worden, en inval sig haare andere kinderen hier 
    tegen quame te versetten, en haare voorñ Dogter Jan 
    netje het geene voorsr. te bedisputeren, soo is Compa- 
    rantes wille, dat deselve als meijd voor loon uijt den 
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    boedel sal trekken s’jaars vijftig gulden te rekenen van 
    de tijd af, dat haar dogter Grietje Vermeer met Reijer  
    Vermeer getrouwt is tot Comparantes sterfdag toe 
    Te Oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en 
    bezegelt op den 8. Januarij 1780. getekent H:H: Pan 
    necoeck. W. de Meester, en voor ijders naam een cachet 
    met roode lakke gedrukt. 
 
    Voor de Meester en Schrassert Schepenen loofden en 
    wierden Burgen als voorvank regt is Andre Stolte  
    en Roelof Jagers  voor het erf en sterfhuijs van 
    Vrouwe Elisabeth Clara Benninga weduwe wijle 
    de Heer Everhard Eusebius van Cooth, des beloofden 
    onsen mede raads vrind den Heer Marten Steven van  
    Cooth med. doct. sig sterk makende voor des selfs 
    Broeder den Heer Stanislaus van Cooth med. doct. Phij- 
    sicus van ’t overquartier van Gelderland en Juffer Agnes  
    Eusebia van Cooth, kinderen en Erfgenamen ab intesta- 
    to van voorsr. weduwe van Cooth geseide Burgen te  
    vrijen als erfhuijs regt is. actum Harderwijk den 10. 
    Januar. 1780. 
  
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden 
    de Heeren en Mrs. Jacobus Apeldoren en J:H: Apeldoren 
    en verklaarden in de beste en bestendigste forma van 
    regten te constitueren en magtig te maaken, doende 
    sulks kragt ende mits deesen den Heer en Mr. O:D: 
     Wakker Advocaat voor den Hove van Gelderland om 
    haar Comparanten saake als impetranten C.M.H. Loshe 

    Essageur particulier, Hendrik Mooijen Smit mr. pro se, en na 
    mens de samentlijke Muntgesellen gedaagdens voor den 
    Hoven van Gelderland, waar te nemen, alle termijnen van 
    regten te respicieren en te verrigten all het geene na 
    nature en omstandigheden der saken nodig en dienstig 
    weesen sal, ook om penñ te ontfangen en daar voor te 
    quiteren, en voorts generalijk alles te doen, als de Heeren 
    Comparanten alhier voor geinfereert gehouden willen hebben 
    met belofte van ratihabitie en indemniteijt, ook met 
    magt van substitutie, mits den Heer Geconstitueerde 
    verpligt blijft te doen behoorlijke verandwoording van het 
    van het geene ter saake voorsr. sal komen t’ontfangen  
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    alles sub clausulis de jure solitis en necessarus, waar op 
    de Heeren Comparanten gestipuleert hebben ten effec- 
    ten als na regten Actum Harderwijk den 14. Januar. 
    1780. 
  
    Voor deselve Schepenen compareerden Marten Hendrik  
    Lohse Essaijeur en Hendrik Moojen Smitmeester der 
    provinciale geldersche munt voor sig en naamens de 
    gesamentlijke gesellen, daar toe speciaal versogt, en voor 
    de selve sig sterk makende, en verklaarden in de beste 
    en bestendigste forma regtens te constitueren en vol- 
    magtig te maaken den Heer mr - - - - - - -van Meurs 
    Advocaat voor den Ed. Hove van Gelderland. ten eijnde den 
    Comparanten saamen waar te neemen speciaal, om naamens 
    haar op den 20. Januarij aanstaande te compareren voor de Ed. 
    Mog. Heeren Commissarissen van den Hove provinciaal 
    t’Arnhem die comparitie met de resp. Advocaten O:D: Wak 
    ker en Apeldoren te respicieren met deselve t’accorderen en 
    tranfigeren, en liquideren voorts, en in ’t generaal alles te doen 
    wat de Comparanten selfs present zijnde souden kunnen, mogen 
    en moeten doen, met magt van substitutie belofte van ratiha 
    bitie en indemniteijt, onder verband en submissie als na regten 
    Actum den 17. Januar. 1780. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als Overweesteren compa  
  reerde de Heer Everhardus Scheidius, Hoogleraar in de Theolo- 
    gie en Oostersche Taalen op d’universiteijt binnen dese stad, 
    als weduwenaar en Boedelhouder en Tugtenaar van wijlen Vrou 
    we Anna Maria Peiffers, welke verklaarde, voornemens te 
    zijn om over te gaan tot een tweede Huijwlijk, eer en bevorens 
    daar toe te komen, zijn voor af bij de Heeren van de Magi- 
    straat uijt een nominatie van vier personen tot voogden 
    over desselfs drie minderjarige kinderen aangestelt mr. Petrus  
    Gijsbertus Wijnstok en mr. Jan Gelderman Junior, welke met 
    nauwkeurige examinatie van de staat des boedels, met en 
    benevens de Comparant hebben geformeert de volgende afgoeding  
  om voor sijn drie minderjarige kinderen met namen Jan Phi- 
    lip Willem Peiffers en Maria Jacoba Scheidius te verstrek 
    ken tot een bewijs van haar moederlijk versterf 
    Om hier toe te koomen, dient voor af gepremitteert te wer- 
    den ’t geen met relatie tot dese minderjarige gevonden werd, 
    in de Huijwlijks voorwaarde binnen Amsterdam d. 12. sept. 
    1766. tussen dese Ehelieden voor dedingsmannen opgerigt, 
    waar omtrend staat te letten, dat Anna Maria Peiffers 
    in huijwlijk heeft aangebragt boven en behalven haar kle- 
    deren en lijfsbehoor, mitsgaders ijts van den inboedel een 
    obligatie groot twintig duijsent guldens ten laste van Wil- 
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    helmus Peiffers d.d. 21. sept. 1766 tegens 2½ persent, als mede drie  
  hondert gulden aan contant geld, voorts bedongen zijnde tussen dese 
    Ehelieden geen gemeenschap van goederen, sal plaats hebben 
    dog ten aansien van winst en verlies, staande huijwlijk gevallen 
    sal deselve gemeen zijn 
    Soo bij het overlijden van d’eerst stervende, kinderen voor han- 
    den waaren, de langstlevende, den eijgendom van den gehelen in-  
  boedel sal genieten, als meede, soo er drie kinderen, soo als in 
    dit geval, voor handen waaren, sal de langst levende, daar en 
    boven in eijgendom profiteren een vierde gedeelte van het 
    geen de eerst stervende, buijten den inboedel komt nate 
    laeten, tot welkers nadere elucidatie gem. Huijwlijks 
    voorwaarde, benevens een testamentaire dispositie 
    door voorsr. Ehelieden d. 17. Januar. 1776 in Harderwijk voor den  
  Academische exe Senaat opgerigt, waar bij de langst le- 
    vende sijn leven lang getugtigt is, verders contine- 
    rende een dispositie tussen haare kinderen, in de weesen 
    kas deser Stad is werden geseponeert 
    dien volgens verklaarde den Comparant aan gemelte sijn 
    drie kinderen voor haar moeders versterf te bewijsen een 
    capitale summa van vijftien duijsent gulden, mede begre- 
    pen onder de vorens gemelde obligatie van twintig duijsent 
    gulden, welker ¼ part desen Compart. volgens de teneur 
    der Huijwlijks voorwaarde in eijgendom competeert, en ten 
    aansien van ’t overige de tugt, welke obligatie tot 
    securiteijt der kinderen in orginali aan Heeren Over wees- 
    meesteren sal werden overgegeven, om voor de kinderen be- 
    waart te werden, ten eijnde deselve volgens dispositie 
    van Comparant en wijlen sijn overleden vrouw, meerderjaarig 
    zijnde een ijder sijn derde part ad vijf duijsent gulden, soude 
    kunnen verkrijgen, onvermindert tugt bij ’t testament 
    geexprimeert 
    Daar benevens heeft den Comparant aan sijn minderjarige be- 
    wesen eenige klederen, mits gaders het geen verder gespeci- 
    ficeert staat op eene memorie door den Comparant selve 
    ondertekent, en aan dese acte onder het cachet van den secre- 
    taris geannecteert, en geconfidereert sal worden, als in dese 
    woordelijk geinfereert, en welke goederen onder de bewaring 
    van dese Comparant sullen blijven berusten. 
    Daar benevens heeft den Comparant voor ons verklaart dat 
    de drie hondert guld. aan contante penñ, bij voorsr. Huijw- 
    lijks voorwaarde vermelt, en door de overledene bij het in- 
    gaan van ’t huijwlijk aangebragt, en waar in de minderja- 
    rige ¾ soude competeren, in ’t huijshouden zijn geconsumeert, 
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    en ook vervolgens gedurende het huijwlijk minder gewonnen 
    als verloren is, welck verlies de kinderen de helfte souden 
    moeten dragen, maar in tegendeel, de Comparant uijt een 
    vaderlijke toegenegentheijd het verlies alleen op sig 
    neemt, sonder sijne kinderen daar mede te belasten, nog 
    te debiteren, voorts op sig nemende alle schulden en 
    lasten, welke voor tegenswoordig in den boedel gevonden 
    werden, belovende sijne kinderen daar voor ten allen tijde 
    voor alle op en aanspraak te sullen guaranderen, onder 
    verband van sijn persoon en goederen ten bedwang en submis- 
    sie als na regten 
    Eijndelijk heeft den Comparant belooft en aangenomen en dese 
    sijne drie kinderen te sullen alimenteren, reden, en kle- 
    den agtervolgens haar fatsoen, en omstandigheden des boedels, 
    en deselve bij continuatie te instrueren, en te doen lee- 
    ren alles wat den Comparant ten besten, ende naa vermogens 
    der kinderen sal oordelen te behoren 
    Voorts waaren hier aan over en mede te vreden de boven ge- 
    noemde aangestelde voogden 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
    Harderwijk den 17. Januar. 1780 
            de daar bij geannecteerde specificatie 
            luijt als volgt. 
    Specificatie van ’t geen tot het lijf van wijlen Mevr. 
    Anna Maria Scheidius geboren Peiffers behoort heeft. 
             1 Een kist met klederen en sij wat en door haar WelEd. Moe- 
    der (: Mejuffrouw Maria Jacoba Peiffers, geboren Kuijk van  
    Mierop :) eenigen tijd na het overlijden, naa Amsterdam op 
    mijn versoek medegenomen, om aldaar bewaard, en tot ge 
    bruijk van mijn eenigst dogtertje Maria Jacoba Schei 
    dius, geemploijeert te worden 
             2 Een kerk bijbeltje met goud 
             3 een dito met kleine goude knopjes 
             4 een dito fransch bijbeltje, dog sonder goud. 
             5 Een goud sak horologie, met een gouden haak en ketting 
    en een daar aan hangend in goud gevat cristallijne cachet 
             6 een silver knip – beursje, waar in twee silvere cachetten 
    een silvere naaldekoker, en een dito vingerhoet, en een schild- 
    padde met silver gemonteert doosje 
             7 Een cristallijne vlesje met goude kettingjes. 
             8 Een silver goud – poeder doosje met een paarlemoeren dekseltje  
           9 Twee goudene oorringen, met een diamant van binnen, 
    en rondom met paarlen omset, hier bij ook nog twee andere 
    kleijne goudene oorringetjes. 
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            10 een paar silvere schoegespen 
            11 een sijlver etui met sagrijn 
              zijnde dit alles, voor soo ver mij bewust is 
    Harderwijk        get Ev. Scheidius. 
    d. 16. Januar. 1780. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als overweesmees- 
    teren compareerden Jan Jacobsen voor sig, en als wduwe- 
    naar en boedelhouder van Willemtje Alberts ter eenre 
    Jacob Jansen, Albert Jansen en Cornelia Harms Ehe 
    lieden, Peter Jansen, Jan Karssen en Grietje Jansen Ehe- 
    lieden, sig sterk makende voor haar minderjarige Broe- 
    ders Jan Jansen en Dirk Jansen, als mede Albert  
    Antink en Albert Jansen voorsr. als aangestelde 
    voogden van Gerretje Gerrets minderjarige dogter van 
    Gerret Jansen en Jannetje Jacobs in leven Ehelieden 
    saam kinderen en kindskinderen van Jan Jacobsen en 
    Willemtje Alberts voorsr. ter andere sijde, en verkla- 
    ren ten eijnde om dese boedel naa behooren te verdelen 
    en waarvan de een helft behoort aan den eerste Comparant 
    en de andere helft aan de laatste Comparanten, is ten 
    dien eijnde den inboedel, vissereij, schuijt ap en dependentiën 
    door twee onpartijdigen, te weten Hendrik Karssen en Hen 
    drik Freriksen getaxeert op negenhondert gulden, en de 
    schulden van den boedel op seven hondert gulden, rest om te 
    verdelen twee hondert gulden, waarvan de eene helft ten   
    vollen aan de eerste Comparant competeert, en de andere 
    helft in seven egale portien tussen de laatste Comparanten 
    diende verdeelt te werden, maar uijt toegenegentheijt voor 
    de vader, de kinderen samentlijk geresolveert zijn en mits 
    dese verklaart hebben, om haar vader te laaten verblijven 
    in den gehelen boedel, en dat de ongetrouwde thans bij 
    haar vader in huijs zijnde, aangenomen hebben sijn leven 
    lang de kost te sullen winnen, waar voor sij bij het over- 
    lijden van haar vader voor uijt sullen genieten, een sekere 
    stuijver, als sij lieden na redelijkheijt sullen bevinden te be- 
    horen 
    Opdat de minderjarige dogter van Gerret Jansen en Jannetje  
    Jacobs in leven Ehelieden, bij deese voorsr. overeenkomst met 
    de Grootvader van dese minderjarige, niet benadeelt werde, heb- 
    ben wij op approbatie van Haar WelEd. en Achtb voorsr. voog- 
    den geautoriseert, om dit minderjarige kind soo ten aansien 
    van haar grootvaderlijk en grootmoederlijken boedel uijt te 
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    kopen voor vijftig gulden welke dese voogden van Jan Jacob- 
    sen voorsr. ontfangen te hebben, deselve daar voor quiterende 
    kragt deser, renuncierende in naame van dese minderjarige 
    van alle regt, actie, en pretensie, die sij nu en in’t toeko- 
    mende mogte vermenen op geseide boedel te competeren 
    daar en tegen beloven de samentlijke kinderen van Jan 
    Jacobsen om dese minderjarige te sullen guaranderen voor 
    alle aanspraak en naamaning, die dese voogden ofte 
    dese minderjarige uijt hoofde van desen boedel mogte over- 
    komen, waar toe sij ijder haar personen en goederen zijn 
    verbindende. 
    sullende voorts dese ontfangen vijftig gulden sonder ver- 
    suijm door de voogden aan ons als over weesmeesteren werden 
    overgetelt om voor dese minderjarige bewaart te werden 
    T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent bin- 
    nen Harderwijk den 18. Januar. 1780. 
  
    Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Stoffel   
  Hendriksen, Jacob Teunissen en Maartje Hendriksen Ehel. Hen- 
    drik Petersen en Annetje Willems Ehel. Cornelis Petersen 
    en Trijntje Jans eheldr. en Geurt Rutgersen, en Petertjen Pe- 
    tersen Eheldr. tutoribus maritis, samentlijke erfgenamen 
    van Hendrik Stoffelsen en Gerretjen Cornelissen in leven Ehel. 
    en bekenden, een ijder voor soo veel deselve mogte aangaan 
    voor sig en hunne erven, bij publijeque verkopinge, gehouden 
    op den 1. Augustus 1778, in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
    hebben verkogt, en over sulks kragt deses te cederen, en in vollen 
    eijgendom tre transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
    Wouter Jansen en Jannetje Jacobs Ehel. en hare Erven, een 
    Hagentje gelegen onder deses stads schependom, waar aan ten oos- 
    ten gemene weg, ten suijden de Elsweg, ten westen de koper 
    selfs, en ten Noorden de Erfgenamen van Helmig Corne 
    lissen het naaste gelandt ende gelegen zijn, met alle des selfs 
    lusten en lasten, geene van dien uijtgesondert, doende in ords. 
    s’jaarlijkse verpondinge f : - 2 - :, en wel voor de summa van een 
    hondert Caroli guldens, van welke sij Comparanten bekenden 
    voldaan en betaalt te zijn, belovende daar en boven dit par- 
    ceel als vrij alodiaal deilbaar goed te sullen wagten en wah- 
    ren soo als erfkoop regt is onder verband van personen en goe- 
    deren met submissie als naa rechten actum Harderwijk 
1780. 21. Januar.   den 18 Januar 1780. 
  
geprothocoll. ten nieu-   Voor Westervelt en Scheltinga Schepenen en Richteren 
we prothocoll. Rubr.   in tempore compareerde de Heer J:B: de Vries onsen mede Raeds 
Wulle Wevers straat    vrind, en verklaarde omni melioviem onder reserve van exceptien 
fo. 223, get. Abr. van de   en beneficien rechtens bij dese te doen pand keringe   
Graaff secr    nulle en wederregtelijke Peindinge als de Heer C:W: van Haer 
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    solte op den 18. decemb. 1779 op de gerede goederen, actien en 
    crediten van hem Comparant te onregt heeft ondernomen, 
    en heeft den Comparant voor de schult en kosten, loco cau 
    tionis verbonden sijn persoon en goederen en tot een speciaal 
    onderpand gestelt sijn huijs en erve binnen dese stad in 
    de wullewevers straat kennelijk staande. configuerende 
    ter voldoening aan deser stads willekeur 12. Heeren 
    ponden om te strekken ten fine als naa regten actum 
    den 21. Januarij 1780. op dato geconsigneert 12. H.lb get Abr.  
    van de Graaff secr onderstout den Roeijdr. Gelderman gigt   
  met consent des heeren dese bovenstaande acte van pand- 
    kering te hebben geinfenieert aan mr. J:C: Huijsman 
    als advocatus in causus actum insinuatum et relatum 
    den 25. Januar. 1780 get Abr. van de Graaff secr. 
 
    Voor Boonen en de Vries Schepenen compareerde de Heer 
    Isaac Roos wonende alhier, in qualiteijt als bij acte 
    door sijne Moeder wijlen Vrouwe Anna Vink, in leven 
    weduwe van den Heere Bernard Martin Roos, in zijn Ed. 
    leven oud Schepen der stad Rotterdam, en koopman aldaar, 
    op den 26 Maart 1775 onder de hand getekent, uijt kragt 
    van de clausule reservatoir vervat in haar testamente. 
    op den 24 September. 1761 voor Herbert van der Meij, in lee- 
    ven Notaris en sekere getuijgen alhier gepasseert, 
    en door haar Ed op den 2. december 1777. met er dood geconfir- 
    meert, nevens den Heere Michiel Plemp, Koopman te 
    Rotterdam, en den WelEd. gestr. Heere Bastiaan Molewa- 
    ter, in leven oud President Schepen der stad Rotterdam voors. 
    op den 19. deser maand Januarij aldaar overleden, aangestelt 
    zijnde tot Executeur van den voorsr. testamente, voogd over alle 
    minderjarigen daar inne oojt geraakt, en tot administra- 
    teur van derselver goederen. En verklaarde hij Heer Compt. 
    vermits het overlijden van welgem. Heere Bastiaan Molewa- 
    ter, en uijt kragte van der magt van assumtie hem Compt. 
    ingevolge van den boven gem. Testamente van sijne Vrouwe 
    Moeder komende, bij desen nevens hem en voorñ Heere 
    Michiel Plemp te assumeren tot Executeur van den 
    voorsr. Testamente van wijlen welgem Vrouwe Anna Vink, 
    in leven Weduwe van den Heere Bernard Martin Roos en 
    opgevolgde Codicillaire acten, voogd over alle minderjarigen 
    daar inne geraakt, en administrateur van der selver goederen, 
    den Heere Arnout Nahuijs oud Schepen van den Hove en Hoge 
    Vierschare van Schieland, wonende te Rotterdam, met al- 
    sulke ampele last, magt en authoriteijt als bij den 
    voorsr. Testamente en Codicillaire dispositien is vervat 
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    waar toe bij desen word gerefereert, en welke hij Heer Compt. 
    houdt voor alhier gerepereert 
    Voorts verklaarde hij Heer Compt. gem. Heeren Michiel  
    Plemp en Arnout Nahuijs te constitueren en volkomen 
    magtig te maken bij deese, omme alle differentien 
    en verschillen, tusschen de Executeuren van den Testa- 
    Mente van wijlen meer gem vrouwe Anna Vink, en 
    tusschen den Heere Daniel Harart Koopman wonende 
    te Rotterdam voorsr subsisterende te compromitteren 
    en te verblijven aan de decifie van arbiteren, soo en in dier 
    voegen als gem Heeren sijne mede Executeuren sullen 
    goedvinden, ten dien einde ten overstaan van Notaris 
    en getuigen te passeren acte van compromis onder verband 
    van den Boedel en goederen bij meergem overledene vrouwe 
    Anna Vink nagelaten, met renunciatie van relief 
    en appel, en onder overgifte tot willige condemnatie 
    van den Hove en Hogen Rade in Holland, met consti- 
    tutie van Procureurs, so tot het versoeken van de voorsr 
    condemnatie als tot het consenteren in deselve. 
    Belovende hij Heer Comparant altoos te sullen approberen 
    en gestant doen, al het geene bij gem. Heeren zijne meede 
    Executeuren ten dien opsigte, en uijt kragte deser zijn sal 
    gedaan en verrigt onder verband van sijn Heer Compt. persoon en 
    goederen geene uijtgesondert, deselve stellende ten bedwang als 
1780. 31. Januar    na regten actum Harderwijk d. 22. Januar. 1780. 
  
geprothocoll. ten nieuwe          1780 31. Januar ter instantie van Johan 
prothocol. Rubr kleijne          na Sas geregistreert de volgende acte 
Oosterwijck fo. 334 Vs.   Voor Holthe en R:O: Schrassert Schepenen compareerde Cornelis  
    Michelsen ende Beertje Michelsen, dewelke verklaarden mits 
    dese voor haar en haren Erven opregt en deugdig schuldig te zijn 
    aan den Weleerwaarden Heer Willem Heshusius Predikant tot  
    Rencum, in huijwlijk hebbende Maria Aartsen, universele Erf- 
    genaam van haar vader Zalr. Coopman Jan Aartsen, en Anna  
    Heijdelberg Wede. Sas en haaren Erven een ijder voor sijn aandeel. 
    Eerstelijk een somma van 357. gl 10. stuijvers, heenkomende we- 
    gens aangetelde en verstrekte penñ aan haar Moeder Zalr. Grietje  
    Heijmens, vermogens getekent handschrift in dato den 8. october 
    1740, als meede nog een somma van 39 glns. en 2 stvs meede 
    wegens aan haar verstrekte penningen, dus te samen een 
    somma van 396 gulden en 12 stuijvers. tot voldoeninge van de 
    welke sij voorsr Comparanten bij deesen verwillekeurden alle 
    haare gerede goederen, soo schuijt, seijlen, touwen, ankers 
    fuijken, netten, en vorders all wat tot haar Visscherije gehoort 
    niets daar van uijtgesondert, die parate Executie van desen Wel. 
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    Edelen stad gerigte, bekennende van der selven kragt genoegsaam 
    geinformeert te zijn, en die voorñ Crediteuren die selve Exe- 
    cutie ten allen tijde, wanneer haar sulx believen sal intenteren 
    mogen, verbindende sij Comparanten, bij insuffisance van het 
    gerede, daar en boven nog ten behoeve van haare welgem 
    Crediteuren haar Huijs staande alhier ter stede in den Oos- 
    terwijck, bij haar Comparanten selfs bewoont en gebruijkt wor- 
    dende, om het selve meede voor die schuld te konnen en te 
    mogen aantasten, en aanvaarden, als off het selve reets 
    verwonnen was, renuncierende derhalven sij Comparanten 
    bij desen wel expresse van het regt van verjaaring en verda- 
    ginge, en alle vordere exceptien en beneficien van regten 
    desen eenigsints contrariërende, en blijvende deese overgifte 
    in sijn volle kragt en waarde tot de volle voldoeninge toe 
    Actum Harderwijck den 27. Novemb. 1750 
          Ru. 31. Januar. 1780. 
  
    Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden 
    Dirk Pennink en Cornelia de Bank Eheldr, welke bekenden 
    voor sig en hare Erven in eenen vast en stedigen erf 
    koop te hebben verkoft, en kragt deses te cederen en trans- 
    porteren aan en ten erflijken behoeve van Vrouwe E. van  
    Kolk Wed. en Boedelhouderse van wijlen den Heer en Mr 
    J: Apeldoren een hoff gelegen voor deese stad in de Nijptang, 
    tussen de Hoven van Vrouwe koperse, voor een summa 
    van twee hondert en dertig gulden vrij geld, waar van be- 
    kenden mits dese voldaan en betaalt te weesen, doende in 
    ordinaris verpondinge behalven de stads stuijver f : - 14 : 14 
    belovende voorsr.  Hoff te wagten en te wahren kommervrij, 
    en alle voorpligt, tot de verpondinge 1778 incluijs daar van 
    aftedoen als erfkoop regt is onder verband als na regten actum 
    Harderwijk den 31. Januar 1780. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Burgen 
    als voorvank regt is, Claas Schuurman en Gerret Schuurman voor 
    het erf en sterfhuijs van Lijsebeth Hendriks, weduwe van 
    Peter Futen, des beloofde Hendrik Breunissen, des overledens 
    soon bij haar eerste man Breunis in ehestand geprocreërt, als 
    mede Jannetje Peters haar dogter, bij haar laatste man Peter 
    Futen voorsr geprocreërt, als haar naaste erfgenamen ab intestato 
    voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is Actum Harderwijck 
    den 8. Febr. 1780. 
  
1780. 8. Febr ten aansien   Voor de meester en Schrassert Schepenen compareerden Juffr 
van de 6. jarige Losse   Helena Catharina van Erckelens voor sig selfs, en mede 
geprothocoll. ten    als het regt van eijgendom volgens acte van cessie in dato den 11. 
nieuw. prothocol. Rubr   decemb. 1776 verkregen hebbende van haar Broeder mr. Johan van  
Hoven fo. 76    Erckelens, overpander van Veluwe, en alsoo voor 2/6. parten, mr. H:J. 
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    Ardesch, als volmagtiger van Theorus Muntinck en M.C. van   
   Erckelens Echteldr., ingevolge acte van volmagt voor Burger- 
   meesteren Schepenen en Raad der stad Zwol, den 12. Novemb 1779, 
   ad huncm actum gepasseert, soo en als ons bij lectuur van 
   deselve is gebleken, voor 1/6 part voorsr de Heer Pelgrom Ardesch   
 en Vrouwe Charlotte van Erckelens Ehelieden voor haar selfs 
   en mede als het regt verkregen hebbende van Engelberth Bleuth   
 weduwenaar en Boedelhouder van Vrouwe E.M. van Erckelens 
   ingevolge verkoping bij executie, naa voorgaande peindinge 
   en aankering door Cornelis van den Bosch op de goederen van gem   
 E. Bleuth en vrouw, geentameert door het gerigte alhier in 
   den gepasseerden jaare 1779 gedaan, en alsoo voor 2/6 portien en 
   eijndelijk de Heer Joost Harmen van Erckelens mede voor 1/6 part   
 en verklaarden als gesamentlijke respective Eijgenaren voorsr. 
   bij desen op d. 27. decemb. 1779 in ’t openbaar te hebben verkoft en over  
 sulks kragt deses te cederen en transporteren aan en ten behoeve 
               van de wijnkoper Eijbartus Apeldoren en Geertruijd Stant Ehelieden 
   ende haare Erven haar Huijs en Erve met de plaatse agter, 
   huijs en schuur daar agter, staande in de Vehestraat gelegen 
   binnen dese stad naast het huijs van Harm Lunterbosch ter 
   eenre, en het straatje naast het Fraterhuijs ter andere sijde 
   soo en als het selve door Comparenten Ouders nagelaten, en tot 
   nog toe onder haarlieden onverdeelt is beseten geweest, met all 
   des selfs regt en geregtigheijt, lusten, lasten en servituten, doen- 
   de jaarlijks in ordinaris verponding behalven de stads stuijvers in 
   twee posten als d’eene met - - - - - - - - - - - - - - - - - f 7 : 2 – 
   en d’andere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      1 : 11 : 14. 
   en alsoo te saamen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 8 : 13 : 14. 
   nevens het straatgeld, en andere lasten, soo van waak, put en 
   pompgeld daar op staande, ende sulks voor eene summa van drie 
   duijsent en drie hondert guldens en 20 stuijvs. ’t stuk vrij geld, daar 
   van de Comparant, een ijder voor sijn voorseide  geregte portie en aan- 
   deel, bekenden voldaan te wesen. Belovende over sulks voorsr. Huijs 
   en Erve te wachten en wharen en alle voor kommer vrijer van aftedoen, de 
   verponding over ordinaris 1778, het heerstede geld tot ult. junij 1779 en 
   straatgeld tot 1. Novemb. 1779 alles ingesloten, als erfkoops regt is 
   En vermits de 1/6 portie van voorñ E. Bleuth en E.M. van Erckelens 
   bij Executie is verkoft, en alsoo met inbeding van het regt van losse 
   volgens willekeur, soo verklaarden de Comparantn. des wegens den koper  
 van dit parceel te vrijen en guaranderen, onder verband van haaren 
   principaals personen en goederen, en daar en boven speciaal te verbin- 
   den haarlieder Hoff even buijten dese stad in de Smeepoorter Touw- 
   baan gelegen, ten effecte als na regten behoort, met submissie 
   als naa regten, onder renunciatie van alle exceptien Actum 
   den 8. Februarij 1780. 
  
   Voor Boonen en de Vries Schepenen compareerde Willem van Laar 
   mr. Broodbakker binnen dese stad, en verklaarde in de beste en 
   bestendigste forme van regten, kragt deser, te constitueren 
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   den Heer mr. Jan Willem Fichler Burgermeester der stad Deventer 
   ten eijnde om van Willem Calter, wonende te Denecam onder het Ge- 
   rigt van Oostmarsum, te vorderen soodane pretensien als den Heer 
   Geconstitueerde specifijcq sal werden over gegeven, spruijtende 
   uijt camerhuur, kostgeld en verschot, sedert de laatste vier  
   jaaren, dat wijlen des selfs soon Everwijn Calter, tijdes dat deselve 
   binnen dese stad op de Academie zijnde, een caner aan Comparts 
   huijs betrokken hebbende, en aldaar in de kost geweest zijnde, is 
   schuldig gebleven deselve in der minne, en des noods gerigtelijk 
   daar voor aan te spreken, bij delaij, in regten te vervolgen, daar 
   voor te caveren, termijnen regtens te respicieren, sententien te 
   aanhooren, van de nadelige te provoceren, de voordelige ter 
   executie te doen leggen, ook te kunnen accorderen, transfige- 
   ren, penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts 
   generaliter alles te doen, en te verrigten, wat de Compart. selve 
   present zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, alles 
   met magt van substitutie, assumptie, belofte van ratiha- 
   bitie, en indemniteijt onder verband van Comparts. persoon en 
   goederen met submissie als na regten, des de Geconstitueerde 
   verpligt blijve te doen bewijs rekening en reliqua actum Har- 
   derwijck den 10. Februar. 1780. 
  
    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Anthonij van Asselt en 
   Dirkje Davids Ehelieden, sij vrouwe een dogter van david davidsen en    
 Hendrikje Jans in leven Ehelieden, sig sterk makende voor haar susters    Beertje 
Davids, Johanna Davids en Metje Davids, waar van er twee wonen 
   t’Amsterdam, en een te Hulst, bij een missive .d.d. 2 en 26. sept 1768 
   gedeclareert hebbende, ten eene maal van desen boedel te renunci- 
   eren en aftesien, soo als ons uijt deselven is komen te blijken, en ges. 
   boedel aan Comparanten overtelaten, verklaren mits dese, dat 
   haar voorsr. ouders den 19. meij 1766. volgens handschrift verkogt heb- 
   ben aan Coenraad Davidsen een huijs met een plaatsje, staande bin- 
   nen dese stad in de Rabbestraat, naast St. Jorisput ter eenre, 
   het huijs van de Wede. Roelof Riphagen, en dat van de Wed/de Fredrik van   
 Aaken ter andere sijde, voor een summa van hondert dalers, op con- 
   ditie, dat dese koopspenñ met huur souden werden betaalt 
   als mede dat beijde de verkoperen daar in souden blijven woonen haar 
   leven lang volgens gem handschrift 
   Vermits de verkoperen reets overleden zijn, als ook den koper Coenraad 
   Davidsen, des selfs soon david Coenraads wel genegen was dit voorsr. 
   huijs aan sig te neemen, en betalen daar voor de nog resterende 
   koopspenñ ad ses en vijftig gulden, welke sij Compartn bekennen 
   van hem ontfangen te hebben, dienvolgens voorsr. huijs denselven 
   en sijn erven transporterende, en in vol eijgendom over gevende, doende 
   in ordinar. verpond. sonder stads stuijver f 2 : 0 : 8 en aan straat geld 
   15. stuijvs Belovende voorsr. parceel te wagten en te wharen kom- 
   mervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is 
   onder verband en submissie als na regten. Actum Harder- 
   wijck den 15. Februar. 1780  
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   Des compareerde mede Johanna Navis weduwe van Coen 
   raad Davidsen met dese haar Eheman getrouwt geweest zijnde 
   sonder bij het ingaan van haar Huijwlijk, huijwlijks voorwaar- 
   den hebbende opgert. en alsoo uijt hoofde van de statutaire 
   gemeenschap haar competerende, voor de helft mede geregtigt 
   soude zijn ten aansien der penñ, welke reets in mindering 
   van voorsr.  koopspenñ soude wesen betaalt, verklaart mits dese 
   te renuncieren voor haar geregte helfte, deselve cederende en 
   overgevende aan haar voorsr. Ehemans voorsoon David Coenraads 
   die voorsr. huijs gekoft, en bij geseide acte getransporteert werd, 
   onder die expresse conditie, dat haar gem. mans voorsoon, aan 
   neemt en belooft haar Compartr. haar leven lang te sullen onder- 
   houden, en stervende naa haar staat te laaten begraven, sonder 
   daar voor ijts te kunnen pretenderen. 
   Zijnde ten dien eijnde mede gecompareert David Coenraads, welke be- 
   kent en aanneemt sulx in allen deele te sullen presteren, daar 
   toe verbindende sijn persoon en goederen, bij ons getekent op dato 
   als voorn. 
   Voor deselve Schepenen compareerde Juffr. R:M: van Beest We- 
   duwe en Boedelhoudersche van wijlen de Heer Frank van Voorst 
   in leven Scholtus des Ampts Ermelo, voorts als moeder en wettige 
   voogdesse van des selfs twee minderjarige kinderen, bij genoemde 
   haare Eheman verwekt, zijnde geadsisteert met Zeger Buijten- 
   huijs, als haaren hier toe gekoren momber, en verklaarden in de 
   beste en bestendigste forma regtens te constitueren en magtig 
   te maken kragt deses mr. R. Ketjen, ten einde door bequame 
   middelen van regten den Heer mr. Joh. Cremer Burgermeester der 
   stad Doetinchem, te constringeren tot voldoening van een sum- 
   ma van een hondert guldens aan de Comparante uijt hoofde van 
   wijnen aan den Heer Mr. C.J. Cremer, terwijl dese als student al- 
   hier verkeerde, gelevert, en bij des selfs Heer Vader te betalen 
   aangenomen, elnog pr resto verschult, daar toe alle termijnen 
   regtens tot uijtdragt van saaken en sententien incluijs te re- 
   spicieren en waar te nemen, en te doen alles wat nodig  en dien- 
   stig is, en de Comparante selfs present zijnde soude kunnen, mogen 
   en moeten doen, alles met magt van substitutie, belofte van 
   ratihabitie, en verders ’t geen na regten mogt worden vereijscht 
   Actum den 16. Februar. 1780. 
  
1780. 17. Febr. geprothoc. Voor deselve Schepenen als Overweesmeesteren compareerde Nathan  
ten nieuw. prothoc Rubr  Levi Weduwenaar en Boedelhouder van Debora Jonas ter eenre 
kerkstraat fo. 97.   en Jonas Samuels van Baaren en Nathan Jonas bij de Heeren 
   van de Magistraat aangestelt tot voogden van Wilmijntje Sijmons 
   minderjarige nagelaten dogter van Sijmon Emanuel en Debora 
   Jonas in leven Ehelieden ter andere sijde, en verklaren naa 
   examinatie des boedels van den eersten Comparant overeengekomen 
   te zijn, dat den eersten Comparant aan geseide Willemijntje Sij- 
   mons aanbelooft heeft voor haar ouderlijk versterf de summa 
   van hondert en sestig guldens, daar op in mindering betaalt heb- 
   bende thien gulden blijvende de resterende hondert en vijftig gulden 



 
228

ORAH 155     1780     fol. 111 
 
   gevestigt in een huijs in de kerkstraat staande ter eenre het 
   huijs van Jan Bosman, en ter andere sijde de schuur van de dogters 
   van Rijchard Apeldoren, daar voor belovende jaarlijks ses gulden voor 
   rente, waar van op heden over een jaar d’eerste verschijndag sal zijn, 
   en soo vervolgens, tot dat het minderjarige kind, sal komen te 
   trouwen, mits dat het den Comparant drie maanden bevorens werd 
   opgesegt. 
   Daarbenevens sal den Comparant moeten overgeven volgende lijfsbehoor 
   1. een stoffe japon met een witte marseille rok 
   2  een sijlver beugel met een tas 
   3  een d. paar schoegespen 
   4  een goude ring 
   5. een paar d. bellen in de ooren 
   welke sullen verblijven in de bewaring van Nathan Jonas voorsr. 
   waar tegens voorsr voogden naamens de minderjarige aan den 
   eerste Comparant cederen en in vollen eijgendom transporteren 
   voorsr. huijs met sijn ap en dependentie, mitsgaders den overigen 
   boedel met des selfs lusten en lasten sonder onderscheijt, waar 
   voor dit kind niet sal aansprekelijk weesen. belovende het selve 
   voor alle hinder en schade te sullen guaranderen onder verband van 
   sijn persoon en goederen ten bedwang en submissie als na regten. 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Harder- 
   wijck den 17 Februar. 1780. 
  
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Gerret den Grooten en Lubbert Brant- 
   sen voor het erf en sterfhuijs van Hendrik Jansen en Willemtje  
   Eijberts in leven Ehelieden, des beloofden Jan Hendriksen en Eijber    
 Hendriksen, kinderen van voorsr Ehelied. voorsr Burgen te vrijen als 
   erfhuijs regt is. actum Harderwijk d. 19. Februar. 1780. 
  
   Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde de Heer 
   Jan Bavius de Vries onsen mede Raads vriend, en verklaarde 
   in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
   en magtig te maken kragt deses op Bart van Lissen wonende 
   te Barnevelt, ten eijnde om namens den Heer Compart waar 
   te nemen de opbodinge van sodane peindinge, als Compart. 

   voornemens is aan de gerede goederen actien en crediten, 
   en bij insuffisance van dien, aan de ongerede goederen 
   onder den Ampte van Barnevelt, en speciaal onder Elspeet 
   gelegen, aan Berend Camphuijs toebehorende t’entameren, ten 
   dien eijnde alle termijnen te respicieren, en vervolgens soo nodig 
   die peinding tot de Executie, en een volkomen verwin incluijs 
   te vervolgen, en wijders daar omtrend tot den uijteinde toe te 
   doen en verrigten, ’t geen de Comprt selfs present zijnde soude 
   kunnen, mogen, of moeten doen, met magt van substitutie, 
   belofte van ratihabitie, en indemniteijt, onder verband en 
   submissie als na regten Actum d. 21. Februarij 1780. 
 . 
      Ter instantie van Jan Rietvelt cum 
      suis is dit volgende magescheijt hier ge 
      registreert 
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   Compareerde voor ons ondergeschreven Magescheijts vrinden Jan  
   Rietvelt als vader en voogd van sijn minderjarige dogter Geer- 
   truijd Rietvelt erfgenaam ex testamento van Jan Ummegroe 
   ve ter eenre, Jan Nuck en Eijbert Hendriksen te samen 
   erfgenamen ab intestato van Hendrikje Jans beide overleden 
   ehelieden, en in gemeenschap van goederen geseten hebbende 
   ter andere sijde. en hebben opgerigt een erf magescheit in 
   navolgende manieren 
   Aanvankelijk verklaarden de Comparanten, dat de gerede meu- 
   biraire goederen soo bij verkoop als anders een ijder sijn aandeel 
   daar van heeft genoten en na sig genomen 
   de ongerede goederen bestaande in navolgende parcelen, en zijn ver- 
   deelt als volgt 
   Aan des eerste Comparts. dogter Geertruijd Rietvelt. 
          1o. een huijs met des selfs plaats daar agter staande en gelegen 
   binnen dese stad in de vuller straat, naast het huijs van Jo- 
   hannes Pickart ter eenre, en een huijsje van de twee laatste 
   Comparanten toegedeelt ter andere sijde, soo als het selve bij 
   gemelde Ehelieden tot de dood toe bewoond geweest doende in 
   een ordinaire jaarlijkse verpond f 2 : 2 : 8, en aan straatgeld 
   s’jaars thien stuijvers 
           2. Een Camer mede aldaar gelegen naast de schuur van de herberg de 
   Bijl ter eenre, en het gemelde huijsje aan de twee laatste 
   Comparantn. toegedeelt ter andere sijde, voor heen bij de her- 
   berg de Bijl gehoort hebbende, zijnde alleen beswaart met een 
   jaarlijks straat geld van thien stuijvers 
   Aan de twee laatste Comparanten 
           1. een huijsje mede aldaar gelegen tusschen gemelde twee parce- 
   len aan des eerste Comparant dogter toebedeelt, zijnde beswaart met 
   een ordinaire jaarlijkse verpond van eene gulden eene stuijv en agt 
   penñ, en aan straatgeld s’jaars thien stuijvers 
           2. Een hof buijten dese stad tegen oover de oude moole naast den 
   hof van Hendrik Jantsen ter eenre en die van Philippus Jigger 
   ter andere sijde, doende jaarlijks in ordin. verpond agtien stuijvers 
           3o drie schepel saajland de stomene akkeren genaamt gelegen 
   in den Ampte van Ermelo Karspel Nunspeet aan de boven 
   weg waar van bij de Comparanten vader de wederhelft toe be- 
   hoort heeft doende jaarlijks in ord. verpondinge 
   waar meede Comparanten verklaarden in vreede en vriendschap te 
   zijn gescheiden en malkanderen, den een den anderen ijder sijn toege- 
   deelte parcelen kragt en mits dese word gecedeert, getranspor- 
   teert, en in vollen eijgendom overgegeven, belovende over sulks mal- 
   kanderen te sullen wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
   pligt, de verpond. over den jaare 1778, het heerstede geld tot ulter. 
   Junij 1779 en het straatgeld tot 1. maij 1779 daar van aftedoen als 
   erfmagescheits regt is onder verband en submissie als na regten 
   T’oirkonde zijn hier van twee alleens luijdende magescheijts instru- 
   menten gemaakt. en door de Comparanten nevens de hier toe ver- 
   sogte magescheijts vrinden, getekent binnen Harderwijck den 24. 
   Febij. 1780. onderstont dit merk heeft Jan Rietvelt X eijgenhandig 
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   geset verklaren wij ondersr R:V: Werven Anthonij Gruesink 
   lagerstont dit merk heeft Cornelia lijmbers X eijgenhandig 
   geset, verklaren wij ondersr. getekent R:V: Werven Anthonij 
   Gruesink, met divers handr. getekent Jan Nuk, Eijbert  
   Hendriksen, R.V. Werven als magescheijts vrind, Anthonij Grue- 
   sink als magescheijts vrind, Gerret van Lessen als megescheijts 
   vriend Benjamin van Utersum als magescheijts vrind. 
           Ru. 25 Februar. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden Benjamin  
   Meijer Cohen en Emanuel Meijer Cohen, welke verklaarden kragt 
   deser te constitueren en volmagt te maken haar broeder 
   Jacob Meijer Cohen ten einde om van David Salomon Kalf woon- 
   agtig tot Amsterdam te ontfangen een capitale summa 
   van twee duijsent vijf hondert gulden per rest van een kusting 
   brief groot vier duijsent gulden, met en benevens de daar 
   op verschene interresse, waar van de nodige denunciatie 
   d. 30 novemb. 1779 door den Notaris Pieter Meling en sekere 
   getuijgen binnen Amsterdam gedaan, tot erlegging van voorsr. 
             f 2500 - : - tegens de naaste versijndag, die wesen sal den 1 
   maart 1780, en welcke door des selfs vader Salomon Kalf 
   bij absentie van sijn voorsr. soon, is aangenomen, met belofte 
   dat ’t selve sal afgedaan werden, voorts daar voor in Coparats. 
   naam mede te quiteren, en besorgen dat gem kusting brief 
   ter secretarie van de stad Amsterdam, ten prothocolle van 
   beswaar geroijeert werde, alles ingevolge ’t declaratoir door 
   Haar WelEd. Achtb. Burgermeesteren Schepenen ende Raad 
   deser stad afgegeven den 6. december. 1779, gestelt in pede 
   van een kusting den 9. septemb. 1774. voor den Notaris Pieter 
   Meling en getuijgen gepasseert, voorts alles te doen en te 
   verrigten wat de Comparantn. present zijnde souden kunnen 
   mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
   en submissie als na regten, mits de geconstitueerde ver- 
   pligt blijve te doen bewijs rekening en reliqua Actum 
   Harderwijck d. 24. Februar. 1780. 
  
   Voor Boonenen Apeldoren Schepenen en overweesmeestn. 
   compareerde Teuntje van Muijden wed. van Aard Verhoef in 
   desen soo veel nodig als dienstig geadsisteert met Roelof Ja- 
   gers, sig sullende verandersaten, en verklaarde naa alvorens 
   met onderbenoemde voogden een overslag des boedels gemaakt 
   te hebben, aan haar twee minderjarige kinderen met namen 
   Grietjen en Aaltjen Verhoef, bij wijlen voorñ Aard verhoef 
   ehelijk verwekt, voor haar vaders versterf bewesen te hebben 
   voor eerst haar huijs en erve met alle ap en dependentie 
   kennelijk staande binnen dese stad in de hondegatstraat 
   naast het huijs van de wed. Evert Fijnvandraat ter eenre 
   en dat van de wed. van Jan van Rhaalte ter andere sijde, ’t selve 
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   mits desen aan haare voornoemde onmundige kinderen 
   cederende, en in vollen eijgendom overgevende en ten tweede 
   van haar vaders lijfsbehoor 
   36. hembden nieuwen en ouden door malkanderen 
   11. over hembden 
   8 paar dubbelde boords mouwen en 
   31. stropjes. 
   ’T welk onder het opsigte en bewaring der kinderen voogden 
   sullen blijven berustende, waar tegens sij Comparante op sig 
   neemdt, alle schulden en lasten benevens den gehelen 
   boedel, en belovende voorts haare voornoemde kinderen 
   voor alle namaning kost en schadeloos te sullen guaran- 
   deren, stellende tot nakominge deses tot een speciaal onder 
   pand haare persoon en goederen met submissie als na regten. 
   belovende daar en boven de Comparante deselve haare kinderen 
   te sullen alimenteren reden en kleden, te laeten leeren 
   leesen en schrijven, en voorts naa haaren staat op te bren- 
   gen tot haare mundige dagen toe, mits dat sij Compa- 
   rante voor die alimentatie soude trekken en genieten 
   de huurpenñ van het voorñ huijs mits dese aan haar 
   kinderen gecedeert, en daar tegens het selve huijs van 
   nodige reparatien voorsien, en alle jaarlijkse lasten en on- 
   gelden van het selve voldoen. 
   Hier waaren aan over en mede te vreden Cornelis Verhoef en 
   Evert Verhoef bij de heeren van de Magistraat als aange- 
   stelde voogden over voornoemde onmundige kinderen 
   Des T’oirkonde is dese bij ons als Schepenen en overweesmees- 
   teren geapprobeert en getekent binnen Harderwijck den 
   25. Februarij 1780. 
  
   voor deselve Schepenen compareerde Abraham Joorman 
   en Maritje Roest Ehelieden welke verklaarden uijt de hand 
   den 2 v. deser te hebben verkoft, en kragte deser te cederen en 
   transporteren aan en ten erflijken behoeve van Abraham van  
   Vossen en Dreesje Jans Eheliedn. een hof gelegen buijten dese 
   stad aan de oostkant in de bethlemsteeg tussen de hof van 
   Aard Muller ter eenre en de kinderen van Zeger Claasen ter 
   andere sijde, doende in ordinar. verponding f : - 14 – 4 voor hondert 
   agt en twintig gulden vrij geld waar van Comparanten bekennen 
   voldaan en betaalt te zijn. des beloofden voorsr. hof te wagten 
   en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 1778 
   incluijs daar van aftedoen als erfkoops regt is onder verband 
   en submissie als na regten actum Harderwijck den 25. Februar 
   1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden 
   mr. P:G. Wijnstok en Mr. J. Gelderman junior bij de WelEd. en Agt 
   bare Heeren van de Magistraat als aangestelde voogden 
   over de onmumdige kinderen van wijlen Johanna Catharina  
   D’Augerel wed van Jan Lewis en wel hier toe speciaal ge- 
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   autoriseert, dewelke verklaarden in de beste en bestendigste for- 
   me regtens te constitueren en magtig te maken sulks doende kragte 
   deser de Heer d. Huberg thans regerende vice preces in de regt- 
   bank van Amstelveen om den boedel van wijlen Johanna Cath.  
   d’Augerel voornoemt, en thans t’Amstelveen berustende 
   op de voordeligste en menagieuste wijse tot een behoorlijke 
   liquiditeijt en consistentie te brengen, daar toe de inschul- 
   den van dien boedel, als mede het tractement van de Vroet- 
   vrouw plaats van wijlen de wed. Lewis voorñ tot haar dood toe, 
   dewelke voorgevallen is binnen dese stad op den 10. decemb. 1779, 
   haar competerende, in te vorderen, op te beuren en daar voor 
   te quiteren, het nodige voor de kinderen, het sij van kle- 
   deren linnen als andersints op de menagieuste wijse over 
   te senden, de overige goederen, bij openbaar erfhuijs te 
   doen verkopen uijt die penñ de lastige boedelschulden 
   te betalen, en het geen daar van mogte overschieten het 
   selve aan de Comparanten qual. pred. over te senden, en gene- 
   ralijk te doen, dat geene, ’t welck de Comparant q.p. het 
   bestoirbaar sal zijn, met belofte van ratihabitie en indem 
   niteijt mits de Geconstitd. verpligt blijve te doen bewijs 
   rekening en reliqua allesints onder verband en submissie 
   als na regten. actum Harderwijk d. 28. Februar. 1780. 
1780. 29 Febr 
geprothocoll. ten   Voor Apeldoren en van Cooth Schepenen compareerden Gijsbert 
nieuw prothoc. Rubr.  van Uggelen en Willemtje Everts Ehelieden, welke verklaar- 
Schoemakers straat  den voor sig, en haar erven wegens opgenomen en ter leen 
fo. 260 Vs et 258. VS  ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
   aan philippus Siges en Amelia Gallois ehelieden en haar 
   erven een summa van drie hondert Caroli guldens ad 20 stvs. 
   het stuk daar voor belovende jaarlijks op de verschijndag (he- 
   den over een jaar de eerste :) te sullen betalen drie gulden 
   en thien stuijvers rente van ijder hondert, en daar in te conti- 
   nueren tot de volle aflosse toe, welke alle jaar op de ver- 
   schijndag sal kunnen geschieden mits drie maanden bevorens 
   opgeseit of opgeeijscht zijnde, tot securiteijt van voorsr. capi- 
   taal renten en kosten verbinden Comparanten haar huijs, soo 
   en als ’t selve bewonen, staande binnen dese stad in de 
   Schoemakers straat, naast de huijsen van de kinderen van 
   Marten Vermeer ter eenre, en ’t huijs van Gijsje Zillen wede 
   Evert Aaltsen, ter andere sijde, en wel ten tweede het geseide 
   huijs van de Wede Evert Aaltsen, dat sij Comparanten in ’t open- 
   baar gekoft hebben, en aan haar staat getransporteert te 
   werden, mitsgaders de schuur daar naast, uijtkomende in de kleijn 
   haverstraat, met de verdere ap en dependentie, stellende tot een 
   verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang en 
   submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
   deese eenigsints contrariërende in specie van ongetelden gelde 
   actum Harderwijck d. 29. Februarij 1780. 
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1780. 2. Maart   Voor de Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
ten aansien der twee    de Heer Andries van der Valk en Juffrouw Fredrica Krijs- 
actens gevoegt ten pro-  man Echtel. zijnde sij vrouwe geassisteert met haar man voorñ 
thocol van beswaar  als haaren momber soo voor sig selven, als d’eerste in naam van 
fo. 323. rect et Vs.   sijn compagnieschap conterende ten naame van Andries 
   van der Valk en Soonen, dewelke verklaarden tot voorkoming 
   van alle disputen die uijt het woord materialen, dewelke 
   met de papiermole de Maria Magdalena volgens actes 
   gepasseert d 1. en 2. september 1779 ten behoeven van de Heeren 
   Hermanus Vening en Soon ’t Amsterdam, en J:B: de Vries al- 
   hier zijn verbonden, souden kunnen ontstaan, daar mede be- 
   grepen te hebben lompen, lijm, aluijn, blauwsel, en alle 
   saaken tot ’t maken van papier nodig, voorts de papieren en 
   goederen die daar uijt gefabriceert werden, versoekende dat 
   dese nadere explicatie, soodanig effect mag hebben, als of 
   deselve woordelijk in de beide gemelte actes van verband 
   waaren geinfereert. 
   Voorts verklaarden de Comparanten nog tot meerder securi- 
   teit van de opgeschote penningen in gem haar papiermole 
   volgens boven gemelte actes in do. 1. en 2. septemb 1779 aan en 
   ten behoeven van de Heeren Hermanus Vening en Soonen 
   en J.B. de Vries met haare vrije wille, naa volkomen in- 
   formatie van verwillekeurings regten, verbonden, en bij pa- 
   rate Executie en aankering verwillekeurt te hebben, 
   doende sulks kragt deses alle haare gerede goederen 
   hebbende en toekomende geene van dien uijtgesondert om alle 
   hinder en schade daar aan kost en schadeloos te verhalen 
   met renunciatie van alle exceptien, den inhout deses eenig- 
   sints contrariërende actum Harderwijk den 2 Maart. 1780. 
  
   Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerden 
   Gerhardes en Betje Timmer, dewelke verklaarden elk in 
   ’t bijsonder et pro se te constitueren en magtig te maken 
   sulks doende kragt deses Oldert Oldersen om naamens haar Com- 
   paranten als mede kinderen en mede erfgenamen van wijlen 
   haar moeder Maria Offenberg wede van Cornelis Timmer met 
   en beneffens de overige erfgenamen, soodanige in schulden 
   als sij wegens wijlen haare voorñ Moeders nalatenschap heb- 
   ben uijtstaan te helpen invorderen, en t’ontfangen, en daar 
   voor te quiteren, soo met d’overige mede erfgenamen, als 
   met andere te kunnen accorderen, en contracten integaan, 
   sulke accoorden en contracten naamens dese Comparante 
   te ondertekenen, voorts den gehelen boedel en nalatenschap 
   tot volkomen liquiditeijt en consistentie te helpem brengen, 
   magescheiden op te rigten, deselve meede te tekenen, en gene 
   ralijk alles te doen, en te verrigten wat dese Comparante 
   selfs present zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, 
   en soo ’t een of ander in dese waare geomitteert, of tot een spe- 
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   ciaalder volmagt gerequireert wierd, wilden sij Comparanten 
   hetselve gehouden hebben, als of het selve in dese van woord 
   tot woord ware geinfereert, alles met belofte magt van substi- 
   tutie, en belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits den 
   geconstitueerde verpligt blijve om te doen, behoorlijk bewijs 
   rekening en reliqua actum Harderwijk den 7. Maart 1780. 
  
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Juffer 
   Lucretia Ravensberg meerderjarige ongehuwde dogter, 
   Juffr. Gerharda Ravensberg meerderjarige ongehuwde  
   dogter, Juffr. Hortensia Ravensberg meerderjarige onge- 
   huwde dogter, en de Heer Hendrik Boonen oud Burger- 
   meester deser stad, als in huijwlijk hebbende Vrouwe 
   Hendrina Ravensberg, benevens voorsr. Comparanten met 
   henoemde haaren man en HaarL. swager geassisteert, en 
   sij Vrouwe tot het tekenen en passeren deses specialijk 
   geautoriseert, wonende alhier en aan ons bekent, zijn- 
   de de voorñ Comparant. benevens de naaste noemene 
   Juffr. Alijda Lucretia Planten getrouwt met de Heer 
   Willem Bloemink te Amsterdam woonagtig, en mede 
   erfgenamen van haare suster en moeje respective wijlen 
   Juffr. Elisabeth Helena Ravensberg in leven Huijs- 
   vrouw van den Rector Petrus van Dorp volgens haar testa- 
   ment op d. 30. october 1771 binnen Campen geregtelijk ge- 
   passeert, ende verklaarden de Comparantn. bij dese op de 
   kragtigste wijse doenlijk, te constitueren en magtig 
   te maken de Heer Willem Bloemink en des selfs huijs- 
   vrouw Juffr. Alijda Lucretia Planten wonende te 
   Amsterdam, specialijk omme in naam en van wegens 
   hunne Comparanten het zij publicq, of uijt de hand te 
   verkopen een obligatie ten lasten van Holland en 
   West vriesland ten Comptoire der stad Haarlem groot 
   in capitaal een duijsent guldens, staande ten naam 
   van Catthrina Barbera Calkberner in dato. 17. october 1708. 
   L.I.No. 286 geaggret. den 15. junij 1709 No. 7248 Rega. 
   fo. 715. deselve aan de koper of kopers te transporteren 
   en in volle vrijen eijgendom over te dragen, de koopspen- 
   ningen soo voor capitaal als verschenen interesse te ont- 
   fangen, en daar voor te quiteren, belofte van vrijwaring 
   en guarantie te doen en de daar voor haar Comparanten 
   personen en goederen te verbinden, domicilium te kiesen, 
   en wijders daar omtren alles te doen en te verrigten, if sij 
   Comparanten selfs present zijnde souden kunnen mogen 
   en moeten doen, en alwaar het ook, dat eenige nadere 
   of speciaalder last, dan in dese staat uijtgedrukt wierde 
   vereijscht, die gehouden word voor in desen geinsereert. 
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   alles onder belofte van approbatie, ratificatie, en verband 
   als na regten. actum den 9. Martii. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Reijnier  
   Reijniersen en Andries Snel en wierden Burgen als voorvanks 
   regt is, voor het erf en sterfhuijs van wijlen Geertje Oosterbaan 
   Wed. Geltsaijer. onder verband van hunne personen en goederen, 
   als na regten. Actum Harderwijck d. 11. Maart 1780. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerde Nicola Oosterbaan en ver- 
   klaarde tot haar universeel erfgenaam te institueren haar 
   moeder Sara Palthe wed. Hendrik Oosterbaan 
   des t’oirkonde hebben wij H:H: Pannecoeck en E. Scheltinga dese 
   getekent en besegult op d. 11. maart 1780. was nevens twee ca- 
   chetten een in rood en een in Swart lak getekent H:H: Pan- 
   necoeck en E. Scheltinga 
 
1780. 13. Maart  Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Jan Jan- 
geprothocoll ten nieuw sen en Trijntje Jans Ehelieden, welke bekenden voor sig en haar 
prothoc. Rub. Schoema  erven opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Gerharda Timmer 
kers straat  fo. 261.   en haar erven een capitaal groot sestig gulden, procederende wegens 
   een handschrift, den 4. Januarij 1764. ten behoeve van de wed Corne- 
   lis Timmer gepasseert, verrentende jaarlijks met drie gulden voor 
   geseide capitaal, waar van sij Rentgeveren tegens aanstaande 
   Harderwijcker kermis sullen verschult wesen drie gulden, aanne- 
   mende om van jaar tot jaar daar mede te continueren tot de volle aflosse 
   toe die jaarlijks op gem. Harderwijcker kermis sal kunnen ge- 
   schieden, mits een vierdeel jaars bevorens van d’een of andere sijde 
   opgeseit of opgeeischt zijnde tot securiteijt van voorsr. capitaal 
   renten en kosten verbinden Comparanten in specie haar huijs 
   staande in de haver straat, tussen de huijsen van Jacob Zikken 
   ter eenre en dat van Dr Huijsman ter andere sijde soo als 
   selfs bij haar bewoont werd, stellende tot een verdere whaarschap 
   haar personen en goederen ten bedwang en submissie als 
   na regten, werdende voorsr handschrift hier mede dood en te 
   niet gedaan, met renunciatie van alle exceptien dese contra- 
   rierende in specie van ongetelden gelde Actum Harderwijck 
   d. 13. Maart. 1780. 
  
   Voor Apeldoren en van Cooth Schepenen compareerden Evert We- 
   senhagen en Maria Jansz. Ehelied:, Arnoldus Wesenhagen 
   en Albarta Geselschap ehelied. Nicolaas Wesenhagen en Ger- 
   truijd Kronenburg Ehelied. en Maria Wesenhagen, voor sig en 
   als weduwe en als Boedelhoudesche van Reijndert Jansen, sa- 
   mentlijke erfgenamen van wijlen Claas Wesenhagen, welke 
   verklaarden uijt de hand den 2. deser maand in een vast en ste- 
   digen erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te cederen en 
   transporteren aan Arend de Wilde en Anna Stulting Eheldr. 
   en haar erven een hof gelegen even buijten de stads Luttekepoort 
   op de hoek van de knijptang, tussen de hof van Cornelis Buur- 
   man ter eenre, en die van Roelof Koning ter andere sijde doende 
   in ordinar. verpond sonder stad stuijvers 7 stuijvs 2. penñ voor de 
   summa van vijf en seventig gulden vrij geld, waar van Compa- 
   ranten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofde 
   voorsr hof te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
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   daar van aftedoen tot de verponding over 1778 incluijs als erfkoop 
   regt is onder verband en submissie als na regten. actum Har- 
   derwijck den 1. Maart. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde L. 
   Bunskerken, en verklaarde in de beste en bestendigste for- 
   me regtens te constitueren en magtig te maken sulks 
   doende kragt en mits dese Bernardus Bosgoed en Gosen  
   Brascamp speciaal om des Comparants pretensie ten laste 
   van Lambert Wijchman te Uddel, wegens in den jare 
   1776 aan den selven geleverde raapkoeken sig per rest be- 
   dragende f 54 : 4 – door middelen regtens in te vorderen, de 
   solemniteijten en termijnen land regtens in die saake waar 
   te neemen, voorts in het generaal daar inne alles te 
   doen, te ondernemen, en te laaten geschieden ’t geen Compt. 
   selve present zijnde soude kunnen mogen en moeten doen, 
   en sulks tot de executie en distractie incluijs, penñ 
   te ontfangen, en daar voor te quiteren. alles met magt van 
   substitutie, belofte van ratihabitie ceterisque formilis 
   solitis ac necessaris, mits de geconstitueerdens schuldig 
   blijven te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua van 
   ’t geen uijt hoofde deses door haar sal wesen verrigt 
   Actum den 18. Maart. 1780. 
  
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Jan Aard- 
   sen Koppen en Jannetje Jans van Grastendonk aanstaande 
   Ehelieden, woonagtig te NieNijkerk alwaar gisteren haar 
   tweede huijwlijksproclamatie is geschiet, verklaren bij inhe- 
   sie van haar reeds gemaakt huijwlijks contract van den 
   10 deser maand maart, malkanderen, en den een den anderen, 
   doende sulks reciproce kragt deses te legateren en bema- 
   ken het vrugtgebruijk van haare respective gerede en 
   ongerede goederen van wat natuur, of waar deselve gelegen 
   mogten zijn, om door de langst levende haarer beijden gedurende 
   zijn of haar leven te kunnen gebruijken en genieten naa 
   tugts regten buijten tegenseggen ofte bespiering van ijmand 
   willende en begerende stiptelijk naa haar ofte sijn dood 
   sal weren agtervolgt en nageleeft als testament legaat, 
   codicil of andere betere forme, soo als t’selve best na regten 
   soude kunnen bestaan, sonder nogtans hier mede eenige attinte 
   of prejudicie te willen toegebragt hebben, aan sodane legitime 
   portie, als haare respective ouderen ofte egte lijfs geboorte 
   waar mede dit aanstaande huijwlijk mogte gesegent worden 
   uijt de goederen van den eerst stervende, souden vermenen na- 
   regten te competeren. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Har- 
   derwijck den 20. Maart 1780, was nevens twee cachetten in 
   rooden lak getekent H:J: Schrassert. J:H: Apeldoren.  
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   Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerde 
   mr. Jacobus Apeldoren verw. Rentmeester des quartiers 
   van Veluwen, dewelke bekende in de beste en bestendig- 
   ste forme van regten, tge constitueren en magtig ge- 
   maakt te hebben de Heer en Mr. R: Sandberg Advocaat 
   tot Zwoll, om sijne saaken, ’t zij met parate executie als 
   andersints contra Coendert Barnevelt, woonagtig binnen 
   Hattem, waartenemen ende te verrigten, en daar in 
   alles te doen en te laaten geschieden ’t geene speciaal 
   nodig sal weesen tot bekominge van een hondert twintig gulde. 
   sesthien stuijvers wegens pagt van d. thiend genaamt 
   de Huijger camer over 1779. gepagt voor 70 daalders, nevens 
   de onkosten en verlopen termijnen. ingevolge conditiën 
   van verpagting van de Rekening in Gelderland, die pen- 
   ningen t’ontfangen, en daar voor te quiteren, en voorts alles 
   soo in als buijten regten te observeren het geen de Compa- 
   rant selfs present zijnde soude kunnen en of moeten doen, 
   met magt van substitutie belofte van ratihabitie in- 
   demnisutie, met verband als na regten. actum d. 25. Maart 
   1780. 
  
   Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerden 
   Jacob Stevens de Meester en Geerdje Timmer Eheliedn. beijde 
   gesond van lighaam en verstand, en verklaarden uijt overdenking 
   van de sekerheit des doods, en onsekere uijrhe van dien, 
   en conjugale liefde, die sij elkander toe dragen sonder 
   iemands persuatie ofte inductie den een den anderen kragt 
   deses te bemaken de lijftugt en vrugtgebruijk van alle 
   haare gerede en ongerede goederen geene uijtgesondert, 
   om bij den langst levende sonder iemands bespiering na 
   tugt regten beseten te worden tot wedertrouwens toe 
   mits dat naa doode van de eerst stervende de klederen 
   goud en sijlver, en wat verder tot het lijfsbehoor betrek- 
   kelijk is, tot ieders lijf gehorende binnen ses weken aan 
   ijders naaste vrienden sal moeten uijtgekeert worden 
   willende en begerende dat dese sal gelden als testament 
   legaat, of soo als best na regten en na bestaan 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegult 
   in Harderwijck den 23. Maart 1780 was nevens twee ca 
   chetten een in rood en een in Swart lak getekent H:H: Pan- 
   necoeck M:S: van Cooth. 
 
   Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerde onsen 
   mede Raads vrind de Heer J:B: de Vries, welke verklaarde te con- 
   stitueren, en magtig te maken, sulks doende kragt deses den 
   WelEd. Gestr. Heer Mr. G. Reijsiger Raad in den Ed: Hove van Policie 
   en Criminele Justitie van de Colonie Suriname, om alle 
   des Comparts. saaken en goederen aldaar waar te nemen en te admi- 
   nistreren. en in allen gevallen, waar t’passen mogt koomen, des  
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   des Comparts. persoon te representeren, en waar te neemen, ’t regt 
   en interesse van den Comparant, met een ijder te rekenen 
   en liquideren, rekeningen, wel bevindende t’approberen, 
   anders die te debatteren en doen redresseren, roerende en 
   onroerende goederen te verkopen, public, of uijt de hand, die 
   aan de kopers overtegeven, en te transporteren, ook roerende 
   en onroerende goederen te kopen, en overtenemen, betalingen 
   te doen, en wissels te trekken, alle pretensien t’innen, 
   daar voor te quiteren, vrijwharing guarantie en indem- 
   niteijt te beloven, tegens een ijder alle middelen 
   regtens te gebruijken en te procederen, tot de definitive 
   sententie incluijs, en voorts alles te verrigten wat de 
   natuur der saaken en stijlus loci sal vereijschen en de 
   Compart. selfs present zijnde in eenige saake sou kun- 
   nen mogen of moeten doen, en bij particuliere missives 
   nader mogt komen aan den Heer Geconstitueerde optegeven, 
   welke missives den Comparant verklaart van soodanen kragt 
   en waarde te sullen houden, als of deselve woordelijk alhier 
   waaren uijtgedrukt, als mede, soo er een ampeler en genera- 
   ler volmagt vereijscht wierd, soo wil de Compart. deselve mits 
   dese voor geinfereert gehouden hebben, met magt van sub- 
   stitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt onder 
   verband en submissie als naa regten Actum d. 23. Maart 
   1780. 
  
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Juf- 
   fer Lucretia Ravensberg meerderjarige ongehuijwde 
   dogter, Gerharda Ravensberg meerderjarige ongehuijwde 
   dogter en Hortensia Ravensberg meerderjarige ongehuijw- 
   de dogter, en de Heer Hendrik Boonen oud Burger- 
   meester deser stad, als in huijwlijk hebbende Vrouwe 
   Hendrina Ravensberg, benevens voorsr. Compartr, met 
   haar genoemde man, en d’eerste met haar swager, als 
   haaren gekoren momboir geassisteert, en sij vrouwe Com- 
   parante tot het passeren deser specialijk geautoriseert, 
   wonende alhier, en ons bekent zijnde, de voornoemde 
   Comparanten, benevens de natenoemende Juffr. Alijda Lu- 
   cretia Planten, getrouwt met de Heer Willem Bloe- 
   mink t’Amsterdam woonagtig, en mede erfgenamen van 
   haar suster en moeij respective wijlen Juffr Elisabeth Helena  
   Ravensberg in leven Huijsvrouw van den Rector Petrus  
   van Dorp volgens haar testament, op den 30. octobr. 1771 bin- 
   nen Campen gerigtelijk gepasseert. Ende verklaarden 
   bij dese op de kragtigste wijse doenlijk, te constitueren 
   en magtig te maken, de Heer Willem Bloemink wo- 
   nende binnen Amsterdam, ten einde om sig te vervoegen 
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   ter Camere van Heeren Burgermeesteren van welgem. 
   stad, en aldaar in naamen van dese Comparanten te ver- 
   klaren, en in haarlieder Ziele te sweren, dat in den boe- 
   del door wijlen Elisabeth Helena Ravensberg voorsr ster- 
   vende nagelaten, geen andere goederen gevonden werden 
   collateraal subject dat een obligatie ten laste van 
   Holland en West Vriesland ten comptoire der stad Haer- 
   lem, groot in capitaal een duijsent gulden, staande ten 
   naame van Catharina Barbara Calkberner in dato d. 17. 
   october 1708 L.J.  No. 286. geaggreert d. 15. Junij 1709 N-7248 
   recto fo. 715. voorts de penningen daar toe staande volgens 
   ordonnantie op dat middel geemaneert, te betalen, en 
   verders te doen en te verrigten ’t geen Comparanten in dese 
   present zijnde souden moeten doen, belovende sij Comparanten 
   den eed, die door gemelde Willem Bloemink in dese sal 
   werden gedaan, te houden, als of desen door haar Comparanten 
   selfs in eijgener ziele gedaan was. actum Harderwijck 
   den 24. Maart. 1780. 
1780. 28. Maart  
geprothocoll ten nieuw.  Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
prothocol Rubr. vijhe  Cornelis Verhoef en Maria Brands Eheliedr, welke bekenden 
straat fo. 64 et Hoven  voor sig en haar erven wegens ter leen ontfangen penñ 
fo. 70    opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jannetje de Vries 
   weduwe van Loge Reijers een summa van twee hondert gul- 
   den, daar voor belovende jaarlijks op de verschijndag (: heden 
   over een jaar de eerste :) te sullen betalen vier gulden van ijder 
   hondert, en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, 
   die alle jaar sal kunnen geschieden, mits drie maanden 
   bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde. Tot securiteit van voorsr. 
   capitaal, renten, en kosten, verbinden Comparantr. haar huijs 
   daar Comparantr. in woonen, staande binnen dese stad 
   allernaast de Smeepoort, en daar benevens haar lieder Hof 
   gelegen buijten dese stad, naast het moolen campje tussen 
   de Hoven van Henrius Bosch, die Comparantr. thans gekoft 
   hebben, en die van Hendrik Magre, soo als in huur ge- 
   bruijkt werd bij Dr. Pannekoek, stellende daar en boven tot 
   een verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang 
   en submissie als naa regten, met renunciatie van ongetelden gelde 
   actum Harderwijck d 28. Maart 1780. 
  
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is de Heer Jacob Schut en Hendrik Schut 
   voor het erf en sterfhuijs van wijlen Gerret Versteeg binnen 
   deser stad schependom ongehuijwt overleden, des beloofden 
   Rijkert Beerdsen en Gerretje Versteeg eheliedr. Barthelt Eijberts 
   en Jannetje Versteeg Eheliedr. en Hendrikje Versteeg voor sig selve 
   en sig mede sterk makende voor Gerret de Reuver en dirkje  
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   versteeg Ehelieden woonagtig te Alkmaar als erfgenamen 
   ab intestato voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is ac- 
   tum Harderwijck d. 29 Maart. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Ariaen Hartshoorn voor sig en sig mede sterk makende voor sijn absente 
   vrouw Maria van Stas, en Dirk Harshoorn voor sig, en sig mede 
   sterk makende voor sijn absente vrouw Charlotte de Whaal, 
   welke verklaarden met voorkennis en volkomen genoegen  
   van haare beijde vrouwen, uijt de hand d. 22. septb. 1779 
   te hebben verkoft, en kragt deser te transporteren aan en 
   ten erflijken behoeven van Wijnik van Dasseler junior 
   en Johanna van de Rijp Eheliedr. en Moritz. Albert Melo 
   en Maria van de Rijp Eheliedr. ijder voor de geregte halfscheijt 
   in een hof met sijn getimmer, gelegen buijten de stad 
   voor de groote poort, tussen de hoven van de koopman 
   petrus Martinius ter eenre en die van de wede. Andries  
   Wijgmansen ter andere sijde, voor twee hondert vijf en se- 
   ventig gulden, waar van sij Comparanten bekennen voldaan 
   en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. Hof te wagten en 
   wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 
   sonder de stad stuijver f 1 : 19 : 6 daar van aftedoen tot den 
   jaare 1779 incluijs, als erfkoop regt is onder verband en sub- 
   missie als na regten Actum Harderwijck d. 29. Maart 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Coen- 
   raad Oijen en Wesselijn Rodespijkers eheld: tut. mar. dewelke 
   bekenden in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft 
   en over sulks kragt deses te cederen transporteren en in vol- 
   len eijgendom overtegeven, aan en ten erflijken behoeve van 
   Jacobus Kuijpers een huijs en erve kennelijk staande 
   binnen dese stad aan de smeepoorter brink naast het 
   huijs van de portier van gem. poort, soo als het selve 
   thans door Willemijntje van Dalfsen in huur gebruijkt 
   word, met alle des selfs ap en dependentie, lusten en lasten 
   niets daar van uijtgesondert, doende dit parceel in ord. jaarlijkse 
   verponding behalven de stad stuijver - - - - - - - - - f 1 : 17 : 2 
   en aan straatgeld - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      5 - : - : 
   en sulks om en voor een summa van drie hondert en seventig 
   Caroli guldens vrij geld van welke penñ sij Comparanten bekenden 
   voldaan en betaalt te zijn. Belovende sij Comparanten 
   daar en boven dit parceel te sullen wagten en whaaren com- 
   mervrij, en alle voorpligt als de ordinar. verpondinge over de 
   jaare 1778, straatgeld en heerstedegeld over den jaar 1779 incluijs 
   daar van aftedoen en te betalen, dog blijvende hier tegens 
   de huur penningen van dit lopende jaar ten profijte van de 
   verkoperen alles onder verband en submissie als na regten 
   actum Harderwijck den 1. April 1780. 
  
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden 
   Nicolaas Wesenhagen en Geertruijd Kronenburg Eheliedr 
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   de man met ons gaande en staande, de vrouw siek, dog beijde 
   haar verstand en memorie ten vollen magtig, verklaren voor af 
   t’annulleren, dood en te niettedoen sodane testamentaire 
   dispositie, als sij saam en ijder afsonderlijk voor twee heeren 
   Schepenen deser stad op d. 27. Julij 1767 hebben gepasseert, nu we- 
   derom opnieuws over haar tijdelijke goederen disponierende in 
   deser voegen. 
   Dat sij Comparanten vooraf malkanderen en den een den ande 
   ren, doen sulks reciprocé kragte deser legateren en bemaken 
   het vrugt gebruijk van alle haare gerede en ongerede goe- 
   deren soo als binnen dese stad, in de provincie Holland ofte 
   elders gelegen mogte zijn, sodanig dat de langst levende haerer 
   bijden, die goederen na tugt regten sal gebruijken sijn of haar 
   leven lang, buijten bespiering en tegen seggen van ijmand. 
   Wijders heeft Nicolaas Wesenhagen tot sijn erfgenamen 
   benoemt en aangestelt Arnoldus Wesenhagen voor d’eene 
   helft, en Maria Wesenhagen weduwe van Reijndert Jansen, 
   ofte haar kinderen bij representatie voor d’andere helft, sodanig 
   nogtans, dat arnoldus wesenhagen sonder echte kinderen 
   stervende, Maria wesenhagen wed. Reijndert Jansen ofte 
   haar kinderen bij representatie, sal wesen des Comparants eeni- 
   ge en universele erfgenaam, ongeprejudicieert de tugt 
   daar benevens heeft de tweede Comparante Geertruijd  
   Kronenburg met seclusie en uijtsluijtinge van alle haare 
   naast bestaande vrienden, aangestelt, gelijk sij aanstelt 
   kragte deser tot haar eenige en universele erfgenaam in alle 
   haare goederen gereed of ongereed, hoegenaamt en waar gelegen, 
   Maria wesenhagen, en bij voor overlijden haar kinderen in des moeders 
   plaats, dog alles onvermindert het vrugt gebruijk hier bevorens 
   aan haar voorseide Eheman gelegateert. 
   Waar mede sij Comparanten dese haar laatste en uijtterste 
   wille sluijten, en begeren dat deselve naa haar dood mag gel- 
   den als testament legaat codicil of andere betere, soo best na 
   regten sal kunnen bestaan 
   T’oirkonde is dese bij ons als Schepenen getekent en besegult 
   binnen Harderwijck den 3 April. 1780, was nevens twee cachetten 
   in roden lak gedrukt getekent H:J: Schrassert J:H: Apeldoren 
   Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerden Dirk  
   Snel en Andries Hondius beide geerfde Burgers alhier, de 
   welke beloofden en wierden Burgen als voorvanks regt is 
   voor het erf en sterfhuijs van Maarten Vermeer en Margarita  
   Hoefnagel in leven Ehelieden, des beloofde Jannetje Ver- 
   meer als kind en erfgenaam van voorñ Eheliedr dese burgen te 
   sullen vrijen en guaranderen actum Harderwijck den 4. April 
   1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Gijsje Jillen 
   weduwe van Evert Aaltsen en verklaarde op den 3. Januarij 1780 in ’t open- 
   baar te hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en 
   transporteren aan Gijsbert Aartsen van Uggelen en Willemtje  
   Everts ehelieden ende haare erven een huijs en erve met de schuur 
   staande en gelegen binnen dese stad in de Schoemakers straat op 
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   de hoek van de Vullers straat ter eenre, en het huijs van gem. 
   Willemtje Everts selfs ter andere sijde, doende jaarlijks in or- 
   dinaire verponding behalven de stads stuijvers f. 3 : 12 : 6. met 
   het straat ad. f 1 : 10 – s’jaars waak en pomp geld daar op staande, 
   en sulks voor een somma van vijfhondert en negentig gulden 
   daar van de Comparanten ten vollen bekende voldaan te wesen 
   belovende over sulks voorsr. parceel te wagten en wharen 
   kommervrij en alle voorpligt, de verponding over ordin. 1778 
   heerstedegelt tot ult. junij 1779 en het straatgeld tot 
   1o. Novemb. 1779 inclusive, daar van aftedoen als erfkoops 
   regt is onder verband en submissie als na regten, en met 
   renunciatie van alle exceptien. actum den 4. April 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen loofden en wierden 
   Borgen als voorvanks regt is Rijkert Sijmonsen en Gosen  
   Sijmonsen voor het erf en sterfhuijs van wijlen Wijmtje  
   Jans Bakker, dogter van wijlen Jan Michelsen en 
   Aaltje Bakker, des beloofde Jannetje Jans Bakker 
   eenige en universele erfgenaam van haar voorñ suster 
   dese haare voorñ burgen te vrijen en guaranderen als 
   regt is onder verband en submissie als na regten Actum 
   den 6. April. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck loco Boonen en Scheltinga Schepenen 
   en mede in qualiteijt als overweesmeesteren, compareerde 
   Thoers Dijsbergen geadmitteerde Nederduijtsche school- 
   meester alhier, welke verklaarde als weduwenaar 
   van Johanna van Asselt voornemens te zijn integaan 
   een tweede huijwlijk, en voor af in consideratie nee- 
   mende, dat sijne twee kinderen genaamt Caatje  
   zijnde reets meerderjarig en Jan  zijnde nog minderja- 
   rig het goud sijlver tot haar moeders lijf gehorende 
   mitsgaders linnen en wollen naa s’moeders overlijden hebben 
   verdeelt, waarin dese minderjarige is te beurt geval- 
   len. 
   een swart sijde jak 
   een damaste vrouwenrok 
   een calaminke da. rok 
   een Boek met sijlvere krappen en beslag 
   welcke onder den Comparant zijn berustende 
   dan nog heeft sijn soon voor sijn portie in het goud en sijl- 
   ver ter summa van twee en veertig gulden aangekoft 
   een sijlver horlogie, ’t welck werkelijk in sijn sak 
   draagt 
   Als mede dat er in Comparants huijs staande in de hoog 
   straat gevestigt staat een capitaal van vijfhondert 
   gulden ten behoeve van wijlen de weduwe Andreas Schaars 
   Heeft met onderstaande voogden nauwkeurig opgenomen 
   de nog resterende staat van den boedel, hebbende deselve 
   na rijpe deliberatie samentlijk getaxeert op twee hondert 
   en vijftig gulden vrij geld, waar in den Comparant aan sijn 
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   minderjarige soon voor sijn verder versterf van sijn moeders 
   ¼. part zijnde twee en sestig gulden thien stuijvers 
   segge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 62 : 10 – 
   toegelegt heeft. 
   aannemende deselve, met en benevens de voorstaande 
   lijfs behoor aan sijn soon te sullen betalen en overgeven 
   als deselve sal zijn meerderjarig 
   waar tegens de respective voogden namens haar gem. 
   pupil aan de Comparant cederen en in vollen eijgendom 
   overgeven des selfs portie en aandeel in voorgemelte 
   huijs. 
   daar benevens soude minderjarige nog competeren een 
   groote kopere kan, zijnde van ouds een familie kan, 
   soo als aan Comparants huijs staat op de kast. 
   Wijders neemt de Comparant op sig den gehelen boedel 
   met alle lusten en lasten, belovende dese minderjarige 
   ten allen tijde voor alle op en aanspraak te willen gua- 
   randeren onder verband van sijn persoon en goederen, en be- 
   dwang en submissie als na regten. 
   Voorts mede om sijn voorsr. soon te alimenteren, reden 
   en kleden tot sijn meerderjarigheijt incluijs, als ook 
   om deselve te laaten continueren met dat ambagt 
   dat reets bij den selven werd waargenomen. 
   Hier waaren aan over en mede te vreden Dirk van As- 
   selt en Aard Hendrik Drost bij de Heeren van de Magi- 
   straat aangestelt tot voogden 
   T’oirkonde is dese door ons geapprobeert en getekent binnen 
   Harderwijk den 14. april 1780. 
  
   Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Beerd  
   Renden en Harmtje Gerrets eheliedr, Drees Renden en dreesje Jans 
   Eheldr. Rijck Gerretsen en Gerretje Renden Ehelieden, Beerd Jacobsen 
   en Grietjen Renden eheliedr, Aalt Aaltsen en Jannetje Aalts 
   Eheliedr, Rende Hendriks en Grietje de Hesse Eheliedr, Eefje  
   Hendriks, Gerrit de Wilde en Jannetje Hendriks Eheliedr, 
   Bart Petersen en Willemina Hendriks eheliedr. Evert Gijsbertsen 
   en Maartje Hendriks eheliedr, alle te samen erfgenamen van wijlen 
   Rende Beerds en dreesje Gerrets in leven Ehelieden, dewelke verklaar- 
   den, een ijder voor soo ver sig sulks mogte aangaan in een vasten en 
   stedigen erfkoop te hebben verkoft, en al nu kragt deses te cederen 
   transporteren en in vollen eijgendom over te geven aan en ten erflij- 
   ken behoeve van Rijntje Jans, weduwe van Jan Bartsen een stuk 
   saajland gelegen binnen deser stad schependom in de Buurschap 
   Hierden op de kleijne vaaren, waar naast geland en gelegen 
   zijn ten zuijden de kinderen van Beerd Gerretsen, en ten noorden de 
   stad van Harderwijck, soo als het selve thans bij Beerd Henkessen 
   in pagt gebruijkt, met alle des selfs lusten en lasten geene 
   van dien uijtgesondert, doende dit parceel in ordinar. jaarlijkse verpondinge 
   behalve de stads stuijvers f : - 13 : 8 en sulks om en voor de summa 
   van twee hondert en tien guldens, van welke somma sij Compa- 
   ranten bekenden voldaan en betaalt te zijn 
   Verder beloofden sij Comparanten dit verkofte parceel te sullen 
   wachten en wharen kommervrij en alle voorpligt daar van af 
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   te doen, en het selve te sullen suijveren van de ordinar ver- 
   pondinge tot over den jaare 1778 incluijs, als mede dat het lo- 
   pende jaar pagt ten profijte van den koperse sal wesen alles 
   onder verband en submissie als na regten. actum Harderwijck 
   den 15. April. 1780 
1780. 18. April 
geprothocoll ten   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Jan  
nieuw prothocoll   Reijersen en Beerd Jansen en Jannetje Sijmons Ehelied. en 
Rubr. Bruggestraat   verklaarde d’eerste Comparant aan de laatste comparanten uijt 
fo. 102    de hand verkoft te hebben, en alnu kragt deses vrij en on- 
   beswaart te cederen, en in vollen eijgendom overtegeven, sijn 
   schuijt en vaartuijg met des selfs ankers, zeijlen, touwen, en 
   in ’t generaal cum omnibus annexis, niets daar van uijt- 
   gesondert, en sulks om en voor een somma van drie hon- 
   dert en sestig guldens, en daar en boven de schuijt cum anexis 
   van de laatste comparanten, en bekende d’eerste Comparant 
   op rekening en in mindering van voorñ penningen sestig 
   guldens ontfangen te hebben, als mede de schuijt van den 
   laatsten Comparant met alle sijn toebehoren, cederende 
   ook de laatste Comparanten, en in vollen eijgendom overge- 
   vende aan den eerste comparant laatst gem. schuijt cum 
   annexis, en belovende de laatste Comparanten de overige 
   drie hondert guldens ten uijttersten op kersmis 1782. te sullen 
   voldoen, ofte wel eerder naa des laatsten Comparanten wel- 
   gevallen, en daarenboven te betalen een interesse van drie 
   per centum s’jaarlijks tot de volkomene betalinge en af- 
   doeninge toe, en soo de laatste Comparanten het voorñ 
   capitaal ofte eenige penñ in minderinge van het selve eerder 
   mogte betaalt hebben, sullende interesse pro rata 
   gerekent worden tot den tijd en uijrhe toe, dat voorñ penningen 
   sullen voldaan of betaalt zijn. 
   Tot nader securiteijt van voorsr. drie hondert gulden, en de daar 
   op verlopene interesse verbonden de laatste Comparante de 
   thans gekogte ofte gepermiteerde schuijt cum annexis en 
   verwillekeurden deselve mits desen, naa volkomen infor- 
   matie van verwillekeurings kragt, ten eijnde om deselve 
   ten allen tijde op alle stroomen en rivieren te mogen agter- 
   halen en executeren naa welgevallen, en stelden daar en 
   boven tot een speciaal en nader onderpand haar huijs en erve 
   gelegen binnen dese stad naast het huijs van Mevrouwe 
   Douariere van wijlen den WelEd Gestr. Heer Willem Jan  
   van Westervelt ter eenre, en de rabbestraat ter andere sijde 
   soo als het selve thans bij haar Comparanten selfs bewoont 
   werd, allesints onder verband en submissie als naa regten, 
   met renunciatie van alle dese eenigsints contrariërende 

exceptien actum Harderwijck den 18. April. 1780 
1780 d. 18. april gepro-   
thocol. ten nieuw  Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerde Jan 
prothocol Rubr. don  Hendrik Schut welke bekende voor sig en sijne erfgenamen 
kerstraat fo. 15.    opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Gosen aartsen Fop 
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   pen en Geertje Heijmens Eheldr en haare erven een capitale 
   summa van vijf hondert en vijf en twintig gulden voor het 
   ingaan van sijn huijwlijk met maria Willemsen van We- 
   kerum genegotieert, zijnde den inventaris van sijn kant op 
   dato den 28. Junij 1777 daar mede belast, daar voor belovende jaar- 
   lijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen be- 
   talen drie gulden en thien stuijvers aan rente voor ijder hondert 
   en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, die 
   jaarlijks op gem verschijndag sal kunnen geschieden, mits een 
   vierdeel jaar bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten, en kosten verbind dese 
   comparant sijn eijgendomlijk huijs, door hem volgens gem. in- 
   ventaris ten huijwlijk aangebragt, dog soo als bij haar beijde 
   bewoont werd, met sijn ap en dependentie staande binnen 
   dese stad in de donkerstraat tussen de huijsen van Mevr. 
   de wed. van Br. de Meester ter eenre en dat van Willem Prijs 
   bewoont door Gerret de Wilde ter andere sijde, stellende tot 
   een verdere whaarschap sijn persoon en privative goederen ten 
   bedwang en submissie als na regten, met renunciatie van alle 
   exceptien dese contrariërende, en in specie van ongetelden 
   gelde actum Harderwijck den 18. April 1780. 
  
   Voor Boonen en van de Graaff Schepenen compareerde Vrouwe 
   Geertje Oosterbaan weduwe van wijlen den Heer Joachim Johan  
   Geltsaijer, in leven onse mede Raads vrind, dewelke in overwe- 
   ging genomen hebbende de sekerheijt des doods, en onsekere 
   uijrhe van dien, en niet gaarne uijt dese weerelt willende 
   scheijden, sonder alvorens over haare tijdelijke goederen, haar van 
   God verleent, en die sij Comparante stervende soude mogen nala- 
   ten, te disponeren. 
   Aanvankelijk verklaarde kragt deses te revoceren, en casseren, 
   alle sodane testamentaire dispositien, of uijterste wille, als 
   sij Comparante voor dato deses gemaakt mogte hebben, en om 
   tot dese haar laatste en uijterste wille te komen, verklaarde 
   de Comparante bij desen te legateren aan de dienstmeijd, die op 
   den dag van haar overlijden bij de Comparante sal dienen, 
   eene summa van een hondert guldens ad 20 st. ’t stuk. 
   Wijders verklaarde de Comparante tot haare eenige en universele erfge- 
   namen te nomineren en institueren wijlen haar Broeders 
   Hendrik Oosterbaans kinderen bij Zara Palthe ehelijk gepro- 
   creërt met naamen Agnes Lijsebia Oosterbaan, getrouwt 
   met dr. Cranen, Anna Oosterbaan Getrouwd met dr. Greber, 
   Geertruijd Oosterbaan Getrouwt met Franciscus Martinius, en 
   Nicola Oosterbaan nog ongehuijwt, ofte die van haar, de 
   welke op haar sterfdag in leven sullen zijn, en bij aflijvigheijt 
   der selver kinderen in haar plaatse, willende en begerende 
   sij Comparante wel expesselijk dat alle egaal sullen erven 
   en bij geene der gem. haare erfgenamen, hij zij wie hij zij, 
   eenig prerogatijf ten aansien van het heeren goed, ’t zij wegens 
   ouderdom, omissie of versuijm van het een of ander, of uijt 
   wat hoofde sulks ook soude mogen wesen, sal mogen ge- 
   sustineert of gevordert worden, maar sal de geene die het 
   heerengoed, ’t welck met sahlwehr onverdeelt bij een sal blijven, 
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   bij deijlinge krijgt eene gelijke waarde uijt de overige allo- 
   diaele goederen missen, of in gelde suppleren moeten, soda- 
   nig dat een of meer van haare erfgenamen contrarie komende 
   te doen en te handelen, daar door direct van sijn erfportie 
   sal onstoken wesen, en de overigen erfgenamen arcresieren 
   Eijndelijk verklaarde sij Testratice haar wille en begeerte 
   te zijn, dat haare gehele gerede inboedel, soo van klederen als 
   anders, en wat onder het gerede begrepen kan werden, hoe 
   ook genaamt, tussen haare erfgenamen sal moeten worden 
   verdeelt, en niet mogen verkoft werden, op poene soo als  
   even gemeld. 
   Begerende sij Comparante dat dese haare dispositie na haar 
   overlijden volkomen kragt en effect soude hebben, als een testa- 
   ment, legaat, codicil, of onder wat naam een uijtterste of 
   laatste wille het best na regten bestaan en effect sorte- 
   ren kan, daar toe alle faveuren regtens implorerende 
   Voorts verklaarde de Comparante mits dese te autoriseren 
   en magtig te maken Stephanus Tapper procureur t’Arnhem 
   om uijt naam en van wegens haar Comparante bij de Heeren 
   van de Rekeninge in Gelderland te versoeken approbatie 
   van dese haare dispositie en uijtterste wille voor soo verre 
   haar testatrices heeren goederen in Veluwen onder den 
   Ampte Ermelo Buurschap Hulshorst gelegen aangaat 
   in waarheijts oirkonde is dese bij ons in onse voorz. qualiteijt 
   getekent en besegult binnen Harderwijck den 19. december 
   1776. getekent, en voor ijders naam een cachet in rooden 
   lakke gedrukt D: Boonen H:C: van de Graaff onderstout 
   voornstaande testament is ten overstaan van den Heeren 
   Landdrost van Veluwen en geerfde gerigtslieden geregistreert 
   bij mij landschrijver den 27. Maart 1780 getekent W:H: Rosset  
  Registr. 19 – April. 1780. 
  
   Voor Schrassert en van Cooth Schepenen compareerde Hendrik  
   Timmer en Wilmeijntje Somer Echtelieden beijde gesond van 
   lighaam ende verstand, dewelke verklaarden uijt onderlinge liefde 
   en toegenegentheijt met vrije willen malkanderen en den 
   een den anderen reciproce te legateren en vermaken, doende 
   sulx kragt deses ’t vrugt gebruijk van alle haare gerede en 
   ongerede goederen, soo thans hebbende als toekomende actien, en 
   crediten geene uijtgesondert, om bij langst levende van haar 
   beijden der selver leven lang naa tugts regten sonder de minste 
   bespieringe ofte verhinderinge van ijmand gebruijkt te werden 
   vervolgens naa doode van den langst levende, soo er geen 
   kind of kinderen door dit huijwlijk zijnde verwekt, als dan het 
   goed, silver, klederen, linnen en wollen etc. alles wat tot des 
   overledens lijve behoort heeft, niets uijtgesondert, sal vooraf 
   moeten werden uijtgekeert aan zijde waar ’t selve van 
   heen gekomen is, alles sonder de minste tegenspraak ofte 
   bedenkinge hier tegens te kunnen ageren. 
   Verders sullen de wederzijdsche overige of nagelaten goederen 
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   gaan, erven, en wederkeren aan wederzijdsche vrienden naa 
   ordre en suciessie. 
   Begerende sij Comparanten dat dese haare uijtterste wille 
   en begeertens in de beste en bestendigste forma regtens 
   mogen bestaan en agtervolgt werden 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
   Harderwijck den 21. April. 1780. was met twee cachetten 
   een in rood en een in Swart lak gedrukt getekent H:J: Schras- 
   sert . M:S: van Cooth 
 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Maas  
   Jacobsen, welke verklaarde te accorderen en sijn toestem- 
   ming te geven tot sodane Huijwlijk als sijn soon Jacob  
   Maasen voornemens is in tegaan en naa kerken ordre 
   te voltrekken met Heijmmertje Harms wonende op het 
   Goojland in het dorp Huijsen, versoekende en begerende 
   dat de predikant aldaar, of elders dar het van nooden mogte 
   wesen dit sijn vaderlijk consent te respecteren, als of compa- 
   rant selve in persoon bij d’intekening tegenwoordig was 
   actum Harderwijck 22. April 1780. 
1780. 23. April gepro- 
thocoll. ten nieuwe   Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerden 
prothoc Rubr. Wulle  dirk wouters en Hendrica van den Ham Ehelieden 
wevers straat  fo. 219 Vs.  welke voor sig en haar erven bekenden wegens opgenomen 
   en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
   schuldig te wesen aan Juffer Lucretia Ravensberg en haar 
   erven, een capitale summa van ses hondert Caroli guldens ad 
   20. stuijvers ’t stuk, daar voor belovende jaarlijks op den ver- 
   schijndag ( den 1. Meij 1781 de eerste:) te sullen betalen drie 
   gelijke guldens van ijder hondert in ’t jaar, ende daar mede te 
   continueren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op den 
   verschijndag voorsr. sal kunnen geschieden, mits een vierdeel be- 
   vorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte kosten 
   verbinden Comparanten haarlieder huijs, staande binnen dese stad 
   in de Wullewevers of Luttekepoort straat, tussen de huijsen van 
   Hendrik Besselsen ter eenre, en Gerret Scherrenberg ter andere 
   sijde soo en als bij Comparanten selve bewoont werd, stellende 
   tot een verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang 
   en submissie als naa regten, met renunciatie van alle exceptien 
   dese eenigsints contrariërende in specie van ongetelden gelde 
   actum Harderwijck den 23. April. 1780. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als overweesmeesteren 
   compareerde Bartje Oije weduwe van Jan Veehof, sig willende ver- 
   andersaten, heeft wegens de geringheijt haares boedels, met 
   voorkennis van onderstaande voogden aan ijder van haare kinderen 
   genaamt Helena , Jan , Wesselina Veehof, doodrae deselve sal 
   mundig wesen twaalf stuijvers 
   met belofte om deselve te sullen guaranderen, voor alle de lasti- 
   ge schulden des boedels, deselve tot haar mundigheijt alimen- 
   teren, reden, en kleden, ook te laten leeren, wat de omstandighe- 
   den haares boedels sullen permitteren 
   hier waaren over en mede tevreden Albertus Oijen en  
   Johannes Piçard bij de Heeren van de Magistraat aangestelt  



 
248

ORAH 155     1780     fol. 121 
 
   tot voogden. 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Har- 
   derwijck den 28. april 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen, compareerde de 
   Heer Willem Wilbers oud predikant van Batavia woonagtig bin- 
   nen dese stad, welke verklaarde kragt deses magtig te maken 
   den Heer Andries Korseberg koopman t’Amsterdam, ten 
   eijnde om alleen sonder door den Comparant geassiteert te zijn 
   bij de Edele Heeren Gecommitteerde Bewindhebberen ter ver- 
   gadering van seventienen representerende de generale Neder- 
   landsche geoctroijeerde Oostindische Compagnie te ontfen- 
   gen de summa van vierduijsent vierhondert en dartig gulden 
   en vijftien stuijvers, conform een assignatie gedateert Bata- 
   via in ’t Casteel d. 15. octob. 1778. hier bij annex, voor welker 
   ontfangst dier penñ behoorlijke quitantie te passeren, daar 
   omtrend verder te doen en te verrigten, dat de stijl der camera 
   in dese sal komen te vereijschen, en in het generaal alles 
   wat de Comparant selve, mede present zijnde soude kun- 
   nen en mogen doen, met magt van substitutie belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt, mits de geïnstitueerde 
   verpligt blijve te doen bewijs, rekening en reliqua actum 
   Harderwijck den 1. meij 1780. 
 
   Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden Hen- 
   drik van Raalten, en Geertje van Raalten, als met en nevens 
   Maria van Raalten, Hendrikje van Raalten en Reijer van  
   Raalten, te samen d’eenige nagelaten kinderen van wijlen 
   Jan van Raalten, en alsoo bij testament op den 3e. Augus 1774 
   voor den Notaris Wernerus Köhne en getuijge t’Haarlem 
   gepasseert eenige gesubstitueerde erfgenamen van wijlen 
   hun lieder moej Aaltje van Raalten wed. van Jan Sijmonsen  
   Gorter te Haarlem voorñ gewoont hebbende, en in den voor- 
   leden jaare 1779 aldaar zijnde overleden, wonende de Compa- 
   ranten die beiden meerderjarig zijn alhier te Harderwijck en de 
   verklaarden de Comparanten bij desen, op de kragtigste wijse 
   doenlijk te constitueren en magtig te maken haar broeder 
   voornoemde Reijer van Raalten, mede alhier woonagtig, spe- 
   cialijk omme voor en in naame van hen Comparanten 
   op te nemen en te examineren de rekening en verandwoor- 
   ding die Sr. Hendrik Dijkhuijsen, mede t’Haarlem voor- 
   noemt woonagtig in qualiteijt als door gemelte Aaltje van 
   Raalten, wede. van Jan Sijmonsen Gorter bij acte codicil- 
   lair op den 10. october 1778 voor den voornoemde Notaris 
   Wernerus Khöne en getuijgen verleeden, uijt kragten van de clau- 
   sule reservatoir in het voorsr. testament geinfereert, eenige 
   gestelde Executeur van het selve haar testament, mits- 
   gaders redder van haar boedel en nalatenschap aan de 
   gesamentlijke erfgenamen van gedagte Aaltje van 
   Raalten wede. Gorter, en dus ook aan hen Comparanten 
   sal willen doen, de rekening wekbevindende, voor en in  
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   naamen van hen constituanten t’approberen, adjusteren,  
   ten, en mede tekenen, en andersints deselve te debatteren en 
   te doen redresseren, soo als hij Geconstitueerde te raaden sal 
   worden, voorts met de verdere mede erfgenamen van voornoemde 
   wede. Gorter, te treden tot schiftinge, scheijdinge en verdeijlinge 
   van het batig saldo der voorgemelde rekening en verandwoording 
   de portien en aandelen van hen Comparanten in het selve t’ont- 
   fangen en na sig te neemen, daar voor te quiteren, voorñ 
   Sr. Hendrik Dijkhuijsen van des selfs commissie behoorlijk te 
   dechargeren, ende t’ontslaan, vrijwharinge en indemniteijt voor 
   alle namaninge te beloven, daarvoor hen Comparanten re- 
   spective personen en goederen te verbinden, en wijders in en 
   omtrend all ’t geen voorschreven is, alles meerder te doen en te 
   verrigten wat sal worden vereijscht, ende sij Comparanten selve 
   present zijnde soude kunnen mogen of moeten doen, alwaare 
   ’t dat tot het een of ander eenige meerdere of nadere last wierd 
   gerequireert, die sij Comparanten verklaarden te houden voor 
   alhier te houden werd geinfereert, alles met belofte van 
   approbatie en ratificatie mitsgaders onder verband en sub- 
   missie als na regten: aldus gepasseert binnen Harderwijck voor- 
   noemt den 2. Meij 1780 
 
1780.   6. meij geprothoc.  Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Steven 
ten nieuw prothoc.   van Dasselaar en Johanna van Zitteren Eheliedr. welke be- 
Rubr. markt fo. 284.   kenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
   opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Reijer den Grooten 
   en Hendrica van Wessel Eheliedr. eene somma van ses hondert 
   gulden ad 20 st. ’t stuk daar voor belovende jaarlijks op den 
   verschijndag (: heden over een jaar d’eerste:) te sullen betalen 
   vier gelijke guldens voor ijder hondert, en daar mede te continu- 
   eren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gemelde ver- 
   schijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaars bevorens 
   van d’een of andere sijde opgeseit of opgeeijscht zijnde. 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en kosten verbinden Comparanten 
   haar huijs en erve genaamt de kruijdhof, kennelijk staande 
   en gelegen binnen dese stad in het clooster met des selfs plaatsje 
   en getimmer soo als bij haar Comparanten thans bewoont werd, 
   benevens de behuijsing daar naast, soo als tegenwoordig bij 
   Gijs Schafner in huur bewoond werd, en haar Comparanten bij 
   magescheijt van den 3. meij 1780 is toegedeelt, stellende tot verdere 
   whaarschap haar personen en goederen ten bedwang en submissie 
   als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese contra- 
   rierende in specie van ongetelden gelden, actum Harderwijck 
   den 6. meij 1780. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Claas  
   Geurtsen en Evertje Aards echtelr. en bekenden kragt deses 
   schuldig te weesen 1) aan de Heer en Mr J: Apeldoren St. Rent 
   meester van Veluwen eene summa van - - - - - - - f 35 : 18 – 
   volgens afrekening van den 5. Novemb 1779 
   als mede wegens een gepagte thiend de Wes- 
   terkoven over 1778 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  42 : 10 – 
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   en wegens geleent geld in 1779 en 1780 - - - - - - f  63 - : -    
   en alsoo te saamen een summa van - - - - - - - - - f 145 : 8 – 
   2o) aan de wede. van Evert Cremer een summa 
   van - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90 : 19 – 
   wegens gelevert ijserwerk, sedert 30. augustus    
   1777 1778. 1779 tot den 2. Meij 1780 
   3) aan Jan Fijn van draat een summa van 26 - : - 
   procederende wegens twee raaden in julij en een nieuwe kar 
   in Novemb. 1778 gemaakt en gelevert 
   met belofte om die penñ aan haare respective crediteuren 
   te sullen voldoen onder verband van haare personen en goede- 
   ren, en hebben de Comparten tot meerder securiteijt, en naa 
   volkomen informatie van willekeurings regt en alle 
   haare gerede goederen verwillekeurt, en aan de parate 
   executie gesubmitteert, ten effecte als na regten behoort, 
   ten eijnde een ieder daar aan na ordre regtens sijn agter 
   wesen sal kunnen verhalen met submissie als na regten, 
   en onder renunciatie van alle exceptien actum d. 9. meij 1780. 
  
   Voor de Meester en van Cooth Schepenen loofden en wierden 
   burgen als voorvanks regt is Roelof Jagers en Evert Verhoef 
   voor het erf en sterfhuijs van Berendje Hendriks weduwe 
   van Mattheus Schats. des beloofde Evertje Schats, geertje  
   Schats, Alida Schats, en sig te saamen sterk makende 
   voor haar absente Broeder Gerret Schats en de drie kinde- 
   ren van wijlen haar suster Hendrikje Schats, te saamen 
   erfgenamen van voorñ Berendje Hendriks wed. Mattheus 
   Schats dese haare Burgen te guaranderen als regt is 
   actum d. 13. Meij 1780. 
  
   Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden 
   Barteld Dietzel en Teuntje Dietzel en verklaarden in de 
   beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
   en magtig te maken Gerret Dietzel ten eijnde om nae- 
   mens Comparanten, als mede erfgenamen pro portionibus 
   hereditarüs van wijlen haar ouders Hendrik Jan Dietzel 
   en Aaltjen Heuterman beijde te Hengel in ’t Graaf- 
   schap Zutphen overleden, naa coustume locaal 
   te cederen en transporteren sodane huijs en erve met den 
   hof daar bij, soo en als door wijlen haar gem. ouders nagela- 
   ten, en alnu door haar en haar broeders en suster uijt de 
   hand aan sekere Joode is verkoft, staande en gelegen in 
   den dorpe Hengel voorsr., daar voor de koops penñ naamens 
   haarlieden te ontfangen en daar voor te quiteren met belofte 
   van wharinge te doen, en wijders daar omtrend te doen, en te 
   laeten of geschieden wat de nature des goeds en stijlen des gerigts 
   mogt vereijsen, en sij Comparanten selfs present zijnde souden 
   konnen of moeten doen met magt van substitutie in cas van 
   nood, onder belofte van ratihabitie en indemniteijt onder 
   verband en submissie als na regten, mits geconstitueerde ver- 
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   pligt blijve te doen rekening en reliqua actum den 20. Meij 
   1780 
 
   Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Otje  
   van Luijk weduwe Boedelhoudersche en Tugtenaarse van Aard  
   Mulder ingevolge Huijwlijkse voorwaarden binnen dese stad 
   op den 23. April 1778 tussen haar gepasseert, dewelke ver- 
   klaarde dese Tugt te verburgen met Jan van Luijk en Willem  
   van Luijk, ten einde om met die goederen te doen, en hande- 
   len, en deselve te gebruijken volgens deser stad regten 
   des compareerde mede Jan van Luijk en Willem van Luijk 
   beijde voorñ, dewelke dese Burgtogt op sig hebben genomen 
   waar toe sij haare personen en goederen mits dese zijn verbindende 
   daar en tegen beloofden geseide Ottje van Luijk dese voorschr burgen 
   te vrijen en guaranderen als regt is. Actum Harderwijck den 
   24. meij 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Ar- 
   noldus Franciscus van Rosendaal koopman en winkelier 
   binnen dese stad, en verklaarde in de beste en bestendigste wij- 
   se te constitueren en magtig te maken doende sulks kragt 
   deser mr. Johannes Hulsken advocaat en woonagtig te Olden- 
   zaal, ten eijnde in ’t generaal om alle des Comparants saaken 
   soo in als buijten regten sonder onderscheijt waartenemen, maar 
   speciaal om voor den Comparant door middel van regten voor den 
   stadsgerigte van delden van A. Grol medicine doctor aldaar 
   afte vorderen sodaene penningen als hem Comparant van ge- 
   seide A. Grol competerende is, agtervolgens sodaene specifica- 
   tie en rekening als de geconstitueerde reets onder sig heeft 
   of door den Comparant mogte werden toegesonden, daar omtrend soo 
   in als buijten regten, alles te doen en te verrigten, wat Comparant 
   present zijnde, soude kunnen mogen ofte moeten doen, voorts 
   penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, caveren tran- 
   sigeren, acte van conventie en transactie te passeren en te 
   ondertekenen, schoon ook tot een of ander nader of speciaalder vol- 
   magt gerequireert wierd, wil gehouden hebben als of in deese ge- 
   infereert waare alles met magte van substitutie belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt onder verband en submissie 
   als na regten, sullende de geconstitueerde verpligt zijn ten 
   aansien van sijn verrigting te doen bewijs rekening en reliqua 
   actum Harderwijck den 26. meij 1780. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Aartje  
   van Sprakelaar weduwe van wijlen Bernhardus Everts, welke be 
   kende bij publijcque verkoping verkoft te hebben d. 17 april 1780, 
   en al nu kragt deses te cederen transporteren en in vollen eijgen 
   dom  over te geven aan en ten erflijken behoeve van Rijkert Jan  
   Apeldoren en Alberta Wessels ehelidr en Jan Koning en Stijntje  
   Apeldoren Eheliedr elk de geregte halfscheijt van een loijereij 
   bestaande in een kuijp huijsje, hofje en ses kuijpen met 
   alle des selfs verdere ap en dependentiën lusten en lasten geene van 
   dien uijtgesondert, gelegen buijten deser stads Luttekepoort naast de 
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   stads muure ter eenre en de loijereij of kuijpen van 
   Ruth Huijgen ter andere sijde, soo als het selve bij de 
   verkoperse selfs in het gebruijk is geweest en sulks om en 
   voor de summa van twee hondert en dartig guldens en tien 
   stuijvers van welke koops penningen sij Comparante bekende 
   voldaan en betaalt te zijn 
   Verder beloofde sij Comparante dit verkofte perceel te 
   sullen wagten en wharen soo als erfkoops regt is en in dese stad 
   gebruijkelijk is, allesints onder verband en submissie als 
   na regten actum Harderwijck d. 26. april 1780 
   Ru meij 26. 1780. 
  
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Rij- 
   ket Beerds en Gerretje Dirks Versteeg Eheld. tutore marito 
   pro se, en als hier toe speciaal gequalificeert door Ger- 
   ret de Reuver en dirkje Versteeg Ehelied. vermogens vol- 
   magt d.d. 9. meij 1780 voor Schepenen der stad Alkmaar 
   gepasseert, gelijk ons uijt der selver lecture gebleken is, en 
   Hendrikje Dirks verstege elk voor ¼ erfgenamen van 
   wijlen haar overleden broeder Gerret dirksen Versteeg, dewelke 
   bekenden elk voor sig uijt de handen verkoft te hebben, en al 
   nu kragt deses te cederen en in vollen eijgendom overtegeven 
   aan, en ten erflijken behoeve van hunne mede erfgena- 
   men Barthelt Eijbertsen en Jannetje dirks versteeg Eheld. 
   hunne geregte erfportie bestaande te saamen in ¾. 
   portien van navolgende parcelen ongerede goederen 
   binnen deser stad schependom gelegen als 1: van een math 
   Hooiland gelegen in de oude mehen en gaande te wandelen 
   met Bartus Volthen, Jannetje Reijers etc. 2o. van een math 
   Hoojland op de oostermehen gelegen, waar aan west waarts 
   Willem Willemsen en oostwaarts Lubbert gerretsen het 
   naaste geland en gelegen zijn 3o. van ¼ math mede op de 
   oostermehen gelegen, waar van Aalt Willemsen d’overige ¾. 
   portien is toebehorende, en ten oosten de Heer en mr. J:C:F:  
   de Vries, en westwaarts mr. A:P: van Westervelt het naast 
   geland en gelegen zijn. en ten 4o. van ⅓ portie van een 
   hagentje gelegen in de Buurschap Hierden aan de Zoom 
   bij de schaap schoten van s’gravenhoff, van welke bo- 
   ven genoemde gekofte percelen de koper selfs als mede 
   erfgenaam van voorñ Gerret Dirksen d’overige ¼. portie 
   is toebehorende, met alle des selfs lusten en lasten geene 
   van dien uijtgesondert, doende boven staande percelen te 
   saamen in ordinar. verpondinge behalven de stads stuijvs 
   f 2 : 11 : 14., en sulks te samen om en voor de summa van 
   twee hondert en seventien guldens, van welke penñ Compa- 
   ranten bekenden voldaan en betaalt te zijn. Verder beloofden sij 
   Comparanten dese verkofte parcelen te sullen wagten en wharen 
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   kommervrij en alle voorpligt daar van aftedoen, en deselve 
   van de ordinar. verpondinge tot over den jaare 1778 incluijs 
   te suijveren, en dat den koper tot sijnen voordele dit lo- 
   pende pagt jaar sal profiteren alles onder verband en 
   submissie als na regten actum Harderwijck d. 27. april 
   1780 
   Ru 26. meij 1780. 
  
   voor deselve Schepenen compareerden Roelof Koning en 
   Harmannus Schut tijdelijke Boekhouders van de nederduijt- 
   sche gereformeerde dijaconije binnen dese stad, welke ver- 
   klaarden met permissie en autorisatie van Haar WelEd 
   en Achtb. te constitueren en volmagt te maaken, doende 
   sulks kragt deses mr. Evert Jan Ammon scholtis des Ampts 
   Ede en practiserent Advocaat, ten eijnde om op de nagela- 
   ten goederen van Willem Brouwer en Bouwdina Geesdorp. 
   in leven Eheliedr. gewoont hebbende en gestorven zijnde 
   in den Ampte Barnevelt Karspel Elspeet te peinde en wel 
   eerst aan ’t gerede, en bij insuffisance aan het ongerede om 
   te hebben securiteijt, preferentie, affectatie en finale 
   voldoening van een capitale summa groot een duijsent caro- 
   li guldens tot laste van gem. Willem Brouwer en sijn kinderen 
   bij wijlen Baudina Geesdorp Ehelijk verwekt, genegotieert, 
   van de doemalige tijdelijke provisoiren van de Diaconije, 
   alles vermogens obligatie den 1. junij 1772. dugtig gepasseert 
   boven en behaven het lopende jaar rente tegen 3½ pro- 
   cento tot de dag van betaling incluijs, deselve te vervolgen 
   soo ten aansien van ’t gerede naa ordre landregtens 
   tot de aankering en veijling der goederen incluijs, en ten aansien der on- 
   gerede goederen all vorens te versoeken bij den Heer en land- 
   drost van Veluwen de nodige permissie en auttorisatie, mits 
   gaders consent en approbatie bij Haar Ed. Mog. d’Eerste en andere 
   verordente van de rekening in Gelderland, voor soo verre in dese 
   gemelte Boedel Heeren goederen gevonden wierden, en daar 
   op te procederen tot de laatste ruijming bieding en het ne- 
   men in verwin incluijs, alles daar omtrend te doen en te ver- 
   rigten met stijl en practijcq in Veluwen sal komen te ver- 
   eijsschen, ook des noods te caveren, accorderen, transfigeren 
   penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, voorts 
   generaliter alles te doen en te verrigten, wat de Compa- 
   ranten in haare vooraangetoge qualiteijten souden kunnen 
   mogen of moeten doen, en soo in een of ander nader of specialer 
   volmagt wierde gerequireert, willen gehouden hebben als of 
   in dese geinfereert waare ook met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt mits de gecon- 
   stitueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening en reli- 
   qua Actum Harderwijck d. 5. Julij 1780. 
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   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Hen- 
   drik Cirkel en Roelof Koning tijdelijke provisoiren van 
   het Collegie den Armen solder binnen dese stad welke ver- 
   klaarden met permissie en autorisatie van Haar WelEd en 
   Achtb. te constitueren en volmagt te maken doende sulks 
   kragt deser, mr. Evert Jan Ammon Scholtis des Ampts 
   Ede en practiserent Advocaat, ten einde om op de nagela- 
   ten goederen van Willem Brouwer en Boudina Geesdorp 
   in leven ehelieden gewoont hebbende en gestorven zijnde 
   in den Ampte Barnevelt Karspel Elspeet, te peinden 
   en wel eerst aan het gerede, en bij insuffisance aan 
   het ongerede, om te hebben securiteit, preferentie affec- 
   tatie en finale voldoening van een capitale summa 
   groot een duijsent Caroli guldens tot lasten van gem. Willem 
   Brouwer en sijn kinderen bij wijlen Boudina Geesdorp  
   Ehelijk verwekt, genegotieert van de doemalige tijde- 
   lijke provisoiren van den arme solder, alles vermo- 
   gens obligatie d. 17. Augus. 1771, dugtig gepasseert, boven 
   en behalven het lopende jaar rente tegens 3½. procent. 
   tot de dag van betaling incluijs, voorts om dese peinding 
   soo ten aansien van ’t gerede, naa ordre landregtens tot de 
   aankering en veijling der gerede goederen incluijs te ver- 
   volgen, en ten aansien der ongerede goederen alvorens te ver- 
   soeken bij den Heere landdrost van Veluwen de nodige permissie 
   en autorisatie, mitsgaders consent en approbatie bij Haar 
   Edele Mog. de Eerste en andere ter ordente van de Reke- 
   ning in Gelderlant voor soo verre in dese gem. boedel Hee- 
   ren goederen gevonden wierden, en daarop te procederen 
   tot de laatste ruijmeng bieding en het neemen in verwin 
   incluijs, alles daaromtrend te doen en te verrigten, wat stijl 
   en practijcq in Veluwen sal komen te vereijschen, ook des 
   noods te caveren, accorderen, transfigeren, penningen t’ont- 
   fangen daar voor te quiteren, voorts generaliter alles te doen 
   en te verrigten, wat de Comparanten in haare vooraangeto- 
   ge qualiteijten souden kunnen mogen ofte moeten doen, 
   en soo in een of ander nader of specialer volmagt wierde 
   gerequireert, wil gehouden hebben, als of in dese geinfereert 
   waare, ook met magt van substitutie, belofte van ra- 
   tihabitie en indemniteijt, mits de Geconstitueerde 
   verpligt blijve te doen bewijs, rekening en reliqua actum 
   Harderwijck den 5. Julij 1780. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Hartger  
   Willemsen en Wijmtje Jans Eheliedr. en verklaarden voor sig 
   en haar erven, in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand 
   te hebben verkogt, en kragt deser te cederen en transporteren 
   aan en ten erflijken behoeve van Barthelt Eijbersen en  
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   Jannetje Dirks ehelied., de helft in een huijs en hof ge- 
   legen in hierden aan de gemene weg tussen verkoperen ter 
   eenre en Teunis Aardsen Foppen ter andere sijde, waar 
   van de andere helft aan koperen competeert, doende 
   voor ’t geheel in ordinar. verponding sonder de stads stuijv. 
   voor vier hondert Caroli guldens ad. 20 stvs. ’t stuk, waar 
   van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn 
   des beloofden voorsr parceel te wagten en te wharen kommervrij 
   en de voorpligt tot de verponding tot 1778 incluijs daar van 
   aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
   na regten actum Harderwijk d 8. julij 1780. 
  
   Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde 
   Jannetje Vermeer als erfgenaam van wijlen haar ouders 
   Marten Vermeer en Margareta Hoefnagel Ehelieden 
   vermogens acte van Erfhuijs verburging daar van zijnde, 
   te kennen gevende, hoe dat wijlen haar gem. moeder 
   reeds in den jaar 1778 aan Ruth Huijgen hadde verkoft 
   haar geregte portie en aandeel van de Run of Eek moole 
   buijten dese stad aan de lage Sijpelt staande, bestaande 
   in een halve vragt, ende sulks voor eene summa van 
   een hondert en vijftig guldens, die ook op den 20. maart 
   1778 reets aan haar moeder voldaan zijn. wienvolgens 
   de Compartr. in qualiteijt als voorsr bij dese verklaart de voorsr 
   halve vragt van voorsr Runmole, met alle des selfs 
   regt en geregtigheijt lusten en lasten soo van verpondinge 
   als anders daar op staande te cederen en in vollen eijgendom over- 
   te geven aan Ruth Huijgen en Willemina Tewes Eheldr 
   ende haare erven sonder daar aan eenig regt te behouden of 
   reserveren, belovende over sulcx het gecedeerde te wagten 
   en wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen 
   als erfkoop regt is actum d. 11. Julij 1780. 
  
1780. 12. Julij geprotho Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Arend 
colleert ten nieuw. protho  van den Berg en Albertje Smith Eheliedr, welke bekenden 
colle Rubr Oosterwijk  wegens ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
fo. 353.    schuldig te weesen aan Gerret Evertsen en Janna Smith 
   Eheliedr. en haare Erven een summa van twee hondert en 
   vijftig gulden hollands ad 20. stuijvs ’t stuk, belovende daar 
   voor jaarlijks (: heden over een jaar d’eerste verschijndag :) te 
   sullen betalen vier gelijke gulden aan renten van ijder 
   hondert, en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe 
   die alle jaar op de verschijndag sal kunnen geschieden, mits 
   een vierdeel jaars bevorens van d’eene of andere sijde opge- 
   seijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal rente en kosten, verbinden 
   de Comparanten haar huijs en erve staande binnen dese 
   stad in de kleijne Oosterwijck tussen ’t huijs van Zeger  
   Karssen en de schuur van T:J: Walters, soo als bij Gerret Claa 
   sen thans bewoont werd, stellende tot een verdere waarschap 
   haar personen en goederen ten bedwang en submissie als na 
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   regten, met renunciatie van alle exceptien dese contra 
   rierende in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck 
   den 12. Julij 1780. 
  
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Wou- 
   ter van der Kodde woonagtig in Amsterdam voor sig en sig 
   mede sterk makende ende rato caverende voor sijn vrouw 
   maria van Diest, wegens lighaams quaalen buijten staat om 
   te compareren, Cornelis Olthuijsen en Johanna van der  
   Kodde Eheliedr en Anthonij van der Kodde wonende op Ent- 
   huijsen in Holland, voor sig, ende rato caverende voor sijn 
   vrouw Hendrina Mok, met tering qualen geincommodeert 
   zijnde voor een vierde erfgenamen ab intestato van Johan- 
   na van Broekhuijsen in leven vrouw van Aard Muller 
   welke verklaarden te constitueren en volmagt te ma- 
   ken, doende sulks kragte deser mr. Jan Christiaan Huijs 
   man Advocaat voor dese stad gerigte ten eijnde om 
   met en nevens de verdere erfgenamen dese erfnisse te  
   aanvaarden, met haar het erfhuijs te verburgen van otje  
   van Luijk nagelaten weduwe en Boedelhoudersche van wij- 
   len geseide Aard Muller der Comparanten geregte aandeel te 
   ontfangen, daar voor quitantie te passeren, ook van haarent we- 
   gen de verkogte goederen te helpen transporteren, belofte van 
   wharing aan de respective koperen te doen, soo nodig met 
   de meede erfgenamen scheijding en deijling te doen en ma- 
   gescheijt daar toe te passeren, en naamens de Compa- 
   ranten te ondertekenen, en inval onverhoopt dispuit 
   ontstont ’t zij tussen haar en de weduwe van Aard Muller 
   ofte sijn erfgenamen, ’t zij met der Comparanten mede erf- 
   genamen der selver Comparanten personen te representeren 
   soo in als buijten regten te verdedigen, termijnen te respicieren 
   te caveren, sententien t’aanhoren, deselve tot den uijt 
   einde te vervolgen, ook des noods t’accorderen, transfigeren 
   penningen t’ontfangen, en daar voor quitantie te passe- 
   ren, voorts generalijk alles te doen en verrigten wat sij 
   Comparantr selve present zijnde, souden kunnen mogen of 
   moeten doen, of schoon tot t’een of ander nader of specialer 
   volmagt gerequireert wierde, willen gehouden hebben 
   als of in dese geinfereert waare, met belofte van ratihabitie 
   en indemniteijt en met de magt van substitutie, mits 
   de geconstitueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening 
   en reliqua, actum Harderwijck den 15. Julij 1780. 
  
1780. 22. Julij gepro-  Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Grietje 
thocolleert ten nieuw.  Aalds weduwe en Boedelhoudersche van Jochem Franken 
prothocoll. Rubr Hier-  welke bekende wegens opgenomen en ter leen ontfangen pen- 
den fo. 396. Vs   ningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Elbert  
   Aalten en Aardje Stevens Ehelieden, hondert en vijftig 
   Caroli guldens tot 20. stuijvers ’t stuk, daar voor belovende 
  jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen 
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   betalen ses gulden aan rente, en daar mede te continueren 
   tot de volle aflosse toe, die alle jaar op geseide verschijn 
   dag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevo- 
   rens opgeseit of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voosr. capitaal rente, en kosten verbind 
   sij Comparante een vijfde en een halve portie in huijs hof 
   en houtgewas, weijland en hoijland, gelegen in ’t schepen 
   dom aan de Waterweg, naast het huijs van peter de Ruij- 
   ter ter eenre en het land van de Heer Burgermr van  
   Westervelt ter andere sijde, soo als bij Jacob Beerdsen en 
   haar selve bewoont werd, stellende tot en verdere whaar- 
   schap haar persoon en goederen met renunciatie van alle 
   exceptien dese contrariërende in specie van ongetelden 
   gelde actum Harderwijck 22. Julij 1780. 
  
   Voor Apeldoren en van Cooth Schepenen compareerden T:J: Walters 
   en Erwerda Leij Ehelr., en verklaarden op heden te hebben gecedeert 
   en in vollen eijgendom over gegeven aan haar kinderen Boon  
   van Voorst en Jannetje Walters ehelr. een huijs staande in 
   de Lutteke poort straat binnen Harderwijck soo door 
   Comparanten selfs bewoont werd, doende dit huijs in de 
   ordinar verponding behalve de stad stuijvr. f 6 : 18 - : belovende 
   dit gecedeerde te sullen wagten en wharen onder verband en 
   submissie als na regten. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent op d. 5. Augus. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
   Gerret van Nijendal en Eijberta Eggen Ehelr. Aard Hendrik  
   Drost en Zara Eggen Ehelr. zijnde sij vrouwen met haare 
   voorñ Ehemans in desen als haare gekoren Momboirs 
   soo veel nodig als dienstig geassisteert, pro recportione meede 
   erfgenamen ex testamenti van wijlen Albertus Eggen 
   in leven secretaris van de weescamer te Macasser in Oost indien 
   en aldaar voor wijnige jaaren overleden, dewelke verklaarden in 
   de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en kragt 
   deses magtig te maken Jacob Kost woonagtig te Amsterdam ten 
   einde om met en neffens de verdere mede erfgenamen van wij- 
   len voorñ Albertus Eggen, dien boedel te adieren en tot liqui- 
   diteijt te brengen, de penñ wanneer die over gekomen sullen 
   zijn van de Heeren Bewindhebberen van d’oostindische Compag- 
   nie te ontfangen en daar voor te quiteren, en welke reeds 
   voor handen zijn te verdelen, en allesinta dien boedel betreffen- 
   de haar constitutianten, interest en regt waar te nemen en te 
   behartigen, voorts daar het nodig sal zijn te caveren haar con- 
   stituanten personen en goederen te verbinden haare portien te 
   ontfangen, en daar van behoorlijke quitantie te passeren, mageschei- 
   den in forma opterigten en, gerigtelijk alles te doen en laeten ge- 
   schieden het geene de nature der saake sal komen te ver- 
   eijschen, en sij Compartn. selfs present zijnde souden konnen en 
   moeten doen ofschoon tot het een of ander speciaalder volmagt 
   gerequireert wierde welke sij hier in begeerden begrepen 
   te zijn. alles met magt van substitutie belofte van rati- 
   habitie en indemniteijt, mits geconstitueerde verpligt blijve 
   tot behoorlijke rekening en reliqua. Actum Harderwijck 8. August. 
   1780 
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   Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerde Eva  
   Barends, dewelke bekende ontfangen te hebben van Lucas  
   Coldeweij organist binnen dese stad, de summa van sestig 
   guldens ingevolge minnelijk accoord en transactie in sake 
   tussen dese Comparante en Lucas Coldeweij voorñ in cas van 
   Echtschap voor den Hove provinciael van Gelderland litis- 
   pendent geweest, op den 25 Julij 1780 t’Arnhem door tussen 
   komst en in presentie van de Edele mog Heeren Raaden 
   des Furstendombs gelre en Graafschap Zutphen inge- 
   gaan gemaakt gesloten 
   waar door die procedure met alle gevolgen van dien aan 
   sijde van haar Comparante is en blijft opgeheven, gecesseert en 
   geannuleert, even alsof nooit aangevangen was geworden 
   renuncierende sij Comparante mits dese wel expresselijk 
   van deselve. 
   Verder verklaarde sij Comparante, dat daar mede alle diffe- 
   renten tussen haar en Lucas koldeweij voorñ oojt ontstaan 
   tot haar volkomen genoegen en om redenen haar hier toe 
   gepermoveert hebbende zijn geaccordeert, en uijt de weg ge- 
   nomen, sonder dat sij Comparante. niets het minste tot 
   lasten van meermalen genoemde Lucas Koldeweij is hebbende, of blijft reserveren 
   uijt welken hoofde sulks ook soude mogen zijn met expres- 
   se renunciatie van alle exceptien hier tegens strijdende 
   en tot volkomen nakominge deses heeft sij Comparante ver- 
   bonden haar persoon en goederen met submissie aan alle 
   Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten alles om te strekken 
   ten fine als na regten Actum Harderwijck d. 8. augustus    
   1780. 
  
   Voor Apeldoren en van Cooth Schepenen compareerde Rijk- 
   land Geurts wed. en Getugtigde Boedelhouderse van wijlen 
   Evert Kreenen, dewelke verklaarde mits dese te cederen en 
   over te geven aan haar zoon Arend Kreenen een camp land 
   aan westen, leggende tusschen ’t land van Aard Corns. koningh 
   ter eenre, en dat van de wede. Bastiaan Olofsen ter andere 
   sijde, doende in de jaarlijkse ordins verpondinge sonder de 
   stads stuijvers f 2 : 9 : 10. belovende dit gecedeerde te sul- 
   len wagten en wharen onder verband en submissie als na 
   regten actum 24. Augustus. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerde Johanna  
   Moojen weduwe van Harmannus Stokebrand, met haar Broe- 
   der Jan Moojen behoorlijk geassisteert, welke verklaarde 
   te constitueren en magtig te maaken, doende sulks kragt 
   deser mr. Rudolph Sandberg advocaat binnen de stad Zwolle, 
   en Schout van het Drostampt IJsselmuijden, ten einde om 
   van Dirk Willems pagter van de helft in een erve tot 
   Mastenbroek, waar van geseide pagter de wederhelft in eij- 
   gendom competeert, volgens overgegeve rekening minnelijk  
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   en des noods gerigtelijk in te vorderen, een summa van 
   drie hondert en vijftig guldens, heenkomende wegens ver- 
   schulde pagt jaarer sedert den 1. meij 1776, en verschenen 
   meij 1777 en soo vervolgens tot 1. Meij 1780 incluijs jaar- 
   lijks ter summa van seven en tagtig gulden en thien 
   stuijvers segge - - - - - - - - - - - - - - - f 87 : 10 – 
   daar toe naa aftrek van ’t gunt denselven mogte competeren 
   in regten te ageren, termijnen te respicieren, sententien 
   te aanhoren, van de nadelige te provoceren, de voordelige 
   ter executie te doen leggen, en daar omtrend te procederen 
   als de stijl van ’t gerigt sal komen te vereijschen, ook 
   te mogen accorderen, transfigeren, penningen t’ontfangen 
   en daar voor te quiteren, voorts generalijk alles te doen en 
   te verrigten, wat de Comparante selve present zijnde 
   soude kunnen mogen of moeten doen, en inval tot een 
   of ander nader of specieler volmagt gerequireert wierde 
   wil gehouden hebben als of in dese geinfereert waare, alles 
   met magt van substitutie belofte van ratihabitie en 
   indemniteijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve te 
   doen rekening en reliqua actum Harderwijk 5 sep- 
   tembr. 1780. 
  
   Voor Westervelt en van Cooth Schepenen compareerde 
   Hendrikje Bunschoter weduwe van paul Benin duvergé 
   en verklaarde bij dese aan haar soon Evert duverge te cede- 
   ren en transporteren naa volgende ongerede goederen 
   alle in en onder sese stad en schependom gelegen. 
          1o. een huijs Erve binnen dese stad van wijlen haar Vader 
   heer gekomen, staande naast het huijs van de Heer Cu- 
   rator H: van Westervelt ter eenre, en het huijs van Gerret  
   Vermeer ter andere sijde, doende in ordinar. verpond, behalven 
   de stad stuijvers - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 5 : 6 : 4. 
          2o. een Camp land genaamt wijnencamp 
   voor aan de sandsteeg gelegen, op een ordi- 
   nar verpondinge van - - - - - - - - - - - - - - - -  10 : 9 : 6 
          3o. een camp lands aan de landsteeg genaamt 
   de halve Bredde camp op een verpond. - - -  8 : 6 : 14 
          4o. een camp lands aan westen zijnde twee halve 
   campen, ijder halfscheijt op een verpondige. 
   van 2 : 4 : 8 dus samen - - - - - - - - - - - - - - - 4 : 9- : 
   ten einde van met die goederen sijn schoonste te doen 
   onder belofte van wharinge als regt is actum d. 9. sept. 1780. 
  
   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Lubbert  
   Beenen en Jannetje Aards ehelied. welke bekenden voor sig 
   en haare erven in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
   verkoft, en kragt deser te cederen en transporteren aan Lub- 
   bert Franken en sijn erven 1/19. portie in huijs, hof en weij- 
   en hoojland soo als bij Jacob Beertsen bewoont en gebruijkt 
   werd, gelegen in hierden aan de waterweg, waar van den 
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   koper ⅓ rijkelijk in eijgendom competeert, sulks voor een 
   hondert gulden, waar van Comparanten bekennen voldaan en 
   betaalt te wesen, des beloofden voorsr. 1/19. part te wagten 
   en wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van afte- 
   doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als nae 
   regten Actum Harderwijck den 9. september. 1780. 
  
   Voor Apeldoren en van Cooth Schepenen compareerde Johan 
   na van Beuningen weduwe van Reijer Apeldoren siek te  
   bedde leggende, dog haar verstand ten vollen magtig, en ver- 
   klaarde uijt een bijsondere toegenegentheijt, voor de getrou- 
   we diensten aan haar Comparante bewesen, uijt eijgene 
   beweging sonder inductie ofte persuatie van ijmand te 
   legateren en bemaken doende sulks kragte deser aan 
   Reijntje Claasen weduwe van Willem Bunschoter, haar 
   beste bed, leggende boven op de hang camer, de peiluwe 
   met twee kussens daar bij gehorende, ses sloopen en 
   ses lakens leggende saam voor in haar kast, twee dekens 
   een beste wolle, en een beste japonse deken, ses van haar 
   beste hembden en vijftig gulden aan geld. 
   Zijnde dit haar uijtterste wille en begeerte, ten eijnde 
   het selve, ’t zij als testament, legaat, codicil, of andere 
   betere forme naa haar dood stiptelijk sal werden agter- 
   volgt. 
   En op dat naa haar dood den boedel naa behooren behee- 
   ret en gereddet werd, heeft sij Comparante genomineert 
   en aangestelt, gelijk genomineert en aangestelt werd 
   kragt deser, tot executeur testamentair Zeger Buijten- 
   huijs ontfanger des Ampts Ermelo, ten einde om immedi- 
   aat na haar dood sig in haar boedel te stellen, de sleutels 
   onder sijn behering te neemen, haar een ordentelijke burger 
   begrafenis aan te doen, vervolgens ’t erfhuijs te verburgen 
   goederen te verkopen, in specie aan mr. Jacobus Apeldoren 
   verwalter Rentmeester van Veluwen te transporteren, 
   haar halve deijling in de speulderbos, tegens betaling 
   van hondert en sestig gulden, voorts dese nalatenschap tot 
   liquiditeijt en consistentie gebragt zijnde, de samentlijke 
   erfgenamen te convoceren, deselve rekening en verandwoor- 
   ding te doen, t’slot derselver ijder pro portione te verdeijlen 
   en daar omtrend behoorlijke scheijding of quitantie tot 
   sijn decharge te doen passeren, voor welk een an ander 
   dese Executeur sal hebben en genieten een hondert gulden 
   gevende deselve alle mag tan autoriteijt als een execu- 
   teur testamentair competeert, ook met kragt om een of 
   meer te kunnen substitueren en affirmeren naa rade 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult actum Harderwijck 
   den 16. september 1780, was nevens twee cachetten in rooden lakke 
   getekent J:H: Apeldoren M.S. van Cooth 
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   Voor Apeldoren en Haersolte Schepenen compareerde Hen- 
   drik Elbertsen, welke verklaarde voor sig en sijne erven 
   in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben ver- 
   koft, en kragt deser te cederen transporteren aan en  
   ten erflijken behoeve van Eijbert Brantsen een huijs met 
   sijn ap en dependentie, staande binnen dese stad in de 
   oliestraat tussen de huijsen van Geerlof Gerretsen 
   ter eenre, en een plaats van Reijer den grooten ter andere 
   sijde, doende in ordinaris verpond. sonder de stads stuijver f 2 - : - 
   en aan straatgeld f 1 - : - sulks voor een summa van twee 
   hondert en vijftig gulden vrij geld, waar van Comparant be- 
   kent voldaan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr par- 
   ceel te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
   tot de verponding 1778, heerstede geld tot junij 1780, en straat 
   geld 1. meij 1780 incluijs daar van aftedoen, als erfkoop regt is 
   onder verband en submissie als na regten actum Harderwijck 
   den 12. septemb. 1780. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Hendrik Vastenhouw en Coenraad  
   Oijen, voor het erf en sterfhuijs van Jan Petersen en Johanna  
   Magré in leven Eheliedr., des beloofden Hendrik Jansen, Jo 
   hanna Jans, Jannetje Jans, Jan Jansen, Thijs Jansen, 
   Stijntje Jans, sig samentlijk sterk makende voor Everdina  
   Coesmans minderjarige dogter van Evert Coesmans bij wijlen 
   Annetje Jans ehelijk verwekt, samen kinderen en kinds- 
   kind en erfgenamen van voorsr. Ehelieden geseide Burgen te 
   vrijen als erfhuijs regt is. 
   T’oirkonde is dese bij ons mede als overweesmeesteren ge- 
   tekent den 14 septemb. 1780. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde Gerretje Alberts weduwe 
   Dirk Claver volgens acte van magescheijt d.d. 9. octob. 1760 eijge- 
   naresse en besittersche van onder benoemde huijs, welke ver- 
   klaarde voor sig en haar erven in een vast en stedigen erfkoop 
   uijt de hand te hebben verkoft, en kragt deser te cederen en trans- 
   porteren, aan en ten erflijken behoeve van peter plantius en 
   Geertje van Lingen Eheliedr, en haar erven een huijs en erve 
   staande binnen dese stad in de hoogstraat tussen de huijsen 
   van Jan Claver en Gerret Bensink, soo als bij verkoperse thans be- 
   woont werd, doende in ordinaris verponding f 1 : 15 – aan straat 1. guld. 
   onder conditie dat koperen het selve met haar woon niet eer sul- 
   len kunnen betrekken als met 1. meij 1781 voor een summa van 
   vijf hondert en vijf en sestig gulden vrij geld, waar van sij bekent 
   voldaan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. parceel te wagten 
   en wharen kommervrij en alle voorpligt tot de verponding 1779 
   heerstede geld ult. junij 1780 en het straatgeld tot 1. novemb 
   1780 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder 
   verband en submissie als na regten actum Harderwijck den 
   2 october. 1780. 
  
   Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde den 
   weleerw Heer Willem klad rustend predikant van Wadenoijen 
   weduwenaar van Mejuffrouw Lucia Louiza van Oord woon 
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   agtig alhier, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
   regtens te constitueren en magtig te maaken kragt deses 
   des selfs Broederen de Heer Jan Klad Koopman t’Amsterdam 
   en de Heer Harmanus Klad secretaris van de capittule van 
   St. Jan te Utrecht, ten eijnde om te samen, of ijder in ’t bij 
   sonder des Comparants saaken en goederen waar te nemen en 
   administreren, speciaal meede om naamens Comparant te 
   ontfangen soodane penningen, als bij endossementen van 
   wissel of wissels van Comparants soon, bij sijn voorñ Ehevrouw 
   geprocreërt, den Heer en mr. Jan Willem Klad advocaat voor de 
   Ed. Hove te Paramaribo in Suriname, ten behoeve van 
   hem Comparant rects zijn getrokken of nog getrokken mogte 
   werden, daar voor gesamentlijk of ijder afsonderlijk quitantie 
   te passeren, die penningen tot betaling van boedels crediteuren 
   te emploijeren, ofte in cas van non acceptatie van wissel en her- 
   wissel te protesteren, soo als nae wisselregt gebruijkelijk is 
   en den Comparant selfs present zijnde soude moeten doen, voorts 
   mede, om inval eenige goederen of producten uijt Suriname 
   mogte overgesonden werden, deselve als dan t’ontfangen, en voor 
   haar lieden te behouden, en daar mede na welgevallen handelen 
   willende den Heer Comparant, die sig in een swakke toestand 
   bevind inval hij aflijvig kwaame te worden, dat all het 
   geene voors. effect sal sorteren even als of hij nog in levende 
   lijve waare 
   Wijders verklaarde den Comparant bij zijn afsterven des selfs 
   voorñ broederen te samen of ijder afsonderlijk te versoeken 
   en qualificeren, om bij sijn overlijden sig aanstonds in den 
   boedel te begeven sleutels van kasten en kisten nae sig te 
   neemen, de begrafenis te reguleren, en al wat daar toe nodig 
   is te dirigeren, wijders goederen te verkopen en penningen te 
   ontfangen en daar voor te quiteren, en daar tegens wederom 
   boedelschulden te betalen, en verders te doen all het geen 
   sij geconstitueerdens ten beste van den boedel nodig sullen 
   oordelen, gevende over sulks aan de geconstitueerdens de 
   magt van assumptie, surrogatie en substitutie, en verder 
   sodane magt als aan boedelredders na regten eenigsints 
   gegeven kan werden, sonder dat geconstitueerdens verpligt 
   sullen weesen, om aan des Comparants soonen eenige reke- 
   ning of verandwoording te doen, deselve daar van op het kragtig 
   ste bij dese ontslaande, immers en in allen gevalle niet eer 
   der dan naa dat den boedel volkomen tot liquiditeijt gebragt 
   sal wesen, en sij den boedel naa behoren sullen hebben ge- 
   adieert, begerende dat dese soo bij sijn leven als na des selfs dood 
   sal gelden en effect sorteren, soo als best na regten kan bestaan 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegult in Har- 
   derwijck den 3. octob. 1780 was getekent en onder ijder naam een 
   cachet in rooden lak gedrukt D: Boonen H.J. Schrassert. 



 
263

ORAH 155     1780     fol. 128vso 
 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   burgen als voorvank regt is peter Hendriksen Timmerman 
   en Dirk van Asselt voor het erf en sterfhuijs van Johanna  
   van Beuningen, weduwe van Reijer Cornelissen Apeldoren 
   des beloofde Zeger Buijtenhuijs ontfanger des Ampts 
   Ermelo Executeur testamentair volgens dispositie van den 
   16. septemb. 1780 voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is 
   Actum Harderwijck den 3. octob. 1780. 
  
1780. 6. octob geprotho-  Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
coll. ten nieuw prothoc  Harmen Roemerman en Evertje Boekelman Ehelied. welke 
Rubr. Vijhe straat f67.Vs.  bekenden voor sig en haare erven wegens opgenomen en ter 
   leen ontfangen penñ opregt en deugdelijk schuldig te weesen 
   aan en ten erflijken behoeve van mr. Petrus Gijsbert Wijn 
   stok en Zara Balthina Wijnstok drie hondert en vijftig 
   gulden ad 20. stuijvs ijder gulden, daar voor belovende jaarlijks 
   op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste:) te sullen be- 
   talen drie gulden en thien stuijvs. van ijder hondert, en daar mede 
   te continueren tot de volle aflosse toe, welke alle jaar 
   op de verschijndag sal kunnen geschieden, mits ses maanden bevo- 
   rens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. ca- 
   pitaal renten en onverhoopte kosten, verbinden Comparanten 
   haar huijs, staande in de Vijhestraat, naast het keijsers 
   hof van Eijbartus Apeldoren ter eenre, en het huijs van de Wed 
   van Cornelis Apeldoren ter andere sijde, soo en als bij haar selve 
   bewoont werd, stellende daar en boven tot whaarschap haar 
   personen en goederen ten bedwang en submissie als na regten 
   met renunciatie van alle exceptien dese contrariërende in 
   specie van ongetelden gelde actum Harderwijck den 6. octob. 1780. 
  
   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Willem  
   Westhof voor sig, als mede daar toe speciaal gemagtigt 
   door des selfs Ehevrouw Elisabeth Proper vermogens be- 
   hoorlijke acte van volmagt d.d. 30. september 1780 gepas- 
   seert, en dr. J: Gelderman hier toe mede speciaal gemag- 
   tigt door den Weleerwaarden Heer Jan Proper rustend 
   predikant te Vorgten, en Juffrouw Berendina van Haarst 
   Ehelieden tutore marito, vermogens acte van volmagt 
   d.d. 28. september. 1780. voor Burgermeesteren Schepenen 
   ende Raad der stad Zwoll gepasseert (: gelijk ons uijt der- 
   selver lectuur gebleken is :) de welke bekenden vermogens 
   publijcque verkopingen d.d. 19. Augustus 1780 in een vasten 
   stedigen en euwighen erfkoop te hebben verkoft en alnu kragt 
   deses te cederen transporteren en overtegeven, aan en ten 
   erflijken behoeve van Mevrouw P:C: van Castricum Douariere 
   van wijlen Burgermr H:C: van de Graaff een camp saajland ge- 
   naamt de dwarsakkers gelegen binnen deser stad schependomb 
   in de Buurschap Hierden, waar aan west noord en suijd waarts 
   de Vrouwe koperse selfs, en oostwaarts de weduwe van 
   Lubbert Jansen het naast geland en gelegen zijn, soo als 
   deselve thans bij Rijket Reijersen in pagt gebruijkt word 
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   met ¼. in het hout gewasch het Bijltjen genaamt, waar 
   van de overige ¾. parten de Vrouwe koperse selfs zijn toe 
   behorende met alle des selfs lusten en lasten geene 
   van dien uijtgesondert, doende dit parceel te saamen in or- 
   ds. jaarlijkse verpondingen, behalve de stads stuijvers f 2 : 11 : 10 
   en aan thins in het dornspijker Heeren guldens boek fo. 60 
   f : - 3 – 8 en sulks om en voor een summa van drie hondert 
   ses en negentig guldens vrij geld. 
   2. aan en ten erflijken behoeve van Vrouwe Elisabeth van  
   der kolk douariere van wijlen Burgermr. J: Apeldoren een hagen 
   door de wandeling genaamt propers hagen, gelegen bin- 
   nen deser stad schependomb in den Enck, waar aan ten noor- 
   den P:T: van Erckelens, ten oosten de erfgenamen van wijlen 
   den Heer Anthony van Westervelt, en ten zuijden de ge 
   meene weg het naaste geland en gelegen zijn, met alle 
   des selfs lusten en lasten geene van dien uijtgesondert 
   en sulks om en voor de summa van een hondert vier en vijf- 
   tig Caroli guldens vrij geld. 
   3. aan en ten erflijken behoeve van Reijntjen Jans weduwe 
   van Bart Jansen een camp saajland genaamt de Bijltjes 
   binnen deser stad schependom in de Buurschap Hierden in 
   sijne bepalinge gelegen, waar aan ten oosten mevrouw 
   douariere van de Graaff ten westen en ten suijden Steven  
   Petersen ’t naaste geland en gelegen zijn, soo als deselve thans 
   bij Rijket Reijersen in pagt gebruijkt word, met alle des 
   selfs lusten en lasten geene van dien uijtgesondert doende 
   dit parceel in ordinar. jaarlijkse verpondinge behalven de 
   stads stuijvers f : - 17 : 14 en de sulks om en voor de summa 
   van een hondert vijf en veertig guldens. van welkers koops 
   penñ sij Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn. 
   Belovende sij Comparanten q.p. over sulks dese verkofte parcelen 
   te wagten en te wharen kommervrij en alle voorpligt daar van 
   aftedoen, en deselve te suijveren van de verpondinge ordnars 
   over den jaare 1779, en de thins over den jaar 1780 sullende daar en tegen dit lopende   
 pagt jaar blijve ten profijte van de verkoperen alles soo als erfkoops 
   regt is en onder verband en submissie als naa regten Actum Harder- 
   wijck den 7. octobr. 1780. 
  
   Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerden  Breunis  
   Hendriksen en Grietje Gerrets ehelieden, woonagtig in Nij- 
   kerk, met ons gaande en staande, haar verstand ten vol- 
   len magtig, welke verklaarden voornemens te zijn bij 
   dese om malkander en den een den anderen, doende sulks 
   reciproce kragte deser, te legateren en bemaken het 
   vrugtgebruijk van hun natelatene gerede en onderede goe- 
   deren actien en crediten niets ter wereld uijt bescheijden 
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   welke de eerst stervende sal komen natelaten, sodanig 
   dat de langst levende haarer beijden deselve na tugts 
   regten sal gebruijken tot wedertrouwen toe, werdende 
   hier van uijt bescheijden klederen, kleijnodien sijlver en 
   goud, niets daar van uijtgesondert, tot een ijders lijf geho- 
   rende, of tot haar cieraad verstrekkende, immediaat 
   naa doode der eerst stervende sullen gaan en erven aan 
   sijn of haar naaste vrienden, en blijven geeximeert van de 
   tugt. 
   daar benevens heeft den eersten Comparant uijt sijn goederen 
   geprelegateert en bemaakt aan Grietje Everts dogter van 
   Evert Hendriks van Holivoort en Aaltje Jans Eheliedr. 
   twee hondert gulden vrij geld te betalen immediaat naa 
   des Comparants dood, ten waare dat de tweede Comparante 
   als dan in leven, verkoos liever daar meede te willen wag- 
   ten tot naa haar overlijden 
   Soo gemelde Grietje Everts voor den eersten Comparant 
   mogte komen te overlijden, dat als dan geseide twee hondert 
   gulden sullen devolveren op haar suster Truijtje Everts, soo 
   dese ook voor de Comparante kwam te sterven, als dan sal 
   afgedaan zijn, en behooren aan sijn samentlijke erfgenamen 
   willende en begerende dat dese als testament legaat, codicil 
   of andere betere forme stiptelijk naa haar dood sal werden 
   agtervolgt. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
   Harderwijck den 7. october. 1780 was nevens twee cachetten in 
   rooden lak gedrukt getekent W. de Meester M.S. van Cooth 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en Overweesmeesteren 
   compareerde Aalt Cornelissen weduwenaar en Boedelhouder 
   van wijlen Maritje Everts, sig willende verandersaten heeft 
   overstaan van onderbenoemde voogden aan sijn twee kinderen 
   bij geseide maritje Everts ehelijk verwekt, voor s’moeders 
   versterf bewesen, zijnde genaamt Cornelis Aaltsen en Aaltje  
   Aalts, te weeten aan goud sijlver en klederen etc 
   twee goude ringen 
   een goud slot 
   twee goude krullen 
   een sijlvere beugel 
   agt vrouwen rokken 
   seven vrouwe jakken 
   twee borsterokken 
   ses neusdoeken 
   twaalf mutsen 
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   vier schorreldoeken 
   agt hembden 
   twee paar boortmouwen 
   een rijg lijf 
   een sonnehoed 
   twee paar moffen 
   en een boek met sijlver 
   welke voor de kinderen onder bewaring van haar groot 
   vader Cornelis Aaltsen, als mede voogd sullen verblijven. 
   Bewijsende daarenboven nog aan ijder van sijn voorsr kinderen 
   een hondert gulden te betalen als ijder derselver sal mundig 
   wesen. 
   Tot securiteijt daar voor verbind dien comparant sijn persoon 
   en goederen, en in specie sijn vissereij met al den aankleven 
   van dien. 
   Belovende wijders sijn voorsr. kinderen te sullen guaranderen 
   voor alle lastige schulden, waar tegens den gehelen boedel, 
   soo veel als deselve mogt komen te bedragen, aan desen Com- 
   parant in eijgendom sal competeren 
   inmiddels bereijd willig zijnde om sijn voorsr. kinderen te reden 
   kleden, en van het nodige voorsien als meede deselve te lae- 
   ten leeren t’gunt sij tot haar bestaan, naa omstandighe- 
   den des boedels sullen van noden hebben 
   Hier waaren aan over en meede te vreden Cornelis Aaltsen 
   en Evert Janssen der kinderen grootvaders bij de Heeren van 
   de magistraat aangestelt tot voogden 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
   Harderwijck den 7. october. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
   mr. Willem de Meester onse mede Raads Vrind, Reijnier Reij- 
   niers en Cornelia van Dulmen Eheldr, dewelke bekenden op den 
   12. april 1779 uijt de hand te hebben verkogt, en over sulks 
   al nu kragt deses te cederen en transporteren, en in vollen 
   eijgendom overtegeven aan de Gebroeders Jacob , Emanuel ,  
   en Benjamin Meijer Cohen haarlieder Huijsen erve, staande 
   in de bruggestraat naast het huijs van Mejuffrouw 
   de wed. Fabritius ter eenre en het Bongart Steegje ter andere 
   sijde, met zijn spatienses huijn pakhuijs in de kerkstraat 
   kelder en verdere ap en dependentiën, lusten en lasten en 
   servituten soo als het selve aan haar Comparanten op 
   den 2. Augustus 1775 door mr. J:C: Huijsman en Mr. H:J: Ardesch 
   in haar qualiteijt is getransporteert, doende in ordinaris verpon- 
   dinges onder stads stuijvers f 14 : 17 : 2 , en straatgeld f 5 : 10 – 
   en sulks voor de summa van vier suijsent vijfhondert guldens 
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   ad 20. st. ’t stuk vrij geld, over welker betalinge tusschen 
   verkoperen en koperen naa genoegen is gestipuleert, 
   bij een schriftelijke accoord op d. 12. apr. 1779 wedersijds ge 
   tekent, willende dat het selve sal gehouden worden 
   als of hier woordelijk waare geinfereert. Belovende over 
   sulks voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
   en alle voorpligt, de verpondinge over 1777 als meede het 
   straatgeld verschenen 1. meij 1779. daar van aftedoen als 
   erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
   actum Harderwijck d. 9 octob. 1780. 
  
   Voor Pannecoecken de Meester Schepenen compareerde onse 
   mede Raads vriend mr. H.J. Schrassert, te kennen gevende dat 
   bij indispositie van Juffer Adriana van Ingen op den 10. octo- 
   ber deses jaars 1780 overleden, op d. 12. decemb. 1775. voor mr. H:J:    
 Ardesch Scholtis des Ampts Ermelo, en op Veluwen geerfde 
   gerigts luijden gepasseert, was verkogt, en aangestelt tot 
   executeur, van dat, door haar bij die dispositie bemaakt 
   legaat, en directeur van deselve, en sulks met magt om naa 
   het overlijden van haar testatrice, een uijt de familie te 
   mogen affumeren: welke dispositie bij ons is vertoont, 
   bij ons gelesen, en bevonden sulks te behelsen, en verklaar- 
   de den Comparant mits dese, uijt hoofde van die dispositie 
   en daar bij aan hem verleende magt, tot sijn mede Execu- 
   teur van dit bemaakte legaat, en directeur van die dispo- 
   sitie van wijlen Juffer Adriana van Ingen te affumeren 
   mr. H.J. Ardesch Scholtis des Ampts Ermello, om te 
   saamen en ijder in ’t bijsonder aan de intentie van de over- 
   ledene bij deese haare dispositie gemaakt, te voldoen en 
   deselve ten uijtvoer te brengen. actum Harderwijck den 13. oc- 
   Tober 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Vries Schepenen compareerden de 
   WelEdel Geborene Vrouwe A:J: van Westervelt douariere van 
   wijlen den WelEdele geboren Gestr. Heer Burgermr. W:J: van Wester- 
   velt, soo veel nodig geassisteert door den WelEd. Geb. Heer en mr 
   J:C:T: de Vries als in desen Haar WelEd. gebr. verkoren momboir 
   de welke verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens 
   te constitueren en magtig te maken, doende sulks kragt 
   deser, Doctr J: Gelderman ten eijnde om alle des Comparantes 
   saaken tam agendo quam defendendo contra quosuiva que te 
   betreden en waar te nemen, van alle haare debiteuren het 
   zij binnen dese stad, ’t zij op Veluwen ofte elders, soo in der 
   minne, als met behoorlijke ingangen, en verdere executive 
   middelen regtens in te vorderen en te ontfangen soodanige pen- 
   ningen als haar Comparante van deselve reets competerende 
   waaren ofte in het vervolg nog mogten komen te competeren 
   daar voor te quiteren, voorts over deselve t’accorderen transfige- 
   ren, caveren, soo in als buijten regten dese Comparante te 
   representeren, termijnen te respicieren, sententien te aan 
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   hooren, deselve ten uijteijnde en tot finale executie 
   incluijs te vervolgen, en van de nadelige te appelleren. 
   wijders mits dese generaliter soo in als buijten regten, alles 
   te doen en te verrigten, wat de geconstitueerde naa voorko- 
   mende omstandigheden van saaken nodig sal oordelen te be- 
   hooren, en de Vrouwe Comparante selfs present zijnde soude 
   kunnen mogen of moeten doen. en ofschoon in deesen het 
   een of andere waare geomitteert, of tot een nader en specia- 
   ler volmagt wierde gerequireert, wilde sij Comparante het 
   selve gehouden hebben, of van woord tot woord in desen waare 
   geinfereert, alles met magt van substitutie en belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt mits de geconstitueerde ver- 
   pligt blijve om te doen bewijs rekening en reliqua. actum 
   Harderwijck den 14. october. 1780. 
  
   Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Herman- 
   nus Klad Secretaris van den Capitule st. Jan t’Utrecht 
   in qualiteijt als Executeur testamentair van den boedel 
   wijlen des selfs broeder de Heer Willem Klad, in leeven 
   weduwenaar van Juffrouw Lucia Louisa van Oort, 
   en rustend predicant te Wadenoijen ingevolge acte van 
   dispositie en executeurschap, den 3. deses voor Heeren Schepe- 
   nen deser stad gepasseert, en heeft den Comparant uijt 
   kragt van de clausule van assumptie surrogatie en sub- 
   stitutie bij die voorsr. acte op hem Comparant, en des 
   selfs broeder de Heer Jan Klad koopman te Amsterdam, als 
   mede Executeur verleent, verklaart bij dese in sijn plaats te 
   surrogeren en substitueren, doende sulks bij dese mr. H:J: 
    Ardesch advocaat alhier, ten eijnde om in absentie van hem 
   Comparant, en des selfs mede executeur voorñ, de saaken van 
   den boedel en nalatanschap van sijn overledene broedelr Willem 
   Klad, naa dat sijn vrouw Lucia Louisa van Oort reets op den 
   26 septemb. laatstleden voor overleden was, waartenemen en 
   administreren, boedels penningen in te vorderen en t’ontfangen, 
   daar voor quiteren, en deselve tot betaling van boedel schul- 
   den tegens quitantien te emploijeren, ook des noods te accorde- 
   ren en te transfigeren, en wijders alles te doen, en laaten geschie- 
   den, het geen de Comparanten als Executeurs des boedels 
   te saamen of ijder afsonderlijk, souden present zijnde, kun- 
   nen of moeten doen, en alsoo in het generaal alles te mo- 
   gen verrigten, waar toe een Executeur. na regten bevoegt is 
   Belovende van waarde te houden ’t geen bij hem gesubsti- 
   tueerde sal werden gedaan, mits de gesubstitueerde ver- 
   pligt sal zijn, van alles te moeten doen behoorlijke re- 
   kening bewijs en reliqua onder verband en submissie als 
   na regten. actum 19. octobr. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvanks regt is Jan Jacobsen en Gerret Hartgersen   
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   voor het erfhuijs van Jacobje Hendriks weduwe van Gijs- 
   bert Abrahams, des beloofden Willem Gijsbertsen, 
   Abraham Gijsbertsen, en Gijsbert Woutersen, in huijw- 
   lijk hebbende Maritje Gijsbertsen, en te saamen mede 
   caverende voor de absente Aartje en Hendrikje Gijs- 
   bertsen, erfgenamen van voorñ Jacobje Hendriks dese 
   haare burgen te vrijen als regt is. actum Harderwijck 
   den 23. octob. 1780. 
 
   Voor  Schrassert en de Vries Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvanks regt is Jan Gelderman en Rutger van Werven 
   voor ’t erfhuijs van wijlen Juffer Phoebe Sijbille Wentholt 
   des beloofde Juffer Zara Wijnanda Wentholt, en mede cave- 
   rende voor haar absente Broeder de Heer Hendrik Jan Went- 
   holt en susters Francoissa Philippina , Eva Justina , 
   Anna en Alberta Wentholt, te saamen erfgenamen 
   ab intestato van wijlen voorñ Juffr. P:S: Wentholt, dese 
   haare Burgen te vrijen als regt is. actum Harderwijck 
   den 25. octobr. 1780 
 
   Voor Pannecoeck en Schuiteman de meester Schepenen compareer- 
   den de Heer en Mr. H:J: Ardesch in qualiteijt als vol- 
   magtiger van de Heer Daniel van Boshuijsen Cranen 
   Burgermeester der stad Naarden, en Vrouwe Agnis Euse 
   bia Oosterbaan Eheliedr. in gevolge acte van volmagt voor 
   Heeren Schepenen der stad Naarden den 4. April 1780 gepas- 
   seert, soo en als ons bij lecture der selver is gebleken. 
   Voorts de Heer en Mr. E.J: Ammon als volmagtiger van 
   de Heer P:T: Greber mede. doctr. en Vrouwe Anna Ooster- 
   baan Eheliedr. thans wonende te paramaribo in Surinamen 
   in gevolge acte van volmagt voor heeren Schepenen deser 
   stad d. 29. Septemb. 1768 gepasseert, deselve mede bij ons 
   gelesen en hier toe duijdelijk bevonden zijnde, als mede Fran- 
   ciscus Martinius en Vrouwe Geertruij Oosterbaan Eheliedr. en 
   de Juffer Nicola Oosterbaan, alle te samen pro portioni- 
   bus erfgenamen van wijlen mevrouwe Geertruij Oosterbaan we- 
   duwe van den Heer J:J: Geltsaijer in leven Burgermeester 
   deser stad, vermogen testamentaire dispositie den 19. decemb. 
   1776. voor Heeren Schepenen deser stad gepasseert. 
   En verklaarden te saamen, en een ijder voor sijn geregte vierde 
   portie op den 31 Julij deses jaars in een vast en stedigen erfkoop 
   te hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en 
   transporteren 
   aan voorñ Heer Fr. Martinius en Geertruij Oosterbaan ehe- 
   lied. en haare erven, het huijs en erve door wijlen Mevrouwe G. oosterbaan 
   weduwe Geltsaijer selfs bewoont en nagelaten, staande in de 
   kleijne markt straat, binnen dese stad, naast het straatje bij 
   de pomp ter eenre, en het huijs van Andries Snel ter andere sijde, 
   nevens de hangen daar annex in gem. straatje uijtkomende, soo 
   en als het selve door haar lieden van de slag af aanvaert is, 
   met alle des selfs regt en geregtigheijt lusten en lasten 
   in specie op een ordinaris verpondige behalven de stads stuijver 



 
270

ORAH 155     1780     fol. 132 
 
   f 8 : 16 : 6. zijnde voor een vierde part op koopers selfs bestorven 
   en sulks voor een summa van twee duijsent dertien guldens 
   voor het gehele parceel gerekent, van welcke penningen 
   Comparanten te saamen, en een ijder voor des selfs aandeel 
   bekennen voldaan te weesen. 
   Voorts verklaarden den Heer F. Martinius en Juffrouw Geert- 
   ruijd Oosterbaan Ehelieden wederom uijt de hand te hebben 
   verkoft en over sulks kragt en mits desen te cederen 
   en transporteren aan de Heer Abram van Davervelt rustend 
   predicant te Apeldoren en Vrouwe Jacoba Costerus ehe- 
   liedr. ende haare erven, het voorsr. Huijs en Erve met 
   meerdere hier vooren gespecificeert, en dat voor eene 
   somma van twee duijsent ses hondert en vijf en twintig 
   guldens ad 20 Stvs. ’t stuk, waar van desen Comparanten 
   mede bekenden voldaan te zijn 
   Vervolgens verklaarden de voorñ gesamentlijke Compa- 
   ranten en erfgenamen al verder te cederen en transporteren 
   aan Ott van Burich en Hendrikje van Gaalen Eheliedr. 
   en haare erven een huijs en erve binnen dese stad op de 
   vismarkt, naast het huijs van Zeger Buijtenhuijs ter eenre 
   en dat van wijlen Hendrik de Hes ter andere sijde, soo 
   en als thans door Jan de Vries bewoont werd, doende 
   in ordinaire verpondinge behalven de stads stuijvers f 2 - : - 
   en sulks voor eene summa van vijfhondert drie en 
   dartig guldens, daar van Comparanten ten vollen bekenden 
   voldaan te wesen. 
   aan Rijket Sijmons en Grietje Heijmens Eheliedr 
   en haare erven een schuur op de Vismarkt binnen dese 
   stad, naast het huijs van coperen selfs ter eenre, en 
   daar Gerret Zull woont ter andere sijde, soo en als 
   bij haar selfs alnog gebruijkt werd, op eene verpondinge 
   behalven de stads stuijvers f : 13 – 2 ende sulks voor 
   eene summa van een hondert en vijf guldens daar 
   van sij bekenden ten vollen voldaan te zijn. 
   aan Jan Teunissen en Cornelia Godenberg eheliedr ende haare 
   erven een huijs in de Oosterwijck naast het huijs van de 
   wijnkoper Fr. Martinius ter eenre, en dat van Cornelis Aalt- 
   sen ter andere sijde, met 1o. meij 1781 t’aanvaarden, op een ordin. jaar- 
   lijksche verpondinge behalven de stads stuijver van f 1 : 11 : 14. 
   en sulks voor een summa van twee hondert en vijf en tagtig gulds 
   daar van Comparanten bekenden voldaan te wesen 
   aan Jan Gelderman en Gerretje Loge Eheliedr. een 
   schuur in de Bongersteeg binnen dese stad, schietende aan 
   de plaats van Eijbertus Apeldoren (: blijvende de tabaks han- 
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   gen buijten dese koop:) en t’aanvaarden met 1o. meij 1781, doende 
   in ordinaris verponding behalven de stads stuijvers 10. stuijvers 
   ende sulks voor eene summa van twee hondert en sestien 
   guldens, daar van de Comparanten bekenden ten volle betaalt 
   te wesen 
      aan de Heer P: Koning medce.. doctor, en Vrouwe Gesina  
   van Emst eheliedr. en haare erven een hof met huijsje 
   daar in, leggende buijten dese stad in de smeepoorter 
   Touwbaan, naast de Hof van Jan Gelderman ter eenre, 
   en de Hof van de Heer Joan Craemer ter andere sijde, met 
   st. marten deses jaars te aanvaarden, doende in ordinare verpon- 
   dinge behalven de stads str. f 2 : 10 – en sulks voor eene sum- 
   ma van vierhondert een en sestig guldens, daar van Comparanten 
   bekenden voldaan te zijn. 
      aan de Heer Franciscus Martinius en Juffrouw Geertruijd  
   Oosterbaan Eheliedr. en haare erven, een hof buijten dese 
   stad bij het postpaard omtrend de vier kampen gelegen 
   naast de Hof van Mevrouw Marklof ter eenre en die van 
   Ds van Bommels erfgenamen ter andere sijde, met het regt 
   van uijtgang door de gang naa de ooster touwbaan daar 
   van ¼ opgem. G: Oosterbaan was verstorven, doende in ordinare 
   verpondinge behalven de stads stuijvers f 2 : 16 : 12. te aanvaar- 
   den met petr. 1781, ende sulks voor eene summa van vier 
   hondert vijf en tagtig guldens voor het geheel gerekent, daar 
   van de Comparanten een ijder voor des selfs geregte aandeel, be- 
   kenden voldaan te zijn. 
   Als mede nog een math Hoojland in het schependom 
   deser stad op de oostermehen op de lange Ellen, doende in ver- 
   pondinge behalven den stads stvs.  f : - 18 – 2. en sulks voor eene 
   summa van een hondert en elf gulden, daar van Comparanten 
   mede bekenden voldaan te wesen 
   aan de Heer Willem Wilbers verb. div. mint ofte des selfs 
   erven een camp lands gelegen in ’t schependom deser stad in 
   den Enck genaamt ’t geertje met een hegantje daar bij er 
   aangelegen, alwaar de Heeren van Westervelt westwaarts en 
   Hendrik Elbertsen oostwaars aangeland zijn, zijnde Tiend vrij, 
   dog beswaart met den verpondinge behalven de stads stuijvs 

   f 1 : 8 : 12 en sulks voor eene somme van drie hondert en vijf 
   guldens, daar van de Comparanten ten vollen bekenden voldaan te 
   wesen. 
      Aan Hilletje Reijers weduwe van Gerret Poel ende haar erven 
   een camp lands buijten dese stad in het schependom aan de lage 
   sijpelt gelegen naast het land van Eijbartus Apeldoren ter 
   eenre, en de Burger weesen ter andere sijde met het hegge- 
   hout daar om heen, doende in ordinoire verpondinge behalven 
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   de stads stuijvers in twee posten als een f 6 – 14 – 12. en eens 
   f 1 - : -. dus samen f 7 : 14 – 12. ende sulks voor eene summa 
   van elfhondert negen en negentig gulden, daar van Comparanten  
   bekenden ten vollen betaalt voldaan te wesen. 
   aan Jannetje Stevens wedue van Bastiaan Olofsen een 
   camp lands in deser stad vrijheijt gelegen in de Engesteeg 
   naast het land van de Heer A:T: van Rosendal ter eenre en 
   dat van de Heeren van Westervelt ter andere sijde met het 
   hout daar om heen, op een verpondinge behalven de stads 
   stuijver s’jaars f 5 – 6 – 4 ende sulks voor eene summa 
   van twaalf hondert en dertien guldens, van welke koops 
   penningen de Comparanten bekenden voldaan te zijn 
   aan Andries Snel ofte sijne erven een camp lands in 
   deser stads vrijheijt gelegen naast het land van de Heer 
   Rosendal ter eenre, en van de Heeren Westervelt ter andere 
   sijde, doende s’jaars in ordinar. verpondinge behalven 
   de stads stuijvers f 4 : 5 – en aan thins twee stuijvers en 
   agt penningen, ende sulks voor eene summa van vijf- 
   hondert en negentig guldens daar van de Comparanten 
   bekenden ten vollen betaalt te wesen 
   aan mr. Hendrik Johan Ardesch en Vrouwe Jacomina Josina  
   de Meester eheliedr. en derselver erven een camp lands in deser 
   stads vrijheijt aan westen, aan ’t oever gelegen, naast Aal- 
   bert Willemsen ter eenre, en jannetje Stevens weduwe van 
   Bastiaan Olofsen ter andere sijde, zijnde half thiend 
   pligtig aan het paters Thiendje, gehorende onder de Har- 
   derwijker Clooster goederen, op een verpondinge behalven de 
   stads stuijvers f 2 : 7 : 14. ende sulks voor eene summa 
   van drie hondert en vijf gulden, die de Comparanten bekenden 
   ten vollen ontfangen te hebben en daar van voldaan te wesen 
      aan Hendrik Elbertsen ende sijne erfgenamen een math 
   Hoojlands in de vrijheijt deser stad op de oostermehen op 
   de lage Elle gelegen, gaande jaarlijks te wandelen, doende 
   in ordinar. verpondinge behalve de stads stuijvers f : - 18 – 14, ende 
   sulks voor eene stuijsomma van een hondert en vijf en twintig 
   guldens daar van Comparanten ten vollen voldaan zijn 
      aan Eijbert Gerretsen en Dirkje               eheliedr. ende 
   haare erven een camp lands bij de Bredde aan de solder 
   steeg in deser stads vrijheijt gelegen, zijnde thient vrij met 
   eenig hout daar bij op een ordinaire verpondinge behalven 
   de stads stuijver van f 5 : 16 : 14 en sulks voor eene summa 
   van seshondert drie en seventig guldens, daar van Comparanten 
   bekenden ten vollen voldaan te weesen 
      aan Rijkje Geurts wed. van Evert Kreenen en haare Erven 
   een akkertje lands onder deser stad vrijheijt aan de Bremer 
   bos gelegen, met het hagentje daar bij en aangelegen, doende in 
   verpondinge behalven de stads stuijvers het akkertje f : 18 - : en 
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   het Hagentje f : - 12 – 12 dus samen f 1 : 10 : 12. en sulks 
   voor eene summa van driehondert en tagtig guldens 
   daar van Comparanten voldaan zijn 
      aan Reijnier Reijniersen en Cornelia van Dulmen Eheliedr. 
   ofte haare Erven een stedigheijt van vijf schepel rogge 
   Harderwijcker mate jaarlijks op St. marten verschijnende 
   gaande uijt navolgende landerijen, alle in deser stads vrijheijt 
   van Hierden gelegen, als 1o. een en een half schepel gaande uijt een 
   camp lands, den groten camp genaamt toebehorende aan 
   Reijer den grote 2o. twee schepel uijt de meule camp 
   toegehorende aan de erfgenamen van Jan Jacobsen, 3o. een 
   schepel uijt een camp ’t korte stukje aan Willem Jansen 
   toegehorende en 4o. en half schepel uijt de lange akker 
   mede toebehorende aan reijer den grooten, zijnde vrij van 
   verpondinge, ende sulks voor een summa van een 
   hondert vijf en dartig guldens, die de Comparanten beken- 
   nen ten vollen bekennen ontfangen te hebben. 
   Bekennende over sulks voorsr. parcelen te wagten en 
   wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 
   ordinar. 1779 ’t heerstede geld tot ult. junij 1780 en straat 
   geld tot 1. Nov. 1780 alles incluijs daar van aftedoen als erf- 
   koops regt is, onder verband en submissie als na regten actum 
   den 1. Novemb 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Jan Moojen Hendz. 
   en Maria Lakeman de Vries eheliedr. welke bekenden voor 
   sig en haare erven uijt de hand te hebben verkogt, en kragt 
   deses te cederen en transporteren aan Andries van Ark en 
   maria Gallois eheliedr en haare erven een schuur staande 
   binnen dese stad in de groote markt straat tussen de schuur 
   van Hendrik Moojen smitmeester ter eenre en het huijs van 
   Gerret Martensen ter andere sijde, doende in ordinar verpond 
   sonder stads stuijvers f 2 : 2 : 8, dan nog van een uijtgang daarbijgehorende, aan de   
 clooster goederen alhier 4. st, aan straatgeld 10. st. voor negentig Ca- 
   roli guldens waar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
   te weesen, des beloofden voorsr. schuur te wagten en wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 1779 straatgeld 
   tot meij 1780 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is onder 
   verband en submissie als naa regten actum Harderwijck den 6. 
   Novembr. 1780. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Juffr  Lucretia  
   Ravensberg,Gerharda Ravensberg, Hortensia Ravensberg en de 
   Heer Hendrik Boonen oud Burgermr. deser stad en Vrouwe Hendri- 
   na Ravensberg Eheliedr. de vrouw met haar Eheman en d’eerste 
   drie Comparanten met haar voorñ swager geassisteert, de welke 
   verklaarden te constitueren en magtig te maaken, de WelEd. 
   Heer Hermanus Borghorst wonende te Amsterdam speciaal 
   om van der Comparanten Nigten de interest te bevorderen ten 
   aansien van sodanige pretentien als een ijder van hen Compa- 
   ranten is hebbende, ten laste van de Heeren Jan en Christiaan  
   van Taarling kooplieden t’Amsterdam hunne respective actien ter 
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   plaatse daar het behoort te institueren, op alle convocatien 
   te compareren, en aldaar hun Comparanten personen te represen- 
   teren, soodanige schikkinge te helpen beraemen als den Heer 
   Geconstitueerde ten meesten nutte van hen Comparanten sal 
   vermeenen te behoren, sodanige conventien aan tegaan, actens 
   van authorisatie te passeren en aantegaan, als nae omstan- 
   digheijt van tijd en saaken sal worden gerequireert 
   ’t geen hen Comparanten competerende is, ’t zij in ’t geheel 
   of bij repartitie onder de samentlijke crediteuren te ont- 
   fangen, daar voor te quiteren, vrij wharing voor alle nama- 
   ning te beloven, des noods soo eijschende als verwerende in 
   regten te ageren, en tot de finale executie toe te 
   procederen, arresten te doen, die te vervolgen, of wederom te 
   ontslaan, domicilium te verkiesen ende voorts ter saake 
   voorsr. met de gevolgen en aankleven van dien alles verder 
   en meerder te doen en verrigten ’t geen gerequireert word, 
   en sij Comparanten selfs present zijnde, soude mogen 
   of moeten doen, ofschoon tot een of ander, eenige nadere 
   en speciaelder magt mogte vereijscht worden, houdende 
   deselve voor in desen geinfereert, alles met magt van 
   substitutie, en onder belofte van approbatie, mitsgaders 
   verband en submissie als na regten. actum Harderwijck den 
   9. Novemb 1780. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden de heeren Andries van  
   der Valck en soon, voorname kooplieden en Tactoren in papier 
   etc dewelke bekenden in de beste en bestendigste forma regtens 
   volmagtig te maaken (. sulks doende kragt deses:) Johannes Pol, 
   ten eijnde om van alle der Comparanten Debiteuren soo hier 
   als elders het zij in der minne, ofte in cas van onwillig- 
   heijt, met behoorlijke regts middelen in te vorderen en te 
   ontfangen, soodanige penningen, als hun Comparanten 
   van deselve competerende zijn, daar voor te quiteren, voorts over 
   deselve t’accorderen, transfigeren, caveren, soo in als buijten 
   regten tam agendo quam defendendo contra quosumque, dese 
   Comparanten te representeren, termijnen te respicieren, sen- 
   tentien te aanhooren, deselve ten uijteijnde, en tot de fina- 
   le executie toe te vervolgen, en van de nadelige t’appelleren 
   verder generaliter om alles te doen en te verrigten, wat dese 
   Comparanten selfs present zijnde, soude kunnen mogen of 
   moeten doen, en soo het een of ander in dese waare geomitteert, 
   of tot het selve een nader of en speciaelder volmagt wierde gere- 
   quireert, wilden sij Comparanten gehouden hebben, of het selve 
   van woord tot woord in desen waaren geinfereert, alles met 
   magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemni- 
   teijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve te doen behoorlijk 
   bewijs rekening en reliqua actum Harderwijck den 11. November 
   1780. 
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   Voor de Meester en Schrassert Schepenen compareerden Beert  
   driesen weduwenaar van Dirkje Lubberts, Jacob Elbertsen, als 
   in huijwlijk hebbende marritje Lubberts, Willem Willemsen  
   naamens sijn vrouw Aaltje Lubberts, peter Lubbertsen als 
   mede onse meede Raads Vrind mr. D: Boonen en mr. H:J: Ar- 
   desch als het regt verkregen hebbende van Gerret Lubbertsen 
   volgens acte den 8. sept. 1767 voor de magistraat deser stad 
   gepasseert, alle gesamentlijke kinderen van Marrietje Cre- 
   lissen bij Lubbert Gerretsen verwekt, als mede nog Cornelis  
   Jansen naamens sijn vrouw Jannetje Jacobs, Lubbert Jacobsen 
   Dirk Jacobsen, kinderen van Jacob Dirksen bij voorñ Marrietje Cre- 
   lissen geprocreërt, en verklaarden alle dese comparanten de 
   mans voor haare respective absente vrouwen sig sterk makende 
   op den 5. Febr. 1780 in het openbaar te hebben verkoft, en over 
   sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Jan Hendriksen  
   Nuk of sijn erfgenamen een hagen of hout gewasch met 
   eenige Boomen daar in of en omheen genaamt de kleij akker 
   gelegen in Hierden bij den Duijnen, daar van het hout in 
   desen jaare door haar verkoft is geweest, doende in ordinaris 
   verpond. behalven de stads stuijvs f : - 2 – 10., en nog f : - 1 – 10 
   saamen f : - 4 – 12 en sulks voor eene summa van een hondert 
   twee en vijftig gulden vrij geld, daar van de Comparanten te saa- 
   men en ijder voor sijn aanpart bekenden voldaan te weesen 
   belovende voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij 
   en alle voorpligt de verpond. over 1778 daar van afte doen als 
   erfkoop regt is. onder verband en submissie als na regten. actum 
   den 11. Novemb. 1780. 
  
   Voor de Meester en de Vries Schepenen compareerden de 
   Heer Nicolaas Martinus Kleijn als in huijwlijk hebben 
   de Vrouwe Maria Catharina van Hoesen, en sij Vrouwe 
   M:C: van Hoesen selve, ten dese met haar man geassis- 
   teert, en hier toe door sijn Ed. geautoriseert, zijnde sij 
   Vrouwe tweede Comparante met haaren Broeder de Heer 
   Leonard van Hoesen, mits gaders haar uijtlandige broeder 
   Samuel van Hoesen, voor wie dese Comparanten in staan, 
   en de rato caveren, de drie nagelaten kinderen en pro 
   legitima geïnstitueerde mede erfgenamen van hunnen 
   vader de WelEd, Heer Willem van Hoesen, na luijt het mu- 
   tuele testament, door hem en sijn huijs vrouwe Maria  
   Agatha Croiset, te saamen op den 16 september 1757 ten over- 
   staan van den Notaris mr. Arnoldus de Ridder en getuijgen 
   binnen de stad Amsterdam gepasseert, en waarbij d’eerst stervende 
   de langslevende (: buijten de voorsr. legitime van de kinderen:) 
   tot eenige erfgenaam heeft geinstitueert 
   daar bij hebben dese comparanten te kennen gegeven dat haar 
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   voorñ en behuwde moeder Maria Agatha Croiset wede. van den 
   WelEd. Heer van Hoesen, in den jaare 1771 binnen voors. stad Am 
   sterdam heeft verkoft, en in haar naam bij opdragt voor de Achtb. 
   Heeren Schepenen aldaar op den 21. Augustus 1771 in vrijen eijgendom 
   getransporteert aan de Heer Nicolaas Boom een dubbele plaisier 
   t’huijn ofte wel deselver opstallen van Heeren huijsinge, stal- 
   Linge en koetshuijs met de bepotinge en beplantinge van 
   dien, staande en gelegen op stads grond in de nieuwe platagien 
   der stad Amsterdam in het perk getekent No. 81 et 84. 
   dat het gemelde perceel door de erfgenaam van voorñ Nicolaas 
   Boom, thans wederom ’s verkogt en door den koper werd gediffin- 
   culteert de betaling daar van te doen ter consideratie dat 
   van wegens de voorñ drie kinderen van Willem van Hoesen 
   niet komt te blijken, dat deselve van haar vaderlijke erffe- 
   nifs of legitime zijn voldaan, of in de verkoop en transport van 
   voors t’huijn cum annexis door ofte wegens haar voor- 
   moeder gedaan is, geconsenteert geworden. 
   Weshalven sij Comparanten mits deesen verklaren voor sig 
   selven, en als mede instaande, en de rato caverende voor 
   haar uijtlandige Broeder en swager, de Heer Samuel van  
   Hoesen, tot weg neming van alle bedenkelijkheijt, wel 
   expres en voorbedagtelijk te renuncieren vaan all ’t regt, actien 
   of pretensien die sij soo te samen als ijder voorsr sig ooit 
   off immer meer uijt hoofde van die voornoemde legitimen 
   op de door haar moeder en schoonmoeder verkoft en getranspor- 
   teerde, en hier voorn gespecificeerde thuijn cum annexis 
   souden konnen en mogen sustineren. 
   En mits dien aannemen en beloven, om de voors. erfgenaam 
   van Nicolaas Boom, en derselver successeuren, ten allen 
   tijde dien aangaande te sullen indemneren, en vrijwaaren 
   alles onder verbant als na regten, kiesende ten dien eijnde derdelver 
   domicilium ut omdi et exeutondi, ten huijs van den jongste 
   procureur in der tijd binnen de stad Amsterdam actum 
   Harderwijck den 14. Novemb. 1780. 
  
   Voor de meester en Schrassert Schepenen compareerde Jannetje  
   Vermeer dogter en als alleen den boedel aanvaart hebbende van 
   haar ouders Marten Vermeer en Margaretha Hoefnagel, en 
   verklaarde op den 10 junij 1780 in ’t openbaar te hebben verkoft 
   en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
   aan Bastiaan van Aaken een huijs en erve staande binnen 
   dese stad in de schoemakers straat met de plaats en t’huijn 
   daar agter, nevens de ter wedersijdse aangekofte en aangemaakte 
   gebouwen, naast dirk Snel ter eenre, en het huij. door Willem  
   Fijnvandraat, uijt desen boedel als voors. gekoft. ter andere 
   sijde, soo als bij Comparants ouders beseten en bewoont is 
   geweest, doende in drie posten verponding behalven de stads stuijvs. 
   f 3 : 5 : 14, f 2 : 14 – 10 en f 2 : 8 : 14 nevens drie gulden thien stuijvs 

   straatgeld, ende sulks voor eene summa van twee duijsent  
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   en vijftig gulden ad 20. stuijvs ’t stuk. 
   aan Willem Fijnvandraat een huijs en erve met de plaats 
   naast het huijs en schuur van het huijs door Bastiaan  
   van Aken uijt dese boedel als voors. gekoft ter eenre, en 
   het huijs van Willemtje Everts ter andere sijde in de schoe- 
   makers straat staande, op een verpondinge van f 3 : 3 : 12. 
   behalve de stads stuijvers en eene gulden straatgeld 
   ende sulks voor eene summa van vijfhondert vijf en 
   vijftig gulden 
   aan Philippus Siges en Amelia Gallois eheliedr en 

   haare erven een huijs en erve binnen dese stad in de 
   Schoemakers straat, tussen het huijs van Cornelis Buur- 
   man ter eenre en Claus Wesenhagen ter andere sijde, doende 
   in verpond. behalven de stads stuijvers f 1 : 16 - : en straatgeld 
   eene gulden, sullende Comparante hier van de huur tot 1o. november  
   1780 incluijs profiteren, ende sulks voor eene summa van 
   een hondert en negentig gulden 
   aan Jan Breunissen en Gijsbertje Elbertsen Ham ehelieden 
   voor de eene helfte, en Rijket Jan Apeldoren Andz. en Elberta  
   Wessels echteluijden voor de andere helft, en alsoo te samen 
   een groote schuur binnen dese stad op de vismarkt, naast den 
   voorsten Oosterwijk ter eenre, en het huijs van Dr. P:F: van Ercke- 
   lens ter andere sijde, zijnde de tabaks hangen hier van uijt- 
   bescheijden, op een verpond. behalven de stads stuijver f 5 _ : -. en 
   straatgeld eene gulden, en sulks voor eene summa van ses 
   hondert en vijf gulden. 
   aan de Heer en Mr. P:F: van Erckelens en vrouwe A:G:M:  
   van der Merwede van Muijlwijk Ehelieden ende haare erven 
   een schuur in den voorsten Oosterwijk met een stal nevens 
   pomp en regenbak daar in, schietende van agteren tegen koperen 
   aan, en op sijde aan de schuur door Jan Breunissen en Rijket 
   Jan Apeldoren uijt desen boedel als voors. gekost, op eene verpond. 
   behalven de stads stuijver, die van de voorseide schuur is afgedeckt, 
   ad f. 1 : 7 : 8 nevens f : - 15 – stuijvs straat geld, en daar van Comparante 
   de huur tot 1o. Novemb. 1780. sal profiteren, ende sulks voor 
   eene summa van een hondert en veertig gulden. 
   aan Juffrouw R:M: van Beest weduwe van wijlen de Schow 
   T: van Voorst ende haare Erven een huijs en erve in de voorste Ooster- 
   wijk, tegen over de schuur door Dr. P:F: van Erckelens uijt dese boedel 
   gekost, daar van de huur tot 1o. Novemb. 1780 door Comparte.  sal geno- 
   ten werden, op eene verpondinge behalven de stads stuijvs. ad f 1 : 11 : 14. 
   nevens straatgeld ad 15- stuijvers ende sulks voor eene summa 
   van een hondert en vijftig gulden. 
   aan Hendrik Walters een schuur in den agtersten Oosterwijk 
   naast het huijs van Arend van den Berg ter eenre, en de hoek 
   van de voorsten Oosterwijk ter andere sijde, nevens de ledige 
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   plaats daar tegen over, naast het huijs van Heijmen Michelsen 
   met 1o. Novemb. deses jaars aanveert op een verpond. behalven de 
   stads stuijvs. in twee posten f 2 : 10- en f 1 : 1 : 4 makende te 
   saamen f 3 : 11 : 4. nevens straat geld 15. st. en 5 st. dus samen 
   f 1- : -, ende sulks voor eene summa van een hondert gulden, 
   aan Arnoldus Lange en Aartje Foppen Ehñ. ende haare 
   erven de geregte halfscheijt van het huijs en erve genaamt 
   de jode kerk staande in de kleijne markt straat op de 
   hoek van het straatje ter eenre, en de Wede. Burgerm. J: Apel- 
   doren ter andere sijde, daar van de wederhelft aan Loge Stevens 
   toebehoort, en sal de huur tot 1o. Novemb. 1780 voor Compte. 
   blijven, doende dit gehele huijs in eene post aan verpond, be- 
   halven de stads stuijvs f 4 : 13 : 8 dus voor de helfte f 2 : 6 : 12 
   met het straat geld daar op staande, ende sulks voor eene 
   summa van een hondert en seventig gulden. 
   aan coopman Dirk Penninck en Cornelia de Banck Ehe- 
   lieden ende haare erven een hof buijten dese stad gelegen, 
   tegen over de soogenaamde vier campen met het huijsje 
   daar in, naast den hof van Ruth Huijgen, op een verpond. 
   behalven de stads stuijvs f : - 10 – 10. ende sulks voor eene sum- 
   ma van twee hondert en vijftig gulden 
   aan Gerret Hesselsen en Petertje Willems eheldr. ende 
   haare erven een hof buijten deser stads groote poort aan den 
   haven, naast die van Joseph Teekman ter eenre, en die 
   van Maritje Roest ter andere sijde op een verpond. behalven 
   de stads stuijvers f : - 8 – 14. en sulks voor eene summa 
   van vijf en tagtig gulden 
   van alle welke koops penningen de Comparante bekende 
   voldaan te weesen, belovende over sulks voors. goederen 
   te wachten en wharen kommervrij, en alle voorpligt de 
   verpond. over ordinar. 1778 heerstede geld tot ult junij 1779 en 
   het straat geld tot 1. meij 1780. ingesloten, daar van afte- 
   doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
   regten Actum d. 15. Novemb. 1780 
1780. 20. Novemb 
geprothocoll ten   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Jan Jacob- 
nieuwe prothoc   sen van Beekhuijsen en Dirkje Lubberts Ehelied. welke be- 
Rub. Oostermehen   kenden voor sig en haar erven, wegens opgenomen en ter leen 
fo. 129. Vs   ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
   aan Peter Lubbertsen Hop en Grietje Peters Ehelied. en haar 
   erven, twee hondert gulden ad 20. stuijvs ’t stuk, waar voor sij be- 
   loofden jaarlijks op den verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) 
   te sullen betalen vier gulden voor ijder hondert, en daar mede 
   te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op 
   gemelde verschijndag sal kunnen geschieden, mits drie maanden 
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   bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van 
   voorsr. capitaal renten en kosten verbinden Comparanten in spe- 
   cie een math Hoojland in de grote ouwde mehen, te 
   wandelen gaande met dat van Bartus Volte, en Jannetje  
   Reijers, en Bartelt Eijbers, stellende daar en boven tot whaar 
   schap haar personen en goederen ten bedwang als naa 
   regten, met renunciatie van alle exceptien, in specie van 
   ongetelden gelde actum Harderwijck den 20. Novemb. 1780. 
  
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
   Roelof Koning en Elisabeth Breedbaert Eheliedr., de vrouw 
   met haar voorsr. Eheman geassisteert, welke verklaarden 
   te constitueren en magtig te maken, doende sulks kragte 
   deser haar tweede Comparants Neev Willem Breedbaart 
   te Hoorn woonagtig ten einde om naamens haar Compe- 
   ranten, voor des tweede Comparants erfportie t’aanvaarden, den 
   boedel en nalatenschap van haare respective ouderen Jan  
   Breedbaart en Antje Bierenbroodspot in leven Eheliedr, boe 
   dels goederen en effecten te verkopen, transport in forma te 
   doen, cautie van whare te presenteren, de boedels schulden te 
   betalen, de voordelige in te vorderen, penningen t’ontfangen 
   daar voor te quiteren den gehelen boedel tot liquiditeijt te helpen 
   brengen, acte van scheijding te passeren, en namens Comparanten 
   te ondertekenen, voorts generalijk alles te doen, wat de Compa- 
   rante selve present zijnde, souden kunnen, mogen, of moe 
   ten doen, soo tot een of ander nader of specialer volmagt ge- 
   requireert wierd, wil gehouden hebben als of dese geinfereert 
   waare, alles met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
   bitie en indemniteijt, mits de Geconstitueerde verpligt blijve 
   te doen, bewijs, opening, rekening, en reliqua. actum Harderwijck 
   den 21. Novemb. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
   Lubbertus Bunskerken koopman alhier, en verklaarde in de 
   beste en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
   te maaken kragt deses Bernardus Selleijer gesworen Clercq 
   en Notaris van de Beemster, wonende tot Purmerend, ten 
   eijnde van Gerret Rokam woonagtig te Purmerent ’t zij in der min- 
   nen, of des noods gerigtelijk in te vorderen, soodane penningen 
   als den Comparant van den selven te vorderen heeft, soo wegens 
   een kusting brief ter summa van negenhondert gulden ad 
   3½. per cent, als wegens geleverde Boekweijt de summa van 
   twee hondert en vier gulden volgens rekening, soo aan geconstitu- 
   eerde ter hand gestelt sullen werden, daar toe de nodige midde- 
   len regtens te entameren, termijnen te respicieren, transfigeren 
   penningen te ontfangen en daar voor quiteren, en wijders 
   te doen, en laaten geschieden, wat de Comparant selfs pre 
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   sent zijnde soude kunnen of moeten doen, met magt 
   van substitutie, onder belofte van ratihabitie, en indemni- 
   teijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve te doen 
   behoorlijk bewijs rekening en reliqua onder verband soo 
   als na regten actum d. 24. Novemb. 1780. 
  
   Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerde Gerret  
   Johan Bruijn zijnde meerderjarig, en binnen dese stad woonagtig 
   en verklaarde te constitueren en magtig te maken, doende sulks 
   kragte deser Alexander Weggelhooft Clercq ter Griffie van de 
   proosdije van St. Marie binnen Utrecht ten einde om te compa- 
   reren voor de Heeren Stadhouder en Leenmannen der voorsr. 
   Prosdije, en aldaar uijt Comparants naame en van sijnent wegen 
   als meerderjarig geworden zijnde wegens de skeenweere van 
   het erve en goed genaamt Werberge gelegen tot Epe in den 
   karspel van Oene op Veluwen, waar mede hij Comparant op 
   den 22 Meij 1769 is verleijt, naa inhout der brieve van investi- 
   ture hem daar van verleent, aan den WelEd. Eerwd. Heere Willem  
   Straalman Heere van Ruwiel proost en archidiacon der 
   kerke van Ste. Marie voorñ in handen van den Heere Stadhou- 
   der van gem. proosdije van de Leenen, hulde, eed, ende man- 
   schap te presteren. 
   Voorts sig bij de requeste in naame van den Comparant t’adres- 
   seren aan den WelEd. Eerwd. Heer Proost en Archidiacon 
   der kerke van Ste. Maria t’Utrecht, en aan den selven van 
   sijnent wegen te versoeken consent om van sijne leenen en 
   andere vorderlijke goederen van sijn WelEd. Eerwd. proostdeije 
   releverende, te mogen disponeren, en dat gem. sijn WelEd. Eerwd. 
   hem Comparant, daar van gelieve te verlenen octrooj in 
   communi forma, hier omtrend alles te doen en te verrigten 
   wat Comparant selve present zijnde, soude kunnen mogen 
   of moeten doen, alles met magt van substitutie, belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt onder verband en submissie als 
   na regten Actum Harderwijck d. 30. Novemb. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is, Andries Snel en Gerret Hessel- 
   sen voor het erf en sterfhuijs van Gosen Pannekoek, des 
   beloofde des selfs nagelaten Weduwe Jannetje Fijnvan 
   draat, volgens huijwlijks voorwaarde van den 8. septembr. 
   1780 als universele erfgenaam van geseide Gosen Panne- 
   koek haar overleden eheman, geseide Burgen te sullen 
   vrijen en guaranderen als regt is. actum Harderwijck den 
   8. decembr. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
   Frans Ebbing met ons gaande en staande, sijn memorie 
   verstand, en uijtspraak ten vollen magtig, welke ver- 
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   klaarde uijt liefde en toegenegenheijt sonder perfu- 
   sie of inductie van ijmand te constitueren en aan te stel 
   len, doende sulks kragt deser tot sijn eenige en universe 
   le erfgenamen de vier kinderen van sijn Vrouw Emmetje  
   van Sprakelaar bij wijlen haar voorige Eheman Anthonij  
   dekkering ehelijk geprocreërt, met naemen Mechtelt  
   dekkering, maurits dekkering, Leijtje dekkering, en Naat- 
   je dekkering, en sulks in vier gelijke deelen, sijn na- 
   telaten goederen onder sig verdelende. 
   indien een of meer deser voorkinderen voor den Comparant 
   mogten komen te overlijden, sijn of haar portie sullen van 
   selve devolveren op sijn resterende erfgenamen tot de 
   laatste incluijs. 
   Willende en begerende dat dese sijne laatste en uijtter- 
   ste wille sal gelden als testament legaat, codicil ofte 
   andere betere, en na regten bestaanbare forme naa 
   sijn dood stiptelijk sal werden agtervolgt. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen 
   Harderwijck den 22 december 1780. was nevens twee cachetten 
   in rooden lak getekent H:H: Pannecoeck. H:J: Schrassert 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden mr. 
   J:C: Huijsman volmagtiger van Wouter van der kodde bij in- 
   dispositie de rato gecaveert hebbende voor sijn vrouw Maria  
   van diest, Anthonij van der kodde mede bij indispositie 
   van sijn Vrouw Hendrina Mak voor deselve de rato gecaveert 
   en Cornelis Olthuijsen in huijwlijk hebbende Johanna van  
   der kodde, breder volgens volmagt van d. 15. Julij 1780. en heeft 
   als voorvank regt is verburgt de nalatenschap van wijlen 
   Johanna van Broekhuijsen in huijwlijk gehad hebbende 
   Aard Muller, voor alle sulke aan delen, als deselve ab 
   intestato of na regten van gesegdens zijn competerende met 
   de personen van Jan Andries van Ham en Ebbe dirks, welke 
   present zijnde die burgtogt hebben aangenomen, en heeft den 
   Comparant daar tegens q.p. belooft gemelte Burgen te indem- 
   niseren. actum Harderwijck den 25. Novemb. 1780. 
  
   decemb. 1780 
   Voor deselve Schepenen compareerden Jan Hendrik van Galen 
   en Judik Sandbergen Ehelieden voorts eerst gem. als volmagtiger 
   van Jan Stiwer in huijwlijk hebbende Aaltje Schouten, mede 
   de rato gecaveert hebbende voor sijn broeder Arij Schouten 
   vermogens volmagt van d. 17. Novemb. 1780 aan ons vertoont, 
   Elijsabeth Wouters van Broekhuijsen weduwe Peter van  
   Schoten en eijndelijk mr. J:C: Huijsman volmagtiger van 
   Wouter van der kodde, de rato gecaveert hebbende, voor sijn 
   vrouw Maria van diest Cornelis Olthuijsen, i n huijwlijk 
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   hebbende Johanna van der Kodde Ehelieden, en Anthonij  
   van der Kodde mede de rato gecaveert hebbende voor sijn 
   Vrouw Hendrina Mak breder volgens volmagt van den 
   15. Julij 1780, mede aan ons vertoont, te samen erfgenamen 
   van Johanna van Broekhuijsen in leven getrouwt geweest 
   aan Aard Muller alle welcke te saamen bekennen 
   te hebben verkoft, gecedeert en opgedragen, doende sulks 
   kragte deses. 
   1) aan Otje van Luijkweduwe van Aard Muller het 
   halve huijs bij haar bewoont soo en als ’t selve bij voorñ 
   weduwe en erfgenamen van Aard Muller hebbe aangekogt, 
   en dat voor een summa van drie hondert Cari. gulds., doende 
   het gehele huijs jaarlijks in een ordinar. verpond 
   f 1 : 5 : 8 en ordinar. straat gelden f 5 : 10 – welke ver- 
   ponding over 1779 sal gesuijvert, als mede straat geld 
   1. Meij 1780, en heerstede geld. ult. junij 1780 verschenen 
   2o. aan geseide, weduwe en erfgenamen de helft van een schuurtje 
   op de wal kennelijk gelegen voor vijftien gulden thien stuijvers 
   3o. aan Berend Gerretsen en sijn Vrouw Aardjen Aards en erfgenamen 
   een hof aan de wal met sijn regt en geregtigheden, lusten en 
   lasten, en dat voor de somma van agt en sestig Caroli gulds. 
   4o. aan Jan priester, en sijn Vrouw Neeltje van Holten en haar 
   erfgenamen een koolhok aan het huijs van koperen bekent en 
   gelegen, mede met sijn lusten en lasten, regt en geregtig- 
   heden, en dat voor de somma van twee en dertig Carol. guld. 
   van welke koopspenningen Comparanten bekennen te zijn 
   voldaan en den eersten met de laatsten termijn te hebben 
   ontfangen, en verder beloven de Comparanten ijder parceel te 
   sullen wagten en wharen en alle voorkommer daar van afte- 
   doen Actum Harderwijck den 25. Novemb. 1780 
          Ru. 22. decemb. 1780. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden Jan Hendrik van Gaalen 
   en Judith Sandbergen Ehelieden pro se, en zijnde hij J:H: van 
   Gaalen hier toe meede speciaal genagtigt door Jan Stewer 
   en Aaltje Schouten Eheliedr, mede de rato gecaveert hebbende 
   voor haar broeder Arie Schouten vermogens behoorlijke 
   acte van volmagt d.d. 17. Novemb. 1780 (: gelijk ons uijt lec- 
   ture der selver gebleken is :) Elisabeth Wouters van Broek- 
   huijsen weduw. van Peter van Schooten, en mr. J:C: Huijsman 
   als volmagtiger van Wouter van der Kodde, de rato gecaveert 
   hebbende voor sijn Vrouw Maria van Diest, en Anthonij van  
   der Kodde, mede de rato gecaveert hebbende voor sijn vrouw 
   Hendrina Mak breder volgens acte van volmagt 
   d.d. 15. Julij 1780 (: gelijk ons ook uijt lecture derselver is geble- 
   ken:) te samen erfgenamen van wijlen Johanna van  
   Broekhuijsen, in leven getrouwt geweest, met wijlen Aard  
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   Muller, dewelke bekenden op heden uijt de hand 
   te hebben verkoft, en alnu kragt deser te cederen trans- 
   porteren, en in vollen eijgendom overtegeven aan Otjen  
   van Luijk weduwe van A: Muller hunne geregte 
   aandelen van een schuurtje staande bij de groote poort 
   naast het huijs thans bij de koperse selfs gekost, ter 
   eenre, en dat van Willem Bast ter andere sijde, waar van 
   de koperse de wederhelft, en Cornelis Olthuijsen 1/24. por 
   tie is toebehorende, met alle des selfs ap en dependentie 
   lusten en lasten, geene van dien uijtgesondert, en sulks 
   te saamen om en voor een summa van ses en veertig guldn. 
   en ses stuijvers, van welcke koopspenñ Sij Comparanten be- 
   kenden voldaan en betaalt te zijn, belovende verder Sij com- 
   paranten dit parceel te sullen wagten en wharen kommervrij 
   en alle voorpligt daar van afte doen, soo als erfkoop regt en 
   binnen dese stad gebruijkelijk is, onder verband van persoon 
   en goederen, met submissie als na regten actum Harder- 
   wijck d. 25. Novemb. 1780. 
  
         Ru. 22 decemb. 1780 
   Voor deselve Schepenen compareerden Jannes Hendriks Poll 
   volmagtiger van Janna Jans Vosselmans Wed. Lambert Mul 
   ler, moeder en voogdesse van haar minderjarige soon Jan- 
   nes Lammers Muller, Reijntje Lammers Muller en Hendrik  
   Poll in huijwlijk hebbende, maria Lammers Muller, Lubbert  
   van Geervink in huijwlijk hebbende Gerharda Lammers Mul 
   ler, en Jan Lammers Muller, zijnde deselve weduwe hier 
   toe speciaal geautoriseert door den Heer Landrost van 
   Veluwen d.d. 12. Junij 1780. als mede deser stads gerigte van 
   d. 26. Junij 1780. beijde aan ons vertoont, voorts Jan Hend. van  
   Gaalen en Judith Sandbergen Eheliedr. pro se, en eerst gem. 
   als volmagtiger van Jan Stewer, in huijwlijk hebbende Aalt- 
   je Schouten de rato caverende voor haar Broeder Arij Schou 
   ten vermogens volmagt van d. 17. Novemb. 1780 aan ons vertoont 
   als mede Elijsabeth Wouters van Broekhuijsen wede. van 
   Peter van Schoten, en eijndelijk mr. J:C: Huijsman volmagti- 
   ger van Wouter van der Kodde, de rato gecaveert hebbende  
   bij in dispositie sijn voor sijn Vrouw Maria van Diest, en Anthonij  
   van der Kodde mede bij indispositie gecaveert hebbende voor 
   sijn Vrouw Hendrina Mak, en Cornelis Olthuijsen en 
   Johanna van der Kodde Ehelieden breder volgens volmagt 
   van d. 15. Julij 1780 aan ons gebleken, alle te saamen erf- 
   genamen van wijlen Johanna van Broekhuijsen in huijw- 
   lijk gehad hebbende Aard Muller. alle welke te samen 
   bekennen te hebben verkogt, gecedeert en opgedragen, sulks 
   doende kragte deses. aan Otje van Luijk wede. van Aart  
   Muller een huijs en erve, staande binnen dese stad op 
   de hoek van de hoogstraat, soo en als het selve bij Jan  
   Schoemaker bewoont werd, en dat voor hondert een en 
   vijftig gulden en thien stuijvers, doende jaarlijks in ordinaris  
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   verpond. f 3 : 8 – straatgeld f : - 15 – welke bij koperse 
   moet voldaan en betaalt werden, als mede het heerstede 
   geld en straatgelden, van welke omstaande koopspeñ 
   ad f 151 : 10 – Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
   zijn, en het selve te sullen wagten en wharen, en 
   kommervrij te houden, alles onder verband en submissie 
   als na regten. Actum Harderwijck d. 25. Novemb. 1780. 
  
         Ru. 22. decemb. 1780 
   Voor deselve Schepenen compareerden Otje van Luijk 
   weduwe. Aart Muller Boedelhoudersche en Tugtenaarse 
   van geseide Aart Muller, Jannes Hendriks Poll volmagtiger 
   van Janna Jans Vosselman Weduwe. van Lambert Muller 
   moeder en voogdesse van haare minderjarige soon Jannes  
   Lammers Muller, Reijntje Lammers Muller, en Rijket  
   Poll in huijwlijk hebbende Marga Lammers Muller 
   Lubbert van Gervinck, in huijwlijk hebbende Gerharda  
   Lammers Muller en Jan Lammers Muller zijnde des 
   selfs weduwe hier toe speciaal geautoriseert door de Heer 
   Landrost van Veluwen van de 12. Junij 1780, als mede deser 
   stads gerigte van d. 26. Junij 1780, beijde aan ons vertoont, 
   voorts Jan Hend. van Gaalen en Judit Sandbergen Eheliedr 
   pro se, en eerst gem. als volmagtiger van Jan Stewe in huijw- 
   lijk hebbende Aaltje Schouten, de rato caverende voor haar 
   broeder Arij Schouten vermogens volmagt van d. 17. Nov. 
   1780 aan ons vertoont, als mede Elisabeth Wouters van  
   Broeckhuijsen weduw. peter van Schooten, en eijndelijk 
   mr. J:C: Huijsman volmagtiger van Wouter van der Kod- 
   de, de rato gecaveert hebbende bij indispositie voor sijn 
   vrouw Maria van Diest en Anthonij van der Kodde mede 
   bij indispositie gecaveert hebbende voor sijn Vrouw Hendri- 
   na Mak breder volgens volmagt van den 14. Julij 1780, aan 
   ons gebleken, alte samen erfgenamen van wijlen Johanna  
   van Broekhuijsen in huijwlijk gehad hebbende Aard  
   Muller, alle welke bekennen en verklaren te hebben verkoft 
   gecedeert en opgedragen, sulks doende kragt deses aan haar mede 
   erfgenaam Cornelis Olthuijsen en sijn vrouw Johanna van der  
   kodde en haar erfgenamen, een huijs en schuurtje staande binnen 
   dese stad, soo en als het bij koperen kennelijk bewoond en ge- 
   bruijkt werd, en dat voor de somma van honderts even en sestig 
   Caroli guldens doende jaarlijks in een ordinar. verponding f 2 – 2 – 8 
   welke over 1779 sal gesuijvert werden, als mede het ordinar. straat 
   geld op primo. meij 1780 verschenen, en het heerstede geld 
   ult. junij 1780 ook verschenen. van welke gem. koops peñ 
   ad. f 167 - : - comparanten te zijn voldaan en betaalt, en verder 
   ijder voor sijn aandeel belovende om staande parceel te sullen 
   wagten en wharen soo en als binnen deser stad gebruijkelijk is 
   Actum Harderwijck d. 24 Nov. 1780 
         Ru. 22. decemb. 1780 
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   Voor deselve Schepenen compareerden Otje van Luijk weduwe 
   Boedelhouderse, Tugtenaarse van Aard Muller, als mede 
   Jannes Hendrik Pol hier toe speciaal gemagtigt door 
   Janna Jans Vosselman weduwe van Lambert Muller, als 
   moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige soon 
   Jannes Lamberts Muller, Reintje Lamberts Muller 
   Henricus Pol, in huijwlijk hebbende maria Lamberts  
   Muller, Lubbert van Gervink in huijwlijk hebbende 
   Gerharda Lamberts Muller, Jan Lamberts Muller, ver 
   mogens behoorlijk acte van volmagt d.d. 8. Augus 1780 
   (: gelijk ons uijt derselver lecture gebleken is :) en zijnde voorñ 
   Weduwe van Lambert Muller, voor soo veel sulks haar on 
   mundige soon mogte aangaan, hier toe soo door den 
   Heere Landrost van Veluwen als domiciliairen rigter ver- 
   mogens appoinetement d.d. 12. Junij 1780 als mede wegens 
   dit stads gerigte ook vermogens appoinetement d.d. 26 Junij 
   1780 (: gelijk ons ook uijt lecture der voorsr. beijde appoinete 
   menten is gebleken:) behoorlijk geautoriseert Elisabeth Wou- 
   ters van Broekhuijsen wed. Peter van Schoten, J:H: van Gaalen 
   hier toe mede speciaal gemagtigt door Jan Stewer en Aaltje Schou- 
   ten Ehelieden, mede de rato gecaveert hebbende voor haare Broeder 
   Arij Schouten vermogens behoorlijke volmagt d.d. 17. November 
   1780 ( aan ons vertoont:) en eijndelijk mr. J:C: Huijsman als 
   volmagtiger van Wouter van der kodde de rato gecaveert hebbende 
   voor sijn Vrouw Maria van Diest, Cornelis Olthuijsen en Jo- 
   hanna van der kodde Ehelieden, en Anthonij van der kodde 
   mede de rato gecaveert hebbende voor sijn Vrouw Hendrina  
   Mak breder volgens acte van volmagt d.d. 15. Junij 1780 ( gelijk 
   ons ook all mede uijt derselver lecture gebleken is :) alle te samen 
   erfgenamen van wijlen Aard Muller, en Johanna van Broekhuij 
   sen in leven Ehelieden, dewelke bekenden elk, voor soo veel de 
   selve sulks mogte aangaan, bij pulijque verkopinge d.d. 24. Julij 
   1780 te hebben verkogt, en alnu kragt deses te cederen trans 
   porteren en in vollen eijgendom overtegeven aan en ten erflijken 
   behoeve van Jan Hendrik van Gaalen en Judith Sandbergen Eheliedr 

   hunne geregte aandelen in de halfscheijt van een huijs staande 
   binnen dese stad in de voller straat, naast het huijs van de Wed. 
   Gerret Roest ter eenre, en de schuur van Jan van Essen ter andere 
   sijde, waar van de overige gedeeltens den koper selve zijn toebe 
   horende met alle des selfs lusten en lasten, doende ’t gehele 
   huijs in ordinar. jaarlijkse verpondinge behalve de stad stuijver f 1 : 14 – 
   en straatgeld f : - 10 - : en sulks om en voor de summa van twee 
   en vijftig gulden, van welke koops penñ sij Comparanten bekenden 
   voldaan en betaalt te zijn; Belovende verder sij Comparanten 
   dit verkofte parceel te sullen wagten en wharen kommervrij en alle 
   voorpligt daar van aftedoen, het selve te suijveren van de verpondig 
   ordin. tot over den jaare 1779. stratgeld verschenen meij 1780, en 
   haarstede geld verschenen ult. Junij 1780. en alles ingevolge con 
   ditien van verkopinge, en soo als erfkoop regt, en binnen dese stad 
   gebruijkelijk is onder verband van personen en goederen met submis 
   sie als naa regten Actum Harderwijck d. 25. Novemb 1780 
          Ru. 22. decemb. 1780. 
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   Voor deselve Schepenen compareerde Otje van Luijk als weduwe 
   Boedelhouderse en Tugtenaarse van wijlen Aard Muller, als mede 
   Jannes Hendriks Pol hier toe speciaal gemagtigt door Janna  
   Jans Vosselman wed van Lambert Muller, als moeder en wettige 
   voogdesse van haar minderjarige soon Jannes Lamberts Muller 
   Reijntje Lamberts Muller Henricus Pol in huijwlijk heb- 
   bende Maria Lamberts Muller, Lubbert van Gervink in 
   huijwlijk hebbende Gerharda Lamberts Muller, en Jan  
   Lamberts Muller, Vermogens behoorlijke acte van vol- 
   magt d. den 18 Aug. 1780 ( gelijk ons uijt derselver lectuur 
   is gebleken:) en zijnde de voorñ weduwe van Lambert Mul- 
   ler voor soo veel haar onmundige soon mogt aangaan, 
   hier toe soo door den Heere Landdrost van Veluwen als 
   domiciliairen Rigter, vermogens appoinetement d.d. 
   26. junij 1780 (: gelijk ons ook uijt lecture der voorsr. beijde 
   appoinetementen is gebleken:) geautoriseert, Elisabeth Wou- 
   ters van Broekhuijsen wede. van P: van Schoten, Jan Hendrik  
   van Galen en Judit Sandbergen Eheldr. pro se, en zijnde voorñ 
   Jan Hendrik van Gaalen hier toe speciaal gemagtigt door 
   Jan Stewer en Aaltje Schouten eheldr mede de rato gecaveert 
   hebbende voor haar broeder Arij Schouten, vermogens be- 
   hoorlijke volmagt d.d. 17. Nov. 1780 (: aan ons vertoont :) en 
   eijndelijk mr. J:C: Huijsman, als volmagtiger van Wouter van  
   der kodde de rato gecaveert hebbende voor sijn Vrouw maria  
   van Diest, Cornelis Olthuijsen en Johanna van der kodde Ehe- 
   lieden, Anthonij van der kodde mede de rato gecaveert hebbende 
   voor sijn Vrouw Hendrina Mak, breder volgens acte van vol- 
   magt d.d. 15. Julij 1780 (: gelijk ons ook all uijt derselver lectuur ge- 
   bleken is :) alle te samen erfgenamen van wijlen Aard Muller 
   en Johanna van Broekhuijsen in leven Eheliedr., de welke be 
   kenden elk voor soo veel deselve sulks mogte aangaan bij 
   publijcke verkopinge d.d. 29. Julij 1780 te hebben verkoft, en al- 
   nu kragt deses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom 
   over te geven. 1. aan en ten erflijken behoeve van Reijkjen Peters 
   Weduwe van Wouter Jansen een huijs en erve staande en gelegen 
   binnen dese stad in de warmoes straat, naast het huijs van 
   de Weduwe Brink ter eenre, en     ter andere 
   sijde soo als het selve thans bij Bernardus Straves in huur bewoond 
   word, doende het selve in ordinar. verpondinge behalve d. stads 
   stuijvers f. 2 : 2 : 8 en straatgeld f : - 15 - , en sulks om en voor de 
   summa van een hondert en twee en twintig guldens. 
          2o. aan en ten erflijken behoeve van Harmen Tapper en Eva Telet 
   Eheliedr. een huijs en erve, staande aan de vollers brink naast 
   het huijs van de poortier ter eenre en het schuurtje thans bij Cor 
   nelis Olthuijsen gekogt ter andere sijde, doende het selve 
   aan straatgeld f : - 5 – en sulks om en voor een somma 
   van vijf en seventig Caroli guldens 
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   3o. aan en ten erflijken behoeve van Gerret Hesselsen en Peetje  
   Willems Eheliedr. een hof en thuijnhuijsje daar in, gelegen 
   buijten dese stad, aan Oostend, naast de hof van de Weduwe 
   van Andries Wijgmansen, soo als deselve bij de Wede van 
   Aard Muller selve in gebruijk is geweest, doende aan 
   ordinar. verponding behalven de stads stuijv. f : - 7 – 4, en sulks 
   om en voor een somma van een hondert en vijf en veertig 
   guldens, en 
   4o. aan en ten erflijken behoeve van Wouter Jansen en Jan 
   netje Jacobs eheliedr. een camp saajland groot onge- 
   veer ½ Mudde gelegen binnen deser stad schependom 
   in de buurschap Hierden op den hogen Enck genaamt 
   het Hoekjen, waar aan 
      het naaste geland ende gelegen zijn 
   doende in ordinar. jaarlijkse verpondinge behalven de 
   stads stuijvers f : - 6 – 6, en zijnde thiend pligtig voor soo 
   verr van ouds daar op gestaan heeft, en sulks om en voor 
   de summa van een hondert en ses en vijftig guldens 
   En wel alle boven genoemde parcelen, en elk in het 
   bijsonder met alle des selfs ap en dependentiën, lusten 
   en lasten, regten en geregtigheden geene van dien uijtge 
   sondert. 
   Voorts bekenden sij comparanten van voorñ koops penñ soo 
   als bij elk der boven genoemde parcelen in het bijsonder staan 
   uijtgedrukt volkomen en ten vollen voldaan en betaalt 
   te zijn. 
   En verder beloofden sij Comparanten voorñ verkofte parcelen 
   te sullen wagten en wharen kommervrij en alle voorplig 
   daar van aftedoen, deselve te suijveren van de verpondinge 
   ordinar tot over den jaare 1779 straatgeld verschenen 1o. meij 
   1780, en heerstedegeld ult. junij 1780 incluijs, alles verder 
   ingevolge conditiën van verkoping, en soo als erfkoops regt 
   en binnen dese stad gebruijkelijk is onder verband en sub 
   missie als na regten actum Harderwijk d. 25. Novemb. 1780 
         Ru. 22. decemb. 1780. 
  
   Voor Pannecoecken Scheltinga Schepenen compareerden Jan  
   Jacobsen en Dirkje Lubberts Eheliedr., Willem Jacobsen en Luijtje  
   Everts Ehelied. tutoribus maritis, alle welke te samen bij 
   desen bekennen en verklaren in eenen vasten en stedigen 
   erfkoop te hebben verkoft. en over sulks kragte deses te cederen 
   en transporteren aan en ten erflijken behoeve van de WelEd. 
   Heer en Mr P.T. van Erckelens en Vrouwe A:G:M: van Merwede  
   van muijlwijk en haar Ed. Erfgenamen, een half mudde 
    saijland gelegen voor dese stad in hierden op de grascamp zijnde 
   Thiend vrij soo en als het selve bij Maretje Jochems in tugt be- 
   seten, en bij Jan Hendriksen Huijsman in pagt gebruijkt werd 
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   doende s’jaarlijk in een ord. verpondinge 8. st. 8. peñ., en dat 
   voor de somma van hondert vijf en twintig Carl. guld. vrij geld, 
   waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
   over sulks gemelde half Mudde saijland te sullen wagten 
   en wharen als erfkoop regt is, daar en boven aannemende 
   dat de jaarlixe uijtgang van vijf spint rogge aan het 
   Burgerweeshuijs deser stad, waar meede gemelde land, nog 
   belast en beswaart is, door voorsr. Maritje Jochems als 
   tugterse aan betaalt werde, alles onder verband en sub- 
   missie als naa regten Actum Harderwijck d. 27. decemb. 1780. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerden 
   Otje van Luijk weduwe Boedelhoudersche en Tugtenaarse 
   van wijlen Aard Muller, en Jannes Pol, hier toe speciaal 
   gemagtigt door Janna Jans Vosselman weduwe van 
   Lambert Muller, en als moeder en wettige voogdesse van 
   haar minderjarige soon Jannes Lamberts Muller, 
   Reijntje Lamberts Muller, Henricus Pol in huijwlijk 
   hebbende, Maria Lamberts Muller, Lubbert van Ger 
   vink in huijwlijk hebbende Gerharda Lamberts Muller 
   en Jan Lamberts Muller (. gesamentlijke erfgenamen 
   van wijlen haar voorñ Oom Aard Muller :) vermogens 
   behoorlijke acte van volmagt d.d. 8. Aug. 1780 gepasseert, 
   als regtens (. gelijk ons uijt deselver lecture is gebleken :) 
   dewelke verklaarden, dat sij naa alvorens onderling 
   den staat des boedels van wijlen meermalen geallegeerde 
   A: Muller soo als die ten tijde, dat laatst genoemde 
   levendig en dood was, sig bevond, opgemaakt te hebben 
   tot voorkominge van alle verdere moejelijkheden, en 
   somtijds te onspruijtene dispuijten, na volgens vrinde- 
   lijk en minnelijk accoord, en verdeijlinge van voorñ boedel 
   en nalatenschap ten wedersijds genoegen hebben ingegaan 
   opgerigt en gesloten. namentlijk 
   dat de tweede Comparant q.p. mits dese aan d’eerste Compa- 
   rante ten eeuwigen en erflijken behoeve cedeert transpor- 
   teert, en in vollen eijgendom overgeeft, alle de gerede en 
   ongerede goederen, actien, en crediten geene van alle dese 
   hoe ook genaamt en waar ook te vinden uijtgeson- 
   dert, dewelke, wijlen des eerste Comparantes eheman 
   A. Muller, in leven hebben toebehoort, en soo, en in dier 
   voege als deselve door laatst genoemde met de dood zijn 
   ontruijmt geworden, en tot op heden door de eerste Compar. 
   ingevolge huijwlijks voorwaarde, tussen haar en wijlen 
   voorñ A. Muller opgerigt, in tugt beseten zijn geweest; 
   ten eijnde om daar mede als haare vrije en eijgendomlijke goe- 
   deren te kunnen handelen en wandelen, naa haar welge- 
   vallen, en renuncierende de tweede Comparant. pr.q. wel expresse- 
   lijk mits dese van alle regt en eijgendom, dat sijne te vooren 



 
289

ORAH 155     1780     fol. 141vso 
 
   genoemde principalen, als erfgenamen van wijlen meer 
   gem Aard Muller hoe ook genaamt, daar op thans 
   hebben, ofte in het vervolg mogte pretenderen te heb- 
   ben. 
   dog daar en tegen bekende de eerste Comparante aan 
   de tweede Compart. pr.q. of wel des selfs te vooren ge- 
   melte principalen, opregt en deugdelijk schuldig te 
   zijn de somma van vier hondert twee en negentig Caroli 
   guldens vijf stuijvers en vijftien penningen daar voor ver- 
   bindende haar gerede en ongerede goederen ten fine en 
   effecte als na regten dog welke penningen door de 
   tweede Comparant q.pr. of wel door des selfs voorñ prin 
   cipalen, en erfgenamen van wijlen A. Muller niet kun- 
   nen nogte mogen ingevordert worden, dan naa de tijd 
   van ses weeken naa de dood van d’eerste comparante van 
   des selfs erfgenamen, sonder daar voor eenige de minste 
   rente of interesse schuldig te zijn ofte worden, renun- 
   cierende de tweede Comparant pr.q. mits desen daar van 
   wel expresselijk. 
   dog blijvende van te vooren gemelte cessie uijtge- 
   sondert de helft van het huijs en van het schuurtje daar 
   agter staande, en gelegen aan de wal bij de groote poort 
   waar van de overige wederhelfte haar Comparante in vol- 
   len eijgendom is toebehorende, soo als het selve in het ge- 
   heel bij haar Comparante selfs bewoont werd, welkers ½. 
   portie des tweede Comparants te vooren gemelte principalen 
   in eijgendom toebehorende in gevolge de te vooren gemelte 
   huijwlijkse voorwaarde, d’eerste Comparante in tugt kan 
   en mag behouden, en naa tugts regten en wetten ge- 
   bruijken haar leven lang, om redenen, dat de ½. portie van het 
   selve huijs ingevolge onderlinge conventie door haar Com- 
   parante, en te vooren geñ. erfgenamen van wijlen haar 
   meer gemelte Eheman A. Muller is aangekogt van de 
   erfgenamen van wijlen Johanna van Broekhuijsen voor 
   overledene, en in leven eerste Ehevrouw van wijlen des 
   Comparants. eheman A. Muller, en met penningen uijt den 
   boedel in gemeenschap, en bij d’eerste Comparante in tugt beseten, 
   zijn betaalt geworden. 
   dog blijvende van dese Tugt het werkhuijs, daar de smits 
   winkel van d’eerste Comparante thans geexerieert word, uijt- 
   gesondert, het welk haar Comparante in vollen eijgendom 
   is toebehorende. 
   Als mede blijven tussen d’eerste Comparante en des twedes 
   Comparants meermalen gemelte principalen in vollen 
   gemeinschap naa volgende vestenissen en obligatien 
   met de daar op verlopene interessen, voor soo veel als die 
   hier naa gespecificeert staan, welkers geregte halfscheijt  
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   de eerste Comparante in vollen eijgendom is toebehorende 
   en de overige wederhelfte bij deselve haar leven lang 
   in tugt kan en mag behouden, en soo die selve, als 
   bij derselver aflossinge en betalinge der hier naa te 
   noemene verschuldigde interesse daar van te provenie- 
   rene penningen naa tugts regten en wetten kan 
   en mag gebruijken. 
   dese obligatien met de daar op verschuldigde interessen bedra- 
   gen als volgt 
   No. 1 de wederhelfte van een handschrift ten 
   laste van Maritje Jans wed. van Jan  
   Jacobsen d.d. 26. maart 1768 in het geheel groot - - - - - f 100 - : - 
   das voor de helft - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 50 - : - 
   de daarop verschulde interesse tegens 
   vier per centum jaarlix van d. 26. maart 
   1768 tot d. 21. decemb. 1776 bedragen van 
   het geheele capitaal f 34 : 18 : 12 dus voor 
   de helfte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 : 9 : 6 
   en voor de gehele interesse van 21. de 
   cemb. 1776 tot d. 22. Apr. 1780 zijnde drie 
   jaar en 4. maanden ad 4. per cent is - - - -           13 : 6 : 10 
   No. 2 de wederhelfte van een obligatie ten 
   laste van Gerret Claasen en Lubbertje  
   Everts ehelied. gevestigt in het 1/5 
   in de helfte van de pad camp wegens 
   gelevert ijser werk en arbeijts loon d.d. 
   17 decemb 1770 groot in ’t geheel - - - - - - - - - - - - - -    300 - : - 
   is voor de helft - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     150 - : - 
   aan verschulde interesse tegens 3. per cent 
   van d. 1e. decemb 1773 tot d. 21. decemb 1776 van 
   ’t gehele capitaal bedragen f 27 – 2 - : is voor 
   de helfte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       13 : 11 - : 
   en van 21. decemb. 1776 tot d. 22. Apr. 1780 
   bedragen f 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        30 - : - 
   No. 3. de wederhelfte van een obligatie 
   ten laste van Hendrik Besselsen en Jo- 
   hanna Wijgmansen Ehelied. gevestigt 
   in haar huijs erve en stallen in de 
   Lutteke poort straat d.d. 20. octob 1772 
   in het geheel groot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    400 : 6 : 8 
   is voor de helft - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   200 : 3 : 4. 
   aan verschulde interesse tegens 3. per cent 
   van d. 30. oct. 1772 tot 21. dec. 1776 is van ‘t  
   gehele capitaal  f 49 : 14 -  dus voor de helfte      24 : 17 – 
   en van d. 21. decemb. 1776 tot d. 22. apr. 1780 ad 3. per 
   cent van ’t gehele capitaal is saam - - - - - - -- - -  40 - : - : 
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   No. 4. een obligatie ten lasten van Jacob Hen- 
   driksen gevestigt in de halfscheijt van een 
   huijs en hof in het dorp putten en in de 
   helfte van een hoek saajland, en van 
   een bosch onder den voorñ Ampte gelegen 
   d.d. 8. Febr. 1779 groot in capitaal groot - - - -  f 200 - : - 
   Voorts neemt de eerste Comparante op sig alle schulden 
   en lasten des boedels geene hoe ook genaamt daar van 
   uijtgesondert, waar tegens sij Comparante ten eijgen- 
   dommelijken behoeve sal profiteren alle des boedels 
   inschulden 
   waar mede sij Comparanten dese vriendelijke en minnelij- 
   ke verdeling en accoord hebben gesloten, willende enn bege- 
   rende dat desen ten allen tijde en plaatse volkomen 
   effect sal sorteren, en blijvende de tugts regten en wetten 
   in desen ten wedersijden, voor soo verr de hier boven gespeci- 
   ficeerde goederen, die de eerste Comparante volgens de 
   tugts regten en wetten haar leven lang kan gebruijken 
   in alles onverkort. 
   Alles ten wedersijden onder verband van personen en goede- 
   ren, met renunciatie van alle dese eenigsints contrarie- 
   rende exceptien, en submissie ten fine en effecte, als 
   na regten 
   Ter waarer oirkonde is dese bij ons Schepenen gete- 
   kent binnen Harderwijck den 20. decemb. 1780 
         Ru. den 30. decemb. 1780 
 
     Lectum et recognitum 
     d. 12. Januar. 1781. 
 
   Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Hen 
   drik Moojen smitmeester op de provinciale Munte bin- 
   nen dese stad en Francina van Eijbergen ehelieden, welke 
   verklaarden voor sig en haare erven 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 Martinus Vastenhouw en Maria Lhaman Ehelieden 
   een schuur staande binnen dese stad in de groote markt 
   straat naast de schuur van Andries van Ark ter eenre 
   en het huijs van Cornelis Claver ter andere sijde, vrij van 
   verponding, aan straat geld 10. stvs., voor twee hondert vijf 
   en twintig gulden, en daarenboven drie gulden, te weten voor 
   ijder kind der verkoperen eene gulden, waar van de Comparanten 
   bekennen voldaan en betaalt te wesen, des beloofden voorsr. 
   schuur te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot 
   het straatgeld ult. april 1781 incluijs daar van aftedoen als 
   erfkoop regt is, onder verband en submissie als naa regten 
   actum Harderwijck den 6. Januar 1781. 
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   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Zeger Buij- 
   tenhuijs executeur testamentair over den boedel van wijlen 
   Johanna van Beulingen, wed. Reijer Cornelissen Apeldoren in 
   gevolge testamentaire dispositie in dato den 16. septembr 1780. 
   voor Schepenen deser stad gepasseert (: gelijk ons uijt dersel- 
   ver lecture gebleken is :) en verklaarde in voorsr. qualiteijt 
   op den 14. october 1780 in ’t openbaar in een vasten ste- 
   digen en eeuwigen erfkoop te hebben verkoft, en alnu 
   kragt deses te cederen transporteren en in vollen eijgendom 
   over te geven, aan en ten behoeve van Jan IJssebrandsen  
   de Vries en Geertje Jans ehelieden, en haaren erven 
   een huijs staande binnen dese stad in de hoogstraat 
   met alle des selfs lusten en lasten, regt en geregtig- 
   heden, geene van dien uijtgesondert, soo en als het selve 
   bij wijlen gem. Johanna van Beulingen wed. Reijer 
   Cornelissen Apeldoren bewoont is, en aan deselve in eijgen- 
   dom heeft toebehoort, doende dit huijs in de jaarlijkse 
   ordinar. verpondinge met de stads stuijvers 3 – 7 : - en 
   aan straat geld jaarlijks f 1 : 10 – en sulks voor een summa 
   van vijf hondert agt en veertig guldens vrij geld, daar van 
   den Comparant bekent voldaan en betaalt te wesen, 
   Belovende hij Comparant qual. pred. over sulks dit parceel 
   te sullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
   de verponding over den jaare ordinaris 1779 straat geld tot 
   1o. meij 1780 en heerstede geld tot ult. junij 1780 incluijs daar 
   van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
   als na regten. actum Harderwijck den 9. Januar 1781. 
 . 
   Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerde mr. 
   Johan van Erckelens en verklaarde kragt deses volmagt 
   te maaken de Heeren mr. Johan Schrassert advocaat s’Hoves 
   van Gelderland, ten einde des Comparants saake in cas d’ap- 
   pel C. Abraham Craeij den 18. deser ter volle van den 
   Hove van Gelderland gepresigeert, waar te neemen, en daar 
   omtrend soo incidenteel in excutivis als ten principalen 
   alles te doen en te verrigten, dat de merites der saaken 
   vereijschen sullen, en Comparant present zijnde, souden 
   kunnen, mogen of moeten doen, alles met magt van substi- 
   tutie belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
   verband en submissie als na regten Actum Harderwijck den 
   12 Januar. 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
   den Heer Joan van Voorst en Juffer Geertruijd Metz ehelied. 
   de vrouw met haar Eheman geassisteert, welke verklaarden 
   te constitueren en magtig te maken, doende sulks kragt deser 
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   de Heer Adam Christiaan Metz Schepen der stad Rhenen 
   ten einde om haar Comparanten interesse te bevorderen, 
   in en omtrend den boedel en nalatenschap van wijlen der 
   tweede Comparants ouders den Heer Jan Rabo Metz in 
   leven predicant aldaar en Juffer Hendrina Menso in 
   leven Ehelieden, in specie om des boedels goederen te ver- 
   koopen, de ongereden naamens haar Comparanten te 
   helpen transporteren, belofte van wharing te doen, voorts 
   penningen te ontfangen daar voor te quiteren, acte 
   van scheiding te passeren, deselve te ondertekenen, en 
   generalijk alles te doen en te laaten geschieden, wat de 
   Comparanten selve present zijnde, souden mogen en moeten 
   doen, alles met magt van substitutie, belofte van rati 
   habitie en indemniteijt, mits de geconstitueerde ver- 
   pligt blijve te doen bewijs rekening en reliqua actum 
   Harderwijk den 16. Januar 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compa- 
   reerde den Heer Wilhelmus van der Bank predicant 
   in de Walsche gemeente binnen dese stad, welke ver- 
   klaarde kragt deser te constitueren en magtig te ma- 
   ken de Heer Jan Jacob Stapel, procureur tot Amsterdam 
   ten einde om voor gemelte stad geregte des Comparants 
   saaken waar te neemen in alles en tegens allen, deselve soo 
   in als buijten regten te bevorderen, alle termijnen regtens 
   te respicieren, soo ten exceptivis als ten principalen te proce- 
   deren, de nodige cautie te presteren, sententien en decreten 
   te aanhooren, de voordelige te doen executeren, van de nade- 
   lige te provoceren, accorderen en transfigeren, acte ten dien 
   eijnde te passeren en ondertekenen, penningen te ontfangen 
   daar voor te quiteren, voorts generalijk alles te doen en te ver- 
   rigten, wat den Comparant selve present zijnde souden kun- 
   nen mogen of moeten doen, schoon tot een of ander nader 
   of specialer volmagt gerequireert wierde, wil gehouden hebben 
   als of in dese geinfereert waare, alles met magt om een of meer 
   te kunnen substitueren, met belofte van ratihabitie 
   en indemniteijt, onder verband en submissie als na regten, mits 
   de geconstitueerde verpligt blijve te doen, bewijs rekening 
   en reliqua. actum Harderwijck den 16. Januar. 1781. 
  
   Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Aalt Willemsen en Jannetje Elberts eheliedr en ver- 
   klaarden op den 15. deses uijt de hand te hebben verkoft, 
   en over sulks kragt deses te cederen en transporteren, aan 
   Reijer den Grooten en Hendrica Wessels ehelieden, ende haare 
   erven, haar lieder geregte een vierde part, in de Hierder Koorn 
   moole onder de Vrijheijt deser stad gelegen, met des selfs 
   huijs hof en all ’t getimmer, als mede onderhorige lande 



 
294

ORAH 155     1781     fol. 144 
 
   reijen en hout gewassen, en verdere regt en geregtigheijt, dier 
   aangehorende, mits gaders lusten en lasten, in sonder- 
   heijt s’Heeren verponding en wind geld daar op staande 
   ende sulks voor eene somma van negenhondert gul- 
   den, daar van Comparanten bekennen voldaan te wesen 
   belovende over sulks voorsr verkofte parcelen te wagten 
   en wharen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
   als na regten. actum den 18 Januar 1781. 
  
   Voor Boonen en de Meester Schepenen loofden en wier- 
   den Burgen als voorvanks regt is Hendrik Freriksen en 
   Evert Jansen voor het erf en sterfhuijs van Jan Jacob- 
   sen en Willemtje Alberts in leven Ehelieden, des 
   beloofden Albert Jansen Jacob Jansen, Jan Karssen  
   in huijwlijk hebbende Grietje Jans. peter Jansen 
   Jan Jansen en dirk Jansen, zijnde Gerretje Gerrits 
   minderjarige dogter van wijlen Gerret Jansen en 
   Jannetje Jacobs voormaals Ehelieden, volgens 
   acte van den 30. Januar. 1780 van dese nalatanschap 
   van haar grootvader en grootmoeder uijtgekoft 
   gelijk ons uijt voorsr acte gebleken is, voorsr bur- 
   gen te vrijen als erfhuijs regt is. actum Harderwijck 
   den 24. Januar. 1781. 
1781. 29. Januar  
geprothocoll ten  Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc Rubr  Jan Roelofsen en Jannetje Jans Ehelieden, welke 
Hierden fo. 367  bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
   penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 
   en ten erflijken behoeve van Claas Aartsen Foppen 
   en Gosen Aartsen Foppen drie hondert Caroli guldens 
   ad 20. st. ’t stuk daar voor belovende jaarlijks op den 
   verschijndag (:  heden over een jaar d’eerste:) te sullen 
   betalen voor rente drie gulden en thien stuijvs. voor ijder 
   hondert en daar mede te continueren tot de volle af- 
   losse toe, die alle jaaren op gem. verschijndag sal kun- 
   nen geschieden, mits drie maanden bevorens opgeeijscht 
   of opgeseijt zijnde, tot securiteijt van voorsr. capitaal 
   renten en onverhoopte kosten verbinden Comparanten 
   een camp groot ongeveer agt schepel gedaaij, gelegen in 
   Hierden aller naast het erve van Reijer den grooten 
   genaamt sgravenhof stellende tot een verdere whaar- 
   schap haar personen en goederen ten bedwang en sub- 
   missie als na regten met renunciatie van alle excep- 
   tien dese contrariërende in specie van ongetelden gelden 
   actum Harderwijck den 29. Januar. 1781 
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geprothocoll. ten nieuw voor deselve Schepenen compareerde Jacob Jansen 
prothoc. Rub. Landerijen welke bekende voor sig en sijn erven wegens opge- 
tussen de Broek en Sand  nomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
steeg fo. 151.   deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erflijken 
   behoeve van Claas Aartsen Foppen en Gosen Aartsen  
   Foppen eene summa van agt hondert Caroli guldens 
   ad 20. stuijvs. ’t stuk, en daar voor belovende jaarlijks 
   op den verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te 
   sullen betalen drie gulden en tien stuijvers voor 
   ijder hondert aan rente, en daar mede te continueren 
   tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem ver- 
   schijndag sal kunnen geschieden mits drie maanden 
   bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opge-    
   eijscht zijnde. tot securiteijt van voorsr. capitaal rente 
   en konverhoopte kosten, verbind Comparant in specie 
   een camp gelegen aan de Broekstege, tussen de camp van 
   Mevrouw de Wed van Burgermr. van de Graaff ter eenre 
   en die van Willem Wijnen ter andere sijde genaamt de 
   Flaters camp groot ongeveer agtien schepel gesaeij, stel 
   lende tot een verdere whaarschap sijn persoon en goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
   van alle exceptien dese contrariërende in specie van onge- 
   telden gelde actum Harderwijck d. 29 Januar. 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareer- 
   den Harmen Gijsberts en Cornelia de Meester Ehelieden 
   dewelke bekenden wegens opgenomen, en ter leen ontfan- 
   gene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
   Jacob de Meester en Geertje Timmer Eheliedr. ende haare 
   erven een capitale summa van twee hondert Caroli guldens 
   daar voor belovende s’jaarlijks op den verschijndag (: dewelke 
   heden over een jaar d’eerste sal zijn :) te sullen betalen een in- 
   teresse van vier gelijke guldens van elke hondert guldens 
   en daar mede te continueren tot finale aflosse toe, de 
   welke alle jaar op den verschijndag sal kunnen en mo- 
   gen geschieden, mits ¼. jaars van te vooren aan een van 
   beijde sijden behoorlijk opgeseijt ofte opgeeijscht wordende. 
   Tot securiteijt van welk capitaal rente en kosten de 
   Comparanten verbonden haare personen en met haare vrije 
   wille, en naa volkomen informatie van verwillekeuring 
   regt en werking, en bij parate executie en aanheringe 
   verwillekeurden, doende sulks kragt deses, alle haare gere- 
   de goederen, niets daar van uijtgesondert, en tot meerdere 
   securiteijt tot een speciaal onderpand stellende haar schuijt 
   met des selfs ankers, zijlen, touwen, en all wat verder daar 
   toe behoort, ten einde om ten allen tijden, die goederen 
   immediant te mogen verkopen, om daar aan alle hinder en 
   schade te mogen verhalen, selfs met magt om soo nodig 
   de geseide schuijt op alle stromen en rivieren te mogen 
   agter halen en executeren na welgevallen, onder submissie 
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   ten fine en effecte als na regten, en met renunciatie 
   van alle exceptien in specie die van ongetelden gelde 
   judius incompetentis en alle andere dese eenigsints contra- 
   rierende. Actum Harderwijck den 29. Januar. 1781. 
  
   Voor de Meester en Scheltinga Schepenen compareerde 
   Cornelis Buurman met ons gaande en staande sijn ver- 
   stad, memorie en uijtspraak ten vollen magtig, verklaar- 
   de bij desen te inhereren soodane dispositie als den 17. 
   Januar. 1778 binnen dese stad gerigtelijk gepasseert heeft 
   ten behoeve van sijn soon Reijndert Buurman, bij wijlen 
   Geertruijd Hoenders ehelijk verwekt, om deselve daar mede 
   te egaliseren met ’t geene Comparants dogter Elisabeth  
   Buurman, soo bij haar huijwlijk, als andersints uijt den 
   gemenen boedel genoten heeft, en vermits sijn voorñ 
   dogter met haar woon van hier vertrokken is en 
   sijn gemelte soon Reijndert Buurman tegenswoordig bij 
   hem Comparant in huijs is, en hem in sijn ouderdom 
   en swakheijt seer veel liefde bewijst en in allen opsigte 
   alle hulp en assistentie betoont, en sulks onder sig. 
   niet kunnende laaten, uijt een recompens. voor dese 
   toegenegentheijt, daar en boven aan sijn voorsr. soon alnog 
   prelegateert twee hondert gulden, sullende de dan nog over- 
   blijvende goederen, na aftrek der schulden, met sijn voor- 
   noemde suster kunnen egalijk door deijlen, willende en 
   begerende dat dese na Comparants dood mag gelden als 
   testament, legaat, codicil, of andere betere soo als het 
   best na regten kan bestaan. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult in Har- 
   derwijck d. 31. Januar. 1781 was nevens twee cachetten, een 
   in rode en een in swart lak getekent W. de Meester Eco Schel- 
   tinga 
 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Hendrik  
   Moojen en Francina Eijbergen echtelieden, dewelke bekenden 
   in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert 
   en getransporteert voor haar en haare erven, doende sulks 
   kragte deses aan Vrouwe E. van Kolk douariere J: Apel- 
   doren in leven Burgermr deser stad haar lieder vragt of portie 
   die sij thans nog hebben of besitten aan de Runmole voor 
   dese stad aan de lage Sijpelt staande, met alle haar 
   regt en geregtigheden lusten en lasten van dien, voor een 
   summa van twee hondert guldens van welke koopspenñ 
   de Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
   der halven voornoemde vragt of portie aan de moole te 
   wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt daar 
   van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
   als regt is. actum Harderwijck den 1. Februar 1781 
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   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Jan  
   Priester, bij absentie van Peter Lodewijk, hier toe door 
   de WelEd. Achtb. Heeren van de magistraat deser stad 
   speciaal geautoriseert, vermogens resol. d.d. 2. Febr. 1781, de 
   welke bekende ingevolge publijque verkopinge d.d. 20 
   Febr. 1779 kragt deses te cederen transporteren, en in vollen eij- 
   gendom over te geven, aan, en ten erflijken behoeve van Arend  
   van den Berg en Albertje Smit eheliedn. een huijs en erve 
   staande en gelegen binnen dese stad in den Oosterwijk, naast 
   de plaats van de Heer Steenberg ter eenre en de schuur 
   van T:H:J: Walters ter andere zijde, soo als ’t selve het laatst 
   voor de voorñ publijque verkopinge bij wijlen Lodewijk  
   Aaltsen is bewoont geweest, met alle des selfs ap en 
   dependentie lusten en lasten, geene van dien uijtge- 
   sondert, doende dit parceel in ordinar. jaarlijkse verpon- 
   dinge behalve de stads stuijvers - - - - - - - - - - - 1 : 18 : 10 
   en aan straatgeld - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - : - . 
   en sulks om en voor de summa van vijf en sestig gulden 
   vrij geld, van welke koopspenningen hij Compart. qq be- 
   kende voldaan en betaalt zijn, belovende over sulks dit ver- 
   kofte parceel te sullen wagten en wharen kommervrij, en 
   alle voorpligt daar van aftedoen, het selve te suijveren van 
   de verponding ordinaris over den jaare 1777 en straatgeld en heerstede 
   geld tot over den jaare 1778 alles soo als erfkoop regt en bin- 
   nen dese stad gebruijkelijk is onder verband en submissie als 
   na regten actum Harderwijck d. 9. Febr. 1781 
 
   Voor deselve Schepenen compareerden A: van den Berg en 
   Albertje Smit eheliedr. dewelke verklaarden het in boven 
   staande acte genoemde, en aan haar comparanten soo even 
   Getransporteerde huijs met alle des selfs ap en dependentiën 
   lusten en lasten, soo en in dier voegen, als in boven staande acte 
   van transport nader staat gespecifieert, en het selve thans 
   bij Gerret Claasen in huur gebruijkt word, wederom bij publijque 
   verkopinge d.d. 23. sept. 1780 verkoft te hebben, en het selve alnu 
   kragt deses wederom te cederen, transporteren en in vollen eijgendom 
   over te geven, aan en ten erflijken behoeve van Jan Koning en Jan- 
   netje Peters eheldr. en sulks om en voor de summa van twee 
   honderts es en tagtig guldens vrij geld, waarom sij verklaarden, boven 
   staande acte van transport pro utforma in desen te infereren 
   uijtgesondert dat door de verkoperen de verpondinge ordinaris sal 
   gesuijvert worden over den jaare 1779. straatgeld meij 1780 en 
   haarstedegeld ult. junij 1780, en kunnende de huur van 1. Novemb. 
   1780 door koperen geprofiteert werden allesints onder verband en 
   submissie als na regten. actum Harderwijck den 12- Februar. 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Harmen van den Emster en Lam- 
   bert Claasen voor het erf en sterfhuijs van Geertje Arends,des 
   beloofde Berend van den Emster, welke deselve in huijwlijk heeft 
   gehad, en sonder egte lijfs geboorte overleden, sig uijt kragt van 
   huijwlijks voorwaarde van d. 7. September 1776, en daar bij bedongen  
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   gemeenschap en erfinstelling qualificeert als erfgenaam 
   van sijn voorsr. Vrouw dese Burgen te vrijen en guaranderen 
   als erfhuijs regt is. actum Harderwijck den 24. Februar. 1781. 
 . 
   Voor de Meester en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is. Hendrik Jansen Priester en Jan  

Priester voor het erf en sterfhuijs van Mechteltje Vossel- 
mans, des beloofde Hendrikje Vosselman, en Harmina Vosselman 

   haare susteren en erfgenamen voorsr. Burgen te vrijen als 
   erfhuijs regt is. Actum Harderwijck den 3. Maart. 1781. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmeesteren 
   compareerde Fennetje Brummels weduwe van Cornelis  

dwars, sig sullende verandersaten heeft, schoon seer armoe 
   dig zijnde aan haar twee kinderen minderjarig zijnde, ge- 
   naam Jan en Jannetje dwars, voor s’vaders versterf bewesen 
   ijder drie gulden als deselve sullen meerderjarig zijn. 
   Voorts op sig nemende alle de schulden en lasten van den 
   Boedel haar kinderen daar voor guaranderen. met verdere belofte 
   om haar voorsr. kinderen op een ambagt te doen, en te laaten 
   leeren, dat haar sobere omstandigheden sal toelaten 
   Hier waaren aan, over, en meede te vreden Jan Brummel en 
   Jan Oesel bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot 
   voogden. 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent in Harder- 
   wijck den 3. Maart 1781. 
  
   Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde de Heer 
   Jurriaan Hovenier wonende te Amsterdam, dewelke verklaar- 
   de bij desen te constitueren en magtig te maken, den Heer 
   mr. Charles Bavius de Vries in alle saaken van den Comparant 
   die souden mogen komen te exteren, soo wel binnen als buij- 
   ten dese stad, en wel specialijk om uijt sijn Comparants naam 
   en van sijnent wegen te vorderen voldoening van soodanige 
   pretensien als de constituant deugdelijk te pretenderen heeft 
   van Berend Marcus, woonagtig binnen dese stad, spruijtende 
   ter saake van lotrij briefjes in de generaliteijts 65 – loterije 
   den 3. Novemb. 1778 gearresteert, en op den 30. Junij en 5. August, 
   1779 aan hem verkoft en gelevert, tot dien eijnden accoorden 
   aantegaan die te sluijten, penningen t’ontfangen, van sijnen 
   ontfang quitantie te passeren, en bij manquement van minne 
   lijk accoord ofte voldoening den gemelden Berend Marcus 
   daar toe bij middelen van regten te constringeren, en den 
   selven voor sijne dagelijkse rigters te convenieren, in die saake 
   alle termijnen van regten waar te nemen, domicilium citandi et 
   executandi te kiesen, tot den eijnde toe te vervolgen, en senten- 
   tien en vonnissen te besolliciteren, en voorts in de voorsr saake 
   meer te doen handelen en verrigten, soo als des geconstitueerdens 
   goede raad gedragen sal, en als de Comparant selfs present zijnde 
   soude kunnen en vermogen te doen cum potestate substitu endi 
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   in communi forma Belovende all ’t geene bij den Ge- 
   constitueerde in den voorsr. sake sal werden gedaan en verrigt 
   te sullen houden en doen houden van waarde, des blijft de 
   geconstitueerde ten allen tijde gehouden, aan den Constitu- 
   ant te doen behoorlijke rekening bewijsen reliqua, al- 
   les onder verband en submissie als na regten. aldus gedaan 
   te Harderwijck den 6. Maart. 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
   Eijbartus Apeldoren Weduwenaar getugdigde en Boedelhouder 
   van wijlen Geertruijd Stant, eb verklaarde bij dese soodanig 
   tugt regt, als door dode van sijn gem. Ehevrouw uijt kragt 
   van de acte van Tugt voor Heeren Schepenen deser stad den 
   6. januarij 1779 gepasseert, op hem is gedevolveert, te verbur- 
   gen met de personen van Reijnier Reijniersen en Paulus  

Kock, die present zijnde dese Burgtogt op sig en aangenomen 
   hebben, ten all sulken effecte als na regten behoort, des 
   beloofde den Comparant dese sijn voorñ Burgen allent halven 
   te vrijen en guaranderen als regt is. alles onder wedersijds verband 
   van personen en goederen onder renunciatie van alle exceptien 
   actum den 15. maart. 1781. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde Juffer Zara Palthe 
   weduwe van den Heer Hendrik Oosterbaan in leven Rentmeester 
   deser stad, we;ke bekende voor sig en haar erven, in een vast 
   en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben verkogt, en kragt 
   deser te cederen en transporteren, aan den Heer Franciscus Mar- 
   tinius en Juffer Geertruijd Oosterbaan Ehelied, en haar erven 
   een huijs en erve met sijn ap en dependentie, staande binnen 
   dese stad in de israels straat, tussen de huijsen van Jan Bulder- 
   man ter eenre en de weduwe Huijsjes ter andere sijde, aange- 
   erft van wijlen Jan Pannecoeck, doende in ordinaris verponding 
   sonder stads stuijver f 3 : 14 : 6, en aan straat geld f 2 – 5 – 
   sulks voor een summa van vijf hondert Caroli guldens waar 
   van Comparant voldaan en betaalt is. des beloofde voorsr huijs 
   te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, tot de 
   verponding 1779 incluijs, heerstede geld tot ult. junij 1780 en het 
   straat geld tot 1. meij 1781 incluijs daar van afte doen als erfkoop 
   regt is onder verband en submissie als na regten Actum den 17. 
   Maart 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Wil- 
   lem Roest en Geertruijd Israels eheliedr, welke bekenden 
   voor sig en haar erven uijt de hand in een vast en stedigen 
   erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te cederen en 
   transporteren aan en ten erflijken behoeve van Evert  
   Slaap en Jacobje Sijmons eheliedr, een hof met sijn 
   getimmer staande buijten dese stad in de knijp- 
   tang tussen de hof van Roelof Koning ter eenre en 
   die van koperen ter andere sijde, doende in ordinaris 
   verponding met de stads stuijvers f – 9 - : sulks voor een 
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   summa van hondert en vijf en seventig gulden, daar van 
   Comparanten zijn voldaan en betaalt. des beloofden voorsr. 
   hof te wagten en te wharen kommervrij, en alle voor- 
   pligt tot de verponding 1779. incluijs daar van aftedoen 
   als erfkoop regt is, onder verband en submissie als na 
   regten. actum Harderwijck den 20. Maart 1781 
1781. 22 Maart 
geprothocol. ten   Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerden 
nieuw prothoc.   Cornelis Olthuijsen en Johanna van der Kodde Eheliedr 
Rubr. Hoogstraat   welke bekenden wegens opgenomen en ter leen ont- 
fo. 181    fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te we- 
   sen aan, en ten erflijken behoeve van den Heer Willem  
   Wilbers rustend predikant op Batavia een summa van 
   twee hondert Caroli guldens ad 20. stvs. ’t stuk, waar voor 
   sij beloven jaarlijks op de verschijndag, den 1. Januarij 
   1782. d’eerste, en soo vervolgens aan rente te sullen 
   betalen drie gulden van ijder hondert, en daar mede te 
   willen continueren tot de volle aflosse toe, welke 
   alle jaar op gemelde verschijndag, sal kunnen en mogen 
   geschieden, mits ses weken bevorens van d’een of andere 
   sijde opgeseijt, of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van 
   voorsr. capitaal renten en onverhoopte kosten verbinden 
   Comparanten in specie haar huijs, soo en als het selve 
   bij haar bewoont werd, staande binnen dese stad 
   bij de groote poort tussen ’t huijs van Jan IJsendoren 
   ter eenre, en de schuur van Mevrouw Weduwe van 
   wijlen onsen mede Raads Vrind Mr. J: Apeldoren, aan 
   de Vollers Brink ter andere sijde, mits gaders haar 
   lieder schuurtje, staande over haar voorsr Huijs soo als 
   het selve bij haar gebruijkt werd, stellende tot een verdere 
   whaarschap haare personen en goederen ten bedwang en 
   submissie als na regten, met renunciatie van alle ex- 
   ceptien dese contrarierende, in sonderheijt van ongetelden 
   gelde, werdende mits dese wel expresse gemortificeert sodane 
   onderhandsche handschrift, ter summa van een hon- 
   dert gulden, als Comparanten ten behoeve van gemelte 
   rent trekker hebben afgegeven. actum Harderwijck den 
   22. Maart 1781. 
 . 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen loofden en wier- 
   den Burgen als voorvank regt is Hendrik Vastenhouw 
   en Jacob Reijndersen voor het erf en sterfhuijs van Geertruijd  
   Kronenburg in leven Ehevrouw van Nicolaas Wesenhagen 
   des beloofde Maria Wesenhagen, weduwe Reijndert  
   Jansen haar eenige en universele erfgenaam volgens 
   testament van den 3. April 1780 voorsr. Burgen te vrijen 
   als erfhuijs regt is actum Harderwijck 22. Maart 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Grietje Vermeer bij uijtlandigheijt van haar man Reijer  
   Vermeer, Jan Loge en Gerretje Bast eheliedr. Gijsbert Knip- 



 
301

ORAH 155     1781     fol. 147vso 
 
   schaar. en Geertje Loge Ehelied. en Steven Loge, de Vrouwen 
   Comparanten na regten geassisteert, als mede geinstitueerde 
   erfgenamen van wijlen Jannetje Vermeer, laatst weduw 
   van Arij Kruijer in gevolge derselver, met ter dood bekragtig 
   de testament op den 25. November 1775 voor den Notaris 
   mr. Cornelis Baart en getuijgen te Haerlem gepasseert, dewelke 
   bij deese verklaarden ten kragtigsten doenlijk te consti- 
   tueren en volmagtig te maaken Ruth Velthuijsen 
   specialijk om in haar Comparantens naam en van harent 
   wegen t’examineren, natesien, en aantehooren soodanige 
   rekening en verandwoording, als sr. Arent van Houten 
   Gerret Vermeer, en de Heer Johannes Willemsen GZ. 
   medicine doctor, in qualiteijt van Boedel redders nopens 
   den Boedel en nalatenschap van voornoemde Jannetje 
   Vermeer, laast weduwe van Arij Kruijer genegen zijn 
   te doen, deselve in orde bevindende, mede te tekenen 
   en sluijten, andersints die te debatteren, en tegen te spre- 
   ken, vervolgens de rekening gesloten zijnde, ’t suijvere 
   overschot tussen de gesamentlijke erfgenamen te hel- 
   pen verdelen, en des Comparantens portie daar van t’ontfan- 
   gen, en van al ’t selve behoorlijke quitantie te pas- 
   seren, en voor alle namaninge indemniteijt te beloven 
   domicilium citandi et executandi te kiesen, de voor 
   noemde executeurs, en Boedelredders van hunne commis- 
   sie voor altoos te dechargeren, en wijders omtrend de verand- 
   woording en scheijdinge van voorsr. Boedel in allen 
   gevallen haar Comparantens regt en intrest waar te ne- 
   men, en daar omtrend all dat geene te doen en verrigten 
   dat eenigsints sal werden vereijscht, en de Comparanten 
   selfs tegenwoordig wesende, souden kunnen mogen en 
   moeten doen, alwaar ’t dat tot ’t een of ander ampelder 
   of speciaalder last wierd gerequireert, dan in dese werd 
   gemelt, houdende deselve, gelijk ook de magt van 
   substitutie, voor alhier geinfereert, alles met belofte 
   van approbatie, onder verband als naa regten, mits de 
   geconstitueerde verpligt blijve, te doen bewijs, reke 
   ningen reliqua actum 28. maart 1781. 
  
   Voor de Meester en Apeldoren Schepenen compareerden 
   Jannetje Stevens weduwe van Bastiaan Olofsen in 
   desen soo veel nodig of dienstig geadsisteert met Evert  
   Duverge, en verklaarde bij dese te constitueren en magtig 
   te maaken Hendrikje Bunschoter weduwe van Paul  
   Benin Duverge, ten eijnde om namens Comparante tot 
   Haerlem uijt handen van de Executeurs des boedels en na- 
   latenschap van wijlen Rutger Camerman, aldaar over- 
   leden, te ontfangen soodane vijf hondert gulden, als 
   volgens dispositie van geseide Rutger Camerman aan 
   Comparante zijn gelegateert, daar voor te quiteren, en 
   de Executeurs te dechargeren, en voorts daar omtrend te 
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   doen en verrigten ’t geen de Comparante selfs present zijnde 
   soude kunnen of moeten doen, met belofte van rati- 
   habitie en indemniteijt, onder verband en submissie 
   als naa regten. Actum den 30. Maart. 1781. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en mede als overweesmeesteren 
   compareerde Lambert Haverkamp sig willende verandersaten, heeft 
   aan sijn dogtertje Mechteltje , bij wijlen Jannetje Gerrets  
   van Ermel ehelijk geprocreërt voor moeders versterf bewe- 
   sen drie gulden, te betalen als deselve sal wesen mederjarig 
   nemende inmiddels op sig alle de lusten en lasten van den boedel 
   met belofte om sijn gemelde dogter voor alle opspraak te 
   guaranderen, voorts om deselve te laaten leeren, kleden, 
   alimenteren en reden, soo als de omstandigheden van sijn boe- 
   del sal permitteren. 
   Hier waren aan over en mede te vreden Roelof Haverkamp 
   en Jacob Kloek bij de Heeren van de Magistraat aangestelt 
   tot voogden 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent in Har- 
   derwijck den 9. Maart. 1781. 
        Registr. 30. Maart. 1781. 
 . 
   Voor Holthe en de meester Schepenen is op dato ondergeschreve 
   een wettig huijwlijk gesloten tussen Berend van den Emster als 
   Bruijdegom ter eenre, en Maria Garrits als Bruijd ter andere 
   sijde, ende sulks met toestemming en genoegen van Bruijde- 
   goms vader, en Bruijds vader en moeder op navolgende con- 
   ditien. 
           1o. dat Bruijdegom en Bruijd tot stuur van de gemene huijshoudinge 
   sullen moeten in en aanbrengen alle haare thans hebbende, 
   en na dato deses, nog te acquireren en aan te ervene goederen 
   soo roerende als onroerende 
           2o. dat tussen de aanstaande Conthoralen gemeenschap van goe- 
   deren, soo van tegenwoordige hebbende als namaals nog te ver- 
   krijgene en aanteervene sal zijn. 
           3o. dat de Langstlevende den eijgendom sal behouden van den ge- 
   heelen inboedel, als alle huijsraad, linnen en wollen, gemaake 
   silver en goud, gerede penningen als anders, niets uijtgesondert 
   van wat aard of natuur sulks soude kunnen of mogen ge- 
   noemt werden, mede van het ongereed, soo er sulks gevonden 
   mogt worden, blijvende de langstlevende universele erfgenaam, 
   sonder daar ijets van te behoeven uijttekeren. 
   in waarheijts oirkonde is desen bij ons ondergeschrevene Burger- 
   meesteren en Schepenen binnen Harderwijck ondertekent en be 
   segult den 3. April. 1781 was nevens twee cachetten in rooden 
   lak gedrukt getekent A: van Holthe W: de Meester 
 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Jan  
   Gelderman en Gerretje Loge ehelieden, zijnde sij Vrouwe met 
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   haar Eheman als haaren wettigen momber geassisteert, dewel- 
   ke verklaarden in de beste en bestendigste forma regtens te con- 
   stitueren en magtig te maken, sulks doende kragt deses 
   Arend van Holten mr. lootgieter binnen Haerlem, ten einde om sig 
   naamens dese comparanten te vervoegen aan den sterfhuijse van 
   wijlen Jannetje Vermeer , weduwe van A. Kruijer binnen Haer- 
   lem overleden, en aldaar namens de Comparanten, als mede erf- 
   genamen ingevolge testamentaire dispositie met en neffens 
   de overige erfgenamen van alle des overledens gerede en 
   ongerede goederen inventaris op te eijschen, of te helpen maken, 
   die gerede goederen te helpen verdeijlen, en de ongerede goede- 
   ren naa bevind van saaken te verkopen of te alieneren, 
   daar van transport in forma te doen, deser Comparanten regt 
   en wettig aandeel, haar, soo bij testamentaire dispositie 
   ofte eenige andere uijtterste wille als ab intestato compe- 
   terende, op te eijschen, en te vervorderen, de inschulden van 
   den boedel (: soo nodig:) te helpen invorderen, daar voor mede te qui- 
   teren, de lastige boedel schulden te helpen voldoen, ook soo 
   met de overige mede erfgenamen, als met andere te kun- 
   nen accorderen, sulke accoorden namens dese Comparanten 
   te ondertekenen, voorts den boedel tot een volkomen liquiditeijt 
   en consistentie te helpen brengen, magescheiden opte rigten 
   deselve mede te tekenen, en generalijk alles te doen en te ver- 
   rigten, wat tot volkomen liquiditeijt en consistentie des boedels 
   nae costume locaal vereijscht word, en dese comparanten 
   selfs present zijnde souden kunnen mogen of moeten doen 
   en ofschoon het een of ander in desen waaren geomitteert, of 
   tot een nader of en specialer volmagt gerequireert wierd, wilden 
   sij Comparanten, het selve gehouden hebben, of van woord tot woord 
   in dese waare geinfereert, alles met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconstitueerde 
   verpligt blijve om te doen rekening bewijs en reliqua actum 
   Harderwijck den 4. April. 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde de Heer 
   W:J: Hoff pro se, en hier toe mede speciaal gemagtigt door 
   sijn WelEdele, absente Ehevrouw Geertruijda Francina de Loges 
   vermogens behoorlijke acte van volmagt op den 6. septemb. 1775 
   voor Burgermeesteren en Regeerders der stad Amsterdam gepasseert 
   (: gelijk ons uijt lecture der selver is gebleken:) de welke bekende 
   in een vasten en stedigen erfkoop, ingevolge koops contract van den 
   16. decembr. 1780 uijt de hand te hebben verkogt, en alnu kragt deses 
   te dederen, transporteren, en in vollen eijgendom over te geven, aan 
   en ten erflijken behoeve van de Heer J:P: van Braam Collonel 
   en Capitain van het Ed. mog. Collegie ter Admiraliteijt binnen 
   Amsterdam residerende, een huijs en erve met een stallinge en 
   koetshuijs daar agter, staande en gelegen binnen dese stad in de don- 
   kerstraat, naast het huijs van Vrouwe douariere de Wolfs van Westerode 
   ter eenre en het huijs thans bij de Freulin van den Clooster bewoond 
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   werdende ter andere sijde, met alle des selfs ap en dependentien 
   regten en geregtigheden, lusten en lasten, geene van dien uijtge- 
   sondert, soo als het selve thans bij de Heer Professor van Geuns 
   bewoond word, edog voorbehoudens het vrije gebruijk door de poort 
   agter de muur uijtkomende, voor het voorñ huijs, bij de Freulien 
   van den Clooster bewoond werdende, en naast dit huijs en erve 
   staande, doende dit huijs en erve in ordinaris jaarlijkse ver- 
   pondinge, behalven de stads stuijver f 13 : 4 : 6. en aan straat 
   geld f 4 : 10 – en sulks om en voor de somma van vijftien duij- 
   sent caroli guldens vrij geld, van welke koopspenningen den 
   Heer Comparant pro se et q.p. bekende voldaan en betaalt te 
   zijn, belovende over sulks dit verkofte parceel te sullen 
   wagten en wharen kommervrij, en aller voorpligt daar van 
   aftedoen, en het selve van alle lasten te suijveren tot den 
   16. december. 1780 incluijs. en kunnende dit parceel door den 
   Heer koper op 1. meij 1781 aanvaart werden, alles verder in gevolge 
   het te voorn gemelt koops contract, en soo als erfkoops regt, en 
   binnen dese stad gebruijkelijk is, allesints onder verband 
   en submissie ten fine en effecte als na regten Actum 
   Harderwijck den 16. januar. 1781 
         Ru. 9. April. 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden en wierden borgen 
   als voorvank regt is de Heer Gerret van Voorst en Gerhardus  
   Wolters voor het erf en sterfhuijs van Maasje Stevensen, des beloofden 
   Elbert Stevensen, Evert Stevensen, en Gerret Stevensen als erf- 
   genamen ab intestato voorsr. burgen te vrijen en guaranderen 
   als erfhuijs regt is. Actum Harderwijck 10. April. 1781. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerden Marten Berendsen 
   en Jannetje van der Steen Ehelieden, Dirk Gerretsen bij indis- 
   positie van sijn vrouw Lubbertje van der Steen, Jacob van der  
   Steen, en Hilletje Neuijen Ehelieden, Lubbert Beertsen en Willemtje  
   van der Steen, ehelieden, de Vrouwen met haare mans geassisteert, 
   samentlijke erfgenamen van Maritje van der Steen, in leven 
   getrouwt geweest met wijlen David Talie beijde binnen de stad 
   Haerlem overleden, en verklaarden een ijder voor haar aandeel 
   kragt deser te constitueren en magtig te maken haar lieder broe- 
   der en mede erfgenaam Wouter van der Steen, ten eijnde om van 
   Barent Cijfters, welke sij tot volmagtiger tot Haerlem hebben 
   geconstitieert om in haarlieder naam haar susters nalaten- 
   schap tot liquiditeijt te brengen, en sulks geschiet zijnde 
   wegens sijne verrigting in dese te vorderen rekening bewijs 
   en reliqua, goed en conform bevindende, sijn verrigting te 
   approberen, anders ter contrarie, deselve te debatteren, ’t saldo of 
   overschot van die rekening naemens haar t’ontfangen, daar 
   voor te quiteren, deselve te dechargeren, voor alle namaning 
   te guaranderen, en belofte van vrijwharing te doen, voorts genera- 
   lijk alles te verrigten, wat sij Comparanten selve present zijnde, 
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   soude kunnen mogen of moeten doen, soo in een of ander 
   nader of specialer volmagt gerequireert wierde, wil gehouden 
   hebben, of in dese geinfereert waare, alles met magt van 
   substitutie belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
   verband en submissie als nae regten, sullende de Geconstitu- 
   eerde verpligt blijve te doen bewijs rekening en reliqua. 
   Actum Harderwijck den 14 April 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen loofden en 
   wierden burgen als voorvank regt is Jan Wakker en Peter  
   Jansen voor het erf en sterfhuijs van Tijmon Cornelissen 
   des beloofden Cornelis Tijmonsen en Engeltje Everts eheliedr. 
   en Aard Willemsen en Aaltje Tijmons ehelieden, kinderen 
   en erfgenamen van geseide Tijmon Cornelissen voorsr. Burgen 
   te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijk den 20 April 1781. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde de Heer Joost Herman  
   van Erckelens en verklaarde uijt de hand te hebben verkoft, en 
   kragt deser te cederen en transporteren, aan en ten erflijken be- 
   hoeve van Willem Roest mr. timmermans baas, en Geertruijd  
   Israels ehelieden een schuur staande agter het huijs van den 
   Heer Comparant uijtkomende aan de gemene steeg in de donkerstraat, 
   agter tegen het huijs van de koperen, beswaart met geen verponding nog 
   straatgeld, hebbende een uijtgang in gemene steeg, voor vier hon- 
   dert gulden vrij geld waar van Comparant bekent voldaan en be- 
   taalt te zijn, des beloofde voorsr. schuur te wagten en wharen kom- 
   mervrij en alle voorpligt daar van afte doen, als erfkoop regt is, onder 
   verband en submissie als na regten Actum Harderwijck d. 23. April 
   1781. 
 . 
   Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerde de Heer 
   Gerret Hamaker als weduwenaar van, en in gemeenschap van 
   goederen getrouwt geweest zijnde met nu wijlen Juffrouw Catha- 
   rina Vernuft, aan de welke bij testament op den 24. september 
   Ao. 1728 ten overstaan van Abraham Jeewen Notaris en ge- 
   tuijgen t’Amsterdam gepasseert een vierde part in ’t nate mel- 
   dene parceel is gelegateert geworden, door nu mede wijlen Juffrouw 
   Cornelia Beekman, aan wie ‘t ¼. part in ’t soo even gedagte 
   perceel bij ordinaires quijt schelding sub. dato 14. september Ao. 1725 
   in eijgendom is getransporteert, waar van hem, Comparant uijt kragte 
   der statutaire gemeenschap mits dien de helft, en dus 1/8 part 
   in ’t gehele perceel competeert, wonende hij Comparant alhier, de 
   welke verklaarde bij desen te constitueren en magtig te maken 
   sijn soon de Heer Henricus Lambertus Hamaker wonende te 
   Amsteldam, specialijk omme ook in de naam ende van wegens 
   hem Heer Comparant te compareren voor de Edele Achtbare Hee- 
   ren Schepenen der voorschreven stad Amsteldam, ende aldaar in sijn 
   Comparants met de verdere mede geinteresseerdens in ’t soo aanstonds 
   te meldene perceel te bekennen voor een somma van f 5500 - : - 
   uijt de hand te hebben verkoft, en dien volgende voor sijn Comparants 
   aandeel in sijn Comparants naam, in vollen en vrijen eijgendom te 
   cederen, transporteren en quijt te schelden aan Jan Timman voor 
   de helft, Marten Timman voor een vierde part, en Jan Timman 
   Junior ook voor een vierde part, sijn Comparants aandeel in een huijs 
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   en erve, staande en gelegen binnen de meer voormelde stad Amstel- 
   dam in de wieringer straat buijten dijks, ende dat met sodanige 
   belenderen en strekkingen, heerschende en lijdende servituten 
   gemeenschappen, vrij en onvrijheden, als ’t voormelde perceel is hebbende, 
   of in der tijd bevonden mogt worde te hebben, ende oude brieven van 
   opdragt (: waarvan de laatste hier vooren is genoemt :) komen 
   mede te brengen, de kooppenningen voor sijn Comparants deel 
   meede t’ontfangen en te bekennen daar van al wel voldaan 
   en betaalt te zijn. den laatsten penning met den eersten, be- 
   lofte van vrijwharing te doen, en voor sijn Comparants deel 
   sijn persoon en goederen te verbinden, ten dien eijnde domici- 
   lium citandi et executandi te kiesen, ook te consenteren 
   in het nasien der belasting registers, soo ter secretarij als 
   weescamer der voors. stad Amsteldam, als mede nevens verde- 
   re geinteresseerdens de huur cedule van ’t voors. parceel aan de 
   mede voormelde koopers van ’t selve te endosseren, ende voorts 
   ter saake voormelt alles verder en meerder te doen en verrigten 
   wat eenigsints sal werden vereijscht, en hij Comparant selve 
   present zijnde soude kunnen mogen of moeten doen, met be- 
   lofte van approbatie, en onder verband als na regten. Actum 
   Harderwijck den 4. Meij 1781. 
  
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Jan IJsen- 
   doren en Gerretje van der Steen Ehelieden en verklaarden in een 
   vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over sulks 
   kragt deses te cederen en transporteren aan en ten behoeve 
   van haare kinderen Warner IJsendoren en Mechtelt Timmer 
   ehelieden en haare erven des selfs huijs en erve staande bin- 
   nen dese stad in de groote poortstraat op den hoek na den 
   Brink toe ter eenre, en Jan Volten ter andere sijde, met 
   all des selfs regt en geregtigheijt, lusten en lasten en servitu- 
   ten soo en als bij de transportanten tot nu selfs bewoont 
   gebruijkt, en beseten geweest is, ende sulks voor eene summa 
   van drie duijsent en twee hondert guldens, daar van de Com- 
   paranten bekenden in mindering ontfangen te hebben eene 
   summa van twee duijsent ses hondert guldens, sullende de 
   overige ses hondert guldens aan haar op rente gelaten en 
   daar van een personele obligatie gepasseert worden, onder 
   verband en met submissie als na regten, en met renunciatie 
   van alle exceptien. Belovende over sulks de transportanten 
   ’t voorsr. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle voor- 
   pligt de verponding zijnde f 3 : 3 : 12 behalven de stads stuijvers 
   over ordinar. 1779, en het heerstede geld tot alt. Junij 1781 
   straatgeld s’jaars 2 gl. tot 1o. meij 1781 ingesloten, daar van 
   aftedoen als erfkoop regt is actum den 4. meij 1781. 
 . 
   Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerden 
   de Heer dr. G:H: Wolfsen en Vrouwe E.G. Schrassert Ehelieden 
   en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop op den 16 Februarij 
   1781 uijt de hand te hebben verkoft, en over sulks kragt deses 
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   te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
   van het Burgerweeshuijs binnen dese stad, den eijgendom 
   van twee parcelen akkermaalshout met de grond genaamt 
   den hols campen Akker genaamt, naast aan elkanderen 
   gelegen, in den Harderwijck engh, zijnde de holscamp oost 
   dr. wakker noordwaards de weg, west de erfgenamen van 
   mevrouw van de Groude, en suijdwaards de Wede. E. krenen 
   aangeland, en den Akker oost Reijer den Groote west de 
   erfgenamen van E. krenen, suijd de erfgenamen van wijlen 
   de Heer Oud Burgermeester A. van Westervelt, ende noord- 
   waards den voorsr Holscamp selfs aangeland zijn, en sulks beijde 
   parcele voor eene summa van seventhien hondert guldens 
   vrij geld, en daar en boven een goude Rijer tot een present aan 
   Comparants dogter, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
   te weesen belovende over sulks voorseide parcelen te samen 
   op eene ordinaire verpondinge van f 6 : 4 : 6. behalven de stads 
   stuijvers te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
   de verpondinge over 1779 daar van afte doen als erfkoop regt is 
   onder verband en submissie als na regten. Actum den 4. meij 1781. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
   en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben ver- 
   koft, en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
   aan dr. H:J: Ardesch en Vrouw. Jacomina Johanna de meester 
   ende haare erven een camp hoojland ongeveer drie math 
   genaamt de Steenkamp leggende aan de steenkampshagens 
   van koperen agter Jochem Harmsens huijs alwaar de Heer 
   Burgermr. H: van Westervelt suijdwaarts, en Jochems Harmsens 
   erfgenamen aangeland, en sulks voor eene summa van ses- 
   hondert Caroli guldens, daar van Comparanten bekenden voldaan te 
# en sal de pagt over desen   weesen en dan nog een present aan de dogter van den Hr. Compt. ad 
jaare 1781. bij koperen ge- 14. gl. # belovende over sulks voorseide parceel te wagten en 
profiteert werden   wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen als erf- 
   koops regt is onder verband en submissie als na regten Actum den 
1781. 7 meij geprothoc.  4. meij 1781. 
  
ten nieuw. prothoc.   Voor Westervelt en Schrassert compareerden Warner IJsendoren 
Rubr. Hoogstraat fo. 186 en Mechtelt Timmer Eheliedr en bekenden wegens opgenomen 
Hoven fo. 16 Vs   en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
   te weesen aan, en ten erflijken behoeve van den Heer Carel Eij- 
   lard een summa van twee duijsent een hondert gulden ad 20 st. 
   het stuk, waar voor sij beloofden jaarlijks op den verschijndag (: he- 
   den over een jaar de eerste :) te sullen betalen aan rente vier 
   gulden van ijder hondert, welke betaling alle halve jaaren sal 
   moeten geschieden en daar mede te continueren tot de volle af- 
   losse toe, die alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen ge- 
   schieden, mits drie maanden bevorens van d’eene of andere sijde 
   opgeseit of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal 
   renten en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haar 
   huijs en erve staande binnen dese stad in de hoogstraat, tussen de 
   huijsen van Jan Volte ter eenre en dat van Cornelis Olthuijsen ter 
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   andere sijde, soo en in dier voegen als het selve den 4. deser 
   door eerste Comparants ouderen aan haar getransporteert is, stel- 
   lende tot een verdere whaarschap haar personen en goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten. 
   des compareerden mede Jan IJsendoren en Gerretje van der Steen 
   ehelieden, en verklaarden tot meerden securiteijt van voorsr. 
   capitaal renten en kosten, daar en boven te verbinden haar 
   thuijn met sijn steene huijsje gelegen buijten dese stads 
   groote poord aan de gemene weg, tussen die van Peter Hen- 
   driksen Timmerman ter eenre, en die van de weduwe 
   Jochem Jacobsen ter andere sijde, soo als bij haar selve ge- 
   bruijkt werd, met submissie als na regten, beijde Comparan- 
   ten ehelieden onder renunciatie van alle exceptien dese 
   eenigsints contrarierende in specie van ongetelden gelde 
   Actum Harderwijck den 7. meij 1781 
1781. 7. meij geprotho- 
coll. Rubr. Hoogstraat  Voor deselve Schepenen compareerden Warner IJsendoren 
fo. 186. et Hoven fo   Mechteltje Timmer Ehelieden, en bekenden voor sig en 
16. Vs.    haare erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen pen- 
   ningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen an de 
   Heer Coenraad Adolph Eijlard vierde preceptor op het veluwsche 
   Gymnasium binnen dese stad, en Trijntje Apeldoren Ehelieden 
   en haar erven een summa van drie hondert Caroli guldens 
   ad 20. stuijvs. ’t stuk, waar voor sij beloven jaarlijks op de verschijndag 
   (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen betalen drie gulden en 
   thien stuijvers, van ijder hondert, en daar mede te continueren 
   tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gemelde verschijndag 
   sal kunnen geschieden, mits drie maanden bevorens van de 
   een of andere sijde opgeeijscht of opgeseijt zijnde. 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten, en onverhoopte 
   kosten verbinden dese Comparanten haar huijs en erve staande 
   binnen dese stad in de hoogstraat tussen de huijsen van 
   Jan Volte ter eenre, en dat van Cornelis Olthuijsen ter andere 
   sijde, soo en in dier voegen het selve door des eerste Compa- 
   rants ouderen den 4. deser aan haar getransporteert is 
   stellende tot een verdere whaarschap haare personen en 
   goederen ten bedwang en submissie als nae regten 
   des Comparanten Jan IJsendoren en Gerretje van der Steen 
   Ehelieden en verklaarden tot meerder securiteijt van boven 
   genoemde capitaal renten en kosten in specie daar en boven 
   te verbinden haarlieder thuijn met des selfs steene 
   huijsje en getimmer, buijten deser stad groote poort aan de 
   gemene weg gelegen tussen de hoven van peter Hendriksen 
   timmerman ter eenre en die van de weduwe Jochem Jacob- 
   sen ter andere sijde, soo en als deselve bij haarlieden gebruijkt 
   werd, met submissie als naa regten, alles met renunciatie 
   door beijde Comparanten Ehelieden van alle exceptien deese eenig 
   sints contrarierende in specie van ongetelden gelde actum Har- 
   derwijck den 7. meij 1781. 
 . 
   Voor Schrassert loco Boonen en van Cooth loco Apeldoren Schepenen en 
   overweesmeesteren compareerde Nathan Levi, met sijn woon van hier wil- 
   lende vertrekken, en voorgevende sig te willen verandersaten verklaart ten 
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   overstaan van onder benoemde voogden nauwkeurig te hebben opge- 
   maakt een staat van sijn boedel, en uijt dien hoofden aan sijn 
   drie kinderen Claartje , Zaartje , en Zeijntje bij wijlen 
   debora Jonas ehelijk verwekt, voor s’moeders versterf toegelegt 
   samen thien guldens, zijnde dit alles wat na bevind van saaken 
   in staat is aan sijn voorsr. kindere te kunnen toeleggen, welke 
   beloofde penningen genomen sullen worden uijt de koops 
   penningen van het huijs aan Nathan Jonas verkoft, en ten 
   behoeve van dese kinderen ter wesecas sullen blijven gese- 
   poneert, werdende dat huijs naa dese gedane afgoeding aan hem 
   gecedeert en overgelaten, om het selve voor soo verre het hem vrij staat 
   en ongeprejucieert het capitaal van hondert en vijftig gulden ten be- 
   hoeve van sijn Vrouw en voor dogter daar in gevestigt te kunnen 
   transporteren voorts belovende sijn drie voorsr kinderen te sullen 
   vrijen en wharen voor alle lastige boedels schulden, deselve mede te 
   neemen ter plaatse alwaar voornemens, sig wederom te stabilleren 
   deselve aldaar te alimenteren, reden, kleden, en van het nodige te 
   voorsien, voorts aannemende, om die kinderen te doen leren, ’t geen 
   conform de joodsche religie oorbaar, en overeenkomstig den staat 
   van sijn boedel tot haar bestaan nodig en dienstig sal vinden. 
   Hier waaren aan over en mede te vreden Jacob Meijer Cohen en 
   david Magnus bij de Heeren van de Magistraat aangestelt tot ad- 
   ministrerende voogden. 
   Aldus geapprobeert en getekent in Harderwijck den 11. meij 1781. 
  
1781. 11. meij geprothocoll. Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en mede als overweesmeesteren 
ten nieuw prothoc. Rubr.  compareerde Joseph Teckman sig sullende verandersaten heeft aan 
Hoogstraat fo. 180. Vs  sijn drie minderjarige kinderen, met namen Anthonij , Johan-  
   nes en petrus bij wijlen Agnis peters ehelijk verwekt, naa exa- 
   minatie des boedels voor s’moeders versterf bewesen 
   een sijlvere beugel met een tas 
   twee goude ringen 
   een ketting swarte couralen met een goud slot 
   een goude haak aan een hoed 
   een sijlver snuijfdoos 
   ’t welck in de weese cas sal blijven geseponeert 
   de volgende klederen als 
   twaalf vrouwen hembden 
   agtien mutsen 
   ses ondermutsen 
   drie neteldoekse hals doeken 
   twee paar boord mouwen 
   drie feijtels 
   twee japons een swarte en een bruijne 
   ses vrouwe rokken van diverse couleur 
   vijf dito jakken 
   vijf schortedoek 
   een ruglijf 
   en een corchet 
   drie Borstrokken 
   twee paar handschoenen 
   een paar fluwelen moffen 
   een sijde swarte kaper 
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   een paar camoesde muijlen 
   twee wajers 
   twee paar kousen 
   een vrouwe hoed 
   welke in een kist sullen werden gesloten en blijven onder 
   de bewaring van der kinderen voogd Jan van Velthuijsen 
   daar benevens aan ijder kind vijftig gulden te betalen 
   als sal mondig wesen, waar voor Comparant verbind sijn 
   huijs in de hoogstraat, tussen het huijs van Abraham van  
   Vossen ter eenre, en de schuur van Antje Wittop ter andere 
   sijde, soo als bij Comparant selve bewoond werd. 
   uijt hoofde van dese gedane afgoeding behoort voorsr. huijs 
   aan dese Comparant om daar meede sijn schoonste te doen, 
   in een vollen en volkomen erf eijgendom te besitten. 
   Belovende daar en boven sijne kinderen te guaranderen 
   voor alle lastige schulden, mitsgaders deselve t’alimente- 
   ren reden kleden en van het nodige te voorsien, en haar 
   te laeten leeren, ’t geen na omstandigheden des boedels 
   tot een behoorlijke kostwinning sal van noden zijn. 
   Hier waren aan over en mede te vreden Jan van Velt- 
   huijsen en de chirurgijn Evert Hol bij de Heeren van de 
   Magistraat aangestelt tot voogden. 
   Aldus geapprobeert en getekent binnen Harderwijck den 
   11. Meij 1781. 
  
   Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen als 
   voorvank regt is Hartger Willemsen en Willem Hartgersen, 
   voor het erf en sterfhuijs van Cornelis Gerretsen, des 
   beloofde Grietje Gerrets, weduwe van Peter Hannissen 
   suster en naaste erfgenaam ab intestato van den over- 
   ledene, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. actum 
   Harderwijck d. 12. meij 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
   Nathan Levi, volgens acte van afgoeding d.d. 11. Meij 1781 
   alleen eijgenaar en besitter van onder benoemde huijs en 
   verklaarde 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 Nathan Jonas en Bela  
   Joseph ehelieden, een huijs en plaatsje staande in de kerk 
   straat, tussen de schuur van de erfgenamen Rijkert Apel- 
   doren ter eenre, en het huijs van Jan Bosman ter andere 
   sijde, werdende hier van uijt bescheijden de camer aan Jonas  
   Samuels van Baaren, mits gaders het bad mede aan hen compe- 
   terende alles volgens transport van d. 11. April 1775. (: des Compa- 
   reerde Jonas Samuels van Baaren en Zara Nathans Ehelieden. 
   welke verklaren dat naa haar beijder overlijden dese camer en 
   bad mede onder dese verkoop sullen begrepen zijn :) voor een 
   summa van twee hondert gulden, waar van hondert vijftig guldn 
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   sullen blijven in oorsr. huijs bewesen aan Willemijntje  
   Sijmons volgens acte van afgoeding daar van zijnde, welke 
   door de koperen in plaats van betaling op sig werd genomen, 
   en in contant geld vijftig gulden, dus bekennende van de 
   koopspenningen voldaan en betaalt te zijn, belovende 
   voorsr. huijs te wagten en wharen op een ordinaris jaarlijkse 
   verponding f 2 : 13 : 12 aan straatgeld eene gulden kommer- 
   vrij, en alle voorpligt tot de verponding 1780 incluijs, heerd- 
   stede geld tot ult junij 1780 en ’t straatgeld tot ult. 
   April 1781. daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
   band en submissie als na regten actum Harderwijck d. 15 Meij 
   1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde 
   Pieter Olofsen, in qualiteijt als volmagtiger van Reijer  
   Willemsen van Hoevelaken en Beertje Mulkes eheliedr. 

   vermogens gerigtelijke acte d. 5. Apr. 1781 voor Heeren Schepe- 
   nen der stad Alkmaar Gepasseert, ons vertoont, en nae ge- 
   noegen bevonden, welke bekende in naame voorsr uijt de 
   hand te hebben verkoft en kragt deses te cederen en trans 
   porteren in vollen eijgendom aan Cornelis ten Bosch en Hil- 
   letje van Essen ehelieden, een huijs en erve staande bin- 
   nen dese stad in de hoogstraat naast de groote poort ter 
   eenre, en het huijs van Otje van Luijk wede. Aard Muller 
   ter andere sijde, doende in ordinaris verponding sonder stads 
   stuijver f 2 : 2 : 8 aan straatgeld eene gulden, sulks voor 
   drie hondert Caroli guldens Hollands. in welcker mindering 
   sal verstrekken een obligatie groot twee hondert gulden, 
   welcke cum interesse d.d. 19. Augus. 1767 ten behoeve van 
   de kinderen van de weduwe van Cornelis Timmer in voorschr. 
   huijs blijven gevestigt staan, en daarboven in contant geld 
   een hondert gulden waar mede Comparant qual. pred. bekent 
   voldaan en betaalt te wesen, des beloofde voorsr. huijs te 
   wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de 
   verponding 1779, heerstedegeld tot ult. junij 1780, en straatgeld 
   tot ult. april 1781 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is 
   daar toe verbindende sijner principalen personen en goederen ten be- 
   dwang en submissie als na regten actum Harderwijck d. 21. Meij 
   1781. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerden Nicolaas Wesenhagen 
   voor d’eene helfte, en Maria Wesenhagen weduwe Reijndert  
   Jansen volgens testamentaire dispositie van d. 3. April 1780 
   universeel erfgenaam van wijlen Geertruijd Kronenburg voor 
   de andere helfte, en verklaarden uijt de hand in een vast en stedigen 
   erfkoop te hebben verkoft, en kragt deser te cederen transporteren en 
   in vollen eijgendom over te geven, aan en ten erflijken behoeve van 
   Michael Adriaan Klinkhamer en Cornelia van Nederrhijn ehelied. 
   een huijs en erve met sijn ap en dependentie, staande in de hoogstraat 
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   op de hoek van de schoemakersstraat tussen de huijsen van Jan  
   Claver ter eenre, en van Philippus Siges ter andere sijde, soo als 
   comparant, en sijn overleden vrouw Geertruijd Kronenburg ’t laatse 
   bewoond hebben, doende in ordinaris verponding f 7 : 15 : 2. en 
   aan straatgeld f 2 : 10 -, sulks voor eene summa van elf 
   hondert Caroli guldens, waar van Comparanten bekennen in 
   deser voegen betaalt te zijn, dat koperen in mindering op 
   sig genomen hebben een capitaal groot  sevenhondert gulden 
   ten behoeve van den secretaris van de Graaff in dit voorsr. huijs 
   gevestigt, en dan nog vier hondert gulden in baaren gelde. 
   des beloofden voorsr. huijs te wagten en te wharen kommervrij 
   en alle voorpligt tot de verponding 1779 heerstede geld tot ult. 
   junij 1780 en straat geld tot ult april 1781. incluijs daar van 
   aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie als na 
   regten Actum Harderwijck 22. Meij 1781. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerde mr. J:C: Huijsman, welke 
   bij dese verklaart in de beste forme regtens te constitueren 
   en magtig te maken, sulks doende kragte deses mr. J: Gel- 
   derman ten eijnde om namens Comparant den persoon van 
   Jurrien Peters pro se, en als man en momber van sijn vrouw 
   Jacomina Versteeg woonagtig in den ampte van Epe tot 
   transport en overdragt der verkofte goederen aan de respective 
   kopers volgens conditien te actioneren en in den gerigte Com- 
   parants persoon te representeren, die saak soo in als buijten 
   regten te verdedigen, termijnen te respecteren te caveren, sen- 
   tentien te aanhoren, deselve tot den uijteijnde te vervolgen 
   voorts alles te doen, wat Comparant selfs present soude kunnen 
   mogen of moeten doen, alles met belofte van ratihabitie 
   en indemniteijt ceterisque de jure solitis ac necessarus, 
   Actum Harderwijck 25. Meij 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde de Heer Jan  
   Bavius de Vries onse mede Raads Vriend, dewelke verklaart bij dese 
   te constitueren en magtig te maaken den Heer en mr Jan Gel- 
   derman, specialijk om uijt sijn comparants naam en van sijnent- 
   wegen te vorderen voldoening van sodanige pretentien, als de Con- 
   stituant deugdelijk te pretenderen heeft van Willem Rakhorst 
   woonagtig in den Ampte van Heerde, spruijtende ter saake 
   van papiere snippels aan hem verkoft en gelevert, en generaal 
   tot het waarnemen van alle saaken, die op de Gerigte van Ve- 
   luwe mogten koomen te exteren, tot dien eijnde accoorden aan te 
   gaan, die te sluijten, penningen te ontfangen, van sijnen ontfang 
   quitantie te passeren, en bij manquement van minnelijk accoort 
   ofte voldoening den gemelten Willem Rakhorst daar toe bij mid- 
   delen van regten te constringeren, in die sake alle termij- 
   nen van regten waar te neemen, domicilicum ut andi et execu- 
   tandi te kiesen, den selve tot de uijteijnde toe te vervolgen, en 
   sententien, en vonnissen te besollisiteren, en voorts meer te 
   doen, handelen en verrigten, soo als des geconstitueerdens goede 
   raad gedragen sal, en als de comparant selfs present zijnde sou- 
   de vermogen te doen cum potestate substituendi in communi 
   forma, belovende all ’t geen bij den Geconstitueerde in de voorsr.  
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   sake sal worden gedaan en verrigt, te willen houden, doen 
   houden van waarde des blijft de geconstitueerde ten allen tijde 
   gehouden aan de constituant te doen, behoorlijke rekening be- 
   wijsen reliqua, alles onder verband en submissie als na regten 
 
1781. 25. meij geprothocoll.  Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Mi- 
ten nieuw. prothocoll  chael Adriaan Klinkhamer en Cornelia van Nederrheijn Eheldr. 
Rubr. Hoogstraat fo. 179  volgens transport van d. 22. meij 1781 eijgenaren geworden zijnde 
   van een huijs van Nicolaas Wesenhagen en des selfs suster 
   Maria Wesenhagen weduwe Reijndert Jansen, als univer 
   seel erfgenaam van wijlen Geertruijd Kroonenburg, en ver- 
   klaren in mindering der koopspenningen overgenomen te 
   hebben een capitaal groot seven hondert gulden, ten behoeve 
   van den secretaris van de Graaff in voorsr. huijs gevestigt. 
   Soo is ’t dat voorsr. Comparanten bekennen opregt en deugdelijk 
   schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve van mr. Abra- 
   ham van de Graaff secretaris deser stad eene capitale summa 
   van seven hondert gulden, heenkomende als voorsr, en daar voor 
   beloven jaarlijks op den verschijndag, den 1. junij 1782 de eerste, 
   te sullen betalen aan rente als voorheen vier gelijke guldens 
   van ijder hondert gulden, en daar mede te continueren tot de 
   volle aflosse toe, die alle jaar op gemelde verschijndag sal 
   kunnen geschieden, mits drie maanden bevorens van de eene 
   of andere sijde opgeeijscht of opgeseijt zijnde. 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten, en onverhoopte kosten 
   verbinden comparanten haar voorschreven huijs en erve met sijn ap 
   en dependentie staande binnen dese stad in de hoogstraat op 
   de hoek van de schoemakersstraat, tussen de huijsen van Jacob  
   Claver ter eenre, en van Philippus Siges ter andere sijde, soo 
   als bij Comparanten thans selve bewoont werd, hebbende 
   daarenboven, na volkomen informatie van verwillekeurings 
   regten, bij aankering, en parate executie mits dese verwil- 
   lekeurt alle haare gerede goederen, geene van dien uijtge- 
   sondert, om daar aan te kunnen verhalen ’t geen van de koops 
   penningen als anders, van dat voorsr. huijs ten aansien van 
   capitaal renten en kosten mogte komen te manqueren 
   alles met renunciatie deser eenigsints contrarierende ex- 
   ceptien, in specie van ongetelden gelde, werdende hier 
   mede dood en te niete gedaan, soodane vestenis brieve, als 
   Nicolaas Wesenhagen en wijlen Geertruijd Kronenburg Ehe 
   lieden op den 6. junij 1775 ten behoeve voorsr. gepasseert hebben 
   actum Harderwijck d. 25. Meij 1781. 
  
   Voor de Meester en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   burgen als voorvank regt is Lubbertus Bunskerken en 
   Reijnier Reijniers voor het erf en sterfhuijs van Teunis van  
   Staveren, des beloofden Hendrik van Staveren, Luijtje van  
   Staveren, en Marten Evertsen, voor sig en mede sig sterk 
   makende voor sijn absente suster Lubbertje Evers kinderen 
   van Evert Martensen en wijlen Maria van Staveren Eheliedr. 
   samentlijke erfgenamen, voorsr Burgen te vrijen als erf- 
   huijs regt is. actum Harderwijck den 1. Junij 1781. 
 . 
   Voor de Meester en Scheltinga Schepenen compareerde de 
   Heer P:T: van Erckelens J:U:d: in qualiteijt als speciale last 
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   hebbende van de Heer W:H: van Grootvelt, in huijwlijk heb- 
   bende vrouwe E.G. van Erckelens thans buijten dese pro- 
   vincie uijtlandig zijnde, en als d’eenigste broeder, en de 
   koop van successie hebbende van gemelte E.G. van Ercke- 
   lens, en verklaarde in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
   verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
   aan de Heer J:B: van Heijendal med. docter en vrouwe Jacoba  
   van Aalst ehelieden, ende haare erven, een geregte tiende 
   portie in een half erve in hierden, onder deser stad sche- 
   pendom gelegen, met all des selfs onderhorige landerijen 
   boomen en holtgewassen, en verder regt en geregtig- 
   heijt soo en als ’t selve erve thans bij Jan Aaltsen  
   meijers wijfe  gebruijkt werd, doende in ordinaris verpondinge 
   f : 13 : 14 ende sulks voor eene summa van drie hondert 
   gulden vrij geld, daar van den Comparant bekende voldaan 
   te weesen, onder belofte van wharinge, en het selve 
   kommervrij te leveren, en alle voorpligt daar van afte 
   doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie als 
   na regten actum d. 2. junij 1781. 
  
1781. 16. junij gepro- Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerden 
thocolleert ten   Arnoldus Wesenhagen en Alberdina Geselschap eheliedr 
nieuw prothocol   en bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
Rubr. Bruggestraat   penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 
fo. 100.    André Stolte ende sijne erven eene summa van een 
   duijsent Carl. guldens ad. 20. sts. ’t stuk daar van sij jaar- 
   lijks op de verschijndag, waar van heden over een jaar d’eerste 
   sal wesen, beloofden te betalen eene interesse van 
   drie gulden en thien stuijvers van ijder hondert, en daar 
   in te continueren tot de finale aflosse toe, welcke 
   ook alle jaar sal komen en mogen geschieden, mits 
   de opsage een vierdeel jaars bevorens van een van beijde 
   sijde gedaan werde. tot securiteijt van welk capitaal, en rente 
   de comparanten hebben verbonden haar personen en goederen, 
   en tot meerder securiteijt tot een speciaal onderpand gestelt haar 
   huijs en erve met de plaats daar agter, staande in de brugge 
   straat, soo en als ’t een en andere van den Heer en mr. H. 
   J: Ardesch en Vrouwe J:J: de Meester ehen. aangekoft, en 
   bij haar Comtr. self bewoont en gebruijkt werd, benevens 
   de woninge daar naast aan bij Lucas koldeweij in huijr 
   en van Teunis Aartsen en Petertje Cornelis, ehelieden aan 
   gekoft, staande dese parcelen naast het huijs van Bur- 
   germr. Schrassert ter eenre en dat van groenewout ter 
   andere sijde, ten eijnde om daar aan ten allen tijde alle 
   hinder en schade te kunnen verhalen onder submissie 
   als na regten, en met renunciatie van alle exceptien 
   in sonderheijt die van ongetelden gelde. actum den 7. junij 
   1781. 
 . 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde 
   Adriana Maria Judith van Someren van Vrijenes 
   wede. wijlen den Heer Bernardus Lambertus Westenbergh 
   en verklaarde kragt deses in de beste en bestendigste 
   forme van regten te constitueren en magtig te maken 
   den Heere Pieter Snijders koopman wonende te middel- 
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   burg, ten eijnde omme in naame van Comparante 
   te revoceren, soodane volmagt als in de maand Fe- 
   bruarie jongstleden door Comparante voor notaris en 
   getuijgen binnen middelburg op den Heer en Mr A: 
   Grinwis is gepasseert, voorts om alle inkomende 
   onbetaalde boekschulden van Comparantes Eheman 
   in der minne of door regtelijke middelen inte vorderen 
   penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, pro- 
   cedures daar over te entameren, en tot den uijteijnde 
   toe te vervolgen, voordelige sententien ter exe- 
   cutie te stellen, van nadelige t’appelleren, cautien 
   te eijschen, ende te stellen, en eijndelijk om in naame 
   van Vrouwe Comparante met relatie tot de in- 
   vordering van voorschrevene inkomende boekschulden, 
   alles te doen en te verrigten, wat comparante sel- 
   ve ten desen eenigsints soude kunnen mogen en 
   moeten doen, alwaar het ook soodanig ijets, waar 
   toe na regten eene aller speciaelste volmagt word 
   gerequireert, welke sij Vrouwe comparante als in desen 
   van woord tot woord geinfereert wil hebben gehouden 
   alles met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
   bitie en indemniteijt. actum Harderwijck den 14. 
   junij 1781. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden dirk  
   Pennink en Cornelia de Bank ehelieden en verklaarden 
   ingevolge koopscontract van den 16. junij 1780 uijt de hand te 
   hebben verkoft, en over sulks bij dese te cederen en transporteren, aan Tho- 
   mas Jan Walter en Erwarda Leij Ehelieden en haare erven 
   een huijs en erve staande binnen dese stad in de Lutteke 
   poort straat, naast het huijs van Gerret Coopsen ter eenre 
   en dat van Jan Maters ter andere sijde, voor eene somma 
   van vierhondert en vijftig gulden, daar van Comparanten bekenden 
   voldaan te zijn, belovende over sulks voorseide parceel op 
   een verpondinge van f 2 : 19 : 10. te wachten en wharen kommer 
   vrij en alle voorpligt de verponding ordinar 1779 het straatgeld 
   tot 1. meij 1781 en het heerstede geld tot ult. junij 1781 inge- 
   sloten, daar van aftedoen als erfkoop regt is. onder verband en 
   submissie als na regten. Actum den 11. Julnij 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Evert Hol en Anna van Ligten Wede. van wijlen Willem Hol 
   als moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige dogter 
   Hermanna Wilhelmina Hol en Helena Hol te samen voor 
   1/8 portie eijgenaren van een huijs en erve staande binnen 
   Amsterdam op de Nieuwendijk zijnde het tweede huijs van 
   de Nieuwe straat en aangeerft van Hendrik Evertz van Oost- 
   woude de welcke bekenden in de beste en bestendigste forme 
   regtens volmagtig te maaken sulks doende kragte deses Johannes 
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   van Valkenburg, mr timmerman binnen Amsterdam, ten einde 
   om namens de Comparanten, met en neffens de overige mede 
   eijgenaren het voorñ huijs soo in het publijcq aan de meest 
   biedende, als uijt de hand te verhuuren, daar van behoorlijke 
   huur contracten op te rigten, deselve naamens dese Compa- 
   ranten te ondertekenen, der Comparanten portien in de huur 
   penningen, soo in der minne als in cas van onwilligheijt 
   ofte wanbetalinge met behoorlijke regts middelen in te 
   vorderen, en te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts het 
   selve huijs van de nodige reparatien te voorsien, de repara- 
   tien jaarlijkse onlasten etc. uijt de huur penningen soo 
   toereijkende te betalen, en in ’t generaal met volle 
   magt om hier omtrend te handelen, en alles te doen en 
   te verrigten, wat de geconstitueerde naa voorvallende 
   gelegentheden het best sal oordelen, en dese Comparantr 
   selfs present zijnde, soude kunnen mogen en moeten 
   doen, en ofschoon het een of ander in dese waare geomit- 
   teert, of daar toe een nader en specialer volmagt wierde 
   gerequireert, wilden sij Comparanten het selve gehouden 
   hebben, of van woord tot woord in dese ware geinfereert 
   alles met magt van substitutie belofte van ratihabitie 
   en indemniteijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve 
   te doen behoorlijk bewijs rekening en reliqua Actum Har- 
   derwijck d. 15. junij 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerde 
   mr. J:C: Huijsman te kennen gevende hoe dat voor de Heere 
   Rigteren in der tijd proces is ontstaan tusschen C:W: van Haer 
   solte tot den Swaluwenburg ter eenre contra J:B: de Vries 
   ter andere sijde. 
   dat die saak in staat van wijsen gebragt zijnde, daar in den 18 
   meij 1781. sententie is ergaan, waar bij den aanlegger en appel- 
   lant gesustineert heeft seer beswaart te zijn, weshalven van 
   die sententie intra terminum aan het hof provinciael 
   van Gelderland heeft geappelleert, vermogens acte daar 
   van zijnde d.d. 25. meij 1781. 
   En vermits ingevolge het reglement op de appellen verbur- 
   ginge gedaan moet worden, verklaarde den Comparant tot 
   verburginge van dat appel te verbinden, doende sulks 
   kragt ende mits desen, sijn persoon en goederen ten eijnde 
   den geappelleerde de kosten des appels, inval den appellant 
   onvermoedelijk daar in mogte gecondemneert worden, daar 
   aan sal kunnen verhalen, en sig des wegens schadeloos 
   stellen, waar van registrature, Extract, en  insinuatie met 
   overleveringe van copie aan den geappelleerde versogt word 
   soo als behoren sal. 
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   voorts heeft den Comparant daar op gestipuleert ten 
   effecte als na regten. 
   Aldus gedaan en gepasseert den 20. Junij 1781. 
   onderstout den Roeijdrager van Werven gigt met consent 
   des Heeren d’orginele acte van verburging des appels 
   te hebben geinsinueert, en de copie op des Appellr. in 
   stantie overgegeven actum et relatum den 21 Junij 1781 
   was getekent Abr. van de Graaff secr 
          Ru. eod. die. 
 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Jan Ko- 
   ning en Jannetje Peters Eheliedr, welke bekenden den 16. 
   Junij 1781. uijt de hand te hebben verkoft, en kragt deser 
   te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
   van Jan Hendrik Bakker en Wilhelmina Prijs eheliedr 
   een halve kamp saajland met sijn holt gewassen gelegen 
   in Hierden op den duijnen, ongeveerd een mudde lands ten 
   noorden het land van Jan Volte, en schietende ter zuijer 
   kant aan het velt, zijnde thiend vrij, waar van de weder- 
   helft is toebehorende aan Lubbert petersen en Gerretje  
   Beerds Ehelieden, doende in ordinaris verponding met de stads 
   stuijver f 0 – 16 – 10 voor drie hondert en twaalf gulden vrij geld, 
   waarvan Comparanten bekennen voldaan en betaalt te weesen 
   des beloofde voorsr. halve kamp te wachten en wharen kom- 
   mervrij, en alle voorpligt tot de verponding over 1779 incluijs 
   daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
   als na regten, blijvende het lopende jaar huur voor de half 
   scheijt, dat St. Jacob 1781. sal verscheijnen ten voordeel van den 
   koper. actum Harderwijck 27. Junij 1781. 
  
1781. 3 Julij geprothocoll.  Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen, compareerden Hendrik Aalt- 
ten nieuw prothocol. Rubr  sen en Hendrikje Jans Ehelieden, welcke bekenden voor sig en haar 
Hierden fo. 399 Oosterme  erven opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erflijken behoeve 
len fo. 130. Vs   van mr. Abraham van de Graaff secretaris deser stad eene summa 
   van drie hondert gulden ad 20. stuijvs ’t stuk en daar voor belovende 
   jaarlijks op de verschijndag (: d. 3. julij 1782 d’eerste :) en soo vervolgens :) 
   daar voor te betalen vier gulden van ijder hondert aan rente en 
   daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar 
   op gem. verschijndag voorsr. sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
   jaar bevoren van d’een of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en kosten verbinden 
   Comparanten haar personen en goederen ten bedwang en submissie 
   als naa regten. 
   Des compareerde mede Jan Aaltsen en dirkje Jans Ehelieden, welke 
   verklaarden als principale debiteuren, met renunciatie van 
   de Exceptien van divisie en excussie, waar van sij naa genoe- 
   gen geinformeert zijn, tot securiteijt van voorsr. capitaal renten 
   en kosten te verbinden een camp saajland gelegen in het 
   schependom, ongeveer een half mudde gesaeij ten oosten den 
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   Heer Curator van Westervelt, ten westen het land van Gerret Reijer- 
   sen in de lage Hierder Engh, soo als bij laatste Comparanten selve 
   gebruijkt werd. 
   drie schepel gesaaij mede aldaar in de lage Hierder Engh ge- 
   legen ten oosten en westen het land van de Heer Curator van 
   Westervelt, soo als bij de laatste comparanten selve gebruijkt 
   werd. 
   een half math Hoojland op de Hooge mehen gekoft van Beerd  
   dirksen mede in het schependom gelegen ten westen Wil- 
   lem Jansen en aan de oosterkant Hendrikje Tijmons wed. 
   Renger Jansen 
   alles ten bedwang en submissie als na regten, renuncieren 
   beijde dese ehelieden en comparanten van alle exceptien 
   dese contrarierende in specie van ongetelden gelde actum 
   Harderwijck den 3. Julij 1781. 
 . 
   Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerde de Heer Andries  
   van der Valk, welke verklaarde te constitueren en magtig te 
   maken doende sulks kragte deser mr. Jan Gelderman Advocaat 
   voor het stad gerigte alhier ten eijnde om in ’t generaal 
   in der minne en des noods gerigtelijk voor den Gerigte der 
   Hoogheerlijkheijt Apeldoren, en elders waar het selve van eenige 
   nut konde zijn, in en buijten regten aan te spreken, alle soo- 
   danige debiteuren, waar van den Constituant den geconstitu- 
   eerde een nadere specificatie sal overgeven, deselve in 
   cas van wanbetaling in regten te vervolgen, alle termijnen 
   van regten te respicieren tam agendo, quam defendendo 
   Comparants persoon te representeren, des noods cautie te 
   presteren sententie t’aanhoren, de voordelige ter 
   executie doen leggen, van de nadelige te provoceren, ac- 
   corderen, transfigeren, deselve acten te ondertekenen, penningen 
   t’ontfangen, daar voor te quiteren voorts generaliter alles 
   te doen, en te verrigten, wat de Comparant selve present zijnde, 
   soude kunnen mogen of moeten doen, soo tot een of ander 
   nader of specialer volmagt gerequireert wierde, wil gehou- 
   den hebben, als of in dese geinfereert waare, alles met 
   magt van substitutie belofte van ratihabitie en 
   indemniteijt ten bedwang en submissie als na regten 
   sullende den Geconstitueerde verpligt blijven van alles 
   te doen bewijs, rekening en reliqua Actum Harderwijck den 
   11. Julij 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck loco Boonen en Apeldoren Schepenen en 
   overweesmeesteren compareerde Evert Hol Chirurgijn sig 
   sullende verandersaten, verklaarde naa examinatie van 
   sijn boedel in presentie van onderstaande voogden voor 
   s’moeders versterf te sullen bewijsen aan sijn minderjarige 
   soon peel Hol, bij Grietje Peelen ehelijk verwekt, vijf en 
   twintig gulden, te betalen als sijn gem. soon sal meerderjarig 
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   zijn, nemende daar en tegen op sig alle de lusten en las- 
   ten van den Boedel, met belofte om sijn soon voor alle 
   namaninge op en aanspraak te sullen guaranderen met 
   verdere belofte, om sijn soon te sullen alimenteren 
   kleden en reden, en bij continuatie te laaten leeren 
   wat tot sijn bestaan sal nodig hebben onder verband van 
   sijn persoon en goederen als na regten 
   Hier waaren aan over en mede te vreden Jan van Velthuij- 
   sen en Harmannus poelman bij de Heeren van de Ma- 
   gistraat aangestelt tot voogden. 
   Aldus bij ons geapprobeert en getekent binnen Harder- 
   wijck d. 14. Julij 1781. 
 . 
   Voor Scheltinga en Apeldoren Schepenen compareerden Johan- 
   na , Hendrina  en Harmina Vosselman, en verklaarden op 
   den 16. Julij 1781 uijt de hand te hebben verkogt een huijs, 
   staande in de groote markt straat, naast het huijs van Hen- 
   drik Moojen ter eenre, en dat van Cornelis Buurman ter an- 
   dere sijde, aan Jan Hendriksen Priester en Neeltje van Houten 
   en haar Erven, voor een summa van vierhondert en vijftig 
   gulden, als meede de winkel, van Bakken doosen en trom- 
   mels, soo als het dan bij de winkel sal bevonden werden, 
   voor een somme van vijftig gulden is te samen vijfhondert gulden voor huijs en winkel,   
 daarvan Comparanten bekenden voldaan te zijn, en over sulks 
   beloofden het voorseide parceel te wagten en te wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop 
   regt is, dit voorseide huijs en winkel sal niet aanvaart 
   werden voor dat de laatste van haar drien sal overleden zijn 
   of met goedkeuring van Comparanten, en sullen de Comparanten 
   voor de haar daar in te verwonen, betalen de verponding en 
   verdere lasten, die op het selve staan, Actum Harderwijck 
   d. 16. Julij 1781. 
  
   Voor Scheltinga en Apeldoren Schepenen compareerden 
   Hendrina en Harmina Vosselman, twee gesusters, ijder 
   van haar beijde verstand, memorie, en uijtspraak 
   te vollen magtig, wegens het afsterven van haar suster 
   Mechtelt Vosselman, dood en te niet doende soodane mu- 
   tuele testamentaire dispositie, als sij met haar drien 
   den 30. januarij 1777 voor Heeren Schepenen deser stad ge- 
   passeert hebben, voornemens zijnde op nieuws over haare 
   tijdelijke goederen, haar van God gegeven, in deser voegen 
   te disponeren, gelijk sij doen kragt deser. 
   Voor af wederom in aanmerking nemende dat haar suster 
   Johanna Vosselman binnen de stad Haerlem getesteert 
   heeft ten faveure van dese Comparanten, sij lieden uijt 
   eene reciproque toegenegentheijt haar voorsr. suster Johan- 
   na Vosselman tot haar erfgenaam zijn instituerende, soo- 
   danig, dat sij met haar drien, malkanderen, den een den 
   anderen sal succederen in deser voegen, dat soo een van 
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   haar drien het eerst komt te sterven, derselver nalatenschap 
   sal erven en versterven, op de twee als dan in leven zijnde, 
   insgelijks wanneer er wederom een suster kwam te sterven 
   sal haar gehelen boedel versterven op de langstlevende van 
   haar drien. 
   Deese laatste overleden zijnde, sal de nalatenschap, des tij- 
   des in wesen zijnde, verdeelt werden in twee egale deelen 
   na dat den boedel verkoft, en te gelde is gemaakt, waar 
   van de eene helft sal erven en succederen op Jan Hen- 
   driksen Priester, ende bij voor afsterven op sijn kinderen 
   ofte kinds kinderen in der oudere plaatse, ofte bij man- 
   quement van kinderen ofte kinds kinderen, op de naaste 
   vrienden van Jan Hendriksen Priester als dan in leven 
   zijnde. 
   de andere helft sal wederom in tween werden gedeelt, 
   waar van d’eene helft, ofte ¼ in den gehelen Boedel sal 
   sterven op de samentlijke kinderen van Jan Beerdsen 
   indien het geviel dat bij het afsterven van de langst levende 
   van haar drien, kind of kinderen van geseide Jan Beerdsen 
   mogten minderjarig zijn, als dan der kinderen portie in deser 
   stad weesekas sal werden bewaart, tot dat de jongste van 
   die kinderen sal meerderjarig weesen, en onderverdeelt in 
   de wesecas sal blijven berusten. werdende de tijdelijke 
   Heeren overweesmeesteren versogt, om de penñ deser 
   kinderen op een vrugt dragent fonds te beleggen, en de 
   opkomsten voor dese kinderen te bewaren. 
   Bij voor af sterven van dese kinderen op des selfs vrienden 
   of naast bestaanden van vaders sijde 
   de andere helft, of ¼ van den gehelen boedel sal erven en 
   versterven op Beeltje Beertsen, en bij voor af sterven op 
   haar naaste vrienden in leven zijnde 
   Naa doode van de langst levende van ons drien stellen 
   en nomineren wij tot Executeuren Jan Hendriksen priester 
   en Zeger Buijtenhuijs sampt, en ijder in het bijsonder, ten 
   einde om de laatst overledene naa haar staat behoorlijk 
   te doen begraven, haar gehelen boedel gereed, en ongereed 
   te gelde te brengen en doen verkopen, de penñ naa aftrek van 
   het nodige, volgens den teneur van dit testament, te verde- 
   len, en daar meede te handelen, en verders hier omtrend te 
   doen, als Executeuren testamentair naa regten competeert 
   alles met magt van assumptie, surrogatie, en substitutie 
   sullende voor haar genomene moejte in dese profiteren 
   twee gulden en tien stuijvers van ijder hondert gulden, die 
   de koopspenningen der goederen, mogten komen te renderen, 
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   T’oirkonde is dese bij ons getekent, en besegult binnen 
   Harderwijck d. 17. Julij 1781 was nevens twee cachetten in 
   rooden lakke getekent Eco Scheltinga J:H: Apeldoren 
 
   Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerde 
   dr. J: Gelderman junior, hier toe speciaal gequalificeert 
   door den Heer Hendrik Jan Wentholt, vrijheer van 
   de Hooge en Vrije Heerlikheijt Ganzoijen, pro se, en in qua- 
   liteijt als aangestelde Curator over de persoon en goederen 
   van des selfs innocente suster, Jonkvrouwe Eva Justi- 
   na Wentholt, vermogens acte van volmagt d.d. 30. April 
   1781 voor Heeren Schepenen der stad Heusden gepasseert 
   als mede van de Jonkvrouwen Franscoise Philippina  
   Anna  en Zara Wijnanda Wentholt vermogens acte 
   van volmagt d.d. 10. April. 1781 voor Heeren Schepenen der 
   Heerlikheijt Verght, Quartiere van Oosterwijk, meijereije 
   van s’Bosch gepasseert, en eijndelijk van Jonkvrouwe 
   Alberta Wentholt, vermogens acte van volmagt d.d 
   25. April. 1781 voor Schout en Schepenen van Oud Alblas 
   in de provincie van Holland gepasseert (: gelijk ons Schepenen 
   uijt lecture van elk der drie boven genoemde actens ge- 
   bleken is :) Zijnde des Comparants boven geñ principalen 
   te samen erfgenamen van wijlen Jonkvrouwe P: 
   S: Wentholt, dewelke bekenden in gevolge publijque 
   verkoping d.d. 25. Novemb. 1780. te hebben verkoft, en 
   al nu kragt deses te cederen transporteren, en in vollen 
   eijgendom over te geven aan en ten erflijken behoeve 
   van Arijt Huijgen en Willemina Everts Eheliedr. een 
   Huijs en erve met een t’huijn en schuur, sijn uijtgang heb- 
   bende in het academie straatje daar agter, met all des 
   selfs ap en dependentie, lusten en lasten, regten en ge- 
   regtigheden, staande en gelegen binnen dese stad, naast 
   het huijs van Freulijn van den Clooster ter eenre. en dat 
   van den Heer Br. A. van Holthe ter andere sijde soo als 
   het selve thans bij de kooperen selfs bewoont word, doende 
   dit parceel in ordinar. jaarlijkse verpondinge behalven de 
   stads stuijvers f 7 : 15 : 12 , en straatgeld f 2 : 10 – en sulks om 
   en voor de summa van een duijsent drie en vijftig guldens vrij geld, 
   van welke koopspenningen hij Comparant q.p. bekende voldaan 
   en betaalt te zijn, Belovende over sulks dit parceel te sul- 
   len wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van afte 
   doen, het selve te suijveren van de verpondinge ordinar. over den 
   jaare 1779, straatgeld en haarstede geld verschenen meij en junij 
   1780. alles soo als erfkoop regt, en binnen dese stad ge- 
   bruijkelijk is, onder verband en submissie als na regten 
   Actum Harderwijck d. 17 Julij 1781 



 
322

ORAH 155     1781     fol. 158 
 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
   Gijsbert Knipschaar en Geertje Loge ehelied. tut. mar. de 
   welcke bekenden in de beste en bestendigste forma regtens 
   te constitueren en volmagtig te maaken, sulks doende kragt 
   ende mits desen Gerret Cousijnsen mr. Timmerman binnen 
   Amsterdam, ten eijnde om naamens de Comparanten 
   t’administreren en waar te nemen alle haare goederen, geene 
   hoegenaamt uijtgesondert, dewelke de Comparanten be- 
   sitten, en gelegen zijn, soo binnen als buijten Amsterdam 
   penningen van pagten en renten t’ontfangen daar voor te 
   quiteren, landerijen, erven, ofte huijsen, soo in ’t openbaar 
   aan de meest biedende, als uijt de hand ten meesten pro- 
   fijte te verhuijren en verpagten, daar van behoorlijke huur- 
   cedulen op te rigten, deselve onder Comparanten naame te 
   ondertekenen, alle lasten en ongelden in der Comparanten 
   naame, op haar tijd provise te betalen, en alle poena- 
   liteijten en beswaren van opstuijvers als anders, voortekomen. 
   insgelijks ook van alle haare debiteuren, niemand uijt 
   gesondert, in der minne, ofte in cas van onwilligheijt en 
   wanbetalinge met behoorlijke ingangen en middelen 
   regtens ter betalinge van haare verschuldigde penningen 
   aantemanen en te constringeren, alle regts termijnen 
   dien aangaande waarteneemen, sententien te aanhoo- 
   ren, en deselve na coustume locaal ter executie te 
   brengen, voorts te accorderen, transfigeren, caveren, 
   soo in als buijten regten dese Comparanten te representeren 
   en in het generaal alles tam agendo, quam defendendo 
   contra quosuimque te doen en te verrigten, ’t geen de 
   Comparanten selfs present zijnde, souden kunnen mo- 
   gen, en moeten doen, en ofschoon het een of ander in 
   dese waare geomitteert, waar toe een nader en specialer 
   volmagt gerequireert wierde, wilden sij Comparanten het 
   selve gehouden hebben, of van woord tot woord in dese ware 
   geinfereert. alles met magt van substitutie belofte van 
   ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconstitueerde 
   verpligt blijve behoorlijk bewijs rekening en reliqua te 
   doen. actum binnen Harderwijck 21. Julij 1781. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmeesteren 
   compareerde Jan Jansen weduwenaar, dewelcke sig sullen ver- 
   andersaten verklaarde aan sijn twee minderjarige kinderen 
   bij Beeltje Reijers echtelijk verwekt met name Hendrik en 
   Jan Jansen, voor haar moeders versterf te bewijsen een 
   campje lands gelegen op de kleijne of lage vaaren onge- 
   veer een schepel lands, waar van ten noorden en oosten is ge- 
   legen de stads landerijen van Harderwijck, en ten suijde Bartus  
   Volte, en ten westen de weg en nog voor ijder kind een somma 
   van vijftien gulden, dus voor de twee dartig gulden, welke land  



 
323

ORAH 155     1781     fol. 158vso 
 
   en penningen Comparant belooft te betalen, wanneer 
   de boven staande kinderen meerderjarig zijn geworden 
   als mede de klederen, dewelke behoort hebben tot over 
   leden moeders lijf, bestaand in een sijlver oorijser, 
   twee d. spelden, tien boven mutsen, agt kroplappen 
   drie borstrokken met damaste mouwen, een paar 
   stoffe mouwen, drie paar swarte mouwen, twee rijg- 
   lijven, een swarte saije rok, twee do. sargien, een oostin- 
   dische sakdoek, een psalmboek met sijlvere krappen 
   negen tinne kommen, twee tinne thee potten, een 
   lepelrak met twaalf tinne lepels, welcke goederen 
   aan een der voogden ter bewaring is gegeven. 
   Voorts heeft den Comparant belooft en aangenomen om 
   sijn boven gemelde kinderen tot mmerderjarigheijt naa 
   behooren te sullen opvoeden en versorgen van kost 
   klederen, en laaten leeren en schrijven, en all 
   wat Christelijke ouders hunne kinderen schuldig zijn, 
   als mede alle schulden des boedels te voldoen 
   om dit alles stiptelijk natekomen verbind hij geen onge- 
   reet goed besittende, sijn persoon en goederen, deselve onder 
   werpende alle Heeren Hoven, Rigteren, en Gerigten, 
   specialijk den stad gerigte van Harderwijck 
   Hier over en aan waren mede te vreden Peter Hendriks  
   de Ruijter en Rijket R reijersen, als door de Heeren van 
   de magistraat aangestelde voogden, op wiens verklaring 
   wij dit hebben geapprobeert en getekent binnen Harderwijck 
   4. Augus. 1781. 
 . 
   Voor Boonen  en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is peter Hendriksen en Bartelt  
   Eijbertsen voor het erfhuijs van Rijer Rijkessen, des beloofden 
   Rijket Reijersen, Gerret Reijersen en Jan Jansen getrouwt 
   geweest met wijlen Beeltje Reijers, pro se en naamens 
   sijn minderjarige kinderen als erfgenamen, dese Burgen te  
   sullen vrijen als regt is. actum Harderwijck d. 4. Augus. 1781. 
  
   Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde 
   de Heer J:B: de Vries onsen mede Raads vrind, en verklaarde 
   ter voldoeninge aan het Reglement op de appellen aan 
   den Hove provinciaal bij desen te doen contra verburginge 
   van sodane appel als mr. J:C: Huijsman als volmagtiger 
   van de Heer C:W: van Haersolte op d. 25. meij 1781 aan den 
   Hove provinciaal van Gelderland heeft geinterponeert 
   van sodane sententie als op d. 18 meij 1781 bij de Rig- 
   teren bank deser stad tussen den appellant als Aanlegger 
   en den Comparant geappelleerde als verweerder, er gaan en 
   gepronuncieert is, stellende te dien einde tot Burge de 
   persoon van J:C:T: de Vries geerfde  Burger deser stad 
   dewelcke present zijnde, dese Burgtogt op sig, en aange- 
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   nomen heeft, onder verband van sijn persoon gerede en on- 
   gerede goederen ten einde om in cas van onvermoedelijke 
   succumbe de kosten des appels te kunnen verhalen en 
   verders ten sulken effecte, als ingevolge voorsr reglement 
   en na regten behoort 
   des beloofde den Heer eerste Comparant dese sijn voorñ. 
   Borg allenthalven te indemniseren, kosten schade- 
   loos te houden, onder gelijk verband als na regten. Actum 
   den 28. Julij 1781 onderstout den Roeijdrager van Werven 
   gigt met consent des Heeren dese acte van contra ver- 
   burging aan dr. J:C: Huijsman qq voor s’hoofds te heb- 
   ben geinsinueert den 1. Augus. 1781 des voordemiddags 
   ongeveer thien uijrh, en copie den Appellant over ge- 
   geven op dato deses. Actum et relatum d. 8. Augus. 
   1781 was getekent Abr. van de Graaff secr 
          Ru. 8. Augus. 1781. 
 . 
1781. 8 Augus   Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerden Gerret  
 geprothocoll. ten   Claasen en Gijsjen Zijlten wede. Evert Aaltsen, verklarende hoe 
nieuw. prothocol.   dat bevorens een en ander ongenoegen en differenten tussen ge- 
Rubr. Landerijen tus-  melde Comparanten is ontstaan, en wel over eerst gemelde 
sen de Broek en Land  sijn pretensien van kostgeld, en verder verstrekte penningen 
steeg fo. 149 Vs   en daar en tegen door tweede haar geregte penningen van 
   huijs huur en landpagten, alle welke tot wedersijds genoegen 
   op dato deses voor afgedaan en gemortificeert werde gehou- 
   den, sonder daar over iets tegen malkanderen willende be- 
   houden hebben, sodanig egter, dat 2e. Comparant nog aange- 
   nomen en belooft heeft als geschiet kragte deses, om 
   aan ijder kind van eerste Comparant te sullen voldoen 
   de summa van vijf en twintig Carl. guldens, en wel met 
   begeerte, dat die penñ uijt 2e. Comparants haar natelatene 
   gerede en ongerede goederen sullen moeten voldaan, waar voor 
   deselve verbonden, en aansprakelijk gestelt worde. 
   Vervolgens verklaren Comparanten te samen over een na- 
   dere verpleginge hebben gecontracteert, als geschiet bij 
   dese, namelijk dat voorseide Gijsje Sijllen, weduwe   
   Evert Aaltsen, aangenomen en belooft heeft aan Ger- 
   ret Claasen voor kostgeld te sullen betalen de sum- 
   ma van een hondert Caroli guldens, aanvang genomen 
   1o. Februar. 1781, en soo vervolgens sullende verschijnen 
   en wel met 2d. Comparants begeerte, dat die kost penningen 
   bij een onverhoopte wan voldoening, dan uijt haar gerede 
   en bij insuffisance uijt haar ongerede sullen moeten be- 
   taalt worden, specialiter uijt de halfscheijt van de pad 
   camp, voor dese stad kennelijk gelegen, en bij mr. J: Apel- 
   doren in pagt gebruijkt werdende, welke daar voor verbonden 
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   werd, gestelt en overgegeven, om daar aan alle hinder 
   en schade te mogen verhalen 
   des ten waren oirkonde hebben wij Heeren Schepenen 
   dese getekent op d. 8. Augus. 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen loofden en 
   wierden Burgen als voorvank regt is, Reijnier Reijniers 
   en Roelof Arends, voor het erf en sterfhuijs van Wol- 
   ter Wilbers, en Dirkjen Egmonds in leven Ehelieden 
   des beloofde Willem Wilbers, rustent predikant op Bata- 
   via, voor sig, en sig mede sterk makende voor sijn ab- 
   sente Broeder Hermannus Wilbers, Geertruijd Wilbers 
   voor sig, en de rato caverende voor haar absente Nigt An- 
   thonia Johanna Wilbers, getrouwt met R: Prins 
   med. doctr. te Hoorn, eenigste kind van wijlen Bernar- 
   dus Wilbers en Geertruijd ab Hoogland Ehelieden, sament- 
   lijk kinderen en kinds kind, dus naaste erfgenamen 
   ab intestato van voorsr. eerst genoemde Ehelieden voor 
   seide Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs 
   regt is actum Harderwijck d. 8. Augus. 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
   Hendrik van Staveren, Lueijtje van Staveren weduwe van 
   Jan Woutersen, met haar geseiden Broeder H: van Staveren 
   geassisteert, Marten Evertsen en Lubbertje Evertsen, meerder- 
   jarige kinderen van Evert Martensen bij Marretje van Staveren 
   in Echt verwekt, zijnde sij geassisteert met haar broeder 
   Marten Evertsen pro portionibus erfgenamen ab intestato 
   van Teunis van Staveren, welcke bekenden in een vast 
   en stedigen erfkoop uijt de hand, den 16. junij 1781, ver- 
   koft te hebben, en kragte deser te cederen, transporteren 
   en in een vollen en volkomen eijgendom over te geeven, aan 
   en ten erflijken behoeve van Lubbertus Bunskerken en 
   Gijsje Hulsentop ehelieden, de geregte halfscheijt in 
   de negen navolgende parcelen, welcker wederhelft bij koperen 
   in eijgendom beseten werd als 
         1o. in twee Huijsen staande binnen dese stad in Vijhestraat 
   naast malkanderen tussen de schuur van koperen ter eenre, 
   en het huijs van Teunis Eijbertsen ter andere sijde, wer- 
   dende deselve bewoond bij Jan Petersen, en Jacob Meijntsen 
   doende beijde in ordinaris verponding f 5 : 10 : 8 aan straat- 
   geld f 2 - : - sulks voor een summa van drie hondert vijf en 
   seventig gulden. 
         2o. in de schuur aan de koornmarkt staande tussen de huijsen 
   van Hendrik Freriksen en van Cornelis Buurman, soo als bij 
   koperen gebruijkt werd, doende in ordinaris verpondinge 
   f 2 : 13 : 2, aan straatgeld tien stuijvs, sulks voor een 
   summa van seven en veertig gulden en thien stuijvers 
         3o. in drie Hoven van visser, gelegen aan het Juffer pad langs 
   de stadweij ter eenre, en het steegje naa de Weijsteeg ter 
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   ande sijde, zijnde d’eerste gebruijkt geweest door den over- 
   leden selfs, de tweede bij de Wed. Peter Beerdsen Smit, en 
   de derde bij Teunis Hendriksen Smit met haar getimmer 
   doende saam in ordinaris verponding f 3 : 5 : 8. voor een hondert 
   vijf en vijftig gulden 
         4o. in een hof aan de gragt, tussen de smee en lutteke 
   poorten, soo als bij koperen gebruijkt werd, tussen de 
   hoven van de weduwe Evert Kreenen, en Hermannus  
   van Cleef, doende in ordinaris verponding f 1 : 10 : 10 
   voor twee hondert en dartig gulden. 
         5o. in een camp heenkomende van Burgermeester Schras- 
   sert gelegen aan westen, tussen de zee, en het land 
   van de Erfgenamen Maanen werdende gebruijkt bij 
   Andries van der Veen doende in ordinaris verponding 
   f 2 : 13 : 2. voor een hondert en een en sestig gulden 
         6o. de Havercamp gelegen aan westen, naast de wester 
   mehen, werdende gebruijkt bij Jan Dirksen, doende 
   in ordinaris verponding f 2 : 13 : 2. 
   ’t warercampje gelegen aan westen naast de camp 
   van de wede. Loge Reijers, werdende gebruijkt bij Gerret  
   Scherrenberg, doende in ordinaris verponding f 1 : 6 : 10. 
   beijde te samen voor drie hondert seven gulden en tien 
   stuijvers 
         7o. in een saaj en hoojcamp van Klinkenberg genaamt 
   de Bokjes gelegen aan westen tussen de andere Bok- 
   jes, soo als bij Peter Priester gebruijkt werd, doende 
   in ordinaris verponding f 2 : 14 – voor een hondert en 
   veertig gulden. 
         8o. de Bokjes Hof gelegen aan westen, met de uijtgang 
   aan de Weijsteeg werdende thans gebruijkt bij koperen 
   en bij Andries van der Veen, doende in ordinaris ver- 
   ponding f 4 : 5 – voor een hondert seven en dartig guldn. 
   en tien stuijvers 
         9o. in een camp saajland gelegen in den Jonkeren Engh 
   met sijn hout gewasch, tussen de campen van de Wed. 
   Peter Hannissen en de kosters camp, soo als bij pe- 
   ter priester gebruijkt werd, doende in ordinaris verpon- 
   ding f 2 : 4 : 8 voor twee hondert een en twintig gulden 
   en thien stuijvers 
   van welke koops penñ Comparanten in haar voor aan 
   getogen qualiteijt bekennen voldaan en betaalt te we- 
   sen, belovende dese verkofte helfte te wagten en 
   te wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van afte doen de verponding 
   over. 1779 (: daar heerstede geld en straat geld op staat :) het 
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   heerstede geld tot ult. junij 1780 en het straat geld 
   tot ult April 1781. alles onder verband en submissie 
   als na regten Actum Harderwijck den 11 Augustus 
   1781. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Gijsbert  
   Fijnvandraat en Evert Jansen, dewelcke loofden en 
   wierden Burgen als voorvanks regt is voor het erf en sterf- 
   huijs van Trijntje Zegers, des beloofden Dirk Jansen 
   en Cornelia Zegers echteldn. Joost Marivis en Maria Ze- 
   gers eheliedr. en Willem Zegers haare voorsr. Burgen te 
   vrijen kost en schadeloos te houden actum d. 5. septemb 
   1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde 
   de Heer en mr. O.D. Wakker in qualiteijt als volmag- 
   tiger van Johannes Pieter Michiel Lonquepijn ver- 
   mogen volmagt voor de Heer en mr. J. Doude scholtis 
   des Ampts Nijkerk en gerigtslieden den 16. August. 
   1781 gepasseert, alhier vertoont en gelesen, en verklaarde 
   ingevolge gedaane verkoping in een vast en stedigen 
   erfkoop te cederen en te transporteren doende sulks 
   kragt en mits desen aan en ten erflijken behoeve van 
   de WelEd. Vrouwe Elisabeth van Kolk weduwe van wij- 
   len de Heer en Mr Jan Apeldoren in leven Burger- 
   meester deser stad 
         1o. een stuk lands gelegen in de Enge steeg naast de 
   camp van Jan Everts en Frens Custos tot Elspeet ter 
   eenre, en een camp lands de dijaconie deser stad, waar 
   van pagter is Hendrik Besselsen. 
   mits gaders 2o. nog een Hof in de Touwbaan buijten de 
   Smeepoort gelegen naast den hof van de kinderen van 
   wijlen d’Heer Erckelens, en aan de andere kant aan den hof 
   van den Heer predicant Schimmelpennink, waar van 
   pagter is Christiaan Olthuijs, alles met soodane regten 
   en geregtigheden als daar toe van ouds gehoort hebbende 
   en alnog gehorende zijn, gelijk mede met die lasten daar 
   toe specterende, niets uijtgesondert, en sulks voor een 
   summa van vijftien hondert Caroli guldens vrij geld, van welke 
   koops penningen den Comparant bekende voldaan en betaalt 
   te zijn, en sal het lopende jaar pagt verblijven ten behoeve 
   van J.P.M. Lonquepijn welke de verpondinge sal suijveren 
   en afdoen tot den jaare 1780 ingesloten, en ten eijnde des 
   Comparants principaal dese verkopinge en cessie sal wagten 
   en wharen soo als erfkoops regt is, heeft den Heer Compa- 
   rant verbonden de persoon en goederen van sijn principaal 
   ten effecte als na regten. actum den 3. september. 1781. 
  
   voor deselve Schepenen compareerden Joost Maurits en  
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   Maria Zegers eheliedr. welke bekenden voor sig en haar 
   erven uijt de hand in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
   verkoft, en kragt deser te cederen en transporteren aan 
   en ten erflijken behoeve van Dirk Jansen en Cornelia Zegers 
   ehelieden een twaalfde portie in het huijs en erve 
   buijten de hoge brugge poort, soo als het selve bij kope- 
   ren bewoont werd, en haar Comparant is aangeerft door 
   doode van Trijntje Zegers, voor een hondert gulden vrij geld 
   op soodane lasten van uijtgang en straatgeld daar op 
   staande, des bekenden Comparanten van gesegde koops- 
   penningen voldaan en betaalt te weesen, belovende 
   voorsr 1/12 portie te wagten en wharen kommervrij, en 
   alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is 
   onder verband en submissie als na regten actum Har- 
   derwijck d. 7. september 1781. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Peter Hen- 
   driksen Timmermans Baas, en Louw Jansen Metselaars 
   Baas, beijde binnen dese stad woonagtig, en verklaarden ter 
   instantie van d’erfgenamen van Trijntje Zegers, nauwkeu- 
   rig gevisiteert, geexamineert, en opgenomen te hebben 
   een huijs met de schuur en verdere ap en dependentie 
   staande buijten deser stad hooge brugge poort aan de Wel 
   soo en als het selve tegenwoordig bewoont werd door Dirk  
   Jansen en Cornelia Zegers Ehelieden en bevonden naa haar 
   beste wetenschap te waarderen en taxeren, gelijk sij het 
   selve waarderen en taxeren kragte deser op agt hondert 
   gulden, zijnde de prijs waar voor het haar Comparanten, 
   in cas van verkoop selve soude aanstaan dat sij dese taxa- 
   tie naa haar beste kennin en wetenschap hebben af- 
   gegeven, verklarende des gerequireert ten allen tijde met 
   eede te willen sterken. actum Harderwijck d. 8. septemb 
   1781. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerden Jan Beertsen en Wijmt- 
   je van Wessel Ehelieden, welke bekenden voor sig en 
   haar erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand 
   te hebben verkogt, en kragt deser te cederen en trans- 
   porteren aan en ten erflijken behoeve van de drie gesus- 
   ters Johanna , Hendrina , en Harmina Vosselman en haare 
   erven, een huijs en erve met sijn ap en dependentie staande 
   binnen dese stad agter de Nonnen tussen de huijsen van 
   Mevrouw de Wede Burgermr. Apeldoren en dat van verkopere 
   selve, doende in ordinaris verponding f 2 : 6 : 12 en aan 
   straatgeld f ..       sulks voor een summa van vijf hondert 
   Caroli guldens, strekkende tot restitutie van deselve vijf- 
   hondert gulden, als Comparanten volgens transport van 
   den 16. sept. 1767 aan wijlen Mechteltje Vosselman zijn  
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   schuldig gebleven, versoekende ten dien eijnde, dat 
   dese post ten prothocolle van beswaar mag werden ge- 
   roijeert. 
   Belovende voorsr huijs te sullen wagten en wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 1780, 
   heerstedegeld tot ult. junij 1781 en het straatgeld tot 
   ult. April. 1781 alle incluijs daar van aftedoen als 
   erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
   Actum Harderwijck den 8. septemb. 1781. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde Marten Basterd 
   dewelke bekende in de beste forma regtens te consti- 
   tueren en magtig te maken, kragte deser B. Bosgoed 
   en G. Brascamp sampt en ijder in het bijsonder om 
   sijn saaken soo in als buijten regten tegens dr. Arend  
   Vliekwaar te neemen, de nodige regts termijnen te 
   observeren, sententien te aanhooren, deselve soo nodig 
   tot de executie te vervolgen, penningen te ontfangen, 
   daar voor quitantie te passeren, van de nadelige 
   sententien t’appelleren, voorts generalijk alles 
   te doen en te verrigten, ’t geen de natuur der saaken 
   sal komen te vereijschen, en Comparant present zijnde 
   soude kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
   van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
   niteijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve, te 
   doen behoorlijk bewijs rekening en reliqua actum in 
   Harderwijck. 10 septemb. 1781. 
  
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden 
   Wendtje Gerrets weduwe van wijlen Hendrik Breunissen 
   en Eijbert Schuurman en Jannetje Peters ehelieden, 
   tut:mar: zijnde laatst genoemde voor de eene helft mede 
   erfgenaam, als mede Lammert Jansen en Aaltje Jacobs 
   ehelieden, tut. mar. en Elisabeth Jacobs voor d’andere 
   helft mede erfgenamen van wijlen opgemelte Hendrik 
   Breunissen, en bekende de Comparanten, naa alvorens 
   kortelijk den staat des boedels nagegaan te hebben, 
   een vriendelijk en minelijk accoord over de nalatenschap 
   van wijlen meergem. Hendrik Breunissen te hebben inge- 
   gaan en wel in volgende manieren. 
   namelijk dat den gehelen boedel en nalatenschap van 
   wijlen meer gemelte Hendrik Breunissen en des selfs nog 
   in leven zijnde weduwe Wendtje Gerrets in volle gemeen- 
   schap sal zijn, en blijven tussen de laatst genoemde weduwe 
   en Eijbert Schuurman en Jannetje Peters ehelieden. soo 
   en in dier voegen als deselve altijd bij het leven van wijlen Hen- 
   drik Beunissen geweest is, dog daar en tegen beloofden de 
   drie opgemelte en eerste Comparanten uijt den gemeijnen boedel 
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   en nalatenschap aan Lammert Jansen naamens sijn vrouw 
   Aaltje Jacobs en Elisabeth Jacobs elk voor hun aandeel 
   in de voorsr nalatenschap te sullen uijtkeren een summa 
   van een hondert en elf Caroli guldens, dus te samen twee 
   hondert en twee en twintig Caroli guldens, en dan nog 
   daar en boven aan meer gemelte Aaltje Jacobs een sijlvere 
   Beugeltas, voor extra moejte naamens haar suster in 
   desen aangewent. 
   welke beugeltas als mede de opgemelde penningen 
   te saamen de summa van twee hondert en twee en 
   twintig Caroli guldens. Lammert Jansen en Aaltje Ja- 
   cobs eheldr. en Elisabeth Jacobs mits desen bekenden 
   ontfangen te hebben, en daar mede voor hun geregte- 
   lijk aandeel van de gehele nalatenschap ( bestaande 
   in alle gerede en ongerede goederen, actien en crediten 
   niets hoe ook genaamt daar van uijtgesondert :). soo en 
   in dier voegen als deselve door wijlen Hendrik Breunis- 
   sen meergem. is nagelaten, ten vollen voldaan en be- 
   taalt te zijn, renuncierende diensvolgens van all ‘t 
   regt, het geen uijt eenigerhande hoofde hun dies- 
   aangaande mogte competeren, des , naamen de drie 
   eerste Comparanten zijnde Wendtje Gerrets weduwe 
   van Hendrik Breunissen en Eijbert Schuurman en Jan- 
   netje Peters ehelieden op sig alle de schulden en lasten 
   des boedels elk voor hun geregte aandeel te sullen 
   dragen, en beloofden de laatste comparanten voor alle 
   namaning dies aangaande te sullen caveren. 
   waarmede de Comparanten in der minne van elkanderen 
   zijn gescheijden, allesints onder verband en submissie als 
   na regten met renunciatie van alle tegen strijdige 
   exceptien. Actum Harderwijck 29. septemb. 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerden 
   Peter van Spankeren en Clasina Schoelder Ehelieden 
   de vrouw met haar Eheman geassisteert, welke verklaar- 
   den in de beste en bestendigste forma regtens te consti- 
   tueren en magtig te maken, kragte deser de Heer Lu- 
   cas van Giffen, woonagtig te Groningen, ten eijnde om in 
   naame der Comparanten omtrend de nagelaten boedel van 
   Gesina Hendrica Schultens aldaar overleden haarlieder 
   interesse waar te nemen, voor haar aandeel goederen te ver- 
   kopen, transport en acte van cessie te doen, belofte van 
   vrijwharing en acte van scheijding te passeren, penningen te 
   ontfangen, daar voor quitantie te geven, voorts generaliter 
   alles te doen en te laeten geschieden, wat Comparanten 
   selve present zijnde, souden kunnen en moeten doen, met 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de gecon- 
   stitueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening en re- 
   liqua Actum Harderwijk den. 1. octob. 1781 
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   Voor Boonen en Schrassert Schepenen loofden en wierde Burgen 
   als voorvank regt is, Jan Gelderman Senior en Gerret van  
   Niendal voor het erf en sterfhuijs van Johanna Mojen 
   weduwe Harmanus Stokebrand, des beloofde Jan Mojen 
   volgens gerigte acte voor Burgermeesteren Schepe- 
   nen ende Raad deser stad, den  6. januar. 1778 gepasseert, 
   als des selfs executeur, voorsr. Burgen te vrijen en 
   guaranderen, als erfhuijs regt is. Actum Harderwijk 
   den 2. octob. 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
   Aalbert Willemsen en Barend van den Emster, dewelke 
   loofden en wierden Burgen als voorvanks regt is voor het 
   erf en sterfhuijs van wijlen de Heer P.D. Wolfsen, des 
   compareerden de Heer en mr. H.G. Wolfsen, en mr. W.  
   Bolter Heurt naamens sijn Ed. Gebrn. Vrouw Arnolda 
   Wolfsen, als erggenamen, dewelke beloofden dese geseide 
   Burgen te sullen vrijen en guaranderen als regt is Actum 
   Harderwijk d. 2. octob. 1781. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde Vrouwe Wilhelmi- 
   na Heurt weduwe en Tugtenaarse van wijlen de Heer 
   P.D. Wolfsen, ingevolge huijwlijkse voorwaarde op d. 11. octo- 
   ber 1763 opgerigt, dewelcke verklaarde dese tugt te verburgen 
   met Aart Cornelissen Koning en Jan Gelderman Senior, ten 
   eijnde om met de goederen in tugt besittende te kunnen 
   doen en handelen, en deselve te gebruijken volgens tugts 
   regten en wetten. 
   des compareerden Aard Cornelissen Koning en Jan Gelderman 
   Senior voornoemt, dewelcke dese Burgtogt op sig hebben 
   genomen, waar toe sij haar personen en goederen mits desen 
   zijn verbindende. 
   daar en tegen beloofde geseide Vrouwe Wilhelmina Heurt 
   douariere Wolfsen dese voorñ Burgen te vrijen en guaran- 
   deren als regt is actum Harderwijck den 2. octob. 1781. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen, loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Claas Schuurman en Gerret  
   Schuurman voor het erf en sterfhuijs van Hendrik Breu- 
   nissen, des beloofden Eijbert Schuurman en Jannetje  
   Peters Ehelieden als erfgenamen ab intestato voorsr. Burgen 
   te vrijen als erfhuijs regt is. actum den 8. octobr. 1781. 
  
          Acte van Aperture 
   Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen luijd als volgt 
   Wij Harmen Hendrik Pannecoeck en dr. Marten Steven van  
   Cooth vertredende in dese de plaats van den Heer en Mr. Willem  
   de Meester, Schepenen deser stad van Harderwijck, door onpas- 
   selijkheid alhier niet kunnende present zijn, Schepenen 
   der stad Harderwijck, doen kond en certificeren hier mede 
   dat wij op heden versogt en gecompareert zijn ten sterfhuijse 
   van Juffer Johanna Apeldoren Jul, en aan ons aldaar door 
   Juffer Helena Apeldoren is overgegeven een beslotene dispo- 
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   sitie Juffer Helena Apeldoren ende thans over 
   ledene Juffer Johanna Apeldoren voor Heeren Sche- 
   penen deser stad H.H. Pannecoeck en W. de Meester 
   op den 20. october. 1779 gepasseert, getekent en bese- 
   gult, gelijk mede door H.J. Schrassert, vertredende 
   in dese de plaats van de secretaris mr. Abr. van de  
   Graaff, met versoek dat wij het selve, en het in- 
   leggende in forma wilden doen openen en lesen 
   laaten. dat wij vervolgens dese betekeningen en bese- 
   gelingen hebben gerecognotieert, en alles bevonden 
   gaaf, ongevitieert, en ongecancelleert, waar 
   naa wij dan ook die opening hebben laeten doen, 
   en het daar ingeslotene hebben laeten leesen, 
   soo als ’t eene en andere desen bij transfix onder 
   t’cachet van H.J. Schrassert loco secret, annex is 
   waar naa Juffer Helena Apeldoren versogte re- 
   gistrature en prothocollatie deses, daar ’t behoort 
   als mede copie. gedaan in presentie van Helena  
   Apeldoren en Gerretje Apeldoren, en is dese bij ons 
   getekent en besegult binnen Harderwijck den 20. october 
   1781 was nevens drie cachetten in roden lakke getekent 
   H.H. Pannecoeck, M.S. van Cooth. H.J. Schrassert loco 
   secret, en in margine een cachet in roden lakke g 
   superscriptie 
   compareerden voor ons Schepenen der stad Har- 
   derwijck Jufferen Helena Apeldoren en Johanna Apel- 
   doren, dogters van wijlen Richart Apeldoren en Wille- 
   mina Westerhoven beijde gesond van verstand en met 
   ons gaande en staande, en hebben aan ons overgegeven 
   dit besloten papier, met verklaring daar in te zijn 
   vervat haarer laatste en uijterste wille, die sij be- 
   geerden dat aanstonds naa dode van een van beijde 
   sal werden geopent daar toe den een den andere is 
   qualificerende bij desen sonder dat eene convocatie 
   of citatie van andere naast bestaanden nodig sal wesen 
   en dat dese als dan sal gelden als testament legaat 
   ofte soo, en als het best na regten kan bestaan 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen, nevens onse mede Raads vriend 
   H.J. Schrassert in absentie van den secretaris des selfs plaats 
   vertredende, desen getekent en besegult in Harderwijck den 20. 
   october. 1779. was nevens drie cachetten in rooden lakke ge 
   drukt getekent H.H. Pannecoeck W. de Meester. H.J. Schras 
   sert loco secretaris 
   Testament 
   wij onderschgereven Helena Apeldoren en Johanna Apeldoren 
   dogters van wijlen Richard Apeldoren en Willemina Wester- 
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   hoven, overdenkende de broosheijt des menschelijke levens 
   en de sekerheijt des doods, dog de onsekere uijrh van dien 
   en niet gaare uijt dese wereld willende scheijden sonder alvo- 
   rens over onse tijdelijke goederen, die wij stervende sul 
   len nalaten, , gedisponeert te hebben, verklaren bij dese 
   uijt een suijvere genegentheijt, die wij elkanderen toe- 
   dragen, malkanderen, en den een den anderen, dat is 
   de langst levende te nomineren en institueren tot onse 
   eenige en universele erfgenaam ten effecte, dat de 
   langslevende alle des eerst overledenens gerede en ongerede 
   goederen, en alsoo de gehele nalatenschap, sal erven 
   hebben en behouden, mits nogtans dat deselve binnen 
   ses weeken, naa des eerst overlijden aan onse suster Ger- 
   retje Apeldoren weduwe van Jan Apeldoren, sal moe- 
   ten uijtkeren de geregte halfscheijt van alle des eerst 
   overledens klederen en lijfsbehoor, bestaande in lin- 
   nen wollen, goud, sijlver, juwelen, en al wat verder 
   tot den lijve is gehorende en daar en boven nog eene 
   somma van vier hondert Carl. guldens, en aan haar soon 
   Richard Apeldoren ene somma van drie hondert guldens 
   beijde eens, het een en ander over sulks aan haar lieden 
   legaterende bij desen. 
   Edog alles met dien verstande, en onder dit beding dat 
   de langst levende van ons beijden sal behouden de magt en 
   het regt, om naa doode van d’eerst stervende nader 
   te disponeren soo als sal goed vinden, en dat inval de 
   langst levende sonder nader, of op nieuws gedisponeert te 
   hebben, quame te sterven, onse expresse wil en begeerte 
   is, dat dan de gehele nalatenschap soo en als bij ’t over- 
   lijden van de laatste sal bevonden worden, sal vererven en 
   versterven op onse suster Gerretje Apeldoren en haar soon 
   Richard Apeldoren voornoemt te saamen, ijder voor de 
   helfte, of in cas van voor overlijden van een van beijde, op die 
   geene dewelcke onse sterfdag sal beleven, deselve over sulks 
   in soo’n val daar toe instituerende kragt ende mits 
   desen 
   Begerende dat dese onse laatste en uijterste wille sal 
   gelden als testament, legaat, ofte soo, en als het beste 
   sal kunnen bestaan. voornemens zijnde dese nader en 
   gerigtelijk te bestedigen 
   T’oirkonde hebben wij dese onse dispositie getekent en 
   besegult in Harderwijck den 19. octob. 1778 was nevens twee 
   cachetten in rooden lakke gedrukt getekent Helena  
   Apeldoren, Johanna Apeldoren 
   d. 20. octob. 1781 
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   Voor Boonen en De Vries Schepenen compareerden den Heer 
   Isaak Roosen Vrouwe Catharina Cornelia de Graad Echte- 
   lieden, de Vrouwe Comparante met haaren Heer man 
   geassisteert, en door sijn Ed tot het passeren deses specialijk 
   gequalificeert,  zijnde sij Vrouwe Comparante eenig nage- 
   laten kind en erfgenaam ab intestato van den Heer Cornelis  
   de Graad, die benevens den Heer Jaques de Graad, en me- 
   Juffer Catharina de Graad, gehuijwt geweest met den WelEd. 
   Gestr. Heer Dr. Nanning Berkhout, Schepen der stad Haer- 
   lem, geweest zijn de enige nagelatene kinderen en erfge- 
   namen ab intestato van Vrouwe Catharina van Ghemme- 
   nick weduwe den Heere Jaques de Graad, zijnde het nate- 
   melden huijs vervolgens door den afstand van welgem. 
   Heere Berkhout, nomine uxoris blijkens een daar van door 
   sijn Ed. gegeven declaratoir (: bij gemis van ’t daar van ge- 
   passeert behoorlijk instrument:) den 27. Augus. deses jaars 
   getekent, als mede door het laater overlijden van Juffr. 
   Maria de Graad, van welcke de voorsr. Heeren Cornelis 
   en Jaques de Graad, en mejuffr. Wilhelma de Graad 
   eenige erfgenamen ab intestato gebleven zijn. deselve 
   verklaarden mits dese te constitueren en magtig te maaken 
   Johannes Diedrik Seekamp clercq ter secretarie der stad 
   Haerlem, ten eijnde om in naame deser Comparanten te 
   transporteren en in vollen eijgendom over te geven aan 
   en ten erflijken behoeve van de Heer Jaques de Graad 
   en Juffer Wilhelma de Graad een derde portie in 
   een huijs en erve staande en geleggend aan de NZ. 
   van de eerste nieuwe gragt, bekent volgens de laatste 
   opdragts brief ten westen de weduwe Bijvoet etc, en 
   sulks voor een summa van seven hondert Caroli guldens, 
   en nog de helft van twee huijsen staande en gelegen 
   naast elkanderen op de tweede nieuwe gragt, tussen 
   de kruijs en Jans straaten belend volgens de laatsten 
   opdragt brief. voor de summa van drie hondert Caro- 
   li guldens, van welke bovengem. koopspenñ de Com- 
   paranten bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende 
   daar benevens dese respective koperen te wagten en te 
   wharen als naa coustume locaal en erfkoopregt is. 
   onder verband van haar personen en goederen ten be- 
   dwang en submissie als na regten, met belofte van ra- 
   tihabitie en indemniteijt actum Harderwijck den 27 
   october 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde 
   de Heer J.B. de Vries onsen mede raads vrind, en ver- 
   klaarde in optima juris forma te constitueren en magtig 
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   te maken kragt deses de Heer en mr. Johan Schrassert 
   eerste momber deser provincie, en Advocaat voor 
   den Hove provinciaal van Gelderland, ten eijnde 
   om den Comparant voor welgem. Hove advocande 
   te bedienen en patrouneren in sodane appels proce- 
   dure, als denselven als geappelleerde op en tegen de 
   Heer P.W. van Haersolte als appellant is hebbende, 
   daar van de acte van appel van de rigteren bank 
   deser stad aan den Hove Provinciael den 25. meij 
   en verburging den 20. junij 1781, en contra verburging 
   den 28. julij daar aan volgende gepasseert zijn, daar 
   in alle termijnen regtens te respicieren, decrete en 
   sententien te aanhoren, ook des noods te caveren, 
   accorderen, transfigeren, en wijders in ’t generaal alles 
   te doen en te laeten geschieden, ’t geen Compart. 
   selfs present zijnde soude kunnen mogen of moe- 
   ten doen, mat magt van substitutie, belofte van 
   ratihabitie en indemniteijt ueterisiwe sublan- 
   sulis de jure solitis ac necessaris. onder verband en 
   submissie als na regten Actum den 1. Novemb. 1781. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmee- 
   steren compareerde Decemer Raijen, sig willende veran- 
   dersaten, heeft naa sijn vermogen aan sijn drie min- 
   derjarige kinderen, met naamen Jan , Aaltje en Peter  
   geprocreërt bij wijlen Rijkje Reijers voor s’moeders ver- 
   sterf bewese aan ijder twaalf stuijvers, te betalen als 
   ijder sal mundig weesen. 
   waar mede waaren te vreden Jan Raijen en Ebben  
   Dirks bij de magistraat aangestelt voor voogden 
   des compareerde Geertje Spilner sig mede willende 
   verandersaten, verklaart voor s’vaders versterf aan haar 
   drie minderjarige kinderen, met naamen Frans Jan , 
   en Hendrikje bij wijlen Gilleam Brouwer verwekt, 
   aan ijder van haar te bewijsen twee schellingen te 
   betalen als mundig sal wesen 
   Hier waren aan over en mede te vreeden Peter Brouwer 
   en Carel Jurriaans bij de Heeren van de Magistraat 
   aangestelt tot voogden. 
   Voorts beloofden sij beijde dese haare respective 
   kinderen te sullen alimenteren, reden, kleden, en 
   een ambagt laaten leeren tot haar bestaan. 
   T’oirkonde is dit een en ander geapprobeert en getekent 
   in Harderwijck den 2. Novemb. 1781. 
 . 
   Voor deselve Schepenencompareerden mr Jacobus Apel- 
   doren als volmagtiger van Albert Wulfsen en Zara  
   Sievens echtel. ingevolge volmagt in dato d. 11. Au- 
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   gustus. 1781 voor den Schout en Schepenen van den 
   geregte van S’graavendeel gepasseert, die sulks be- 
   helsde, dewelke bekende in eenen vasten en stedi- 
   gen erfkoop te hebben verkoft, gecedeert, en getrans- 
   porteert, doende sulks kragte deses aan Peter Berend- 
   sen en Maatje Olofs echtel. een huijs en erf staande 
   en gelegen in de wollewevers straat, naast het huijs 
   van Jan Gelderman, en dat van de erfgenamen van 
   Cornelis Timmer, soo als het selve thans bij kope- 
   ren bewoont en gebruijkt word, zijnde beswaart 
   met een Jaarlijkse verpondinge behalven de stads 
   stuijvers van f 3 : 18 – 10 en sulks voor eene somma 
   van agt hondert en sestig guld. vrij geld, van welke koops 
   penningen den Comparant bekent voldaan te zijn. 
   belovende voorñ parceel te wagten en wharen kom- 
   mer vrij, en allen voorpligt, als van de verpondinge 
   tot over den jaare 1778 en het schoorsteen geld 
   en straat geld tot over den jaare 1779 daar van af 
   te doen als erfkoop regt is onder verband en sub- 
   missie als na regten. Actum Harderwijck d. 6. Novemb. 
1781. 12 Novemb   1781. 
  
geprothocoll ten   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Peter 
nieuw prothocol.   Berentsen en Maatje Olofs ehelieden, welke bekenden 
Rubr. wullenwevers  voor haar en haar erven, wegens opgenomen en ter 
straat fo. 220. Vs. markt  leen ontfangen penningen, opregt en deugdelijk schul- 
straat fo. 316. Vs   dig te wesen, aan en ten erflijken behoeve van den 
   Heer Willem Wilbers rustent predikant op Batavia. 
   vijf hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs. het stuk, waar 
   voor sij Comparanten beloofden jaarlijks op de verschijndag 
   (:heden over een jaar d’eerste:) aan rente te sullen betalen 
   drie gulden en tien stuijvers van ijder hondert gulden, en 
   daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, 
   welcke alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen 
   en mogen geschieden, mits drie maanden bevorens 
   opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. 
   capitaal, renten, en onverhoopte kosten, verbinden compa- 
   ranten een huijs met sijn plaats en verdere ap en depen- 
   dentie, staande in de wullewevers straat, naast het 
   huijs van de kinderen van Cornelis Timmer ter eenre 
   en het huijs van den Roeijdrager Gelderman ter andere 
   sijde, soo en als het selve in laatst leden september 
   in het openbaar hebben gekoft van Albert Wulfsen, 
   waar toe dese penningen mede verstrekt hebben. 



 
337

ORAH 155     1781     fol. 165vso 
 
   dan nog een camer, uijtkomende in de groote markt 
   straat, naast het huijs van de weduwe Gerret Poel 
   ter eenre, en den uijtgang van het huijs van Harmen  
   Tapper ter andere sijde, volgens conventie van den 
   1. April 1774. met Hendrikje Gerrits weduwe Peter  
   Woutersen wegens des selfs alimentatie ingegaan 
   en gesloten, aan haar Comparanten onder anderen ver- 
   bonden, en ten prothocolle Rubr. marktstraat fo. 316 Vs. 
   geregistreert. Allen onder verband van haar personen 
   en goederen ten bedwang en submissie als na regten 
   met renunciatie van alle exceptien dese contrari- 
   erende in specie van ongetelden gelde Actum 
   Harderwijk den 12. Novemb. 1781 
1781. 15. novemb 
. geprothocoll ten   Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareer- 
nieuw prothoc. Rubr  de onse mede Raads Vriend de Heer J.B. de Vries 
Hoven f 75 en wulle,  welke bekende wel en deugdig schuldig te wesen aan 
wevers straat fo. 232  den WelEdelen Gestrengen Heer Matthijs Ooster oud 
   Schepen der stad Amsterdam, of des selfs regt verkrijgen- 
   de een summa van thien duijsent gulden, spruijtend 
   uijt hoofde van gerede, aan hem Compart. toegetelde 
   penningen tot sijn genoegen ontfangen en genoten 
   aannemende deselve te restitueren over een jaar naa 
   dato deses met den interest van dien, tegens vier ten 
   hondert in het jaar en bij prolongatie gelijke interest 
   sullende ses weeken voor de verschijndag de opsage 
   moeten geschieden, of het capitaal telkens weder voor 
   een jaar geprolongeert gehouden werden, verbindende den 
   Comparant hier voor sijn persoon en goederen, en tot een 
   speciaal onderpand. 
   1o. sijn getimmer staande binnen de smeepoort deser stad 
   soo en als het selve tegenswoordig bij Heer Compart. bewoond 
   en gebruijkt word. 
          2o. het getimmer staande aldaar naast aan genaamt de Vier 
   gebroeders. 
          3o. het gebouw daar de stoof en teerketel in zijn 
          4o. de overdekte lijnbaan, en een blok waar in vijf huijsen gelegen 
   buijten de Luttekepoort. 
          5o. de ses huijsjes staande agter de muur binnen dese stad 
   breder bij het stads boek bekent quo relatio. en eijndelijk 
          6o. bij dese mede ex supra abondanti bij parate executie en 
   aankeringen verwillekeurende, als doende kragte deses alle 
   gerede goederen, die tot Comparants gemelde Fabriquen zijn 
   behorende, om daar aan alle schade te kunnen verhalen 
   met renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden 
   gelde onder submissie als naa regten Actum Harderwijck den 15. 
   November 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde 
   Jan Gerretsen oud van jaaren, en sijn verstand en uijt- 
   spraak ten vollen magtig, en verklaarde bij sijn levenden lijve 
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   te disponeren in deser voegen. 
   dat hij vooraf casseert en te niette doet alle voorgaande 
   testamentaire en uijtterste dispositien, en kragt deser te 
   nomineren en institueren tot sijn eenige en universele 
   erfgenamen Gerret Reijersen en Dreesje Brands Eheliedr 

   en bij vooraf sterven haare kinderen in egale deelen, soodanig 
   dat deselve sullen hebben en genieten den vollen en vol- 
   komen eijgendom van sijne natelatene gerede en ongerede 
   goederen, niets daar van uijtbescheijden, en sulks met uijt 
   sluijting van sijn naast bestaande vrinden, mits dat 
   voorsr. ehelieden sullen gehouden en verpligt zijn, hem 
   Comparant tot sijn dood toe van het nodige t’onderhouden, 
   voorts stervende hem behoorlijk en ordentelijk naa sijn 
   staat te sullen laeten begraven 
   Begerende dat sijn laatste en uijtterste wille sal gelden 
   als testament legaat, codicil, of andere betere als 
   deselve na regten best kan bestaan. 
   T’oirkonde is dese bij ons besegult en getekent in Hierden 
   op de Erve van depot den 16. november 1781, en was ne- 
   vens twee cachetten in rooden lakke gedrukt gete- 
   kent H.H. Pannecoeck J.H. Apeldoren 
 
   Voor deselve Schepenen compareerde Johan Christoffel  
   Wulvink koopman woonagtig te Lusteringhausen dog 
   hier present, en negotierende op de naam en firma van 
   Anthon Moriaan, dewelke verklaarde in de beste en 
   bestendigste forma regtens te constitueren en volmagtig 
   te maaken, sulks doende kragt ende mits dese mr. J. Gelder- 
   man junior, Advocaat binnen dese stad, ten eijnde om 
   naamens de Comparant, het zij in der minne, het zij bij 
   peijndinge ofte andere ingangen regtens in te vorderen 
   en t’ontfangen sodanige penningen, als den Comparant 
   van Hendrik Jansen koopman binnen dese stad mogte 
   komen te competeren, deselve te ontfangen, en daar voor 
   te quiteren, voorts termijne te respicieren, accorderen 
   transfigeren, caveren, en generaliter soo in als buijten 
   regten, dese comparant te representeren, sententien te 
   aanhoren deselve tot den uijteijnde toe te vervolgen 
   en van de nadelige t’appelleren, voorts alles voor desen 
   Comparant te doen, verrigten en te laaten geschieden 
   wat de geconstitueerde het best oorbaar sal voorkomen 
   en dese Comparant selfs present zijnde, soude kunnen 
   mogen, en ook moeten doen, verder verklaarde de Compart. 
   wel expresselijk, indien sulks mogte gerequireert worden, 
   den geconstitueerde mits dese teffens volmagtig te ma- 
   ken om des Comparants Boek en rekening, uijt name 
   en in der ziele van hem Comparant met solemnele eede 
   te bevestigen, alles met magt van substitutie, belofte 
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   van ratihabitie en indemniteijt, mits de geconstitu- 
   eerde verpligt blijve te doen behoorlijk bewijs rekening en 
   reliqua Actum Harderwijck den 17. Novemb. 1781. 
  
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Jan Volten 
   en Hendrikje Karssen ehelieden, beijde haar verstand ten 
   vollen magtig, en verklaarden nae inheesie van haar 
   mutuele tugts dispositie van d. 9. April 1774. tot con- 
   sevatie van de rust en egaliteijt tussen haare respective 
   kinderen, over haar goederen, haar van God Almagtig 
   gegeven, in deser voegen te disponeren 
   Voor af in bedenking nemende dat haar oudste soon bij 
   het ingaan van sijn huijwlijk xxxx een uijtest gekregen heeft 
   uijt den gemeenen boedel, mits gaders een huijs met de 
   gehele Bakkerij staande in de kleijne markt straat op 
   de hoek van de koornmarkt, ’t welck hij in collatie 
   wederom soude moeten inbrengen, en sulks mogelijk veel 
   oneenigheden soude veroorsaken, maar om sulks soo veel 
   mogelijk te prevenieren, begeren de Comparanten, dat 
   haar gemelte soon het selve als een prelegaat in eijgen- 
   dom sal hebben en behouden, waar tegens haar twee andere 
   soonen Peter Volte en Jan Gerret Volte dit volgende sullen 
   voor uijtgenieten te weten 
   Peter Volte een Huijs staande in de Groote poortstraat 
   tussen de huijsen van Mevrouw de weduwe Burgemeester 
   Apeldoren, en dat van Jan IJsendoorn, soo als bij haar Comparant 
   bewoont werd, waar tegens gemelde Peter Volte aan de 
   gemenen boedel sal uijtkeren, de summa van drie hondert 
   guldens 
   Jan Gerret Volte sal hebben twee weijcampen gelegen onder 
   Elburg groot agt gresen, soo als tegenwoordig in pagt gebruijkt 
   werd bij Gerbrand Balck. 
   nog een weijkamp gelegen onder Oosterwolde groot vijf en 
   een half greesen gelijk in pagt gebruijkt werd door gemelde 
   gerbrand Balck, sullende hier tegen uijtkeren drie hondert 
   gulden. 
   dat peter en Jan Gerret tegens den uijtset met het geene 
   verder Bartus genoten heeft, en sal behouden, sullen daar 
   tegens voor uijt genieten de posselijn kas staande in de sijca- 
   mer naa de sijde van het huijs van mevr. Apeldoren 
   met het posselijn dat er in en op is, buijten het sijlverwerk, 
   ’t welck sij met haar beijden egaal sullen verdelen. 
   daar benevens sal ijder van haar beijden profijteren een dosijn 
   posselijne Borden 
   Ook sullen sij hebben de glase kast, staande in de agter 
   camer, benevens all het Tin en koper dat er in is, welcke 
   sij saam onder haar beijden gelijk sullen verdelen. 
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   Dat Peter en Jan Gerret saamen sullen verdelen de klederen 
   kleijnodien, sijlver en goud, mits gaders alles wat behoort tot 
   het lijf van de tweede Comparante, soodanig nogtans, dat 
   Hendrica Volte, dogter van Bartus Volte en Lubbertje Reij- 
   ers Ehelieden een derde part in de klederen, linnen en wol- 
   len tot haar lijf gehorende mede sal genieten (: sonder 
   eenige juwelen, goed, of sijlver, ’t welck peter en Jan 
   Gerret alleen sullen profiteren:)  onder die mits, dat ge- 
   seide klederen sullen verblijven onder de bewaring van 
   haar voorsr twee Oomen, om deselve van tijd tot tijd 
   aan Hendrica Volte te geven, als deselve sal van noden heb- 
   ben. 
   Peter Volte en Jan Gerret Volte sullen eijndelijk nog 
   voor uijt hebben ijder van haar beijden twee dosijn bedde- 
   lakens, en ijder twee dosijn kussen sloopen, ijder van 
   haar beijden een bed met sijn toebehoor en twee dosijn 
   groote nieuwe servetten, en ijder twee grote tafellakens, 
   voor het overige sal den gehelen boedel naa dode 
   der langstlevende onder haar drie voornoemde soons ega- 
   lijk in vriendschap werden verdeelt 
   Begerende en versoekende, dat haar drie kinderen in 
   allen dese volkomen genoegen sullen nemen, en dese 
   haar testamentaire en uijtterste dispositie agtervolgen, 
   en in allen deelen respecteren, als een dispositie tussen 
   ouderen en kinderen gemaakt 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen 
   Harderwijck den 20. November 1781 was nevens twee cachetten 
   in rood lak gedrukt getekent H.J. Schrassert J.H. Apeldoren 
 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Har- 
   tog Abraham koopman woonagtig te Amersfoort, dog 
   alhier present, dewelcke verklaarde in de beste en besten- 
   digste forma regtens te constitueren en volmagtig te 
   maaken, sulks doende kragt ende mits desen doct J. Gel 
   derman junior advocaat binnen dese stad, ten eijnde om 
   naamens den Comparant het zij in der minne, het zij bij 
   peijndinge ofte andere behoorlijke ingangen regtens 
   inte vorderen en te ontfangen sodanige penningen als hem 
   Comparant van Hendrik Jansen koopman alhier woonagtig, 
   mogte komen te competeren, en daar voor te quiteren, voorts 
   namens dese Comparant termijnen te respicieren, caveren 
   accorderen, transfigeren, decreten en sententien te aanhoren 
   deselve ten uijteinde, en tot de finale executie toe, te 
   vervolgen, en van de nadelige te appelleren, verder generaliter 
   hier omtrend soo in als buijten regten desen Comparant te re- 
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   presenteren en te doen verrigten en te laeten geschieden 
   wat den geconstitueerde het oirbaarste sal voorkomen 
   en de Comparant selfs soude kunnen mogen, en ook moe- 
   ten doen, en ofschoon het een of ander in deesen ware geomit- 
   teert, ofte daar toe een nader of speciaalder volmagt wier- 
   de gerequireert, wilde hij Comparant hetselve alhier 
   voor geinfereert gehouden hebben, alles met magt van 
   substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt 
   mits de geconstitueerde verpligt blijve te doen bewijs 
   rekening en reliqua Actum Harderwijck d. 21. Novembr 
   1781. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde M.S. van Cooth 
   mede. doct. des Quartiers van Neder Veluwen, en der stad Har- 
   derwijck verklarende, dat de Heer Arnold Richard de  
   Wolff vaandrig in het Regiment van den Heer Lieut. 
   Generaal Leusden, den tijd van drie weeken, dat alhier 
   met verlof geweest is, wegens swakheijt met gestadige 
   binnen koortsen gesukkelt, en nu sedert eenige dagen 
   aan een irreguliere afgaande koorts heeft gelaboreert, 
   die alnog continueert, is daar bij swak en ongestelt van 
   lighaam; om dese redenen, en wegens vreese van swaar- 
   dere koorsen en andere toevallen, die uijt sodanige onge- 
   steltheijt des lighaams souden kunnen proflueren oorde- 
   le het niet raadsaam dat sijn WelEd. sig op reijs naa het 
   guanisoen begeve Actum Harderwijck d. 22 November 1781. 
  
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wier- 
   den Burgen als voorvanks regt is J. van Voorst en J.C.A.  
   Eijlard preceptor zwart. class. van ’t Veluw. Gymnasium alhier 
   voor het erf en sterfhuijs van wijlen Johanna Apeldoren 
   des beloofde Juffr Helena Apeldoren als erfgenaam ex te- 
   stamento van wijlen voorñ haar suster Johanna Apeldoren, alhier mede present, 
   dese haare Burgen te vrijen als regt is. Actum Harderwijck den 
   22 Novembr. 1781. 
  
   Voor Scheltinga en Apeldoren Schepenen compareerde den 
   Heer Petrus Koning mede doctr en Vrouwe Gosina van  
   Emst ehelied. welke bekenden in een vast en stedigen 
   erfkoop uijt de hand te hebben verkogt, en kragt deses te 
   cederen en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
   Geijsbert Knipschaar, en Geertje Loge Ehelieden een hof met 
   het getimmer daar in, gelegen even buijten dese stad in de 
   Touwbaan, tussen de hoven van den Roeijdrager Jan Gelder- 
   man ter eenre en die van den oudmuntmeester Craemer, 
   soo als bij Comparanten is gebruijkt geweest, doende in or- 
   dinaris verponding sonder stads stuijvs. f 2 : 10, sulks voor een 
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   somma van agthondert en vijftig gulden vrij geld, waar van 
   Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, des beloof- 
   den voorsr parceel te wagten en wharen kommervrij, en alle 
   voorpligt, tot de verponding 1780 incluijs daar van afte doen als 
   erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten Actum 
   Harderwijck d. 23. Novembr 1781. 
  
   Voor Schrassert en Van Choot Schepenen compareerden Jan  
   Moojen en Maria de Vries eheliedr., dewelke bekenden bij 
   publijcque verkopinge d.d. 28. octob. 1780 te hebben verkocht 
   en alnu kragt deses te cederen transporteren en in vollen 
   eijgendom overtegeven 
   1o aan en ten erflijken behoeve van Hilletje en Nolda  
   Smit een huijs en erve staande in de Vijhestraat naast 
   het huijs van de Heer J.H. van Erckelens ter eenre, en dat 
   van Rijket van Otterlo ter andere sijde, soo als het selve 
   thans bij de verkoperen selve bewoont werd doende het 
   selve in ordinar. jaarlijkse verpondinge behalven de 
   stads stuijver f 3 – 10 – 2 en straatgeld f 1 : 10 -, en sulks om 
   en voor een summa van sevenhondert en vijftig caroli guldens 
          2o aan en ten erflijken behoeve van Rijkje Peters we- 
   duwe van Wouter Jansen mede een huijs en erve staande in de 
   groote markt straat, naast het huijs van Jan Moojen 
   senior ter eenre en het nonnen straatje ter andere 
   sijde, soo als het selve thans bij Heijmerik Hendriks 
   bewoont word, doende dit parceel in ordinar. jaarlijkse ver- 
   ponding behalven de stads stuijvr. f : - 16 – aan straatgeld f : - 10 – 
   en sulks om en voor een somma van twee en seventig Carol. gulds 
   En wel beijde bovenstaande parcelen. met alle derselve ap 
   en dependentie lusten en lasten, geene van dien uijt gesondert 
   kunnende dese parcelen door de koperen aanvaart werden 
   op 1. januarij 1781. Voorts bekende sij Comparanten van voor~ 
   koopspenningen, soo van het eerste als tweede bovenstaande 
   parceel elk in het bijsonder ten vollen voldaan en betaalt 
   te zijn. Verder beloofden sij Comparanten voorñ verkofte parce- 
   len te sullen wagten en wharen kommervrij, en alle voor- 
   pligt daar van aftedoen, deselve te suijveren van de verponding 
   ordinaris en heestede geld over den jaare 1779 straatgeld 
   verschenen meij 1780 incluijs, alles verder soo als erfkoop 
   regt, en binnen dese stad gebruijkelijk is, onder verband van 
   personen en goederen met submissie en renunciatie ten 
   effecte als naa regten. Actum Harderwijck den 22. Novem- 
   ber 1780 
          Re d. 24. Novemb. 1781 
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1781. 4. decemb. gepro 
thocoll. ten nieuw pro-  Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Aaltje Jans 
thocol. Rubr Hierden  dogter van Jan Jacobsen en Maritje Jans in leven Eheliedr 
fo 366. Vs fo 367. Vs et  zijnde meerder jarig, geassisteert met haar broeder Jacob  
fo 370 Vs    Jansen, welcke bekende, voor sig en haar erven wegens 
   opgenomen, en ter leen verstrekte penningen opregt en 
   deugdelijk schuldig te weesen aan onsen meden Raads Vrind 
   den Heer Harmen Hendrik Pannecoeck en sijne erven 
   een capitale summa van vierhondert Caroli guldens ad 20 
   stuijvers het stuk, daar voor sij beloofde drie gulden en thien 
   stuijvers aan interesse van ijder hondert gulden te beta- 
   len alle jaar op den verschijndag (: die wesen sal heden 
   over een jaar de eerste :) en inval de interesse binnen twee 
   maanden naa de verschijndag niet voldaan wierde, sal den 
   Comparante de renten moeten betalen tegens vier gulden van 
   ijder hondert, en daar in te continueren tot de volle aflosse 
   toe, welke alle jaar op voorsr verschijndag sal kunnen 
   geschieden, mits drie maanden bevorens opgeseit of opge 
   eijscht zijnde. Tot securiteijt van geseijde capitaal rente, en 
   onverhoopte kosten verbind sij comparante een stuk saajland 
   groot vier schepel genaamt het Cloosterland, gelegen op 
   de hoge hierder Engh, tussen de landerijen van Wouter  
   Jansen, soo als bij hem selve gebruijkt werd. als mede 
   een camp saajland het Laar genaamt, groot ongeveer vijf 
   schepel, mede op den hogen hierder Engh gelegen, aan de 
   Oostkant een camp van de Heer mr. J.C.T. de Vries, en 
   aan de westkant de weduwe van Jacob Peelen, soo als sij 
   Comparante selve in gebruijk heeft, en eijndelijk haar 
   huijs en hof gelegen in hierden even buijten de broekstege 
   naast gelegen aan het land van Dries Harmsen aan den Oos- 
   ter kant, en aan de west kant de weduwe van Peter  
   Hannissen, soo als door haar selve bewoond werd. stellende 
   tot een verdere whaarschap haar persoon en goederen ten be- 
   dwang en submissie als na regten, met renunciatie van 
   alle exceptien, dese contrarierende in specie van ongetelden 
   gelde Actum Harderwijck den 4. december 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
   Dirk Proper als volmagtiger van sijn moej Elisabeth Proper 
   vermogens volmagt voor Schepenen deser stad d. 12. octobr 
   1779 gepasseert, en ons ten vollen bewust, verklaart uijt 
   de hand te hebben verkoft, en kragt deser te cederen en in 
   vollen eijgendom te transporteren aan Evert Slaap en Ja- 
   cobje Sijmons ehelieden en haar erven een huijs met sijn 
   ap en dependentie staande binnen dese stad in de Wulle- 
   wevers of Lutteke poort straat, naast het huijs van 
   den Heer Clemens Avercamp ter eenre, en dat van de 
   kinderen Andries van Asselt ter andere sijde, soo en als 
   bij sijn voorsr moej is bewoond en beseten geweest, ende sulks  
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   met alle regt en geregtigheijt, doende in verponding met 
   de stad stuijver f 3 – 10 – 6 en straat geld eene gulden 
   voor een summa van vijf hondert en vijftig gulden vrij geld 
   daar van Comparant in sijn qualiteijt bekent voldaan en betaalt 
   te weesen, des beloofde voorsr huijs te wagten en wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 1780 
   heerstede gelt ult. junij 1781 en straat geld meij 1781 
   incluijs, daar van aftedoen als erfkoop regt is, waar 
   toe de persoon en goederen van sijn principaal is verbin- 
   dende, onder bedwang en submissie als na regten. Actum 
   Harderwijck den 5. decemb. 1781. 
 . 
   Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Lucas  
   Koldeweij en Cornelia van Ebbendorp Ehelieden, gesien 
   hebbende uijt sekere testamentaire dispositie door 
   Johanna Koning in leven huijsvrouw van Herma- 
   nus Casijn Zuijrmondvoor Schepenen deser stad op den 
   30. Augus. 1779 gepasseert, dat de eerste Comparant Lucas 
   koldeweij daar bij was geinstitueert tot haar eenig 
   en universeel erfgenaam in deser voegen, dat Compa- 
   rant geen vrije dispositie over haar goederen soude 
   hebben tenzij bij extraordinaire toevallen etc als 
   met meerder bij voorsr testamente te verneemen quo- 
   relatio. 
   Dat Comparanten dit poinct rijpelijk in overweging 
   genomen hebbende, ook dat haar voorsr. Eheman 
   sijn leven lang in den boedel getugtigt bleef, en ook 
   selfs mondeling geinformeert waare, dat naa beta- 
   ling der boedels schulden wijnig ofte niet soude overblij- 
   ven, en haar geensints convenieerde heel veel kosten te 
   maaken, en geld op het onsekere uijtteschieten, met 
   rijpen raade geresolveert zijn geworden, van dese haar 
   erfnisse aftesien, en opentlijk te declareren voor sig en 
   haar nakomelingen, van dese haar erfinstelling te 
   renuncieren, gelijk sij renuncieren, kragt en vermits 
   dese deselve met alle lusten en lasten, schaden en 
   baaten overlaten aan het dijaconie weeshuijs der 
   stad Harderwijck, ofte der selver tijdelijke provisoiren 
   om bij gemelte testamente benoemt, als executeuren 
   daar mede te doen en te handelen, sonder sig direct nog 
   indirect, daar mede te willen bemoejen Actum Har- 
   derwijck den 6. decemb. 1781. 
  
   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareer- 
   den Lubbertus Bunskerken en Hendrik Cirkel Junior 
   tijdelijke provisoiren van het dijaconie weeshuijs 
   binnen dese stad, door de Heeren van de Magistraat 
   bij resolutie van den 30. November 1781 hier toe speci- 
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   alijk geautoriseert en bij testamente van Johanna Ko- 
   ning in leven huijsvrouw van Hermanus Casijn Zeuijrmond 
   voor deser stad Schepenen op d. 30. Augus. 1779 gepasseert, aan 
   gestelt tot executeurs testamentair, voorts gesien de 
   gerigtelijke renunciatie, door Lucas Koldeweij en Vrouw 
   den 6. decembr. 1781 opgerigt, welcke daar bij gedeclareert heb- 
   ben van haar daar bij vermaakte erfnisse aftesien, 
   verklaren te constitueren en magtig te maaken 
   doende sulks kragte deser den Heer en Mr. Evert Jan  
   Ammon, Scholtis des ampts eede, om te compare- 
   ren voor den Heere Landdrost van Veluwen, of des selfs 
   geautoriseerde, en twee geerfde gerigtsluijden, om 
   door den landschrijver van Veluwen voorsr. testamente 
   in originali naa Landregten te doen registreren, 
   als mede de registrature van het selve te besor- 
   gen ter plaatse, waar de geconstitueerde sal nodig 
   oordelen, voorts Hermanus Casijn Zeuijrmond als wedu- 
   wenaar boedelhouder en tuftenaar in der minne aante 
   spreken, en des noods gerigtelijk te constringeren tot 
   het formeren en over te geven van een land regtelijke 
   staat en inventaris van den aligen boedel, deselve soo 
   nodig te loquatreren en debattheren, daar omtrend, en 
   mitsgaders in alles wat mogte voorkomen, in en omtrend 
   dese nalatenschap, den selven in regten te betrekken, 
   aan leggende ofte verwerende te ageren, de nodige in- 
   gangen regtens te verkiesen, de termijnen te respicieren, 
   sententien en decreten t’aanhooren, voordelige ter exe- 
   cutie te doen leggen, van de nadelige t’appelleren 
   voorts caveren, accorderen, transfigeren, penningen te 
   ontfangen, daar voor te quiteren, en generalijk alles te 
   doen, en te laaten geschieden, wat comparanten quali- 
   tate predicta souden kunnen of mogen doen, en soo tot 
   een of ander nader of specialer volmagt gerequireert 
   wierde, wil gehouden hebben, als of in dese geinfe- 
   reert waare, alles met magt van substitutie, belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt, mits de geconsti- 
   tueerd verpligt blijve te doen bewijs rekening en 
   reliqua. actum Harderwijck d. 6. december 1781. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden Reijer Gerretsen den Grooten 
   Jongman en Bruijdegom ter eenre, en Hendrikje Tijmons 
   weduwe van Renger Jansen Bruijd ter andere sijde, voorts 
   compareerden mede Gerret den Grooten en Harmtje Jans 
   ehelieden, zijnde d’ouders van den Bruijdegom, welcke ver- 
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   klaarden in dit aanstaande huijwlijk te consenteren, 
   dat de twee eerste Comparanten verklaren, met elkanderen 
   te willen ingaan een wel en wettig huijwlijk om het selve 
   na kerken ordre te laaten insegenen en bestedigen 
   op volgende conditien en voorwaarden. 
   Dat Bruijdegom tot stuur van dit huijwlijk sal aan 
   brengen alle sijn reets hebbende, en namaals van sijn 
   ouders of vrienden aan te erven goederen. 
   de Bruijd daar en tegens alle haar reets hebbende 
   gerede en ongerede goederen, niets uijt bescheijden, mits 
   gaders ’t gunt sij staande huijwelijk mogt komen 
   aan te erven. 
   Omtrend dese aangebragte en aan te erven goederen 
   sal plaats hebben gemeenschap van goederen. 
   Soo bij doode der eerst stervende kind of kinderen uijt 
   dit huijwlijk na bleven, sal den eene helft van den 
   gehelen boedel vererven op de kinderen, blijvende 
   in soon val vrugt gebruijk van dese helfte 
   bij de langst levende gedurende sijn of haar leven. 
   Komt kind of kinderen te sterven, sal de langst le- 
   vende daar van erfgenaam zijn, sonder dat het van het 
   eene kind sal sterven op het ander 
   Geen kinderen voor handen zijnde, sal den langs levende 
   in vollen eijgendom eeuwiglijk en erflijk hebben en 
   besitten haar lieder inboedel, have, vee, en verder 
   Bouwmans gereetschap, en wat tot de boerderij is 
   gehorende. 
   Maar alles wat hier buijten in den boedel bevonden werd, 
   in specie ongerede goederen, sullen in soo verre ster- 
   ven devolveren op de langst levende, waar over de- 
   selve vrijelijk sal kunnen disponeren, ook des noods 
   te kunnen veralieneren en verkopen, maar stervende 
   sal het overschot verblijven, aan haar beijder erfgena- 
   men en naaste vrienden, en sal in twee egale delen 
   werden gedeelt, gaande d’eene helft aan sijde van den 
   Bruijdegom, en de andere helft aan sijde van de Bruijd 
   Ten aansien van haar klederen, en verder lijfs behoor 
   reserveren beijde Conthoralen om daar over bij de warme 
   hand, ofte bij een handschrift, dat in dese voor gein- 
   sereert werde gehouden, vrijelijk en onbelemmert te 
   kunnen disponeren 
   voorts behoudende de magt, om in het generaal nader 
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   te kunnen disponeren. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijck den 
   8. december 1781. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde M.S.  
   van Cooth mede. doctr. des Quartiers van Nederveluwe en 
   der stad Harderwijck, verklarende dat de Heer Arnold  
   Richard de Wolff veendrig in het regiment van den Heer 
   Lieutenant Generaal Leusden sedert mijn attest van den 
   22. Novembr. laatstleden, wel wat gebetert is, soo, dat 
   de afgaande koorts voor eenige dagen is agter gebleven, 
   dog dat door de nog resterende koorsstoffen en lighaams 
   swakheijt bloot staat voor een recidive die (: buijten 
   andere toevallen :) onvermijdelijk is, als sig aan de kouw- 
   de lugt exponeert, waarom ik sijn WelEdele ernstig 
   heb gerecommendeert niet alleen hij in dit guure sai- 
   soen niet op reijs te begeven, maar ook om gemelde rede 
   nen in huijs te blijven, tot dat in staat is, de injurien 
   van de lugt te verdragen, en niet eerder naar het guar- 
   nisoen te gaan voor dat de fatigues van de reijs, sonder 
   vreese van toevallen kan tegen staan Harderwijck 
   den 11. december 1781. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden Evert Schaap en 
   Jacobje Sijmons Ehelieden, welke bekenden voor sig en 
   haar erven uijt de hand te hebben verkoft, en kragt deser 
   te cederen en in vollen eijgendom te transporteren aan en ten 
   erflijken behoeve van Harmen Tapper en Eva te Let 
   Ehelieden een huijs en erve in de groote poort straat 
   naast het huijs van den Heer Oud Burgermeester Boonen 
   ter eenre en dat van de Weduwe Gerret Poel ter andere 
   sijde met de gang daar agter uijt komende in de groote 
   markt straat, doende in verponding met de stad stuijver 
   drie gulden tien stuijvers, aan straat geld met de gang 
   f 1 : 5 – voor vier hondert en vijftig gulden vrij geld, waar 
   van Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
   des beloofden Comparanten voorsr huijs te wagten en wha- 
   ren kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 
   1779 heerstede geld tot ult. junij 1780 en straat geld tot 
   1e. meij 1780 daar van afte doen als erfkoop regt is onder ver- 
   band en submissie als na regten, Actum Harderwijck den 13. 
   december. 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Ma- 
   retje Gerrets Weduwe van Jochem Jacobsen, welcke verklaar- 
   de kragt deser uijt de hand te hebben verkogt, en over sulks 
   te cederen en transporteren een hof met sijn heggen haar 
   in vollen eijgendom toebehorende, gelegen ten eijnde 
   aan de enge steeg, naast het campje, dat de Heer 
   Burgermr. De Vries tabakt, en aan de andere sijde de touwbaan 



 
348

ORAH 155     1781     fol. 171 
 
   gelijk door Marten Dirksen in huur is gebruijkt, aan en ten 
   erflijken behoeve van Aris van Leeuwen en Evertje Momme 
   ehelieden voor een somma van veertig caroli guldens waar 
   van Comparante bekend voldaan en betaalt te wesen, des 
   beloofde voorsr. Hof op een ordinaris jaarlijkse verponding f : - 7 – 2 
   te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de 
   verponding over 1779 incluijs daar van afte doen als erfkoop 
   regt is onder verband en submissie als na regten Actum 
1781. 14. decembr   Harderwijck den 13. decemb. 1781. 
 . 
geprothocoll. ten   Voor Holthe en Schrassert Schepenen compareerden  
nieuwe prothocol.   Slaap en Jacobje Sijmons eheliedr. , welke bekenden voor 
Rubr. Wullewevers   sig en haar erven, wegens opgenomen en ter leen ont- 
straat fo. 127. Vs Hoven  fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
fo. 42. Vs.    aan en ten erflijken behoeve van den Hoog Welgeboren 
   Heer Peter Adam van Holthe en Vrouwe R.G.G. van  
   den Clooster Ehelieden, de somma van vier hondert gul- 
   dens ad. 20. stvs. het stuk, en daar voor belovende jaarlijks 
   aan renten te sullen betalen drie gulden thien stuij- 
   vers van ijder hondert op den verschijndag (: op allerheijligen 
   1782 d’eerste :) en daar mede te continueren tot de volle 
   aflosse toe, die alle jaar op gemelde verschijndag sal kun- 
   nen geschieden, mits drie maanden bevorens opgeseijt of 
   opgeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten 
   en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haar huijs 
   en erve staande binnen dese stad in de Wulle wevers of 
   Luttekepoort straat, tussen de huijsen van den gepentio- 
   neerde Sous Lieutenant G.C. Avercamp ter eenre, en het 
   huijs van de kinderen Andries van Asselt ter andere sijde, 
   soo als het selve door Dirk Proper, als volmagtiger van 
   Elisabeth Proper op den 5. deser aan haar getransporteert is, 
   en sij Comparanten selve bewonen. dan nog een hof buijten 
   de Luttekepoort tussen de hoven van dr. Heijendal ter 
   eenre, en die van Roelof Koning ter andere sijde, soo 
   als bij haar selve gebruijkt werd, stellende tot een 
   verdere whaarschap haare personen en goederen ten be- 
   dwang en submissie als na regten, met renunciatie 
   van alle exceptien dese eenigsints contrarierende, 
   in specie van ongetelden gelde Actum Harderwijck 
   den 14. december 1781. 
  
   Voor Holthe en Van Cooth Schepenen compareerden Jan  
   Loge en Hendrik Walter Kooplieden binnen dese stad in 
   visch ter eenre, en Paul Joseph Nolden Koopman in ceu- 
   len ter andere sijde, verklaren den 4. Julij 1780 saam met 
   elkanderen te hebben ingegaan en gesloten een contract 
   over de leverantie van schelvis, cabellauw en bokkem 
   welke ingevolge dat contract, de twee eerste Comparanten 
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   hebben gelevert en verkogt waar tegens de derde Comparant 
   deselve voldaan en betaalt heeft, sonder voor sig een duijt 
   provisie te berekenen. 
   in de maand junij of julij 1781 is gemelte Koopman 
   Paul Joseph Nolden binnen dese stad geweest om 
   met de twee eerste Comparanten dat selve contract 
   wederom te vernieuwen, en daar bij toegesegt en be- 
   looft haar lieder schelvis, cabellauw en bokkem 
   te sullen leveren aan geseide Paul Joseph Nolden, 
   dien volgens verklaren de twee eerste Comparanten 
   mits dese, dat sij haar schelvis cabellauw en bokkem 
   hebben verkogt en gesonden, en bij continuatie aan 
   den derde Comparant sullen senden, soo lang sij Con- 
   tractanten sulks samentlijk sullen goed vinden, 
   met dit beding, dat den een den anderen veertien dagen 
   bevorens sal moeten opseggen. 
   En op dat dese haare verklaring tot een behoorlijk 
   bewijs sal verstrekken, hebben sij deselve gerigtelijk 
   doen passeren. Actum Harderwijck den 17. december 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde 
   Vrouwe Willemina Heurdt, weduwe en getugdigde boe- 
   delhoudersche van wijlen de Heer P.D. Wolfsen, dewelcke 
   bekende in de beste en bestendigste forma regtens te con- 
   stitueren en volmagtig te maaken, sulks doende kragt 
   deses, de Heer K. Schoorl Jansz. Notaris residerende binnen 
   de stad Purmerende, ten eijnde om naamens de vrouwe Com- 
   parante, in Qualiteijt als Tugtenaarse voorñ aan te geven, 
   en naa bekomene taxatie, te betalen, het regt van 
   collaterale successie van soodane 1/8 portie in een huijs- 
   mans woning met ruijm dartig morgen land, staande en 
   gelegen in de wijde Wormer, soo en in dier voegen, als het sel- 
   ve met meerdere op de nevens gaande memorie, op huijden 
   dato door de Vrouwe Comparante ondertekent, staat gespecifi- 
   ceert quorsum relatio, zijnde voorñ 1/8 portie ingevolge 
   testamentaire dispositie, door doode van wijlen opgemel- 
   te Heer P.D. Wolfsen gedesolveert, op des selfs volle suster 
   Vrouw Arnolda Wolfsen. 
   Als mede uijt naamen en in de ziele van de Vrouwe Com- 
   parante het onder op de voorñ memorie van aangevinge 
   gestelde declaratoir (: namentlijk, dat sij Vrouwe Comparante 
   verklaart, geen meerder of andere goederen in de nalatenschap 
   van wijlen haar gemelte Eheman (: gelegen in de Wijde Wor- 
   mer :) te hebben gevonden het Collaterael Subject, dat soo 
   als in opgemelte memorie vervat staat :) indien en daar 
   sulks behoorlijk mogte gerequireert worden, met solemnele 
   eede te sterken, en verder in ’t generaal hier omtrend te 
   doen en laaten geschieden, het geen volgens coustume lo- 
   caal mogte vereijscht worden, en de Vrouwe Comparante 
   selfs soude kunnen, mogen, en ook moeten doen. 
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   Verder verklaarde de Vrouwe Comparante ook mits dese den opge- 
   melten Heer K. Schoorl Jansz. , teffens te constitueren en 
   volmagt te maken, om naamens de Vrouwe Comparante 
   q.p. de boven geñ. 1/8 portie in de voorsr. plaats te admi- 
   nistreren, deselve met en neffens de overige mede eijgena- 
   ren te verhuijren, huur contracten t’ ondertekenen, de 
   verschuldigde huurpenningen, het zij in der minne 
   ofte in cas van onwilligheijt met behoorlijke regts 
   middelen in te vorderen, te ontfangen, en daar voor te 
   quiteren, en de ongelden en lasten, soo als van ouds op dese 
   plaats gestaan hebben, voor soo verre de Vrouwe Compa- 
   rante haar aandeel betreft, ye voldoen, soo het getimmer 
   als andersints, van de nodige reoaratien te laaten voorsien, 
   als mede met en neffens de overige mede eijgenaren 
   all het regt, en geregtigheden dese plaats, uijt eenige hoofde com- 
   peterende, soo in als buijten regten, tam agendo quam de- 
   fendendo contra quotum que te helpen maintineren, 
   en inschelijk ook tegen te gaan, en te keeren, dat deselve 
   met geene nieuwe en verdere wederregtelijke lasten, servi- 
   tuten, ofte bekommeringen beswaart worde, als mede 
   in genere in dese, soo in als buijten regten te doen 
   en te laaten geschieden wat een getrouw administra- 
   teur verpligt is voor de Vrouwe Comparante het oir- 
   baarste sal zijn, en sij selfs present zijnde, soude kun- 
   nen mogen en moeten doen, en ofschoon het een of ander 
   in dese waare geomitteert, of daar toe een nader en 
   specialer volmagt gerequireert wierd, wilde sij Vrouwe 
   Comparante het selve voor geinfereert in dese wel ge- 
   houden hebben, alles met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt, ueterisque clou- 
   sulis de jure solitis en necessarus, mits de geconstitu- 
   eerde in allen gevalle verpligt blijve, te doen behoorlijke 
   verandwoordiging, bewijs, rekening, en reliqua, actum 
   Harderwijck d. 24. december 1781. 
  
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden en wier- 
   den Burgen als voorvanks regt is Gerret van Essen en Eij- 
   bert Gerretsen voor ’t erf en sterfhuijs van Gerretje Ger- 
   rets, in leven weduwe van Eijbert gerretsen, des beloofden 
   Hendrik van Essen, als erfgenaam van voorñ Gerretje 
   Gerrets, mede present, sijn voorñ Burgen te vrijen 
   en guaranderen als regt is alles ten effecte als naa 
   regten, en onder wedersijds verband van personen en goederen 
   met sousmissie als na regten. Actum d. 27. decembr. 
   1781. 
  
   Voor Pannecoeck en De vries Schepenen compareerde Dr. P.  
   Koning, en verklaarde in de beste en bestendigste forma van 
   regtens te constitueren en volmagtig te maaken, doende 
   sulks kragte deses mr. J.C. Huijsman om uijt naam en van 
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   wegens Heer Comparant, naa soo veele vrugtelose in- 
   stantien in te vorderen, alle des selfs uijt staande 
   pretensien, soo van afgeleverde medicijnen als anders 
   den geconstitueerde daar over bereeds geconsuleert, 
   welcke nader bij specificatien sullen op en over gege- 
   ven worden, om alle sodaneg gebrekige debiteuren 
   ’t zij vorder in der minne of met middelen regtens tot 
   betaling te constringeren, penningen te ontfangen 
   daar voor quitantie te passeren, en soo nodig te kunnen 
   en mogen transfigeren, en generalijk alles te doen 
   en laeten geschieden, het geen der saaken nodruft sal 
   vereijschen, en Comparant present zijnde, soude kunnen 
   mogen en moeten doen, met magt van substitutie, 
   belofte van ratihabitie en indemnisatie, mits doende 
   van alles behoorlijke rekeninge et reliqua. Actum 
   Harderwijck d. 29. decemb. 1781. 
 . 
1781. 31. decemb   Voor De Meester en Schrassert Schepenen en mede 
geprothocoll. ten nieuw  als geerfden op Veluwen compareerden den Heer en Mr Hen- 
prothocoll. Rubr Hier-  drik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelbertina Geertruij  
den fo. 400 Vs fo. 403. Vs  Schrassert Ehelieden tutore marito, en bekenden voor 
et fo. 401, en Hoven  haar en haare erven wegens opgenomene en ter leen 
fo. 73. Vs    ontfangene penningen, opregt en deugdelijk schuldig 
   te weesen, aan de Heer Derk van der Steeg Guarde du 
   Corps van sijn Hoogheijt den Heere Erf Stadhouder ofte 
   des selfs erven een capitale summa van vier duijsent 
   Caroli guldens ad twintig stuijvers het stuk, daar van 
   sij alle jaar op den verschijndag, die wesen sal den eer- 
   sten december naast komende, aan handen van Rent- 
   heffer of ordre beloofde te betalen eene interesse 
   van vier gelijke guldens, van ijder hondert, dog binnen 
   ses weeken na de verschijndag betalende, met drie gulden 
   en vijf stuijvers te kunnen volstaan, en daar in te continu- 
   eren tot de werkelijke aflosse des capitaals, dewelke 
   dan ook alle jaar sal kunnen of mogen geschieden, mits 
   de opsage een vierdeel jaars voor de verschijndag, zijn 
   de den eersten december, van een van beijden zijden gedaan 
   werde. Tot nakominge van het geen voorschreven, en secu- 
   riteijt van geseide capitaal, den comparanten verbinden kragt 
   deses haare personen en goederen, en daar en boven tot 
   een speciaal onderpand gestelt hebben navolgende par- 
   celen, vrije allodiale ongerede goederen, soo in het sche- 
   pendom van Harderwijck als op Veluwen gelegen. 
   als 1o. een erve en goed in Hierden gelegen genaamt Claren- 
   stroom, bestaande in het huijs, hof, bergschuur, boom- 
   gaard en vier campjes land, en al wat verder daar bij behoort 
   2o. een Hagen Akkermaalshout genaamt de Cleverbosch 
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   mede gelegen in Hierden. 
         3o.  een hagen of holtgewasch genaamt ingens hagen 
   insgelijks in Hierden gelegen 
         4o. een camp lands genaamt het molencampje, merendeels 
   sterrenbosch wijse met plantsoen bepoot aan de Weijsteeg 
   zijnde alle vier parcelen in de vrijheijt van Harderwijck 
   kennelijk gelegen 
         5o. de vier Sint Joris hoeve campen gelegen agter de stads 
   weijde, dog onder den ampte van Ermelo Buurschap 
   Tonsel, zijnde alles met Akkermaalshout, en opgaan- 
   de boomen bepoot. ten eijnde om daar aan ten allen 
   tijde, alle hinder schade en kosten te kunnen verha- 
   len, met submissie aan alle Heeren, hoven Rigteren 
   en Gerigten, speciaal mede den Hove provinciaal van Gel- 
   derland, onder renunciatie van alle exceptien, in specie 
   van ongetelden gelde. 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen en als geerfden op Veluwe 
   nevens de Comparanten, dese getekent en besegult in 
   Harderwijck d. 15. decemb. 1781 was nevens vier cachetten 
   in swart lak, met diverse handen getekent W. de  
   Meester, H.J. Schrassert, H.G. Wolfsen, E.G. Wolf- 
   sen 
          Rax d. 31. decemb. 1781 
 
     Lectumet Recognitum 
         d. 11. Januarij 1782. 
 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Jan  
   Gelderman dewelcke verklaarde in de beste en bestendigste 
   forma regtens te constitueren en volmagtig te maken 
   sulks doende kragt ende mits dese, de Heer en mr. J. 
   A. van der Spijk advocaat in s’Hage, ten einde om 
   namens den Comparant, ’t zij in der minne, ’t zij met 
   behoorlijke middelen ofte ingangen regtens in te vor- 
   deren en te ontfangen all sodane penningen, als hem 
   Comparant van de Heer W.H. de Vries Capiteijn ten 
   dienste deser Lande thans guarnisoen houdende in s’ 
   Hartogenbosch, zijn competerende, daar voor te quite- 
   ren, voorts naamens dese Comparant termijnen te re- 
   spicieren, caveren, accorderen, transfigeren, decreten en sen- 
   tentien te aanhooren, deselve ten uijtsijnde, en tot de 
   finale executie toe te vervolgen, en van de nadelige 
   t’appelleren, verder generaliter in desen, soo in als buijten 
   regten den Comparant te representeren, en te doen verrig- 
   ten en te laaten geschieden, wat den geconstitueerde 
   het oorbaarste sal voorkomen, en dese comparant 
   selfs present zijnde soude kunnen, mogen en ook moeten 
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   doen, en ofschoon het een of ander in desen waare geomit- 
   teert ofte daar toe een nader en speciaalder volmagt gere- 
   quireert wierde, wilde hij Comparant het selve voor 
   in deesen als van woord tot woord geinfereert, gehouden 
   te hebben, alles met magt van substitutie be- 
   lofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de ge- 
   constitueerde verpligt blijve, te doen behoorlijk 
   bewijs rekening en reliqua. Actum Harderwijck den 
   16. Januar. 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Gerret  
   van Nijendaal en Egbarta Eggen ehelieden, welcke ver- 
   klaarden voor sig en haaren erven in een vasten stedigen 
   erfkoop uijt de hand te hebben verkoft, en kragt deser 
   te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
   Daniel Arendsen en Aaltje Jans Ehelieden een Hof 
   met sijn getimmer, gelegen tussen de Lutteke poort en 
   smeepoort in een gangetje, tussen de hoven van Jan  
   Gelderman senior, en die van Rijket van Otterlo, doende 
   in verponding ordinaris jaarlijks sestien stuijvers, voor 
   twee hondert en dartig gulden, waar van Comparanten be- 
   kennen voldaan en betaalt te weesen, des beloofden voors. 
   hof te wagten en wharen kommervrij, en alle voor 
   pligt daar van afte doen, tot de verponding over 1780 incluijs, 
   als erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
   Actum Harderwijck den 16. Januar. 1782. 
1782. 18. januar. 
geprothocoll. ten nieu-  Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden 
we prothocol Rubr Lan- Willem Jansen Wijnen en Petertje Roelofs ehelied. welke 
derijen tussen de   bekenden voor sig en haare erven opregt en deugdelijk schuldig 
Broek en Landsteeg  wegens opgenomen en ter leen ontfangene penningen schul- 
fo. 151. Vs   dig te zijn aan Vrouwe Anthonetta Schrassert douariere 
   Markloff en haaren erven een summa van seven hondert 
   Car. guldens ad 20. st. ’t stuk, daar van sij beloofden, en bij dese 
   aannamen jaarlijks op den verschijndag, heden over een jaar 
   d’eerste, en soo vervolgens te sullen betalen eene rente van 
   drie gulden en thien stuijvers van ijder hondert, tot de finale 
   aflosse toe, welcke alle jaar op derselver verschijndag sal 
   kunnen en mogen geschieden, mits van d’eene of andere sijde 
   een vierdeel jaars bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde. 
   Tot securiteijt van welck capitaal, de Comparanten verbonden haar 
   personen en goederen, en tot een speciael onderpand, stellen een 
   camp lands groot twee mudden gesaej de Fraterscamp genaamt 
   gelegen voor dese stad in de Broeksteeg, waar aan geland zijn 
   de kinders van Jan Franken, alles onder renunciatie 
   van alle exeptien, in specie die van ongetelden gelde 
   en submissie als na regten. Actum Harderwijck den 18 Ja- 
   nuar. 1782. 
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   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen, compareerden Gerret  
   Hesselsen Fijnvandraat en Petertje Willems ehelieden, beijde 
   met ons gaande en staande, en ijder haar verstand volko- 
   men magtig, en verklaarden uijt loutere liefde en toe 
   genegentheijt, sonder inductie ofte persuatie van ijmand 
   malkanderen, en den een den anderen, doende sulks recipro- 
   ce kragte deser te legateren en te bemaken het vrugt- 
   gebruijk van alle haar gerede en ongerede goederen, 
   geene van dien uijtgesondert, om deselve door de langst 
   levende, sijn ofte haar leven lang na tugtsregten te 
   besitten en te gebruijken, buijten tegen seggen ofte be- 
   spiering van ijmand 
   Willende en begerende dat dese haare uijtterste en laat- 
   ste wille, naa dode der eerst stervende effect sal sorte- 
   ren en gelden als testament, legaat, codicil of andere 
   betere forme, als ’t best naa regten kan bestaan. 
   T’oirkonde is dese bij ons als Schepenen getekent en be- 
   segult binnen Harderwijck den 22. januar. 1782. was nevens 
   twee cachetten een in swart, en een in roode lak gedrukt 
   getekent D. Boonen J.H. Apeldoren 
 
   Voor Pannecoecken Scheltinga Schepenen compareerden 
   Jan Jacobsen van Beekhuijsen en Dirkje Lubberts Ehe- 
   lieden, welcke bekenden, den 12. deser maand uijt de 
   hand te hebben verkoft, en kragt deser te transpor- 
   teren aan Peter Lubbertsen Hop en Rijkje Peters 
   Eheliedr. en haar erven een math Hoojland, gelegen 
   in de groote oude mehen, te wandelen gaande met 
   Bartus Volte, en Jannetje Reijers, en Jannetje  
   Dirks, voor vijf hondert Carol. guldens ad 20. stuijvs ‘t 
   stuk, waar van Comparanten bekennen voldaan en 
   betaalt te zijn, des beloofden voorsr math op een 
   ordinaris verponding van f 1 : 4 : 14. te wahten en te 
   wharen kommervrij, en alle voorpligt, tot de verponding 
   1780 incluijs, daar van afte doen als erfkoop regt is 
   onder verband en submissie als nae regten. Actum 
   Harderwijck den 23. Januar 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde 
   Peter Kasper van Eijneren. wonende alhier te Har- 
   derwijck, zijnde hij Comparant een soon, en eenig nage- 
   laten kind van wijlen Peter Kasper van Eijneren, 
   die een broeder is geweest van Pieteren van Eijneren 
   in leven mr. Hoedemaker gewoond hebbende binnen de 
   stad Amsterdam, en aldaar overleden 
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   dewelcke verklaarde te constitueren en magtig te 
   maaken, sulks doende op de kragtigste wijse bij desen, 
   sijne Huijsvrouw Johanna van Munster, en sijn be- 
   huijwt stedevader Hendrik Jansen te samen, of wel 
   ijder van hun in ’t bijsondert, specialijk om sijn Com- 
   parants regt en interest in den boedel en nalatenschap 
   van opgemelde sijn Oom Pieter van Eijneren, en sijne 
   laatst overledene huijsvrouw Catharina Burgois waar 
   te nemen en sijn persoon in allen gevallen tam ac- 
   tive quam passive te representeren, deselve boedel 
   met de verdere mede erfgenamen te schiften, te scheij- 
   den, en te verdelen, en de portie, die hem Comparant 
   toegedeelt werd, t’ontfangen, vervolgens te administre- 
   ren, en ook behoorlijke actens van scheijdinge, qui- 
   tantie als andersints te tekenen en passeren, wijders 
   tegens alle en ijgelijk in regten te ageren, en dat 
   soo wel eijsende als verwerende, in conventie, en recon- 
   ventie, ten dien eijnde te compareren, voor alle 
   Heeren, Hoven, Regteren en geregten, en daar alle ter- 
   mijnen van regten t’observeren, vonnissen te versoeken 
   de voordelige t’executeren, en van de nadelige t’appel- 
   leren, provoceren of reformeren, arresten, en appre- 
   hensien op personen, penningen, of goederen te doen, 
   die te doen beklagen en modificeren, of weder t’ont- 
   slaan, alle gearresteerde, genamptiseerde geconfig- 
   neerde, geexecuteerde, an alle andere penningen te 
   ligten, des noods onder cautien, de Burgen weder bevrijding te 
   beloven, voorts met een ijder te mogen accorderen, tranfigeren 
   of verdragen, als mede te mogen compromitteren, 
   en verblijven aan arbitren en goede mannen, en daar 
   van te tekenen en passeren, soodanige actens met of son- 
   der willige condemnatie, als sal werden vereijscht, domi- 
   cilium citandi en executandi te kiesen, en voorts 
   generalijk alles meer te doen en verrigten, wat hij Com- 
   parant selfs present zijnde soude kunnen mogen of moe- 
   ten doen, alwaar ’t dat tot het een of ander ampeler 
   of specialer magt wierd gerequireert, dan in dese is ver- 
   vat, dewelke hij Comparant houd voor hier inne gein- 
   sereert, met magt van substitutie, onder belofte van 
   approbatie, en verband als na regten, gepasseert in Har- 
   derwijck den 29. Januar. 1782. 
  
   Voor De Meester en Van Cooth Schepenen loofden en 
   wierden Burgen als voorvanks regt is Aalbert Willemsen 
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   en Willem Both voor het erfhuijs van Hendrik Zikken 
   en Anna Sophia Welleman in leven ehelieden, des beloof- 
   de Anna Maria Zikken, sig mede sterk makende 
   voor haar absente broeder Johannes Arnoldus Zikken 
   kinderen en erfgenamen van voorsr Ehelieden geseide 
   Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. actum Harder- 
   wijck den 4. Februar. 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde me- 
   juffr Catharina Costerius, dewelcke bekende op den 
   18. Junij 1773 uijt de hand te hebben verkogt, en al- 
   nu kragt deses te cederen en transporteren aan me- 
   juffrouw Jacoba Costerius vrouwe van den weleerwaar- 
   den Heer Abraham van Daverveld predikant van 
   Apeldoren en haare erven een obligatie houdende tot 
   lasten van Westvriesland en het Noorder Quartier 
   ten comptoire tot Alkmaar, in capitaal twee duijsent 
   gulden, staande op de naam van Pieter van Rijs- 
   wijk tot Alkmaar gedateert d. 1. April 1692 fol. 2657 
   Verso. No. 41. en verklaarde van dese gemelde obligatie 
   soo wegens capitaal als daar op resterende interesse 
   volkomen voldaan te zijn, en der halven geen het minste 
   regt cutie of eijgendom te behouden, ofte reserveren, 
   maar belove ook voors. obligatie voor alle namaninge 
   in en buijten regten kost en schadeloos te bevrijden. 
   onder verband en submissie als na regten Actum Har- 
   derwijck den 6. Februar. 1782. 
 . 
accoord tussen Hendrik  Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Jacob 
Brouwer en den Advoct  van Staveren, als uijt kragt van testamentaire dispositie 
Gelderman als volmr  van Dirkje van der Hoef voor den Scholtus van Nijkerk den 
van mevr. de wed. W:J:  24. meij 1781 gepasseerd aangestelde executeurs van Geertje 
van Westervelt d. 12. van der Hoef, huijsvrouw van Gerret Dooreman en dirk van 
Febr 1782. Registr. 27  der Hoef thans uijtlandig zijnde, en bij afstant van execu- 
maart 1782   teurschap, door Gerret Admiraal en Abram Cobet aan Compa- 
   rant overgelaten, voorts compareerde mede Paulus van  
   der Hoef, mede naamens, en sig sterk makende voor 
   Abram Cobet, Gerret Admiraal en Willem van der  
   Hoef, alle te samen respective erfgenamen van 
   voorñ dirkje van der Hoef uijt kragt voor dispositie 
   terwijl Hannes van der Hoef reets voor overleden is, 
   en verklaarden op den 22 decemb. 1781 in ’t openbaar te 
   hebben verkoft, en over sulks kragt deses te cederen en 
   transporteren aan Gerret Nijendal en Eggeberta Egge Ehe- 
   lieden, ende haare erven, een Hof gelegen buijten dese 
   stad buijten de Luttekepoort aan de gragt, naast het  
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   steegje naa den hof van Bmr Boonen ter eenre en den 
   hof van de Weduwe Soojman ter andere sijde, doende in 
   ordinaris verponding, behalven de stad stuijver f : - 14 – 2 
   ende sulks voor eene summa van drie hondert seven 
   en dartig gulden, daar van de Comparanten naamens hunne 
   principalen voorñ bekenden voldaan te wesen, belovende 
   over sulks voorsr. Hof te wagten en wharen kommervrij 
   en alle voorpligt de verponding over 1780 incluijs daar 
   van afte doen als erfkoop regt is, onder verband en sub- 
   missie als na regten. Actum d. 9. Februar. 1782. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde 
   mr. Jacobus Apeldoren, verwalter Rentmeester des 
   quartiers van Veluwen, dewelke in de beste forme 
   regtens bekende te constitueren en magtig te maken 
   sulks doende kragte deses, L. van Veldhuijsen onderscholt 
   des Ampts Ede, om te eijschen voldoening van sodane 
   penningen als den Comparant p.q. wegens thienden en ander 
   restanten te pretenderen mogt hebben, de nodige regts ter- 
   mijnen te observeren, de saake tot de sententien, en 
   soo nodig tot de finale executie incluijs te vervolgen. 
   ook die penningen te ontfangen, daar van quitantien 
   te passeren, en van de nadelige sententien t’appelleren 
   en voorts generalijk alles te doen, ’t geen de natuur der 
   saaken vereijschen sal, cum potestate substituendi 
   sub clausulis ratihabendi, indemnisandi, ueterisque de 
   jure solitis ac necessarus, actum den 14. Febr 1782. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde mr. J. Apeldoren 
   als volmagtiger van Allebert Wulfsen en Zara Sievens Echtl. 
   dewelke bekende in vasten en stedigen erfkoop te hebben 
   verkogt, gecedeert, en getransporteert, doende sulks kragte 
   deses aan Jan Nuk en Lammert Claassen een lojereij 
   voorsien met een huijsje, looj, en kalk kuijpen, gelegen 
   tussen de groote en Lutteke poort, naast de loijereij van 
   de Weduwe Van Luijk, en die van Rutger Huijgen, soo 
   als deselve thans bij koperen gebruijkt word, met alle de 
   lusten en lasten, die daar op mogten zijn, ende sulks voor 
   een summa van hondert een en dartig guldens vrij geld 
   van welcke koopspenningen de Comparant qq bekende 
   voldaan te zijn, belovende voor~parceel te wagten ende te 
   wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen 
   als erfkoop regt is onder verband en submissie als na 
   regten. Actum d. 14. Febr. 1782. 
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   Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden 
   Johannes Alnoldus Zikken en Anna Maria Zikken 
   met haar voorsr Broeder geassisteert, welcke verklaar- 
   den te constitueren en magtig te maaken doende sulks 
   kragte deser Arnoldus Franciscus van Rosendal ten 
   eijnde om der Comparanten saaken waar te nemen, haar 
   goederen te administreren, huijsen te verhuren, huur 
   en pagt cedulen te passeren, en ondertekenen, huur 
   penningen t’ontfangen, daar voor te quiteren, de na- 
   latige en onwillige debiteuren in regten te noodsaken, 
   termijnen te respicieren, voordelige sententien ter exe- 
   cutie te leggen, van de nadelige t’appelleren, voorts 
   te caveren, accorderen en transigeren, des noods 
   goederen te verkopen van de ongerede transport in 
   forma te doen, penningen t’ontfangen, en daar voor 
   ook quitantien te passeren, belofte van wharing te doen 
   voorts generalijk alles te verrigten, wat sij Comparanten 
   selfs present zijnde souden kunnen en mogen doen 
   soo in een of ander nader of specialer volmagt gere- 
   quireert wierde, wil gehouden hebben, alsof in dese 
   geinfereert waare, met magt van substitutie, belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt, mits de geconsti- 
   tueerde verpligt blijve, te doen bewijs rekening, en 
   reliqua actum Harderwijck d. 20. februar. 1782. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compa- 
   reerde M.S. van Cooth medn. doctor des Quartiers van 
   Neder Veluwen, en der stad Harderwijck, verklarende 
   dat de WelEd. Gestr. Heer Pilgrom Ardesch Overste 
   Lieutenant in het Regiment van sijn Hoogheijt 
   den Heere Prince Fredrik van Orangen, in ’t laatst 
   van de gepasseerde maand is aangetast door een 
   Catharale hooft verfalt met hewige hoofd-pijn 
   en binnen koortsen, waar op gevolgt is een hete sin- 
   kens koorts, welke alnog continueert, soo dat sijn 
   WelEd. Gestr. buijten staat is om in ’t guarnisoen te 
   kunnen koomen. Actum Harderwijck d. 23. Februar 
   1782. 
1782. 25. Febr geprothocoll. 
ten nieuw prothocoll  Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Otje van Luijk 
Rubr. marktstraat   weduwe van Aard Muller, volkomen eijgenaarse en besitterse van 
fo 318. Vs.   onder benoemde parcelen, en bekende uijt de hand in een vast en 
   stedigen erfkoop te hebben verkoft, en kragte deser te cederen 
   en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Cornelis  
   ten Bos en Hilletje van Essen eheliedr, een huijs daar de smits 
   winkel in is, staande binnen dese stad, bij de groote poort 
   tussen des Comparants huijs ter eenre en der koperen huijs ter 
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   andere sijde voor een summa van hondert en tagtig gulden 
   segge - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 180 - : - 
   een 23/24 gedeelte van de schuur daar tegens 
   over, met den oostal daar bij, waar van het 
   1/24 gedeelte in eijgendom competeert aan 
   Cornelis Olthuijsen, voor - - - - - - - - - - - - - - - - 95 – 17 - 5⅓ 
   saam uijtmakende - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -275 – 17 : 5⅓ 
   des beloofde voorsr. verkofte parcelen te wagten en te wharen 
   kommervrij en met soodane lasten en straatgelden daar 
   op staande, alles ten effecte als erfkoop regt is 
   Des compareerden mede Cornelis ten Bos en Hilletje van  
   Essen eheliedr. welke verklaarden voor sig en haare erven 
   voorsr. koopspenñ ad f 275 : 17 : 5⅓ niet te hebben voldaan 
   maar bekenden deselve opregt en deugdelijk schuldig te we- 
   sen aan Otje van Luijk weduwe Aard Muller en haare 
   erven, daar voor belovende jaarlijks op den verschijndag (he- 
   den over een jaar d’eerste :) te sullen betalen, drie gulden en 
   tien stuijvers van ijder hondert, en daar in te continueren 
   tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op voorsr verschijn 
   dag sal kunnen geschieden, mits drie maanden bevorens 
   van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. koopspenningen, renten, en onver 
   hoopte kosten verbinden dese ehelieden aan geseide weduwe 
   Muller dese bovenstaande hier bij getransporteerde twee 
   parcelen, om alle hinder en schade daar aan te kunnen 
   verhalen, stellende voorsr. ehelieden tot een verdere whaar- 
   schap haar personen en goederen, met renunciatie van alle 
   exceptien dese contrarierende in specie van ongetelden gelde 
   Actum Harderwijck d. 25. Februar. 1782. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compa- 
   reerden Cornelis Verhoef en Maria Brands ehelieden, wel- 
   ke bekenden voor sig en haare erven in een vast en stedigen 
   erfkoop uijt de hand te hebben verkoft, en kragt deses te ce- 
   deren en transporteren aan Hermanus Veltkamp en sijne erven 
   een huijs met sijn plaats, staande in de Nonnenstraat 
   tussen de schuur van de weduwe Burgermeester Apel- 
   doren, en het huijs van Willem Evertsen, soo als d. 25. Julij 
   1776 door de weduwe Wouter Woutersen aan Comparanten 
   getransporteert is, doende in ordinaris verponding vier gulden 
   en straatgeld eene gulden, voor twee hondert en sestig 
   gulden, daar van bekennen voldaan en betaalt te zijn, des 
   beloofden voorsr. parceel te wagten en wharen kommer- 
   vrij, en alle voorpligt tot de verponding over 1780, heerstede 
   geld tot ult. junij 1781 en het straatgeld tot meij 1781 daar 
   van afte doen als erfkoop regt is onder verband, en submissie 
   als na regten. actum Harderwijck d. 1. Maart. 1782. 
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   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen, compareerde Evert  
   Elink in huijwlijk hebbende Petertje Peters, en verklaarde te 
   constitueren en volmagt te maaken, doende sulks kragte deser 
   Frans van Zitteren, woonagtig te Haerlem, ten einde om hem 
   Comparant te representeren, in en omtrend den nagelaten 
   boedel van wijlen Jannetje Makeler, dogter van sijn 
   vrouw petertje peters in ehe stand verwekt bij Hendrik  
   Stevensen Makeler, om sig te vervoegen bij des overle- 
   dens eheman Willem Coopman, deselve als Boedelhouder 
   en Erfuijter, minnelijk en des noods gerigtelijk te summeren 
   tot het geven van opening, staat en inventaris van 
   den aligen boedel, deselve niet in ordre vindende te 
   debattheren, deselve in regten te kunnen betrekken, 
   alle termijnen te respicieren en waar te neemen 
   cautie te stellen, sententie te aanhoren, en desel- 
   ve ter executie te leggen, ook met deselve over den 
   boedel te kunnen convenieren en transfigeren, dien 
   aangaande een acte van scheiding te passeren en onder 
   tekenen, voorts penningen t’ontfangen, daar voor 
   quitantie te passeren, ook generalijk alles te doen en 
   te laaten geschieden, wat hij Comparant als in huijw- 
   lijk hebbende des overledens moeder, en naaste erfge- 
   naam ab intestato soude kunnen mogen en moeten 
   doen, en inval tot een of ander nader of specialer vol- 
   magt gerequireert wierde, wil gehouden hebben, als of dese 
   geinfereert waare, alles met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de ge- 
   constitueerde verpligt blijve te doen bewijs, rekening, en 
   reliqua actum Harderwijck d. 5. Maart. 1782. 
 . 
   Voor Westervelt en De Meester Schepenen compareerde, de Heer 
   Otto Solner koopman binnen Amsterdam woonagtig, dog thans 
   alhier present, dewelcke verklaarde kragt deses in optima 
   forma juris te constitueren en volmagt te maken dr. J. Gel 
   derman junior, ten einde om namens den Heer Comparant 
   ’t zij in der minne ofte in cas van onwilligheijt met be- 
   hoorlijke regts middelen in te vorderen en te ontfangen 
   soodane penningen als de Heer Comparant van Pieter  
   Otten meester verver binnen dese stad wegens verkofte en 
   geleverde verfwaaren zijn competerende, en daar voor te 
   quiteren, voorts om naamens de Heer Comparant alle 
   termijnen van regten te respicieren, accorderen, caveren 
   transfigeren en generaliter soo in als buijten regten, dese 
   Comparant te representeren sententien t’aanhoren 
   deselve ten uijteijnde, en tot de finale executie toe te  
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   vervolgen, en van de nadelige t’appelleren, en soo t’een 
   of ander in dese waare geomitteert, ofte indien daar toe 
   een nader en speciaeler volmagt wierde gerequireert, ver- 
   klaarde de Heer Comparant het selve als in dese voor 
   geinfereert te willen houden, alles met magt van 
   substitutie, belofte van ratihabitie en indemni- 
   teijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve te 
   doen behoorlijk bewijs, rekening, en reliqua. Actum 
   Harderwijck den 9. Maart 1782. 
 . 
   Voor Schrassert en van Cooth Schepenen compareerden 
   Hendricus Bosch en Aaltje Klok ehelieden, welke be- 
   kennen voor sig en haare erven uijt de hand den 20. 
   maart 1780 te hebben verkogt, en kragt deser te 
   cederen en transporteren een hof met sijn getimmer 
   gelegen buijten de smeepoort in het molesteegje 
   tussen de Hoven van dr. Heurt en die van Cornelis Ver- 
   hoef, doende in ordinaris verponding 9 stuijvers, aan 
   en ten erflijken behoeve van Cornelis Verhoef en Maria  
   Brands eheliedr. voor een hondert en vijftig gulden vrij geld 
   daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
   weesen, des beloofden voorsr. hof te wagten en wharen kom- 
   mervrij, en alle voorpligt, tot de verponding over 1777 incluijs 
   daar van afte doen als erfkoop regt is onder verband en sub- 
   missie als na regten Actum Harderwijck d. 9. maart 1782. 
  
   Voor Westervelt en van Cooth Schepenen compareerde 
   Jacob Gerretsen gesond van lighaam, sijn verstand en 
   sinnen volkomen magtig, de welcke verklaarde, son- 
   der persuatie ofte inductie van ijmand, maar enkel en 
   alleen in consideratie genomen hebbende het geen sijn 
   overledene dogter, wijlen Dirkje Jacobs ten huijwlijk heeft 
   mede gekregen, en daar en tegen de getrouwe dienste 
   die sijn soon Hendrik Jacobsen aan den Comparant tot op 
   heden altijd, sonder oojt daar voor een enkelde penningen 
   gepretendeert ofte genoten te hebben, bewesen heeft, 
   aan sijn opgemelte soon Hendrik Jacobsen te prelegateren, 
   en voor uijt te bemaken, sulks doende kragt deses, ter 
   summa van vijfhondert vijf en twintig Caroli guldens 
   willende voor ’t overige, dat bij overlijden van hem Compa- 
   rant sijne overige gehele nalatenschap tussen sijn 
   meer gemelte soon Hendrik Jacobsen, en des selfs als 
   dan nog in leven zijnde mede erfgenamen, sonder eenige 
   de minste kortinge van de voorñ vijfhondert vijf en 
   twintig guldens, sal verdeelt werden, soo en in dier voegen 
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   als elk daar toe ab intestato sal geregtigt zijn. 
   Begerende de Comparant, dat dese sijne uijtterste of laatste 
   wille effect sorteren sal als testament, codicil legaat, gifte 
   ter saake des doods of onder de levende, ofte soo, en in 
   dier voegen het selve na regten ’t beste sal kunnen 
   bestaan, willende dat deselve naa sijn overleijden stipte- 
   lijk sal agtervolgt werden, des t’oirkonde hebben wij 
   Schepenen dese getekent en gesegult binnen Harder- 
   wijck op den 11 maart 1782 was nevens twee cachetten 
   in rood lak gedrukt getekent H. van Westervelt M. 
   S. van Cooth. 
 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Vrouwe 
   Adriana Maria Judith van Someren van Vrijenes, we- 
   duwe van wijlen den WelEdele Gestrengen Heer Bernar- 
   dus Lambertus Westenberg in leven Major ten dienste 
   van den Staat der vereenigde Nederlanden, voor soo veel 
   nodig geassisteert met mr. J. Gelderman als in dese 
   haaren gekoren momboir, voor haar selfs, en als 
   moeder, en legitime voogdesse over haare minderja- 
   rige kinderen, met name Wesselus , Johan , Sophia  
   Hermanus en Statia Koning Westenberg, met voorseide haar 
   Eheman ehelijk verwekt, te kennen gevende, dat tussen 
   haar Comparantes eheman, neffens de Heeren Willem  
   Landman Capitain ten dienste deser Landen, en mr. 
   Jacobus de Man een contract van associatie, om een 
   fabriq van leder onder de hooge en vrije heerlikheijt 
   Beek gelegen, t’exerceren, en ’t selve soo aldaar, als te 
   Middelburg in Zeeland, of elders te verkopen, opgerigt, en 
   door deselve, als mede de Vrouwe Comparante, en de Ehevrouwe 
   der voorñ verdere Heerden geassocieerdens op den 13. April 1778 
   betekent, voorts daar bij in specie bedongen is, dat, bij aldien 
   Comparantes gez. overleden Eheman de voorgem. associatie geliefde 
   te quiteren, hij als dan de deuren in ’t stanketsel op de Buijten 
   plaats Westerbeek onder gem. Heerlijkheijt Beek naast de gez. 
   fabriq gelegen, soude toemaken, om daar door alle lasten 
   servituijten voor de fabriq t’ontruijmen. 
   dat sij vrouwe Compe. naa overlijden van voors. haaren Eheman 
   naa inhout van het gelibelleerde accoort van associatie daar 
   inne zijnde gesuccedeert, en geresolveert hebbende, deselve asso- 
   ciatie te quiteren, de nodige ordres welgestelt hadden 
   ten einde de deuren in ’t hier voorgem stanketsel op de gelibelleerde 
   Buijtenplaats Westerbeek toe te maken soo als sulks ook wer- 
   kelijk door den Coopman J.H. de Heij op ordre en uijt last van 
   haar Vrouwe Compe. eer en bevorens de veijling van de Buijtenplaats 
   Westerbeek gepubliceert was, gedaan is geworden, om daar door alle 
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   lasten en servituijten voor de gelibelleerde fabriq t’ont- 
   ruijmen, dog dat daar van geen gerigtelijk declaratoir 
   om te kunnen verstrekken ten effecte regtens ge- 
   daan was 
   Verklarende diens volgens de Vrouwe Comparante pro se 
   et q.p. bij desen te constitueren en volmagtig te maaken 
   Jan Hendrik de Heij, woonagtig binnen Nijmegen, spe- 
   ciael om naamens de Comparante pro se et q.p. voor 
   den Heere Rigter der voorñ hooge en vrije Heerlik- 
   heijt Beek, ofte voor des selfs stadhouder, of oudste 
   Schepen, als de plaatse van stadhouder bekledende en 
   Schepenen dier heerlikheijt, of anders na coustume locaal 
   geregtelijk te compareren, en te verklaren, dat alle de 
   deuren, welck in ’t stanketsel van voorz. goed Westerbeek 
   genaamt, onder de Heerlikheijt Beek gelegen, waar door 
   meer op de grond, van het naast gelegen erv de kloot 
   genaamt, en op de plaatse alwaar de voors. leder fabriq sig 
   bevint, soude konnen koomen, of over deselve een passage sou- 
   de kunnen neemen, voor soo verre die nog open mogte zijn, 
   of in voegen voorz. reets toegemaakt zijnde, naderhand we- 
   der geopent zijn geworden, moeten toe gemaakt worden 
   en dat wijder aan haar Vrouwe Comparante pro se q.p. of 
   aan het ges. goed westerbeek genaamt, geen regt van op 
   gang, uijtgang, of uijtweg, en passage op of over ’t voorz goed de 
   Kloot genaamt, en de daar bij zijnde leder fabriq compete- 
   rende is. mits gaders om namens haar Comparante pro se et 
   q.p. wijders voor soo verre ’t gem regt van opgang, uijt- 
   weg of passage aan het ges. goed Westerbeek in voorige tijden 
   mogt gecompeteert hebben, ’t selve regt ten behoeve van ges 
   Heeren W. Landman en J. de Man, en derselver Ehe Vrou- 
   wen, en haare successeuren te cederen, en aan deselve in 
   eijgendom overtegeven, ook naamens de Comparante pro se 
   et q.p. daar van aftesien en te renuncieren, voorts vrijing en 
   wharing van dien te beloven, en eijndelijk, om naamens haar 
   Comparante pro se et q.p. alle de deuren welcke in het stan- 
   ketsel van ’t goed Westerbeek, nog open mogte gevonden werden, 
   datelijk toetemaken 3 en2 toete1nagelen, soodanig dat deselve tot 
   geen uijtgang verstrekken konden, het voorz. goed de Kloot 
   met de daar bij en op ’t eijnde fabriq van alle last en servituijt 
   dadelijk ontheven, en die daar door ontruijmt word. 
   Belovende de Vrouwe Comparante pro se et q.p. van waarde 
   te sullen houden, en te ratificeren, ’t geen den geconstitueerden 
   uijt kragt van desen sal koomen te verrigten, met verdere 
   belofte van indemniteijt, alles onder verband, en bedwang 
   als regtens actum Harderwijck den 12. maart 1782 
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   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Arnoldus  
   Franciscus van Rosendael, in qualiteijt als volmagtiger van 
   Johannes Arnoldus Zikken en Anna Maria Zikken 
   saamen kinderen en erfgenamen van Hendrik Zikken, en 
   Anna Sophia Welleman in leven ehelieden, vermogens 
   volmagt, voor Burgermeesteren Schepenen ende Raad den 
   20. februar. 1782 gepasseert, ons vertoont, en gesien sulks 
   te behelsen, en bekent uijt name sijner principalen 
   uijt de hand te hebben verkoft, en kragte deser te cede- 
   ren en transporteren, aan en ten erflijken behoeve van 
   Hendrica van Rosendael, een huijs met sijn ap en de- 
   pendentie staande binnen dese stad in de donkerstraat 
   op de hoek van de smeepoorter Brink ter eenre, en het 
   huijs gehorende aan de familie Van Erckelens, daar Be- 
   rend van de Lugt woond, ter andere sijde, doende in or- 
   dinaris verponding f 3 : 3 : 12, en aan straat geld f 1 : 10 – 
   sulks voor een summa van negenhondert gulden vrij 
   geld, waar van Comparant pred. qual. bekent voldaan en 
   betaalt te wesen, belovende en haar lieder naam voorsr. 
   huijs te wagten ende wharen kommervrij, en alle voor 
   pligt tot de verponding 1780, straatgeld meij 1782, en heerste- 
   degeld tot ult. junij incluijs daar van aftedoen als erf- 
   koop regt is, daar toe verbindende sijn principalen personen 
   en goederen ten bedwang en submissie als na regten actum 
   Harderwijck den 13. Maart. 1782. 
 . 
Testament van Evertje  Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde de 
Egberts Registr. 27. deser  Heer Jeremias Brannis woonagtig t’Amsterdam, dog al- 
   hier present, dewelke verklaarde in de beste en besten- 
   digste forma regtens te constitueren en volmagtig te 
   maaken, sulks doende kragt deses, dr. J. Gelderman junior 
   Advocaat binnen dese stad, ten eijnde om namens den 
   Heer Comparant in te vorderen en te ontfangen soodane 
   penningen als hem Comparant van Dirk van der Hoev 
   coopman soo in sijn prive persoon, als in qualiteijt van Com- 
   pagnon met Gerret Wanstraat, van de compagnischap 
   van negotie en affaire canterende ten naame van 
   Van der Hoef en wanstraat competerende zijn, en daar voor 
   te quiteren, voorts om namens den Heer Comparant in 
   cas van geen minnelijke voldoening in te slaan en te 
   gebruijken alle sodaene ingang en middelen regtens 
   waar ter plaatse sulks ook moge zijn, als voor de 
   Comparant dienstig sullen kunnen zijn, termijnen te re- 
   spicieren en waar te neemen, sententien en decreten te 
   aanhooren, deselve ten uijteijnde, en tot de finale executie 
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   incluijs te vervolgen, en van de nadelige t’appelleren, 
   verder ook, om naamens den Heer Comparant te accorde- 
   ren, transfigeren, caveren, en generaliter soo in als 
   buijten regten, dese Comparant te representeren, en 
   alles te doen en te verrigten, wat de geconstitueerde 
   nodig sal oordelen ter verkrijging van volkomen vol- 
   doening van de Heer Comparant sijne dugtige pretensien 
   en ofschoon het een of ander in deesen waare gemitteert 
   ofte indien daar toe een nader en specialer volmagt wierde 
   gerequireert, soo verklaarde de Heer Comparant 
   het selve voor in dese geinfereert, te willen gehou- 
   den hebben, alles met magt van substitutie belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconsti- 
   tueerde verpligt blijve, te doen bewijs rekening en 
   reliqua actum Harderwijck d. 15. Maart. 1782. 
  
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voovank regt is Arnoldus Langen, en Jacob Reijnders 
   voor het erf en sterfhuijs van Grietje Cornelis, des 
   beloofde Dirk Snel voor sig, en sig meede sterk ma- 
   kende voor sijn broeder Cornelis Snel, wonende t’Am- 
   sterdam, als erfgenamen ab intestato, voorsr Burgen 
   te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 27. 
   Maart. 1782. 
  
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde 
   Hendrik Brouwer, te kennen gevende hoe dat sijn land- 
   vrouw, Vrouwe A.J. van Westervelt weduwe van wijlen 
   onsen meden Raads Vriend de Heer Burgermr. W.J. van Wester- 
   velt, als eijgenaarse van het Erf en goed en de landerijen bij 
   den Comparant thans in pagt gebruijkt wordende, op den 19. ja- 
   nuarij 1782 heeft doen peinden aan alle des Comparants en des 
   selfs Ehevrouw gerede goederen actien en crediten, om te heb- 
   ben betalinge van alle soodane pachten bestaande soo in 
   koorn als in gelde, als hij Comparant op St. Petri 1781 van 
   het Erve met sijn getimmer en onderhorige landerijen, en 
   van twee campen de Hardenbrink en een camp Hoojland op 
   St. martini 1781 verschenen, als mede ter voldoeninge van de 
   nog resterende pagten op voorgaande jaaren nog verschuldigt 
   is geweest, en vervolgens mede tot securiteijt, preferentie en 
   ter sijner tijd betalinge van de pagten sullende verschijnen 
   st. petri en st. martini bijde 1782 en st. petri 1783. En vermits 
   hij Comparant aan opgemelte Vrouwe Douariere van Westervelt 
   voldaan en betaalt heeft alle de pagten, verschuldigt tot op st. 
   st. petri en st. martini beijde 1781. incluijs, en wel van de last 
   van voorñ peinding (: indien sulks met genoegen van meer gemelte 
   Vrouwe Douariere van Westervelt soude kunnen geschieden:) 
   wilde ontheven zijn, soo belooft en neemt de Comparant mits 
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   desen aan en op sig om precies op de verschijns dagen, zijnde 
   van de twee campen den Hardenbrink en een camp hooj- 
   land op st. marteni 1782 te samen eene de summa van 
   negen en vijftig guldens, en van het erf met sijn getim- 
   mer en verder onderhoren, d’eerste op st. Petri aanstaande 
   1782, de summa van seven en seventig guldens, als de 
# van ’t gewas van de voor  laatste op st. petri 1e 83. een gelijke summa van seven 
leden jaare 1781, voor st  en seventig guldens promtelijk te sullen voldoen, 
petri aanstaande 1782  als mede de nogh resterende koorn pagt bestaande 
ende nog te verschuldene  in 30. schepels rogge # en 30 schepels boekweijt voor 
koornpagten bestaande  st. petri 1783 te sullen voldoen. 
mede in 30. schepel rogge  Voorts so neemt de Comparant aan het opgemelte 
   erve met alle sijne onderhorige, en de daar bij van meer- 
   malen gem. Vrouwe douariere Van Westervelt door 
   den Comparant in huur en pagt gebruijkt wordende lande- 
   reijen, soo en in dier voegen te gebruijken, en deselve te 
   weten de campen den Hardenbrink en het hoojland 
   op st. martini eerst komstig, en het erf met sijn getim- 
   mer en verder onderhoren op st. Petri ad cathedram 1783 
   ten behoeve van de vrouwe Eijgenaarse in te ruijmen 
   en te verlaeten, als een getrouw pagter en Bouwman ver- 
   pligt is te doen, geen het minste vee hoe ook genaamt 
   en in specie geen enkelt schaap tot nadeel van sijn 
   landvrouw te verbrengen, voor dat sijn huur jaaren geexpi- 
   reert sullen zijn, en wel sijn gehele kudde met schapen 
   thans groot seven en sestig stuks ten vollen tot op st. 
   petri 1783 incluijs op den grond van sijne meergemelde land- 
# te laaten blijven, en  vrouwe te vervoeren, belovende de Comparant soo het een 
in ’t geheel geen mist  of ander ter contrarie deser mogte bevonden worden, al het 
van de grond van sijn  nadeel daar door veroorsaakt met een dubbele schade 
meer gem. landvrouwe  penning te sullen vergoeden. 
   Verder neemt de Comparant ook aan, aan meergem. vrouwe 
   Douariere van Westervelt te sullen restitueren en ver- 
   goeden alle sodane geregtelijke ofte ongeregtelijke kosten 
   dewelke Haar Welgeb door het doen van voorñ peijndinge 
   is genoodsaakt geweest te moeten aanwenden, en Haar wel- 
   geb daar in volkomen schadeloos te stellen 
   Tot securiteijt van al het geen voorschreven is, verbind de 
   Comparant sijn persoon en goederen, om daar aan alle hinder 
   en schade te kunnen verhalen, en stelt deselve tot meerder 
   sekerheijt tot sijne Burge Gerret Schuurman, dewelke 
   alhier present zijnde, belooft al het geen voorschreven is niet alleen  



 
367

ORAH 155     1782     fol. 180vso 
 
   als sijn eijgen en properen schuld te sullen voldoen maar 
   selfs ook op sig neemt soo door de Comparant het een of 
   ander, den inhout deses contrarierende wierd verrigt, het 
   selve soo mogelijk aanstonds te redresseren, ofte alle 
   hinder en schade daar door veroorsaakt, even gelijk de 
   Comparant selve soo en in dier voegen als hier voren 
   gemelt is voor den Comparant te sullen vergoeden, mede 
   onder verband van sijn persoon en goederen, met submissie 
   der selver ten fine en effecte als na regten, en onder 
   renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien 
   Verder compareerde Doctr. J. Gelderman junior als volmagtiger 
   en Bediende Advocaat in desen van de hier voren meermalen 
   gemelde Vrouwe douariere Van Westervelt, dewelke ver- 
   klaarde met het geen voorschreven is genoegen te nemen, 
   en mits desen aan de Comparant te accorderen, om met 
   alle sijne gerede goederen actien en crediten voorbehoudens den 
   inhout deser na sijn welgevallen te kunnen doen en 
   handelen, even als of de hier voren gemt. acte van peijn- 
   dinge met al derselver vervolg noojt geschiet ofte in 
   de werelt waare geweest, Alles verder ten fine en effec- 
   te als na regten Actum den 12. Februarij 1782. 
      Registrn. 27. maart. 1782. 
  
   Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerde Evertje  
   Egberts in overweginge genoomen hebbende de broosheijt des 
   menschelijken levens en dat er niet sekerder is dan de doot, 
   dog de tijd en uure van dien onseker, en niet gaarne van 
   dese wereld soude willen scheijden voor en aleer over haar 
   tijdelijke goederen, die sij stervende sal nalaten, gedisponeert 
   te hebben. soo verklaart de Testatrice bij deesen voor af 
   haare onsterfelijke Ziele te beveelen aan de barmher- 
   tigheden van haaren God en Zaligmaker de Heere Jesus Christus, 
   en haar lighaam aan een ordentelijke begravenisse. 
   Derhalven tot deesen mijne dispositie toetredende is mijn 
   wil en begeerte, dat mijn broeders en susters genaamt Evert  
   Egberts getrouwt met Lijde Tuijnman, Jan Egberts getrouwt 
   met Marritjen Bot, Hendrikjen Egberts getrouwt met W.  
   Weerman, en Wilhelmina Egberts getrouwt aan Herman Barke 
   mijne eenige en universele erfgenamen weesen zullen, 
   en soo sij lieden voor mij Testatrice mogte komen te 
   overlijden, dat dan des selfs kinderen sullen succederen 
   haare ouders plaatse, en mijne erfgenamen zijn sullen 
   Welke dispositie ik wil en begere dat in allen leden 
   en deelen stipt sal worden agtervolgt, het zij als testament,  
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   legaat, codicil, of soo en als het selve best sal kunnen 
   bestaan 
   in oirkonde der waarheijt hebben wij desen getekent en 
   bezegult op den 14. maart. 1782. was nevens twee cachet- 
   ten in rooden lakke getekent W. de Meester J.H. Apeldoren 
      Registr. 27. maart. 1782. 
  
1782. 5. april gepro-  Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde Jan Coenraad  
thocoll ten nieuwe   Adolf Eijlert meester van de vierde school op het Veluw- 
prothocol Rubr. Vijhe  sche Gymnasium binnen dese stad, als volmagtiger van 
straat fo. 65.   Cornelia Jacobs weduwe Nicolaas Hermeling, vermogens 
   volmagt voor Burgermeesteren en Regeerders der stad Am- 
   sterdam den 29. Januarij 1782 gepasseert, ons vertoont, en 
   naa genoegen aldus bevonden, en bekende in naame sijner 
   principalinne wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
   penningen voor sig en haare erven opregt en deugdelijk 
   schuldig te zijn aan en ten erflijken behoeve van Carel  
   Eijlerd eene somma van vijfhondert en vijftig gulden 
   welke Comparant naa inhout des volmagts in haare 
   naam aanneemt, om nae expiratie van ses jaaren, aan 
   vang nemende met den 2. Meij 1782, aan de renttrekkeren 
   ofte sijn erven te sullen werden gerestitueert, voorts aan 
   nemende om alle jaar op den verschijndag ( waar van d’eerste 
   sal zijn den 2. meij 1783 en soo vervolgens :) soo veel rente 
   te sullen betalen als de jaarlijkse huur van dat huijs 
   na aftrek der verponding, heerstede gelden, straatgeld, 
   sal komen te bedragen, mits niet excederende de renten 
   naa stad en landregten gepermitteert, en ingevalle voorsr. 
   capitale summa, op den gestipuleerden tijd niet wierde afge- 
   lost en gerestitueert, nog de renten in maniere voorsr. 
   jaarlijks wierde betaalt, den Comparant qp als dan werd 
   gequalificeert mede volgens de letter van voorsr vol- 
   magt, om dit onderbenoemde huijs met sijn ap en de- 
   pendentie aan voorsr Carel Eijlert en sijn erven te trans- 
   porteren, en in eijgendom over te geven voor de gemelte som- 
   ma van vijfhondert en vijftig guldens, wanneer dese 
   vesting brief sal weesen gemortificeert, en ten prothocoll 
   werden geroijeert, sonder nogtans dat eenige opsage van 
   d’eene of andere sijde sal behooren te geschieden. 
   Tot nakominge deser verbind den Comparant de persoon en 
   goederen van sijn principalinne, en wel in specie, haar 
   huijs en erve staande binnen dese stad in de gevangen 
   straat, naast een huijs van de stad door Peter Holthuijsen 
   bewoont, en selve door Hendrik Tribbeler haar swager 
   in huur gebruijkt en beseten werd, met renunciatie 
   van alle exceptien dese contrarierende, in specie van onge- 
   telden gelde Actum Harderwijck den 5. April 1782 
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   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Jannetje  
   Lubberts weduwe van Peter Petersen, dewelke bekende bij pu- 
   blicque verkopinge op den 9. Februarij 1782. te hebben ver- 
   kocht, en al nu kragt deses te cederen, transporteren en in 
   vollen eijgendom over te geven, aan en ten erflijken behoeve 
   van de Heer en mr. A.P. van Westervelt tot Leuvenum, 
   twee malten hooijland gelegen binnen deser stads sche- 
   pendom op de Oostermehen, en aldaar op de middelste 
   camp, waar aan oostwaarts doctr. J.C. Huijsman en west- 
   waarts de Kerk van Harderwijck het naaste aangeland 
   en gelegen zijn, met alle derselver lusten en lasten kom- 
   mer en beswaar niets daar van uijtgesondert, doende dit 
   parceel in ordr. jaarlijkse verpondinge behalven de stads 
   stuijvs. f 1 : 13 : 14 en sulks om en voor de summa van 
   drie hondert en negen en vijftig guldens vrij geld, van welke 
   koops penningen sij Comparante bekende ten vollen en 
   volkomen voldaan en betaalt te zijn. Belovende sij Com- 
   parante over sulks dies volgens kragt deses dit verkochte 
   parceel te wachten en te wharen kommervrij, en alle voor- 
   pligt daar van afte doen, het selve te suijveren van de 
   verponding ordinar. tot over den jaare 1780 incluijs : alles soo 
   als erfkoops regt, en binnen dese stad gebruijkelijk is, 
   onder verband van persoon en goederen ten fine en effecte 
   als na rechten Actum Harderwijck den 6. April 1782. 
 . 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde de Heer 
   en mr Derk Boonen onsen mede Raads vrind, en verklaarde uijt 
   kragt van de clausule van substitutie in de volmagt voor 
   de magistraat der stad Hattem door sijn Heer Broeder Abra 
   ham Bredius Bonen thans predikant te nimmegen en Juf- 
   frouw Sara Maria Dufart, op den 28 Januar 1765 op den 
   Heer Comparant gepasseert, soo en als ons bij lecture derselver 
   is gebleken, bij dese te substitueren en magtig te maken 
   kragt deses mr. H.J. Ardesch advocaat alhier, ten einde 
   om namens Comparants principalen ’t zij in der minne, 
   ’t zij met middelen rechtens in te vorderen sodane capi- 
   taal ad duijsent gulden una cum interesse, als 
   deselve van Gerret Hendriksen, Jan Hendriksen, en Aard  
   Hendriksen en Jan Arnold Haklander en Beeldje Hen- 
   driks eheldr. vermogens obligatie en vestenisse d.d. 11. Novemb. 
   1768 te eijsschen heeft, daar toe alle sodane ingangen en 
   middelen regtens aan te wenden, als geconstitueerde best 
   sal oordelen, alle termijnen te respicieren, decreten en sententien 
   te aanhooren, executie te dirigeren, penningen te ontfangen 
   en daar voor quiteren, en wijders tam in judicio quam extra 
   judicium te doen, en laeten geschieden ’t geen den Heer 
   Comparant of sijn principalen selfs present zijnde, souden 
   kunnen of moeten doen, onder belofte van ratihabitie en in- 
   demniteijt, en onder verband van sijn principalen personen en geoderen 
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   met submissie als nae regten, mits geconstitueerde verpligt 
   zij te doen rekening bewijs en reliqua Actum den 8. April 1782 
 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde Helena  
   van Eerten wede. en Boedelhouderse van Adam van Luijk geas- 
   sisteert met haar soon van Luijk, en verklaarde in de beste 
   en bestendigste forme van regten volmagt te maken, sulks 
   doende kragt deses den Advocaat E.J. Ammon ten eijnde 
   naamens haar Comptr. in der minne, of door middelen regtens 
   inte vorderen van Lambert Wighmansen wedr en Boedel- 
   houder van Neeltje Drees wonende te Uddel onder de Heer- 
   lijkheijt ’t Loo, sodane capitalen en renten als aan Compa- 
   rant verschult zijn, daar toe alles te doen en te verrigten 
   soo omtrend de institutien van actien, vervolg derselver tot 
   de sententie en executie incluijs, penningen te ont- 
   fangen, daar voor te quiteren, te accorderen, en te transfigeren 
   en ’t geene verder mogte worden vereijscht, het geene Comptr. 
   present zijnde soude konnen mogen en moeten doen, alles 
   met magt van substitutie onder belofte van goedkeuring 
   en schadelooshoudinge, verband en submissie als na regten 
   Actum den 18. April 1782. 
 . 
# omme in des Comparts Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde 
naame in te vorderen  Dithmer Martinius, en bekende in de beste forme regtens 
van Claas Jeltjes ofte  volmagt te maken, gelijkt volmagtigt mits dese, de Heer Jan 
des selfs erven in de  Dirksen Bickkers wonende in de Nieuwe Schans, de somma 
Nieuw-Schans   van agt en veertig seventig guldens vijftien stuijvers zijnde boekschuld 
   van den jaare 1775 volgens ingeleverde en hier nevens bij gaande 
   rekeningh, in des Comparants naame daar van voldoeninge 
   te eijschen, het zij in der minne ofte gerigtelijk, na bekoming 
   van dien, daar voor quitantie te passeren, en verder alles te 
   doen, wat de Comparant present zijnde selve soude kunnen 
   goedvinden, alles met magt van substitutie ratihabitie 
   en indemniteijt, blijvende de gesubstitueerde verpligt hier van 
   te doen behoorlijk bewijs rekeningh en reliqua Actum den 
   23. April 1782. 
 . 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Bur- 
   gen als voorvank regt is Peter Hendriksen Timmerman en Hen- 
   drik van Leuwen, voor het erf en sterfhuijs van Hendrik  
   Jansen Priester, des beloofde Jan Priester, Hanna Priester 
   en Gerret Priester, kinderen en erfgenamen van voorsr Hendrik 
   Jansen priester geseide Burgen te vrijen en guaranderen 
   als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 24. April 1782. 
 . 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerden Peter  
   Prister en Gerretje Peters ehelieden, welke bekenden voor sig en 
   haar erven uijt de hand op den 4. deser te hebben verkoft, en kragt 
   deser te cederen en in vollen eijgendom te transporteren aan Jan 
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   Volte, voor sig, en mede als weduwenaar Boedelhouder en 
   Tugtenaar van Hendrikje Karssen een half mudde saajland 
   gelegen in Hierden, aan de boven landen, aan de oostkant Beerd  
   Dekker, en aan de westkant Hartger Willemsen zijnde 
   thiend pligtig, leggende voor tegenswoordig Dreest, doende 
   in ordinaris verponding sonder stads stuijver f : - 10 – 10 voor 
   ses en vijftig gulden vrij geld waar van Comparanten beken- 
   den voldaan en betaalt te wesen, beloovende voorsr par- 
   ceel te wagten en waaren kommervrij, en alle voorpligt tot 
   de verponding 1780 incluijs daar van afte doen als erfkoop regt 
   is onder verband en submissie als na regten Actum Har- 
   derwijck den 25. April 1782. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde vrou- 
   we E. van Kolk wede en Boedelhouderse van wijlen den 
   Heer en Mr J. Apeldoren in leven Burgermr deser stad, 
   dewelke bekende in de beste en bestendigste forme van 
   regten te constitueren ende magtig te maken, doende 
   sulks kragt deses, den onderscholt tot Apeldoren Gosen  
   Brascamp om haar saake (: Joh. Arnoldus Haklander 
   en Beeltje Hendriks Echtelieden waar te neemen, en 
   te verrigten, en daarin alles te doen, het geen de natuur 
   en voor vallen dier saaken soude mogen koomen te vereij- 
   schen, schoon tot het een of ander of specialer- 
   der volmagt vereijst wierd, die Haar Ed. hier in begrepen 
   houdt, met magt van substitutie, ratihabitie en in- 
   demnisatie als regt is. actum Harderwijck den 29. April 
   1782. 
  
   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerde 
   W. Wilbers, dewelke bekende bij publique verkopinge 
   d.d. 25. Augustus 1781 te hebben verkogt, en alnu kragt 
   deses te cederen transporteren, en in vollen eijgendom over 
   te geven aan en ten erflijken behoeve van Naatjen Gal 
   lois weduwe Hogervorst een huijs en erve staande staande 
   en gelegen binnen dese stad in de donkerstraat, naast het 
   huijs van Reijer den Grooten ter eenre en het kerksteegjen 
   ter andere sijde, soo als het selve thans door de koperse reeds 
   bewoont werd, met alle des selfs ap en dependentien, lusten 
   en lasten, niets daar van uijtgesondert, doende dit parceel in 
   ordinars jaarlijkse verponding behalven de stads stuijver f 7 : 8 : 12 
   en aan straatgeld f 2 : 5 – en sulks om en voor de summa van een 
   duijsent en tien guldens vrij geld, van welke koops penningen 
   de Heer Comparant bekende voldaan en betaalt te zijn. 
   Belovende over sulks dit parceel te sullen wagten en wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, het selve 
   te suijveren van de verpond ordins. over den jaare 1779, straatgeld 
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   verschenen meij 1781, en heerstede geld verschenen ult. junij 
   1781 alles verder soo als erfkoop regt en binnen dese stad ge- 
   bruijkelijk is, onder verband en submissie ten fine en effecte 
   als na regten Actum Harderwijck den 30. April 1782. 
1782. Meij 2 geprotho-  . 
colleert ten nieuw pro-  Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Naatje  
thocoll Rubr donker   Gallois weduwe van Maurits Hogervorst, dewelke verklaarde 
straat fo 15   voor sig en haare erven opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
   aan de Heer W. Wilbers, wegens opgenomen, en ter leen 
   ontfangene penningen een capitale summa van acht 
   hondert Caroli guldens ad twintig stuijvers het stuk en be- 
   loofde Sij Comparante s’jaarlijks precies op den verschijndag 
   (: waar van de eerste sal zijn huijden dato ondergeschreven 
   over een jaar :) en soo vervolgens van jaar tot jaar tot de fi- 
   nale aflosse van het voorsr. capitaal toe, welke aflosse 
   alle jaar sal kunnen en moeten geschieden, mits een 
   vierel jaars te vooren aan een van beijde sijden een behoor- 
   lijke opsage en denunciatie gedaan is, een interesse van 
   drie gelijke guldens en tien stuijvers van elke hondert gul- 
   dens te voldoen. Tot securiteijt van welk capitaal, en alle 
   te verschuldene interesse, als mede in cas van wanbe- 
   talinge, ook van alle aantewendene kosten, sij Comparante 
   heeft verbonden haar persoon, en alle haare gerede en ongerede 
   goederen, stellende bovendien tot een speciael onderpand haar 
   huijs en erve staande en gelegen binnen dese stad in den 
   donkerstraat naast het huijs van Reijer den Groten ter 
   eenre en het Kerksteegje ter andere sijde, soo als het 
   selve op eergisteren, zijnde geweest den 30. April deses jaars 
   door opgemelte Heer W. Wilbers aan haar Comparante is 
   getransporteert geworden, en stellende sij Comparante wij- 
   ders tot nog meerder securiteijt tot Burgen Philippus Siges 
   en Amalia Gallois ehelieden, dewelke alhier present zijnde 
   dese Burgtogt hebben aangenomen, belovende over sulks, 
   en op sig nemende de voorschrevene capitale summa 
   ad 800 guldens met alle te verschuldene interesse sampt 
   de kosten in cas van wanbetalinge, als hun eijgenen propren 
   schuld, even gelijk de eerste comparante te sullen voldoen, 
   onder verband van hare personen en goederen, met submissie 
   als na regten, renuncierende over sulks soo de eerste Com- 
   parante als haare gestelde Burgen van alle tegen strijdige 
   exceptien, in specie die van ongetelden gelde Actum Har- 
   derwijck den 2. meij 1782. 
  
   Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden 
   Peter Hendriksen en Berend Kok timmermans en metselaars 
   Basen binnen dese stad, zijnde beijde van competenten ouder- 
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   dom, en verklaarden ter instantie van Harmanus Cazijn  
   Suermond als weduwenaar Boedelhouder en Tugtenaar 
   van Johanna Koning, gevisiteert en geexamineert 
   te hebben seker huijs en woning staande binnen dese 
   stad tegens de stadsmuur aan het westerblokhuijs 
   soo als bij Aard - - - - - - - - - - - - - in huur gebruijkt in ende en 
   beseten werd, het welcke sij Comparanten naa haar beste 
   kennis en wetenschap hebben gewaardeert en getaxeert, 
   gelijk sij het selve waarderen en taxeren kragte deser op 
   hondert veertig gulden, waar voor het haar Comparanten 
   in cas van koop wel soude aanstaan Actum Herderwijck 
   den 2. Meij 1782. 
  
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde 
   de Heer mr A.P. van Westervelt Heer van Leuvenum, de 
   welcke verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens 
   te constitueren en volmagtig te maken, sulks doende kragt 
   deses doctr. J. Gelderman junior Advocaat binnen dese stad 
   ten einde om namens de Heer Comparant als eijgenaar van 
   het erfgoed genaamt Hanloosgoed gelegen in den 
   ampte van Ermelo Buurschap Leuvenum, Jan Lubbert 
   sen woonende onder den Ampte van Barnevelt, en gewese 
   Bouwman van het voorsr Erve en goed, tot vergoeding van 
   alle schade reeds geleden ofte nog te lijden door het niet 
   behoorlijk dekken, ofte repareren der daken van het getim 
   mer van meer gemelde erve ingevolge Huur cedul te ac- 
   tioneren, die saak voor den Hoog adelijken landgerigte 
   van Veluwen waar te neemen, en te verdedigen, termijnen 
   te respicieren, soo in als buijten den Gerigte den Heer Com- 
   parant te representeren, sententien t’aanhooren deselve 
   ten uijteijnde en tot de finale executie te vervolgen en 
   van de nadelige te appelleren, voorts ook om in desen te ac 
   corderen, caveren, transfigeren, en generaliter alles te doen en te 
   verrigten, wat de Heer Comparant selfs present zijnde sou- 
   de kunnen mogen, en ook moeten doen, alles met 
   magt van substitutie belofte van ratihabitie en in- 
   demniteijt ceterisque clausulis de jure solitis ac neces- 
   sarus actum Harderwijck den 4 meij 1782. 
 . 
   Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen als voor- 
   vank regt is Eijbartus Apeldoren en Andre Stolte voor 
   het erf en sterfhuijs van Anna Judith Boele, in leven 
   Ehevrouw van Gerret Knippenberg, des beloofde geseide Ger- 
   ret Knippenberg volgens Huijwlijks voorwaarde d. 11. Meij 1759 sijn 
   leven lang erfgenaam van sijn voorsr ehevrouw Anna Judith 
   Boele geseide Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs 
   regt is Actum Harderwijck den 6. meij 1782. 
 . 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Juffe- 
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   ren E.J. Feith en J.M. Feith en verklaarden in amplissi- 
   ma juris forma te constirueren en magtig te maken 
   kragt deser mr. H.J. Ardesch Advocaat alhier ten einde 
   om namens de Jufferen Comparanten ’t zij in ’t open 
   baar, het zij uijt de hand te verkoopen haare geregte 
   aandelen in sodane ongerede goederen, als zij te samen 
   met haar Broeder de Heer Lieutenant J.B. Feith 
   alnog onverdeilt besitten, soo in dese stad en schepen- 
   dom als elders gelegen, van wat natuur ook zijn mogen 
   deselve na costume locaal te transporteren, en nae- 
   mens haar belofte van wharinge te doen, ook der 
   selver koops penningen, mitsgaders andere uijt staande 
   penningen te ontfangen, en de onwillige debiteuren 
   met middelen regtens tot betalinge te constringeren, 
   alle termijnen regtens te respicieren, en alles tot 
   den uijteijnde te vervolgen, ook met haar voorñ Broeder 
   of des selfs last hebbende, wegens des selfs preroga- 
   tijff in ’t Heerengoed, als andersints te rekenen, liqui- 
   deren, scheijding op te rigten en tekenen, en wijders alle 
   haare saken, soo in als buijten regten waar te 
   neemen, en alles te doen en verrigten wat Comparanten 
   selfs present soude moeten doen, met magt van sub- 
   stitutie, belofte van ratihabitie, en indemniteijt, uete 
   risque sub clausulis de jure solitis au necessaris, mits 
   geconstitueerde sal doen behoorlijke rekening bewijs 
   en reliqua onder verband en submissie als na regten 
   actum den 10. meij 1782. 
 . 
Pro deo    Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overwees- 
   meesteren, compareerde Wijmtje Lubberts weduwe van 
   Lubbert Teunissen, sig sullende verandersaten, verklaart in 
   presentie der ondergenoemde voogden, een overslag des 
   Boedels te hebben gemaakt, aan haar vijf minderjarige 
   kinderen met naamen Fijtje , Gerretje , Teunis , Lubbertje  
   en Jannetje Lubberts voor haar vaders versterf te be- 
   wijsen te samen een daler, of aan ijder ses stuijvers te 
   voldoen, als deselve sal mundig wesen. des beloofde 
   voorsr. weduwe alle de lusten en lasten des boedels 
   op sig te neemen, haar kinderen voor alle aanspraak 
   te guaranderen, voorts deselve te laaten leeren wat 
   den staat en gelegentheijt komt te vorderen, en verder 
   alimenteren reden en kleden, soo als het haar vermogen 
   sal toelaten, hier waaren aan over en mede te vreden 
   Claas Assen en Hendrik Assen door de Heeren van de ma- 
   gistraat aangestelt tot voogden. Aldus bij ons geapprobeert 
   en getekent binnen Harderwijck den 11 Meij 1782 
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   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerde  
   Willemijntje Somers weduwe en volgens gerigtelijke acte 
   van den 21 April 1780 getugdigde Boedelhoudersche van 
   wijlen Hendrik Timmer, en verklaarde mits dese vol- 
   gens stad regten de tugt goederen te sullen gebruijken, 
   de lasten en verdere uijtgangen te betalen, en verders 
   te doen, dat sij als tugtenaresse verpligt is, tot na 
   kominge deser verburgt sij haar tugt met de perso- 
   nen van Hendrik Jansen en Abraham van Vossen 
   welcke mede present zijnde dese Burgtogt hebben 
   aangenomen onder verband van haare personen en 
   goederen, des beloofde de eerste Comparante deese 
   haare geseide Burgen voor alle namaning te sullen 
   vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is onder gelijk 
   verband van haar persoon en goederen Actum 15. Meij 
   1782. 
 . 
   Voor de Meester en Van Cooth Schepenen compareerde 
   O.J. Nuijs preceptor van de eerste classe op het Ve- 
   luwsche Gymnasium alhier, en bekende in de beste 
   en bestendigste forma regtens te constitueren en mag- 
   tig te maaken, sulks doende kragt deses, den Advocaat 
   H.J. Haarman woonagtig te doesborgh, ten eijnde voor 
   en naamens den Comparant door convenable middelen 
   regtens te innen, sodane schult, bedragende de sum- 
   ma van 50. glds. cum sua interesse, als Wijnand de  
   Vallëe en des selfs Ehevrouw uijt hoofde van geleent 
   geld, volgens daar van zijnde handschrift, verschuldigt zijn, 
   en qualificerende den selven verder om alle termijnen 
   regtens waar te nemen tot uijteinde van saken en 
   sententie incluijs, de voordelige sententie ter executie 
   te leggen, van nadelige te appelleren, cautie te stellen, 
   en te vorderen, en in ’t generaal hier omtrend te doen 
   en te verrigten, wat der saake noodruft sal komen 
   te eisschen, en den Compte selve present zijnde soude 
   kunnen, mogen en moeten doen, al wierd tot ’t een of ‘t  
   ander een ampelder of speciälder magt vereijscht, welke 
   den Compart. bij dese in amplissima forma is verlenende 
   met magt van substitutie subque clausulis rati, et 
   indemnitatis, ceterisque de jure solitis en necessarus 
   desuper stipulando actum d. 15. Meij 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde mevrouw P.C.  
   van Castricum weduwe van wijlen onsen mede Raads Vrind 
   H.C. van de Graaff, en verklaarde in de beste en bestendigste 
   forma rechtens te constitueren en magtig te maaken 
   kragt deses Harmmanus van Nuijs Procureur op het Hoog ad. 
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   Land gerigte van Veluwen, ten einde om namens haar voor 
   het gem. gerigte in de Banke van Putten waar te neemen 
   sodane procedure als deselve tegens Hendrik van Diest, wonende 
   onder den Ampte van Putten buijrschap Norden bij bodinge 
   is hebbende, en daar in alle termijnen waar te neemen, en 
   tot den uijteinde te vervolgen, met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt onder verband 
   en submissie als na rechten actum den 18. meij 1782. 
  
   Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde Ger- 
   retje Jansen geassisteert met Rutger van Werven als 
   haaren gekoren momber in deesen en verklaarde in de 
   beste en bestendigste forma regtens te constitueren en volmagt 
   te maken Hendrik Wesselman, om namens de Comparante 
   te cederen alle de ongerede goederen, als met haare Broe- 
   ders en susters op den 20. April 1782 aan Gerret Jan van  
   Scheel en Mechteld Muller hebben verkoft ingevolge 
   koop conditien, daar voor penningen t’ontfangen, en te qui- 
   teren, wijders daar omtrend alles te doen en te laeten 
   geschieden, off de Comparante selfs present zijnde soude 
   konnen mogen en moeten doen met magt van substi- 
   tutie, alles onder verband en submissie als nae regten, 
   blijvende den geconstitueerde gehouden daar van behoor 
   lijke bewijs en rekeninge te doen. actum den 31. meij 1782. 
  
   Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde Jan  
   Coopsen, wonende binnen dese stad en verklaarde in de 
   beste en bestendigste forme rechtens te constitueren 
   en magtig te maken kragt deses sijn soon Gerret  
   Coopsen ten eijnde om naamens Comparant van Claas  
   Jansen weduwenaar van Luijtje Coopsen te Hoorn woon 
   agtig te eijsschen en vorderen staat en inventaris in den 
   boedel en nalatenschap van Comparts overledene dogter 
   Luijtje Coopsen voorñ, voorts te treden tot schifting 
   scheijding en deijling, en van den selven Claas Jansen te 
   ontfangen al het gene Comparante na regten ’t zij ab 
   intestato ’t zij ex testamento is competerende, des wegens 
   met hem te rekenen en liquideren, te accorderen, transfige- 
   ren, en scheijding op te rigten en tekenen, en wijders 
   alles te doen het geen den Comparant selfs present zijnde 
   sou konnen of moeten doen, met magt van substi- 
   tutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt 
   onder verband en submissie als na regten. actum den 
   1. junij 1782. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde de Heer Carel Eij- 
   lert, en verklaarde te constitueren en volmagt te ma- 
   ken doende sulks kragte deser de Heeren mr H.W. Meurs  
   Advocaat voor den Ed. Hove van Gelderland en bij absentie 
   des selfs vader mr. T. Meurs secretaris van ’t jagt gerigt et 
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   ten eijnde om te compareren voor den Heere stadhouder 
   der Leenen des Fürstendoms Gelre en Graafschap Zut- 
   phen, en versoeken consent en approbatie van soo- 
   dane transport voor geerfden in Veluwen tot Ermelo 
   den 19. Meij 1781 door Cornelis Bast en Annetje Janz 
   Eheliedr. ten behoeve van dese Comparant gepasseert 
   en wel ten aansien van seker camp lands buiten den 
   dorpe van Ermelo aan de Speulderweg volgens transport 
   den 5. April en opgevolgde leenbriev den 5. meij 1760 
   aangekocht van den Heer Van Haersolte tot Staveren zijnde leenroe- 
   rig aan welgem. Furstendomb en Graafschap als sub. No. 3. 
   bij dat transport gespecificeert, voorts te versoeken 
   dat den Comparant hier mede mag werden beleent, daar 
   toe behoorlijke brieven van investiture t’ontfangen 
   de vereijschte hulde en manschap te doen, de curi- 
   alia en heere gewaden te voldoen, voorts genera- 
   lijk alles te doen en te verrigten, wat de stijl der 
   camere sal komen te eijschen, en ’t geen hij Compa- 
   rant in persoon selve soude kunnen mogen en moe- 
   ten doen, met belofte van ratihabitie en indem- 
   niteijt onder verband en submissie als na regten actum 
   Harderwijck den 11. junij 1782. 
 . 
1782 13. Junij   Voor Pannecoeck en de Meester Schepenen compareerde 
geprothocoll ten   Andries van der Valk en Fredrika Kruijsman Eheliedr, zijnde 
nieuw prothocol. Rubr  sij Vrouwe geassisteert met haaren voorsr. Eheman, als haaren 
landerijen tussen de  momber, welke in desen bekennen en verklaren wegens 
lage Zijpel en weijsteeg  opgenomen en ter leen ontfangene penningen opregt 
fo. 323. Vs.   en deugdelijk schuldig te zijn aan Juffr. Elisabeth van der Valk 
   en haare respective erfgenamen de summa van ses duisent 
   Car. guld. Comparanten in voorgaande jaaren van tijd tot tijd 
   geavanceert, waar van nu belovende s’jaarlijks te sullen 
   betalen een rente van f 3 – 10 – voor ieder hondert gulden, en 
   sulks tot de finale restitutie, welke alle jaar op den 
   verschijndag, heden over een jaar de eerste, sal mogen en moe- 
   ten geschieden, mits ¼ jaar bevorens de opsage van de 
   eene of andere sijde gedaan wierde, voor welken capitaal 
   rente en bij wan voldoeninge hier op te lopene kosten Com- 
   paranten zijn verbindende haare personen en goederen 
   hebbende en toekomende, en ter meerdere securiteit, daar 
   voor tot een speciaal onderpand stellende haar papiermole 
   en verder getimmer genaamt de Maria Magdalena met 
   des selfs onderhorige landen en houtgewassen alles breder 
   bij transport bekent quo relatio 
   Daarenboven nog specialiter met haaren vrijen wil na volko- 
   mene informatie van verwillekeurings regten verbonden en 
   bij parate executie en aankeringe verwillekeurt te hebben 
   doende sulks kragte deses alle haare gerede goederen actien en 
   pretensien, ook verdere stoffen en papieren bereids in gereed- 
   heijt gebragt, en die verder sullen verveerdigt worden, welke papie- 
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   ren, van nu af aan niet anders dan met speciaale bewilliging 
   van gemelde E. van der Valk, of des selfs gequalificeerde van 
   Comparants grond sullen mogen verbragt of vervoert werden 
   op dat gemelde E. van der Valk, daar van bij een voorgaande 
   verkoop, eerst eenige penningen bij wissel of assignatien  
   van den originelen koper kan ontfangen, op dat die 
   wegens auterieure verschenene rente in minderinge 
   kunnen strekken, die bij gemelde ses duijsent guldens niet 
   gerekent zijn Actum Harderwijck 13. Junij 1782. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerde Johannes Gerhardus  
   Mojen predikant te Nieuwe Niedorp sig qualifi- 
   cerende als gevolmagtigde van des selfs suster Jacoba Ever- 
   harda Mojen Erfgenaam testamentair van haar over- 
   leden Tante Johanna Mojen Wede. de Heer Hermanus  
   Stokebrand volgens testamentaire dispositie gepasseert 
   en getekent binnen de stad Zwolle de dato den 4. Janu- 
   arij 1761. Blijkende Comparants qualiteijt uijt eene procu- 
   ratie gerigtelijk gepasseert op het eijland Wieringen 
   op den 24. meij 1782. voor Schout en Schepenen aldaar, 
   welke procuratie aan ons is geexhibeert en over ge- 
   geven, en onder anderen behelsde omme de onroerende 
   goederen bij de overledene nagelaten, nadat het Col- 
   lateraal en andere nodige lasten of kosten, daar van 
   betaalt is, publicq of onder de hand te verkopen, alles 
   met magt van substitutie. Soo is het dat voornoemde 
   Comparant uijt kragte van dien heeft gesubstitueert 
   en gevolmagtigt de Heer en mr Rudolph Sandbergen omme 
   in des Comparants naam het zij Publicq, het zij onder 
   de hand te verkopen en tot gelde te maken een half 
   Erv. gelegen in mastenbroek op de oude wetering in ’t ge- 
   heel groot 12. morgen ijselmuder slag thans nog in huur 
   bij de weduwe van Dirk Willems 
   benevens den halfscheijt van ses morgen Hasselaarheg 
   gelegen agter het huijs van Willem Harmsen bij deselve 
   persoon in gebruijk 
   de penningen daar voor t’ontfangen, des wegens transporte- 
   ring te doen, quitantie te geven, en voor de vrijwaringe 
   des Comparants en des selfs principaals personen en goederen 
   te verbinden, en voorts alles te doen, wat de Comparant 
   selfs present zijnde soude kunnen en mogen doen, blijvende 
   inmiddels verpligt tot het doen van rekening en reliqua 
1782 18. Junij  Actum Harderwijck den 18. junij 1782. 
  
geprothocolleert ten  Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Hendrik Roe- 
nieuwe prothocolle   merman, meerderjarige soon van Harmen Roemerman en Hermina  
Rubr. Vijhestraat   van Wesel, op den 17. deser sijn respective voogden bedankt heb- 
fo. 67. Vs.    bende, en bij Heeren overweesmeesteren sui juris verklaart, be- 
   kende wegens opgenomen penñ opregt en deugdelijk schuldig 
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   te wesen aan Jan Gelderman oudste Roeijdrager deser 
   stad en Gerretje Loge Ehelieden eene summa van hon- 
   dert en vijftig gulden, daar voor belovende jaarlijks op 
   de verschijndag (: heden over een jaar de eerste :) te sul- 
   len betalen aan rente vier gulden en thien stuijvers 
   en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe 
   die alle jaar sal kunnen geschieden, mits een vier- 
   deel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opge- 
   seijt of opgeeijscht zijnde tot securiteijt van voorsr 
   capitaal renten en onverhoopte kosten verbind 
   Comparant twee hondert gulden, welcke bij acte 
   van afgoeding van den 9. Novemb. 1769 door wijlen sijn 
   vader Harmen Roemerman onder anderen voor het 
   versterf van wijlen sijn moeder Harmina van Wesel 
   bewesen heeft, en gevestigt staat in een huijs in de 
   Vijhestraat naast ’t keijsershof, welcke den Compart. 
   schoon meerderjarig uijt contemplatie voor sijn stijfmoe- 
   der, en met voorkennis van Heeren overweesmeesteren 
   daar in heeft laeten verblijven, stellende tot een verdere 
   whaarschap sijn persoon en goederen ten bedwang en 
   submissie als na regten, met renunciatie van alle 
   exceptien, dese contrarierende in specie van ongetelden 
   gelde Actum Harderwijk den 18. junij 1782. 
  
   Voor De Meester en De Vries Schepenen compareerde 
   mevrouwe Maria Agatha Croiset weduwe van wijlen 
   den WelEd. Gestr Heer Wilhelm van Hoesen, de welke 
   bekende in optima juris forma te constitueren en 
   volmagtig te maaken haar soon den WelEd. Heer 
   Leonardus van Hoesen, woonagtig binnen de stad Zwolle 
   specialijk, om uijt haar comparantes naeme, en van 
   harentwegen in te vorderen het geld, dat er gekomen is 
   van haare goederen, d. 19. Maart laatstleden publicq 
   aan de meest biedende binnen de gem. stad Zwolle 
   verkoft, van sijnen ontfang quitantie te passeren en 
   verders in de voorsr. saak meer te doen, handelen en 
   verrigten, soo als des Geconstitueerdes goede raad gedragen 
   sal, en als de Vrouwe Comparante selfs present zijnde 
   soude kunnen, en vermogen te doen, met magt van 
   substitutie, met belofte van ratihabitie, indemni- 
   satie, ceterisque clausulis de jure solitis ; des blijft 
   de geconstitueerde ten allen tijden, te houden aan de 
   Vrouwe Constituante te doen behoorlijke rekening 
   bewijs en reliqua alles onder verband en submissie als na regten 
   Actum den 25. Junij 1782. 
 . 
   Voor Boonen en De Vries Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is Aard Hendrik Drost en Eijbartus Apeldoren 
   voor de erfen sterfhuijsen van de heeren Fredrik Steijaart  
   Sadelaar en IJsaec Roos. des beloofde Vrouwe Catharina  
   Cornelia de Graet, als moeder eenige en universele erfge- 
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   naam van gemelte Fredrik Steijaart Sadelaar vermogens 
   testamentaire dispositie binnen Haerlem voor den Notaris 
   Justus Hendrik Froichen en sekere getuijgen van 12. April 1779 
   gepasseert, en als universele erfgenaam van wijlen haar 
   Eheman IJsaec Roos voorschreven, volgens mutuele testa- 
   mentaire dispositie tot Haerlem voor den Notaris Nico- 
   laas Gulle en sekere getuijgen den 8. Augus. 1768 gepas- 
   seert, deese haare geseide Burgen te vrijen en guaranderen 
   als erfhuijs regt is actum Harderwijk den 15. Julij. 1782. 
 . 
   Voor De Vries en Van Cooth Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is Aard Hendriksen Drost en Roelof Jagers 
   voor het erf en sterfhuijs van Didrik Knoop en Harmijna Rosijn 
   in leven Ehelieden, des beloofden Gerhard Knoop Conrector 
   van het Veluwsche Gymnasium alhier, Margareta Knoop, 
   Daniel Knoop Conrector te Middelburg en Regina Knoop 
   kinderen en erfgenamen van voorsr. Ehelieden, geseide Bur- 
   gen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is actum 
   Harderwijck den 16. Julij 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Mejuffrouw 
   Catharina Costarius, welke bekende in de beste en besten- 
   digste forme regtens te constitueren en magtig te ma- 
   ken, doende sulks kragt deses, den WelEerw. Heer Abra- 
   ham van Daverveld oudste predikant in de gemeinte 
   te Apeldoorn om comparantes saak betreffende haar eij- 
   gendommelijk Huijs binnen Amsterdam, staande in de 
   munikkestraat, waar te neemen, te verhuren, de huurpen- 
   ningen te ontfangen, daar vooran quitantie te passeren, het 
   selve te laaten repareren, en voorts alles te doen het geen 
   de natuur der saake sal vereijschen, en sij Comparante 
   present zijnde soude kunnen mogen of moeten doen. 
   Vervolgens te niete doende alle sodane volmagten welke 
   door Comparante voor dato deses mogten zijn gepasseert, welke 
   Comparante voor nul en van gener waarde wil gehouden 
   hebben, voorts cum potestute substituende, sub clausulis rati- 
   habendi, indemnitandi ceterisque de jure solitis actum 
   Harderwijck den 17. Julij 1782. 
 . 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde de Heer 
   Arnoldus Franciscus van Rosendal, voor sig, en als wedu- 
   wenaar en Boedelhouder van Aleida Elisabeth Ensma, welke 
   bekende te constitueren en volmagt te maken, doende sulks 
   kragte deser, doctor Leopold Frans Willem van Cooth te Her- 
   pen in ’t land van Ravenstein, ten einde, om genera- 
   lijk alle Comparants saaken waar te neemen, en wel in 
   specie, om van doctor Johannes Henricus Rumpel eerst 
   minnelijk, en des noods gerigtelijk in te vorderen soo, 
   daene pretensie en Boekschuld, als den Comparant volgens 
   rekening ten sijnen laste is competerende, teffens deselve  
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   qualificerende om in ziele van de Comparant sijn aanteken 
   boeke met eede te corroboreren, voorts am active quam passive 
   in regten te ageren, termijnen te respicieren, sententien 
   te aanhoren, ook te caveren, transfigeren, generalijk alles te 
   doen en verrigten, wat Comparant present zijnde soude 
   kunnen mogen of moeten doen, soo tot een of ander nader 
   of specialer volmagt gerequireert wierde, wil gehouden heb-    
 ben, als of in dese geinfereert waare, alles met magt van 
   substitutie, belofte van ratihabitie, en indemniteijt, onder 
   verband en submissie als na regten, mits de Geconstitueerde 
   verpligt blijve te doen bewijs, rekening en reliqua actum 
   Harderwijck den 23. Julij 1782. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
   Peter van Utersum en Geertruijd van den Brink Eheliedr. 
   welcke bekenden voor sig en haar erven in een vast en ste- 
   digen erfkoop uijt de hand d. 17. Julij 1782 te hebben verkoft 
   en kragt deses te cederen en transporteren aan en ten erf- 
   lijken behoeve van Geertruijd Cirkel, een hof met sijn 
   getimmer gelegen buijten dese stad in de Nijptang tus- 
   sen de hoven van de kinderen van de weduwe Cornelis Tim- 
   mer ter eenre, en de Hof van Harmen Tapper ter 
   andere sijde, soo als bij Comparanten selve gebruijkt werd, 
   doende in ordinaris verponding - - - - - - - - - - - en sulks voor 
   drie hondert vijf en twintig gulden, waar van Comparanten 
   bekennen voldaan en betaalt te zijn, mits de koperse verpligt sal zijn om aan mevrouw 
   douariere Marklof geboren Schrassert den 4. April 1783 
   zijnde d’aanstaande verschijndag te sullen betalen een capitaal 
   groot hondert en vijftig gulden daar ingevestigt, met de verlopen 
   rente, tegens overgifte der obligatie :) des beloofde voorsr. hof 
   te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de 
   verponding over 1781 incluijs daar van aftedoen als erfkoop 
   regt is onder verband en submissie als naa regten actum 
   Harderwijck den 30. Julij 1782. 
 . 
   Voor Boonen en De Vries Schepenen compareerden de Heer Alexan- 
   der Petrus Nuhuijs philos. et medic. Doctr. en professor in de 
   medicijnen op d’universiteijt t’Utrecht, voor sig en in quali- 
   teijt als voogd over sijn minderjarig kind, en Vrouwe Anna Ma- 
   ria Bredius ehelieden, welcke verklaarden voor sig en haare 
   erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand d. 13. 
   Junij 1782 te hebben verkoft, en kragt deser te cederen, 
   en in een vollen en volkomen eijgendom te transporteren 
   aan en ten erflijken behoeve van de Heer Rudolph For- 
   sten medic. doctr. en Professr. in de medicijnen op de pro- 
   vinciale Geldersche Universiteijt binnen dese stad, en 
   Vrouwe Agnis Nijhof ehelieden, een Huijs en erve, met 
   sijn ap en dependentie staande binnen dese stad in ‘t  
   susteren straatje tussen de Academie ter eenre, en de deur 
   van de gang naa het clooster ter andere sijde, met alle lasten 
   en servituten, voorregten en preeminentien, als door de kinderen 
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   en erfgenamen van den oud Burgermeester Wilbrennink den 
   22. April. 1768 aan de predikant W. Wilbers is getransporteert, en 
   dien volgens door deselve den 29 maart 1773. aan de eerste Compa- 
   rant, en wijlen sijn Ehevrouwe Bregitta Alida Avenhorn 
   is getransporteert, in specie zijnde vrij van verponding en heer- 
   stedegeld, maar belast met jaarlijks straatgeld ad f 3 - : - en 
   pompgeld daar op staande, soo en in voegen het selve laast- 
   lijk bij kooperen in huur is gebruijkt geweest, voor een  
   summa van vijf duijsent en drie hondert gulden vrij geld, 
   daar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
   wesen, en dus onteijgent en ontgoedet te zijn, belovende 
   voorsr. huijs te wagten en te wharen kommervrij, en alle 
   voorpligt tot het straatgeld ult April 1782. incluijs daar 
   van aftedoen als erfkoop regt is, onder verband van haare 
   personen en goederen ten bedwang en submissie als na regten 
   Actum Harderwijck den 1. Augus. 1782. 
 . 
   Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerden 
   Rutger van Werven en Hendrik Joseph Baillet, de welcke 
   loofden en wierden Burgen als voorvank regt is voor het 
   erfhuijs van wijlen Jan Boschman, des compareerde mede 
   Anna Catharina Mul weduwe van wijlen Jan Bosch- 
   man, in leven ehelied Johannes Boschman voorsr.sig en als 
   voogd van de onmundige kinderen van wijlen Hendrik Zijnen 
   en Petronella Boschman in leven Ehelieden, en sig mede sterk 
   makende voor sijn absente suster Johanna Margrieta Bosch- 
   man, Harmannus Beernink naamens sijn vrouw Peter- 
   nella Boschman, en Bernarda Hendrica Boschman, gesa- 
   mentlijke erfgenamen van wijlen meergemelte Jan Bosman 
   de welcke beloofden de voorschreven Burgen te sullen vrijen 
   en guaranderen als recht is. actum Harderwijck den 2. Augustus 1782. 
  
1782. 2. Augus   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde Andries  
geprothocoll ten   van der Valk en Frederica Krijgsman Ehelieden, de Vrouw 
nieuw prothoc. Rubr  met haar Eheman geassisteert, welcke bekenden voor sig 
Landerijen tussent  en haar erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
de Sijpelt en Weij-   wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen, aan 
steeg fo. 323 VS.   en ten erflijken behoeve van Vrouwe Helena Oldecop 
   geboren Paauw, wonende binnen Amsterdam de summa 
   van ses duijsent gulden, daar voor belovende alle halve 
   jaar op den Verschijndag (: heden over een half jaar d’eerste :) 
   te sullen betalen vier gulden van ijder hondert in ’t jaar, 
   daar mede te sullen continueren to de volle aflosse toe, 
   welke in deser voegen sal kunnen en moeten geschieden, 
# en dat dien volgens  en wel in ses termijnen, te weten over vijf navolgende jaaren 
de renten sullen ver-  een duijsent gulden, en soo vervolgens van jaar tot jaar, tot 
minderen, na rato, dat  dat de volle ses duijsent guldens sullen wesen gerestitueert, # 
voorsr. capitaal sal we-  dat dese restitutie, sal moeten geschieden binnen gemelte 
sen gerestitueert, dat des  stad Amsterdam, in geen minder specie als gereduceerde schel- 
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   lingen, alles sonder nadere opsage 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte kosten, 
   mitsgaders voor de prompte restitutie op de respective ter- 
   mijnen, verbinden Compartn. haare personen en goederen, stel- 
   lende tot een speciaal onderpand haar lieder wind papier 
   mole genaamt maria magdalena mitsgaders de onder- 
   horige woningen, werkhuijsen en drogerijen, onderhorige 
   landerijen en houtgewassen, staande en gelegen voor dese 
   stad op de agterste weijde, schietende langs de middel 
   wal en stads plantage, soo en in dier voegen deselve bij 
   bij haar Comparante gebruijkt en bewoont werd, voorts 
   naa voorgaande informatie van verwillekeurings kragt en 
   werking verwillekeuren Comparanten bij aanhering en 
   parate executie alle haare gerede goederen, benevens alle 
   materialen tot dese papier fabrijcq behorende, alle gemaakte 
   en ongemaakte papieren, met ’t geen verder op de mole en werk- 
   huijsen ten allen tijden gevonden wierden alles met renunci- 
   atie van alle exceptien deese eenigsints contrarierende 
   in specie van ongetelden gelde, en ten aansien van de 
   tweede Comparante van de exceptie si qua mulier cod 
   si qua mulier ad senutis cons. vellejanume. Actum 
   Harderwijck den 2. Augus. 1782. 
 . 
   Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde Dor. J.  
   Gelderman Junior Advocaat binnen Harderwijck, en geadmit- 
   teert als procureur voor den Hoog Adelijken Landgerigte van 
   Veluwen, dewelke verklaarde mits dese te constitueren en 
   volmagt te maken G. Brakamp onderscholtis der Hooge en 
   vrije Heerlijkheijt ’t Loo, ten einde, om namens den Comparant 
   bij peijndinge te procederen op alle gerede goederen actien en 
   crediten Andrs. van der Valk en Zoone toebehorende, en onder 
   de Hooge en Vrije Heerlikheijt ’t Loo ervintelijk, in specie op soo- 
   dane penningen als meergem. Andrs. van der Valk en Zoone van 
   Warner Ritbroek ingevolge sententie door den gerigte van 
   voorsr. Heerlikheijt ergaan, en de daar op gevolgde eedes prestatie 
   te pretenderen hebben, om daar aan, voor soo verre toereijkende 
   zijn te verhalen sodane pretensien als den Comparant van 
   op gem. A. van der Valk en Soone competerende zijn, daar om 
   trend alle termijnen en formaliteijten land regtens waar 
   te neemen, en dese saak ten uijteijnde, en tot de finale 
   executie toe te vervolgene. 
   Voorts om in dese namens den Comparant te accorderen 
   transfigeren, caveren, en generaliter, soo in als buijten regten 
   alles te doen verrigten en laten geschieden, wat de Compa- 
   rant selfs present zijnde soude kunnen mogen en ook 
   moeten doen. alles met magt van substitutie, belofte van 
   ratihabitie en indemniteijt, ceterisque clausulis de jure 
   solitis ac necessarus, mits de Geconstitueerde verpligt blijve 
   te doen behoorlijk bewijs, rekening en reliqua. Actum Har- 
   derwijck den 12. Augusti 1782. 
  
   Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden Bartus 
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   Volten en Lubbertje Reijers ehelied. welcke bekenden voor sig en 
   haare erven uijt de hand in een vast en stedigen erfkoop op den 
   6. Julij 1782 te hebben verkoft, en kragt deser te transporteren 
   aan en ten erflijken behoeve van Peter Lubbertsen Hop en Grietje  
   Peters ehelieden en muth Hoojland in de oude mehen ge- 
   landet aan Jannetje Reijers, en aan die van koperen, doen- 
   de in verponding ordinaris f 1 : 4 : 14 voor vijfhondert gulden vrij 
   geld, waar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
   te zijn, des beloofde voorsr. math te wagten en wharen kom- 
   mervrij, en alle voorpligt tot de verponding over 1781 
   daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en sub- 
   missie als na regten actum Harderwijck den 15. augustus    
 1782. 
 . 
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Jan van Velthuijsen en Hen- 
   drik Alberts voor het erf en sterfhuijs van Beert Jansen 
   des beloofde Jan Beertsen, Beeltje Beertsen, geassisteert 
   met haar Broeder Jan Beertsen, voorkinderen van Beerd  
   Jansen bij wijlen Gerretje Jansen, en Gerret Beertsen als 
   naa soon bij Aartje Gerrets thans in leven, ehelijk verwekt, 
   voorsr. Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is. 
   Des compareerden Aartje Gerretsen, weduwe Boedel- 
   houdersche en Tugtenaresse van Beerd jansen ter eenre, 
   Jan Beertsen, Beeltje Beertsen geassisteert als voorñ en 
   Gerret Beertsen voor en na kinderen van Beerd Jansen 
   ter andere sijde, welcke verklaarden met elkanderen 
   te hebben ingegaan volgende boedel scheijding. 
   Vooraf bekent Aartje Gerretsen te renuncieren en afte- 
   sien van sodane tugt, als haar op de goederen van haar 
   overleden eheman was competerende. 
   Voorts verklaart sij aan ijder der respective erfgenamen 
   voorsr. te sullen betalen veertig gulden. 
   Waar tegens gemelte kinderen en erfgenamen bekennen 
   hier van voldaan en betaalt te zijn, sonder met eenige 
   lasten of schulden van den boedel te doen te hebben. 
   Daar benevens hebben dese drie kinderen en erfgenamen 
   voorsr aan geseide Aartje Gerrets gecedeert, getransporteert 
   en in vollen en volkomen eijgendom overgegeven een huijs 
   met sijn ap en dependentie staande binnen dese stad in 
   de groote markt straat tussen de huijsen van Gerret Mar- 
   tens Mulder, en dat van de dijaconie, soo als tegenswoordig 
   bij voorsr. weduwe bewoont werd, des beloofden voorsr. Huijs te 
   wagten en wharen als magescheijts regt is 
   Waar mede partijen condividenten in het minnelijke gescheij- 
   den zijn, sonder eenig regt ofte pretensie op d’een of andere 
   te behouden, daar van renuncierende mits dese actum 
   Harderwijck den 17. Augus. 1782 



 
385

ORAH 155     1782     fol. 188vso 
 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Eva Witte- 
   veen, weduwe van Gerret Woutersen in leven eheliedr. Geerlof  
   Willemijntje en Hendrik Gerretsen, de welcke verklaarden 
   uijt de hand te hebben verkogt, en al nu cedeerden en trans- 
   porteerden, doende sulks kragt deses aan Wouter Gerretsen 
   1o. een huijs in de grote Haverstraat naast de behuijsinge 
   Van Gerret Eversen, en dat van Jacob Sikken. 
   2o. een schuurtje in de kleijne haverstraat naast mevrouw 
   Wede wijlen den Heer Br. J. Apeldoren en Roelof Arendsen, 
   Soo als deselve bij den koper bewoont en gebruijkt worden 
   Doende beijde de parcelen in ordinar. Verponding sonder 
   Stads stuijver f 4 – 3 – 2., en sulks voor een summa van drie 
   Hondert guldens ad 20. St. ’t stuk vrij geld, van welke koops- 
   Penñ de Comparanten bekennen voldaan te zijn, belo- 
   Vende derhalven deselve te wagten en te wharen kom- 
   mer vrij, en allen voorpligt, als de verponding over 1778 en 
   straatgeld over 1780. daar van aftedoen als erfkoop regt is 
   onder verband en submissie als nae regten actum Har- 
   derwijck den 22. Augus. 1782. 
  
1782. 22. Augus   Voor deselve Schepenen compareerde Wouter gerretsen dewelke 
geprothocoll ten   bekende wegens opgenomen penningen opregt schuldig te 
nieuw prothocol Rubr  zijn aan Gerretjen Timmers eene summa van drie hondert 
wullewevers straat   en vijftig guldens ad 20. st. ’t stuk, daar van den Comparant 
fo.229 VS et fo 231 VS   belooft jaarlijks te betalen een rente van vier gulden, tot 
schoemakersstraat fo. 260.  de effective aflossinge toe, die alle jaar, een vierdeel 
   jaars te vooren opgeseijt zijnde, sal kunnen en moeten 
   geschieden, voor al het welke den Comparant ver- 
   bind sijn persoon en goederen, gerede en ongerede, en stelt 
   voor een speciaal onderpand. 1o. sijn huijs in de groote haver- 
   straat en 2o een schuurtje in de klijne Haverstraat, soo als bij 
   hem bewoond en gebruijkt werd, als 
   mede 3o. een huijsje in de olijstraat, naast de behuijsing 
   van Jan Boemer en Harmannus van Cleeff, om alle hinder 
   en schade daar aan te verhalen, met renunciatie van alle 
   exceptien sonderling van ongetelden gelde, en submissie als 
   na regten. actum Harderwijck den 22. Augus. 1782. 
 . 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerden Bessel  
   Hendriks en Annetje Priesters Eheldr,  dewelke bekenden in 
   eenen vasten en stedigen erffkoop uijt de hand te hebben verkogt 
   gecedeert, en getransporteert, doende sulks kragt deses, aan 
   en ten erflijken behoeve van Gijsbert Cnipscheer en Geertjen  
   Loogen Echtld. en haar erven een Huijs en Erve met een 
   Schuur daar agter staande en gelegen agter de Nonne, 
   naast het Huijs van Jan Beertsen ter eenre, en een plaats 
   van Vrouwe douariere Apeldoren, ter andere sijde, soo en als ’t selve 
   bij verkoperen bewoont en gebruijkt word, om ’t voorñ parceel meij 
   1783 te kunnen aanvaarden, doende in ordin. Jaarlijkse verponding 
   behalven de stads stuijver f 2 – 6 – 12 en straatgeld f 1 - : - , ende 
   sulks voor een summa van vijfhondert guldens vrij geld, daar 
   van de Comparanten en transportanten bekennen voldaan en 
   en betaalt te zijn, beloven het voorñ parceel te wagten en 
   wharen kommervrij en alle voorpligt tot de verponding over de 
   jaare 1783, straatgeld en heerstede geld tot meij 1783 daar van afte 
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   doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als naa 
   regten actum den 24. August. 1782. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Oldert Olvers 
   en verklaarde bij deese om redenen hem daar toe moverende te 
   revoceren, casseren, en te niet te doen alsodane dispositie 
   als hij met wijlen sijn overledene Vrouw Harmijna Rijkerts 
   voor Heeren Schepenen deser stad den 13. decemb 1773. hebben 
   gepasseert, en dien volgens te renuncieren van all sodanig 
   tucht regt, als hem aan de goederen van sijn gem. Vrouw 
   andersints soude competeren, en alsoo voornemens zijnde, om 
   met sijn eenige dogter Catharina Olders getrouwt aan IJsak  
   Huijgen als eenige en universeele Erfgenaam van Compa- 
   rants voorñ vrouw te treden tot scheiding en deiling van den alin- 
   gen boedel, sonder eenige reserve of actie op sijn Vrouws nalatenschap te 
   reserveren En vermits bij voorsr. dispositie door Comparant en Vrouw ge- 
   passeert, een fideicommis was geinfereert ten faveure van 
   deselve op haar naaste Vrinden, soo verklaarde den Comparant 
   almede uijt kragt van sijne voorsr. revocatie en annullatie 
   der meer gemelde dispositie het fideicommis, voor soo verre 
   sijn eigen goederen betreft, kragt deses op te heffen, en vernie- 
   tigen soodanig, dat hij bij dese verklaart sijn voorñ dogter 
   Catharina Olders pure te institueren tot sijn eenige en 
   universele erfgenaem, en in cas van voor overlijden derselver 
   kinderen bij representatie in haar moeders plaatse, alles 
   ten effecten als na regten behoort. 
   Begerende hij Comparant dat naa sijn overlijden dese sal 
   agtervolgt worden als sijn uijterste wille, soo en als na rech- 
   ten kan bestaan. actum et signatum Harderwijck den 
   24. Augusti. 1782. was nevens twee cachetten in rood lak 
   getekent D. Boonen J.H. Apeldoren 
 
   Voor Westervelt en De Meester Schepenen compareerden 
   Bessel Hendriksen en Annetje Priesters ehelied. ende be- 
   kennen uijt de hand te hebben verkogt, en over sulks 
   kragt deses te cederen, en in vollen eijgendom te transpor- 
   teren aan en ten erflijken behoeve van Loge  en Alber- 
   tus Gelderman een camp hooij off weijland gelegen in 
   ’t schependom van Harderwijck aan westen, oost de weij- 
   steeg, westw. Looge Priester, Zuijdw. de Westermehen en 
   Noordw. de Heer J. Craemer, doende in ordinar. jaarlijkse 
   verpondinge f : 5 : 8 : 15 en aan thins staande in ’t Ermelse 
   Thinsboek folio 164 f : - 1 – 12, ende sulks voor een summa 
   van drie hondert Caroli guldens, daar van de transportanten 
   bekennen voldaan en betaalt te zijn. belovende mits 
   dese voorñ parceel te wagthen en wharen kommervrij en 
   alle voorpligt d’ordinaris verpondinge over den jaare 1780, en 
   thins 1781 daar van aftedoen als erfkoop regt is. (: den koper 
   sal profiteren ’t gewasch over den jaare 1782 :) alles onder 
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   verband en submissie als naa regten Actum Harderwijck 
   d. 28. Augus. 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren compareerden Ger- 
   ret Reijersen en Lubbert Brantsen, dewelcke loofden en 
   wierden Burgen als voorvank regt is voor het Erf en sterf- 
   huijs van Petertjen Evertsen weduwe Hendrik Arendsen 
   des beloofden Peter Hendriksen en Bartjen Brants 
   eheldr. en Arend Hendriksen en Bartje Wijnen Eheldr. 
   voorsr. Borgen te vrijen, cost en schadeloos te houden 
   actum den. 31. Augus. 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde 
   de Heer Hermannus Cazijn Suurmondt, welke bekende 
   uijt de hand te hebben verkogt, en al nu kragt deses 
   te cederen transporteren, en in vollen eijgendom over te 
   geven aan en ten erflijken behoeve van Gijsbert Knip- 
   scheer en Geertjen Loogen Eheldr. een huijs en erve staande 
   en gelegen binnen dese stad in de Vijhestraat naast 
   het huijs van de weduwe van Evert Goosensen ter eenre, 
   en het huijs van de weduwe van Gerret Priester ter andere 
   sijde, en sulks met alle des selfs ap en dependentien 
   lusten en lasten, niets daar van uijtgesondert, doende 
   dit parceel in ordinar. jaarlijkse verpondinge f 5 -4-4 4 – 9 – 4. en 
   straatgeld f 2 - : - en sulks om en voor de summa 
   van een duijsent twee hondert en vijftig Caroli guldens vrij geld 
   van welke koops penñ de Comparant bekende voldaan 
   en betaalt te zijn. Belovende over sulks dit parceel 
   te sullen wachten en wharen kommervrij, en alle 
   voorpligt daar van aftedoen, het selve te suijveren 
   van de verponding ordinar. tot over den jaare 1780 Heer- 
   stedegeld verschenen ult. junij 1781 en straatgeld ver- 
   schenen op 1o. November. 1781. alles verder soo als Erf- 
   koops regt en binnen dese stad gebruijkelijk is, alle- 
   sints onder verband van persoon en goederen, met submis- 
   sie der selver ten fine en effecte als na rechten. 
   actum Harderwijck den 3. september. 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde 
   onsen meeden Raads vriend de Heer J.B. de Vries, dewelke 
   verklaarde in een vasten en steedigen Erfkoop te hebben 
   verkogt, en over sulks kragt deeser in een vrijen en vol- 
   komen eijgendom te cederen aan en ten erflijken behoeve 
   van Evert Willem Velthuijsen en Bregetta Brinkink 
   eheliedr. ende haar Erven, een huijs en Erve staande 
   binnen dese stad in de Wullewevers straat op de hoek 
   van de schoemakersstraat ter eenre, en het huijs van 
   Reijer den Grooten ter andere zijde, soo en als het selve 
   parceel bij koperen selfs bewoont en gebruijkt word, zijnde 
   het gemelte huijs beswaart met een ordinar. jaarlijkse ver- 
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   ponding sonder stads stuijvs f 4 : 17 – 2. welcke gesuijvert werd tot 
   1779 incluijs, voorts ordinaris heerstede geld, en straat geld ad. f 1 – 10 – 
   ende sulks voor eene summa van elfhondert en vijftig gulds.    
 vrij geld, waar van de Comparant bekende voldaan te wesen 
   werdende van dese koop uijtgesloten de gang die tussen dit 
   huijs en de schuur van de Comparant is, maar blijft die 
   gang tot gemelde schuur behooren, en mag den koper door 
   die gang geen uijtweg hebben. belovende voorsr. huijs te 
   wagten en wharen kommervrij als erfkoop regt is onder 
   verband van sijn persoon en goederen en met submissie als 

naar regten. actum Harderwijck den 7. septemb. 1782 
1782. 7. septemb    
geprothocoll. ten   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
nieuw prothoc. rubr.  Jacob Teunissen en Maritje Hendriks Eheliedr., welke be- 
Hierden fo. 397.   kenden voor sig en haar erven, wegens opgenomen en ter 
   leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul- 
   dig te weesen aan en ten erflijken behoeve van Jan  
   Hendrik Bakker en Wilhelmina Prijs eene summa 
   van twee hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs het stuk, 
   waar voor Comparanten belooven Jaarlijks op de verschijn- 
   dag (: heden over een jaar d’eerste:) te sullen betalen aan 
   renten tegens vier gulden van ijder hondert en daar in 
   te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op ge- 
   melte verschijndag binnen Harderwijck sal moeten ge- 
   schieden, mits een vierdeel jaar bevorens van de een 
   of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten 
   verbinden Comparanten in specie een erve en goed gelegen 
   in Hierden tussen de huijsen van Lubbert Beertsen en 
   Evert Duverge, bestaande in huijs en hof, soo als bij 
   Comparanten selfs bewoont werd, stellende tot een verdere 
   whaarschap haar personen en goederen ten bedwang en 
   submissie als naa regten, met renunciatie van alle 
   exceptien dese contrarierende in specie van ongetelde 
   gelde. actum Harderwijck den 7. septemb. 1782. 
 . 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Gerritje  
   en Geertje Bessels, Jan Bunschoter en Wijmtje Bessels Ehel. 
   Maartjen Mengelen weduwe van Reijer Besselsen, sament- 
   lijke kinderen en erfgenamen van wijlen Bessel Gerret- 
   sen en Eva Teunis in leven Ehelieden, dewelke bekenden 
   kragt deses te cederen en transporteren en in vollen eij- 
   gendom over te geven aan hunnen Broeder en mede 
   erfgenaam Theunis Bessels een huijs en erve staande 
   en gelegen binnen dese stad aan de Vismarkt, naast het 
   huijs thans door de Heer Professor Nieuwhoff bewoont 
   wordende ter eenre, en de schuur van Peter van Ittersum 
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   ter andere sijde, soo als het selve laatst bewoont is geweest, bij en 
   ontruijmt is geworden door doode van der Comparanten moeder 
   de weduwe van Bessel Gerretsen voorñ, met alle desselfs 
   ap en dependentien lusten en lasten, geene van dien uijt- 
   gesondert, doende dit parceel in ordinar. jaarlijkse verpon- 
   dinge behalve de stad stuijvers f 4 – 9 – 4 en straatgeld 
   f 1 - : -, soo en in dier voegen als het selve door wijlen 
   der Comparanten moeder bij publijcque verkopinge d.d. 2. junij 
   1781, voor de summa van drie hondert en twee guldens is 
   verkogt geworden, van welke koopspenningen sij Com- 
   parante voor haar geregte aandeel bekenden voldaan 
   en betaalt te zijn, Belovende over sulks dit parceel 
   te sullen wachten en wharen kommervrij, en alle 
   voorpligt daar van aftedoen, het selve te suijveren 
   van de verpondinge ordinar. over 1779. straatgeld verschenen 
   ult 13. meij 1781 en heerstede gelt verschenen ult. junij 
   1781 allesints soo als erfkoop regt en binnen dese stad 
   gebruijkelijk is onder verband en submissie ten fine 
   en effecte als na regten Actum Harderwijck den 8. septemb. 
   1781. 
   Registr 8. sept. 1782. 
  
   Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde Doctor 
   H.G. Wolfsen weduwenaar en Tugtenaar van wijlen Vrouwe 
   E.G. Schrassert ingevolge Huijwlijkse voorwaaeden 
   den 26. Februar. 1762 opgerigt, als mede volgens testamentai- 
   re dispositieen in dato d. 28. januar 1774, en den 11. julij 1778 be- 
   maakt, dewelke verklaarde dese tugt te verburgen met 
   Cornelis Verhoef en Gerret Lubbertsen, ten eijnde om met 
   de goederen in tugt besittende te kunnen doen en hande- 
   len, en deselve te gebruijken volgens tugt regten en wetten 
   Des compareerden Cornelis Verhoev en Gerret Lubbertsen 
   voornoemt, dewelcke dese borgtogt op sig hebben ge- 
   nomen, waar toe sij haar persoonen en goederen mits 
   dese zijn verbindende, daar en tegen beloofde de voornoemde 
   Doctor H:G: Wolfsen dese voorsr Borgen te vrijen en te 
   guaranderen als regt is actum Harderwijck den 9. septemb. 
   1782. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden Cornelis Verhoef en 
   Gerret Lubbertsen, dewelcke loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
   vrouwe E.G. Schrassert in leven Huijsvrouwe van den 
   Heer en mr H.G. Wolfsen, des compareerden den lieut 
   ten dienste deser landen J.B. Feijth, en de Jonkvrouwen 
   Engelbarta Jacoba , en Judith Margaretha Feijth, en Ar- 
   nolda Johanna Charlotte Wolfsen, als gesamentlijke 
   kinderen en erfgenamen, dewelke beloofden dese geseide 
   Burgen te sullen vrijen en guaranderen als regt is actum 
   Harderwijck den 9. Septembr. 1782. 
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   Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde mr J.C.  
   Huijsman, welke verklaarde in de beste en bestendigste forma 
   van regten te constitueren en volmagt te maken, doende 
   sulks kragt en mits desen den Heer en Mr P. van Meurs 
   Scholtus des Ampts Heerde, ten einde om in ’t generaal 
   alle des Comparants saaken waar te neemen, speciaal om 
   naamens de Comparant in te vorderen soodane preten- 
   sien, waar van aan den Heer Heer geconstitueerde, de bewij- 
   sen en documenten overhandigt zijn, voorts die pen- 
   ningen t’ontfangen, en daar voor te quiteren, mits ga- 
   ders roijementen uijt het prothocol van beswaar aftegeven, 
   de onwillige debiteuren met middelen regtens te con- 
   stringeren, sententien en decreten te aanhooren, die voor- 
   delige ter executie te leggen, en van de nadelige te ap- 
   pelleren, ook te accorderen, caveren transfigeren, en in het 
   generaal alles te doen en te verrigten, wat de natuur 
   en nood druft der saken vereijschen mogt, en den Comparant 
   selfs present zijnde soude kunnen mogen of moeten doen, dit 
   alles met magt van substitutie, onder belofte van ratiha- 
   bitie, indemniteijt, ceterisque sub clausulis de jure 
   solitis ac necessarus onder verband en submissie als na 
   regten Actum Harderwijck den 14. septbr. 1782. 
 . 
   Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerde 
   de Heer David Nicolaas van Nes predikant van 
   het schependom, en Juffer Jacoba Johanna Bakelaar 
   Ehelieden, zijnde de vrouw met haar Eheman ge- 
   assisteert, welck verklaarden kragte deser te constitue- 
   ren en volmagt te maaken de Heer Lambertus van  
   Oosterwijk koopman te Amsterdam, ten eijnde om 
   van den Heer Nicolaas Tideman mede t’Amsterdam woon- 
   agtig te ontfangen een gehele prebende in de societeijt 
   der Generale Nederlandsche Lijfrente Compagnie in 
   de classe onder de sinspreuk ultimatum est No. 210. 
   welcke bij sijn Ed geadministreert werd, daar voor in debita 
   forma quitantie te passeren, en generaliter alles te doen, 
   en te verrigten, wat de constitutie van dese prebende 
   sal koomen te vereijschen, voorts met magt van substi- 
   tutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de 
   Geconstitueerde verpligt blijve te doen bewijs rekening en 
   reliqua Actum Harderwijck den 16 septemb. 1782. 
  
   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Jan  
   Hoogstraten ende des selfs Huijsvrouwe Reijntje van der  
   Goot Echtelieden, met ons gaande en staande, en beij- 
   de haar verstand en uijtspraak ten vollen magtig, over- 
   denkende de seekerheijt des doods en de onsekere tijd en uijrhe 
  van dien uijt dese wereld niet willende scheijden, voor en aleer over 
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   haare tijdelijke goederen, haar van God Almagtig gegeven 
   te hebben gedisponeert en verklaarden uijt onderlinge 
   liefde en toegenegentheijd, malkanderen, en den een 
   den anderen, doende sulks reciproce kragt en mits 
   desen te legateren en bemaken het vrugt gebruijk 
   van alle haare goederen, welke de eerst stervende 
   met de dood sal komen natelaten, soo roerende als on- 
   roerende, waar ter plaatse deselve ook gelegen mogten 
   zijn, ten dien gevolge, dat de langst levende deselve 
   naa tugts regten sal kunnen en moogen gebruijken 
   zijn, ofte haar leeven lang. 
   Soodanig nogtans, en met dien verstande, dat wanneer 
   den eersten Comparant, het eerst mogt koomen te over- 
   lijden, alle desselfs klederen, linnen en wollen, en 
   wat verder van die natuur onder lijfs behoor kan 
   gerekent worden, direct naa des selfs overlijden door 
   de tweede Comparante sal moeten uijtgerijkt wor- 
   den, aan desselfs genomineerde erfgenamen, die 
   hier onder sullen gespecificeert worden 
   En wanneer de tweede Comparante het eerst mogt 
   koomen te overlijden, dat als dan den eersten Comparant 
   sal verpligt en gehouden zijn mede all haar lijfs- 
   behoor van zijde linnen, catoenen, en wollen, di- 
   rect naa haar overlijden in vollen eijgendom aftege- 
   ven aan haar suster Evertje van der Goot, en bij voor 
   aflijvigheijt van deselve aan haar dogter of dogters 
   bij Lambertus van Twiller in Echt verwekt. 
   Werdende nogtans van dit gespecificeerde lijfs behoor uijt- 
   gesloten, en dus bij deesen mede onder de tucht begrepen 
   alle de juweelen, goud en silver, en verdere lijfs en andere 
   cieradien, soo wel van den eersten Comparant, als van de 
   tweede Comparante. 
   Willende dat dit in de beste forma van regten stiptelijk 
   sal werden agtervolgt. 
   Voorts verklaarden die selvde Comparanten donder Huwe- 
   lijksch voorwaarden getrouwt zijnde, en dus met mal- 
   kanderen in den gemeenen boedel ten halven goed sit- 
   tende t’annulleren, casseren, en te niete te doen, alle 
   sodaene testamentaire dispositien, welke sij lieden 
   te saamen, off een ieder van haar in ’t bijsonder ge- 
   maakt mogten hebben, en all nu uijt vrijen wille, 
   sonder inductie off persuasie van iemand, overgaande 
   tot deese haere laatste off uijtterste wille. 
   Verklaarde den eersten Comparant in sijnen geregten 
   halven boedel soo en als deselve bij het overlijden sal be- 
   vonden worden, tot sijn eenige en universele Erfgenamen 
   te nomineren, ende te institueren, doende sulks kragt  
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   en mits deesen Christina Sandvoort, en bij vooraflijvigheijt van 
   deselve haare kinderen in Huijwlijk verwekt bij Sijmon Bark. 
   Voorts Christina Hoedemaker in huijwelijk hebbende Pe- 
   ter Versteeg. 
   En eijndelijk de kinderen de kinderen van wijlen Geertjen Hoedema- 
   ker in huijwelijk verwekt bij Herme Santvoort een 
   ieder voor een geregte derden deel, met uijtsluijtinge 
   van alle anderen wie sij souden mogen weesen 
   verklarende wijders de tweede Comparante tot haare 
   eenige en universele Erfgename te nomineren, ende 
   te institueren, doende sulks kragt en mits deesen haar 
   suster Evertje van der Goot, en bij voor aflijvigheijt van 
   deselve haare kinderen Ehelijk bij Lambertus van  
   Twiller verwekt. 
   Willende en begerende, dat deese haare laatste en 
   uijtterste wille immediaat naa doode sal effect sorteren 
   als testament, legaat, codicil of andere betere forma, soo 
   en als deselve best in regten sal kunnen bestaan 
   T’oirkonde hebben wij deese getekent en besegult in 
   Harderwijck den 17. september 17. twee en tagtig was 
   nevens twee cachetten een in swart rood en een in roodswart lak 
   getekent D. Boonen H.H. Pannecoeck. 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde 
   Paulus Kok Fransch kost school houder binnen dese 
   stad, dewelcke verklaarde in optima forma juris te 
   constitueren en volmagtig te maaken, sulks doende 
   kragt ende mits deesen G. Brascamp onderscholtis 
   der Hooge en Vrije Heerlikheijt ’t Loo, ten eijnde 
   om naamens den Comparant behoorlijke pandkeringe te 
   doen tegens soodaene wederregtelijke peinding, als Fredrik Tjeenk op den 
   6de deses maands september op en aan alle de gerede goe- 
   deren actien en crediten, binnen de voorschreve Hooge 
   en Vrije Heerlikheijt ’t Loo ervintelijk, en hem Compa- 
   rant toebehorende, ondernomen heeft, daar omtrend 
   alle formaliteijten regtens waarte neemen, en alle 
   termijnen te respicieren, sententien en decreten te 
   aanhoren, en dese saak namens de Comparant ten 
   volkomen uijteijnde toe waar te neemen, en te vervolgen 
   voorts ook in dese t’accorderen, caveren, transfigeren, en ge- 
   neraliter, soo in als buijten regten desen Comparant te 
   representeren, en alles in desen te doen, en te verrigten 
   wat de Comparant selfs present zijnde soude kunnen 
   moogen en ook moeten doen, en ofschoon het een of ander 
   in desen waare geomitteert, ofte indien daar toe een nader 
   en specialer volmagt gerequireert wierde, wilde hij Com- 
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   parant het selve voor in desen geinfereert gehouden 
   hebben, alles met magt van substitutie, belofte van 
   ratihabitie en indemniteijt, ueterisque clausulis de 
   jure solitis en necessarus, mits de geconstitueerde 
   verpligt blijve te doen, behoorlijk bewijs rekening 
   en reliqua Actum Harderwijck den 11. september 
   1782. 
  
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compa- 
   reerde Juffr. Anthonia Valkenier, wede. van wijlen 
   de Heer Bernardus Fabritius in leven rustent 
   predikant op de Beest, geassisteert met de Heer 
   Dithmar Martinius, binnen dese stad woonagtig 
   welcke verklaarde te constitueren en magtig te  
   maaken kragte deser, de Heer Reijnier van Kempen 
   en Nicolaas Lamber sampt en ijder in ’t bijsonder, 
   om in des Comparantes naam te verkoopen een agtste 
   part in een huijs en erve staande ende gelegen 
   binnen de stad Amsterdam beseijden het stadhuijs, tot 
   soodane prijs, en op alle sulke conditien, als de 
   Geconstitueerdens sullen goed vinden, des selfs verkoft 
   zijnde na usantie van stijlo locaal te cederen en 
   transporteren, de coops penñ te ontfangen, belofte van 
   indemniteijt en vrijwaring te doen, daar voor haar per- 
   soon en goederen te verbinden, te consenteren in het 
   nasien van de belasting Register, soo ter secretarie, 
   als weeskamer, de nodige declaratoire, te ligten, voorts 
   alles te doen ende te verrigten, wat sal werden ver- 
   eijscht, en sij Comparante selve present zijnde, soude 
   kunnen mogen of moeten doen, met de magt van sub- 
   stitutie belofte van ratihabitie en indemniteijt 
   mits de geconstitueerde verpligt blijven te doen bewijs 
   rekeningen en reliqua Actum Harderwijck den 24. septembr 
   1782. 
  
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde 
   mr. J.C. Huijsman, welke verklaarde in de beste en be- 
   stendigste forme regtens te constitueren, ende volmagt 
   te maaken, mr. J. van Erckelens, ten eijnde, om des 
   Comparants persoon, te representeren en namens deselve 
   in saaken, als dr. Petrus Konink voor dese stads ge- 
   rigte, C. de Comparant in cas van bodinge heeft onder- 
   nomen, daar in alle termijnen te respicieren, sententien 
   en decreten te aanhooren, de voordelige ter executie 
   te leggen, ook des noods te caveren, en in ’t generaal 
   alles te doen, en te verrigten, wat de natuur en nood- 
   druft dier sake vereijschen mogte, en ofschoon tot het 
   een of ander een nader of specialer acte van volmagt, gere- 
   quireert wierden, willende Comparant het selve alhier 
   voor geinfereert, gehouden hebben, voorts alles onder belofte 
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   van ratihabitie ceterisque clausulis jure solitis ac necessarus 
   Actum Harderwijck d. 30. septembr. 1782. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden de 
   Heer en mr. Johan Schrassert, momber des Furstendombs 
   Gelre en Graafschaps Zutphen, in qualiteijt als volmagti- 
   ger van den Heer Johan Bernard Feith Lieutenant 
   ten dienste deser lande, ingevolge acte van volmagt 
   voor de krijgsraad des guarnisoens Maastricht 
   gepasseert, en Mr Hendrik Johan Ardesch scholtis des 
   Ampts Ermelo, als volmagtiger van de Jufferen E.J.  
   Feijth en Judith Margareta Feijth vermogens acte 
   van volmagt voor de magistraat deser stad den 10. meij 
   1782 gepasseert, welcke volmagten bij ons zijn gesien 
   gelesen, en bevonden ad hum actum gepasseert te zijn, 
   en verklaarden naemens hunne principalen op den 
   6. julij laatstleden in het openbaar te hebben ver- 
   koft en over sulks kragt deses te cederen en transpor- 
   teren 
   Aan Willem Roest en Harmintje Arends Ehelieden, ende 
   haare erven, een Huijs en erve staande binnen dese stad 
   in de Academie of susteren straatje, naast de agter deur 
   van het huijs van de kinderen Burgermeester A. van Holthe 
   en een stads arm huijsje ter andere sijde, op eene ver- 
   pondinge ordinair behalven de stad stuijver f 5 : 14 : 12 en 
   straatgeld, en andere reële lasten daar op staande, en 
   sulks voor een summa van agthondert en vijf gulden, daar 
   van de Comparanten in voorsr. qualiteit bekende voldaan 
   te zijn, sullende met 1o. meij 1783 aanvaart kunnen werden. 
   Aan Hendrik Wessel en sijn erven een Hoff gelegen 
   buijten dese stad even buijten de groote poort aan den 
   Haven, schietende aan den Hof van Harmen Aartsen Drost 
   op eene verponding behalven de stad stuijver f : - 16 – 8 ende 
   sulks voor eene somma van een hondert en vijftig gulden 
   daar van Comparanten p.q. bekenden voldaan te wesen zijn- 
   de te aanvaarden met petri. 1783. 
   Belovende over sulks voorsr. parcelen te wachten en wahren 
   kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ordinar. 
   1781, ’t heerstedegeld tot ult. junij 1782, en het straatgeld 
   van het huijs tot ult. decemb. 1782 verschenen, inclusive 
   daar van afte doen als erfkoop regt is, alles onder ver- 
   band van der Comparanten principalen personen en goede- 
   ren, met submissie als na regten Actum den 11. 
   october 1782. 
 . 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen loofden en 
   wierden Burgen als voorvank regt is Dirk Gerretsen en 
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   Jan Hendriksen voor het erf en sterfhuijs van Jan Gerret- 
   sen, des beloofden Gerret Reijersen, voor sig en naamens  
   sijn vrouw Dreesje Brands volgens testamentaire 
   dispositie van den 16. November. 1781, aangestelt tot erf- 
   genamen, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt is 
   Actum Harderwijck den 26. october. 1782. 
1782. 29. octob 
geprothocoll. ten   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen Hendrik  
nieuw Prothoc. Rubr  Baillet mr. paruijkmaker binnen dese stad en Catharina de  
Hoogstraat fo 185 VS  Jong ehelieden, welke bekenden voor sig en haar erven 
   wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
   opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Andre Holte 
   mr. stad chirurgijn en sijn erven, de summa van negen 
   hondert Caroli guldens ad 20. stuijvers ’t stuk, daar voor be- 
   lovende op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te 
   sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hondert 
   en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, 
   die alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen ge- 
   schieden, mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt en opge- 
   eijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten, en 
   kosten verbinden Comparanten haar huijs plaats en verdere 
   ap en dependentie, staande binnen dese stad in de hoog- 
   straat, tussen de huijsen van de Heer Burgermeester 
   Boonen ter eenre, en dat van d’erven van Jan Wittop 
   ter andere sijde, soo en als bij haar selven bewoont werd, 
   stellende tot een verdere whaarschap haar personen en goe- 
   deren ten bedwang en submissie als na regten, onder re- 
   nunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarierende 
   in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck den 
1782. 29. octob. gepro-  29. october. 1782. 
  
thocoll. ten nieuw.   Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Teunis 
prothocoll. Rubr markt  Besselsen, welcke bekende voor sig en sijne erven 
straat fo 311. VS   wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
   en deugdelijk schuldig te wesen aan Beertje Wouters 
   weduwe en Boedelhoudersche van Lubbert Jansen eene 
   summa van drie hondert gulden, daar voor beloofde 
   jaarlijks op de verschijndag (: den 20. septembr 1783 d’eerste :) 
   en soo vervolgens alle jaar te sullen betalen aan renten 
   drie en een quart gulden van ijder hondert, en daar mede 
   te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op 
   voorsr verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vier- 
   deel jaars bevorens, van d’een of andere sijde opgeseijt of op- 
   geeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en 
   kosten verbint den Comparant sijn huijs onlangs door sijn 
   broeders en suster getransporteert, en tot welker aankoop 
   dese penningen zijn geemploijeert, staande binnen dese stad 
   aan de koornmarkt in de groote markt straat tussen 
   het huijs het huijs van mevrouw de weduwe Professor S’grau- 
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   wen ter eenre en de schuur van Peter Uttersum ter andere 
   sijde, soo en in dier voegen als bij Comparant selve bewoont werd 
   stellende tot verdere whaarschap sijn persoon en goederen onder 
   bedwang en submissie als na regten, met renunciatie van alle 
   exceptien dese eenigsints contrarierende in specie van onge- 
   telden gelde Actum Harderwijck den 29. october. 1782. 
1782. 6. Novemb  
geprothocoll ten   Voor De Meester en De Vries Schepenen compareerden Willem  
nieuw prothocol   Roest en Harmintje Arents eheliedr, en bekenden we- 
Rubr. donkerstraat   gens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
fo. 14. VS   opregt en deugdelijk schuldig te weesen, aan en ten erf- 
   lijken behoeve van de Heer Mathias van Geuns pro- 
   fessor in de medicijnen op de Geldersche Academie 
   alhier, en Vrouwe Sara van Delden Ehelieden eene som- 
   ma van agthondert en vijf car. guldens, ad 20. stuijvers het 
   stuk, daar van sij jaarlijks op den verschijndag beloofden 
   te betalen aan interesse soo veel als onderling tussen Rent- 
   hefferen, en de Comparanten is versproken, ende sulks tot 
   de finale aflosse toe, dewelck ook alle jaar sal konnen 
   of mogoeten geschieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevo- 
   rens vaan een van beide sijde gedaan werde. Tot securiteijt 
   van welck capitaal en renthe de Comparanten hebben verbon- 
   den haar personen en goederen, en tot meerder securiteijt tot 
   een speciaal onderpand gestelt het huijs en erve staande in 
   de susteren straat binnen dese stad, naast de agterdeur van 
   het huijs van de kinderen van Burgermeester H. van Holthe 
   ter eenre en het stads armhuijsje ter andere sijde, soo en 
   als bij transport van den 11. october 1782 door of van wegens 
   de Heer Lieutenant J.B. Feijth en Jufferen E.J. en J.M.  
   Feijth aan comparanten getransporteert is, met al des selfs 
   ap en dependentie, regt en geregtigheijt, ten einde om daar 
   aan alle hinder en schade te konnen verhaelen, onder 
   submissie als na rechten, en met renunciatie van alle excep- 
   tien in specie van ongetelden gelde. actum den 6. Novemb. 1782. 
  
   Voor Boonen en De Meester en Schepenen compareerden Reij- 
   nier Reijniers en Zeger Buijtenhuijs tijdelijke onder kerk- 
   meesteren van de kerke binnen dese stad, welcke beken- 
   den met voorkennis en approbatie van Haar WelEd. en 
   Achtb. de heeren van de magistraat, volgens autorisa- 
   tie van d. 4. Novemb 1782 uijt handen der onderpro- 
   visoiren van ’t college der dijaconie binnen dese stad 
   ter leen opgenomen en ontfangen te hebben, en aan de 
   selve schuldig te zijn een capitaal van sestien hondert 
   Caroli guldens, om ten dienste der kerke aan te leggen 
   en te besteden, specialijks tot restitutie der penningen 
   de erfgenamen van mevrouw de weduwe Burgermeester 
   Geltsaijer competerende, waar voor Comparanten pred qual. 
   beloven jaarlijks op den verschijndag (: heden over een jaar de 
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   eerste :) aan rente te sullen betalen twe gulden en tien 
   stuijvers van ijder hondert en daar mede te continueren tot 
   de volle aflosse toe, welcke jaarlijks op de voorsr verschijndag 
   sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van 
   d’eene of andere sijde opgeseit of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal en renten hebben 
   Comparanten in haar voor aangetogen qualiteijt verbonden, 
   gelijk verbinden kragte deser, de jaarlijkse inkomen 
   renten, en uijtgangen, stedigheden, en verdere revenuen, niets 
   hier van uijtbescheiden, mitsgaders de eijgendommelijke 
   goederen den kerke deser stad toebehorende, om alle 
   hinder en schade daar aan te kunnen verhalen, met 
   renunciatie van alle exceptien dese contrarierende 
   in specie van ongetelden gelde Actum Harderwijck den 13 No- 
   vembr 1782. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
   qual. pred, welcke bekenden volgens autorisatie van 
   de Heeren van de Magistraat conform der selve resolutie 
   van den 4. Novemb. 1782, wegens opgenomen en ter leen 
   ontfangen penñ opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 
   de provisoiren van den arme solder de summa van ses hon- 
   dert gulden aangelegt en bestedet tot dienst van de kerk, 
   in specie mede tot restitutie van soodane penningen 
   als de erfgenamen van mevrouw de weduwe van de 
   Burgermeester Geltsaijer zijn competerende, waar 
   voor Comparanten beloven jaarlijks op de verschijndag, (he- 
   den over een jaar d’eerste :) aan renten te sullen betalen 
   twee gulden en tien stuijvers van ijder hondert, en daar mede 
   te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op 
   gemelte verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vier- 
   deel jaar bevorens, van d’een of andere sijde opgeeijscht of 
   opgeseijt zijnde. Tot securiteijt van voorsr capitaal en renten 
   verbinden Comparanten pred. qual de jaarlijksche inkomsten renten 
   uijtgangen en stedigheden, mits gaders de goederen de Kerk 
   in eijgendom competerende, om daar aan alle hinder en schade 
   te kunnen verhalen, met renunciatie van alle exceptien 
   dese contrarierende in specie van ongetelden gelde actum 
   Harderwijck den 13. Novemb. 1782. 
  
   Voor De Meester en De Vries Schepenen compareerde Mevrouwe 
   Maria Catharina Kuijsten van Hoefen weduwe van wijlen 
   den Heer Nocolaas Martinus Kleijn, dewelke bekende 
   in optima juris forma te constitueren en volmagtig te 
   maken den WelEdele Gestrengen Heer Johan Fredrik  
   Andrée oud raad in den Hove van Policie en criminele 
   Justitie der Colonie Surinamen, in alle saaken van 
   vrouwe Comparante die souden mogen komen t’exteren 
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   in de boven gemelde Colonie, en wel specialijk om voor 
   Vrouwe Comparante waar te neemen en te administreren 
   de plantagies kort vreugt en Kleijnhoven gelegen in 
   boven gemelde Colonie, de uijtgaven daar voor te doen, 
   wissels te trekken, de te goede penningen in te vorderen 
   en verders meer te handelen en verrigten, soo als des Gecon- 
   stitueerdens goede raad gedragen sal, en als vrouwe Com- 
   parante selfs present zijnde, soude kunnen en vermogen 
   te doen, met magt van substitutie, en belofte van rati- 
   habitie en indemniteijt, des blijft de Geconstitueerde 
   ten allen tijden gehouden aan vrouwe Comparante 
   te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua, alles 
   onder verband en submissie als na regten Actum 
   den 14. November 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Anna Ca- 
   tharina Mul weduwe van J. Boschman, Pieter Bijlman, 
   sig mede sterk makende voor sijn absente Ehevrouw 
   Johanna Margarieta Boschman, Johannes Bosch- 
   man pro se, als mede sig teffens sterk makende voor sijn absente 
   Ehevrouw Marijtje Eijberts en teffens ook als momber en 
   voogd van de onmundige kinderen van wijlen Hendrik  
   Sijnen en Petronella Boschman, met namen Jan  
   Geertruij , Bernardus en Maria Sijnen, Hermannus  
   Beernink en Petronella Maria Boschman Ehelieden, 
   en Jan Gelderman in qualiteijt als volmagtiger van Mat- 
   thijs Koning en Bernarda Hendrica Boschman Eheliedr. 
   vermogens volmagt voor de magistraat der stad deventer 
   den 12. November 1782 gepasseert, bij ons gesien en be- 
   vonden sulks te behelsen, samentlijke kinderen en 
   erfgenamen van wijlen opgem. J: Boschman, dewelke 
   bekenden bij publijque verkopinge d.d. 20. Julij 1782 
   te hebben verkogt, en alnu kragt deses te cederen, trans- 
   porteren, en in vollen en volkomen eijgendom over te geven 
   aan en ten erflijken behoeve van Hendrik Wesselsen 
   en Grietje Hendriks ehelieden, een Huijs en erve staande 
   en gelegen binnen dese stad in de Vrouwenstraat, 
   naast de schuur van J: Gelderman ter eenre en het 
   Huijs van Nathan Jonas ter andere sijde, soo en als 
   het selve tot op 1o November jongstleden door d’eerste 
   Comparante is bewoont geworden en sulks met alle 
   des selfs ap en dependentien, rechten en gerechtigheden, 
   lusten en lasten, niets daarvan uijtgesondert, doende dit 
   verkochte parceel in ords jaarlijkse verpondinge behalven 
   de stads stuijvers f 3 – 3 – 12 en straatgeld f 1 - : - :, en sulks 
   om en voor de summa van ses hondert en vijftig gul- 
   dens vrij geld, van welck koopspenñ sij Comparanten 
   bekenden voldaan en betaalt te zijn, belovende over sulks 
   dit verkochte parceel te sullen wachten en wharen kom- 
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   mervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, het selve 
   te suijveren van de verpondinge ords tot over den jaare 1780. 
   straatgeld verschenen meij 1782, en haarstede geld verschenen 
   ult. junij 1782, alles soo als erfkoops recht en binnen dese 
   stad gebruijkelijk is, allesints onder verband van personen 
   en goederen, met submissie en onder renunciatie ten fi- 
   ne en effecte als na regten. Actum Harderwijck 
1782. 26. Novembr   18. Novembr 1782. 
 . 
Geprothocoll. ten nieuw  Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde 
prothoc. rubr. markt fo.  Rijkert Sijmonson en Grietje Heijmens Ehelieden, en be- 
283.    kenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen pennin- 
   gen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Dr. P.G.  
   Wijnstok en Juffer S.B. Wijnstok te saamen eene 
   summa van drie hondert Car. guldens ad 20. Stvs. ’t stuk, 
   daar van sij jaarlijks beloofden te betalen eene interesse 
   van drie gulden en thien stuijvers van ieder hondert, en daar 
   in te continueren tot de finale aflosse toe, dewelcke alle 
   jaar op den verschijndag, daar van heden over een jaar de eerste 
   sal wesen, sal konnen en moeten geschieden, mits de 
   opsage een vierdeel jaars bevorens van een van beijde sijden 
   geschiede. Tot securiteijt van welk capitaal, rente, en kosten 
   De Comparanten verbinden haar personen en goederen, en 
   tot meerder securiteijt tot een speciaal onderpand gestelt 
   hebben haar huijs en erve, soo als van eerste Comparant 
   ouders heengekomen, en volgens acte van cessie en ali- 
   mentatie aan hem getransporteert is, staande op de 
   vischmarkt, soo en als bij Comparanten selfs bewoont en 
   gebruijkt werd, als mede een schuur daar naast soo en als 
   van de Erfgenamen van mevrouw Geltsaijer bij transport 
   van den 1. Nov. 1780 hebben aangekoft, ten einde om aan t’een 
   en ander alle hinder schade en kosten te komen verhalen, 
   met submissie als na rechten, en renunciatie van alle 
   exceptien deses contrarierende in specie van ongetelden gel- 
   de. actum den 26. Novemb. 1782. 
 . 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Peter Hendriksen Timmermans Baas binnen dese stad, en 
   Cornelis Verhoef metselaards Baas alhier, en verklaarden ter 
   instantie van Jacobus Kuijpers te hebben nauwkeurig 
   opgenomen en geexamineert des selfs huijs, staande naast 
   het huijs van de poortier aan de smeepoort, hebben het selve 
   gewaardeert en getaxeert, waarderen en taxeren het selve nae 
   haar beste wetenschap op drie hondert en vijftig gulden. 
   Daar benevens verklaarden sij comparanten ter instantie van 
   Aartje Gerrets weduwe van Beert Jansen, mede te hebben ge- 
   taxeert en gewaardeert naa voorgaande nauwkeurige exami- 
   natie gelijk sij waarderen en taxeren naa haar beste weten- 
   schap mits dese haar huijs en plaats staande in de groote markt 
   straat tussen de huijsen van Gerret Martensen Mulder, en dat 
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   van de dijaconie deser stad, soo als haar bij scheijding met haar 
   kinderen van d. 22 August. 1782 in eijgendom competeert op 
   een summa van drie hondert en veertig gulden. 
   En verklaarden dese twee taxatien te hebben gedaan naa gemoede 
   soodanig dat haarlieden in cas van verkoop deselve voor die 
   getaxeerde prijsen souden aanstaan, alles onpartijdig, met offerte 
   om hetselve des gerequireert ten allen tijde met eede te 
   willen sterken. actum Harderwijck den 5. decemb. 1782. 
 . 
   Voor Apeldoren en Van Cooth Schepenen compareerde Jacobus  
   Kuijpers, welcke verklaarde bij forme van permutatie ver- 
   ruijling, en vermangeling over te geven, en kragte deser te 
   cederen, en in vollen eijgendom te transporteren aan en ten 
   erflijken behoeve van Aartje Gerrets weduwe Beerd Jan- 
   sen een huijs staande binnen dese stad aan de Smee- 
   poorter Brink naast het huijs van de poortier van gemelde 
   poort, soo en in dier voegen, als hem Comparant het selve door 
   Coenraad Oijen en Wesselina Roodespijkers ehelieden den 1. April 
   1780 getransporteert is, doende voorsr. huijs in ordinaris verpon- 
   ding sonder de stad stuijver f1 – 17 – 2, en aan straatgeld f 1 - : - 
   en sulks tegens het huijs en plaats van voorsr. Aartje Ger- 
   rets, weduwe Beertje Jansen, staande in de groote markt 
   straat, als bij transport van dato deser gespecificeert staat. 
   des beloofde Comparant dit voorsr. huijs te wagten en te wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt als de verponding 1781, heerstede 
   geld tot ult junij 1782. en straatgeld tot ult october 1782 incluijs 
   daar van aftedoen als regt is, onder verband en submissie als naa 
   regten Actum Harderwijck d. 7. decembr. 1782. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerde Aartje Gerrets we- 
   duwe van Beerd Jansen, welcke verklaarde bij wijse van per- 
   mutatie, verruijling ende vermangelinge over te geven, en 
   dien volgens te cederen, en in vollen eijgendom te transpor- 
   teren aan Jacobus Kuijpers en sijn erven, een huijs en plaatsje 
   staande binnen dese stad in de groote markt straat tussen de 
   huijsen van Gerret Martensen Muller ter eenre, en een huijs 
   van de dijaconie deser stad ter andere sijde, soo en als het selve 
   haar is toebedeelt, en in eijgendom competeert volgens acte 
   van Boedel scheijding met haar respective kinderen den 22. 
   April. 1782 opgerigt, doende dit Huijs in ordinaris verponding 
   sonder stad stuijver f 3 – 10 – 2, en aan straatgeld f : - 15 - :, sulks 
   tegens een huijs van gemelde Jacobus Kuijpers staande naast 
   het huijs van de poortier van de Smeepoort, soo als bimet meer- 
   dere bij transport de dato deser gespecificeert staat. 
   Belovende dese Comparante dit haar gepermuteerde huijs 
   te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de 
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   verponding over 1781 heerstede geld tot ult junij 1782, en straat 
   geld tot ult octob. 1782 incluijs daar van aftedoen als regt is onder ver- 
   band en submissie als na regten actum Harderwijck den 7. decembr. 
   1782. 
 . 
   Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerde Aart  
   Roest en Woutertje Willems Ehelieden, welcke verklaarden 
   voor sig en haare erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de 
   hand te hebben verkoft, en kragt deser te cederen en trans- 
   porteren, aan en ten erflijken behoeve van Peter van Span- 
   keren en Clasina Schoelder ehelieden, een hof gelegen buijten 
   dese stad aan de Lutteke poorter Graft, tussen het steegje 
   ter eenre, en den Hof van Harmen van den Emster ter andere 
   sijde, doende in ordinaris verponding sonder de stad stuijver 
   f 1 – 4 – 10 sulks voor een summa van twee hondert gulds. 
   vrij geld, waar van Comparanten bekennen voldaan en be- 
   taalt te zijn, des beloofde voorsr hof te wagten en te 
   waaren kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 
   1781 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is onder ver- 
   band en submissie als na regten. Actum Harderwijck 
   den 7. decemb 1782. 
  
   Voor Scheltinga en Apeldoren Schepenen compareerden Claas  
   Molenberg en Lubbertje Molenberg kinderen van wijlen Geurt  
   Molenberg en Petronella - - - - - - - - - - - - - - sig mede sterk makende 
   voor haar broeder Herbert Molenberg dewelcke in presentie 
   van Jan van Velthuijsen en Cornelis ten Bosch op den 24. No- 
   vember deses jaars verklaart heeft met het volgende mede 
   genoegen te neemen, te weten dat sij Comparanten renun- 
   cieren van de nalatanschap van gaar vader Geurt Molenberg 
   maar deselve volkomen over geven aan haar stiefmoeder 
   Cornelia Mengelen, mits deselve verpligt blijve om alle schul- 
   den op sig te neemen van welcke natuur deselve ook mogten 
   zijn, als mede dat deselve aan hen lieden komt over te geven 
   de mans klederen aan haar respective man toebehoort hebbende. 
   Actum den 11. decembr 1782. 
  
   Voor deselve Schepenen loofden en wierden Burgen als voor 
   vanks regt is Dirk van Asselt en Jan Claver geerfde 
   Burgers en inwoonders alhier voor het erf en sterfhuijs 
   van wijlen den Heer en mr. Anthonij Wakker en Vrouwe 
   Cornelia Henrietta Medenbach Ehelieden, des beloof- 
   den de Heer Arend Gerard Wakker voor sig, en mede 
   naemens desselfs broeder Jacobus Philippus Wakker 
   voorts Susanna Benjamina , Maria Elisabeth , en Cor- 
   nelia Anthonia Wakker, en namens Gerarda Catha- 
   rina Wakker Ehevrouw van de Heer Johannes Fran- 
   ciscus Dekker, als mede naamens de onmundige 
   Johanna en Johannes Witsonius Wakker, alle te 
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   saamen als kinderen en Erfgenamen van haar voornoem- 
   de Ouders dese haere Borgen des wegens te vrijen en 
   guaranderen als recht is, alles onder verband en submissie 
   als na regten actum den 17. decemb 1782. 
 . 
   Voor Boonen en Westervelt en Boonen Schepenen compa- 
   reerden Jan Willemsen en Jannetje Lammerts ehe 
   lieden welcke bekenden voor sig en haar erven uijt de 
   hand in een vast en stedigen erfkoop te hebben ver- 
   koft, en kragte deser te cederen en transporteren aan 
   en ten erflijken behoeve van Bastiaan van Aken 
   en Johanna van Asselt ehelieden, een gedeelte van 
   een plaats agter Comparanten huijs, staande in de hoog- 
   straat, soo als bij haarlieden bewoond werd, zijnde vijf- 
   en twintig voet lang, en vijfthien voet breed, schie- 
   tende op de plaats agter het huijs van koperen van de 
   kinderen van Marten Vermeer aangekogt, en lopende 
   langs de plaats van Roelof Arendsen, soo als het selve 
   is afgebaakt vrij van ongelden, en eenige jaarlijkse 
   verponding, sulks voor een summa van sestig gulden 
   vrij geld, waar van Comparanten bekennen voldaan en 
   betaalt te zijn, des beloofde voorsr. eijnd plaats te wagten 
   en te wharen kommer vrij, en alle voorpligt daar van afte- 
   doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als 
   na regten Actum Harderwijck den 19. decemb. 1782. 
  
   Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stad Harder- 
   wijck doen kond en certificeren mits dese, dat Lubbertus  
   Bunskerken op den 13. meij 1782 heeft doen peijnden aan 
   de gerede, en bij insuffisance aan de ongerede goederen 
   van Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmans eheliedr, 
   en wel in specie 1o. aan een huijs en schuur in de Lutte- 
   kepoortstraat staande. 2o. aan een huijs in de oliestraat 
   aan de wal. 3o. aan een huijs agter de Nonnen, 4o. aan 
   een schuur in de grote haverstraat en 5o. aan een hof buij- 
   ten de Luttekepoort bij de oude mole, om daar uijt onder 
   anderen te hebben betaling van diverse capitalen en gelden 
   breder bij de acte van peijnding, ten signate der Rigteren 
   bank te vinden quo relatio. 
   En vermits gepeijndens in geen oppositie zijn gekomen, is 
   den pand Eijser op sijn nader instantie den 21. junij 1782 aan- 
   hering en distractie der ongerede goederen mede geaccordeert, 
   dienvolgens is de openbare verkoping in usum jus haben 
   tium geschiet den 22. Julij 1782, daar nogtans de gepeijndens 
   het regt van ses jarige losse hebben aan sig behouden 
   ten aansien van het huijs en schuur in de Lutteke poort- 
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   straat, en Hof buijten de Luttekepoort bij de oude mole, 
   maar ten aansien van de andere drie parcelen voor den 
   gerigte van die losse gerenuncieert, volgens openbare 
   conditien zijn dese parcelen verkoft. 
   Aan Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentob Ehelieden 
   een huijs staande in de oliestraat tussen het huijs van Jan  
   Petersen, ter eenre en de plaats van mevrouw de we- 
   duwe Burgermeester Apeldoren ter andere sijde, soo als bij 
   Harmen Oede bewoond werd, waar van de huur tot 1o. meij 
   1783 bij koperen sal werden geprofiteert, doende in ordina- 
   ris verponding sonder stad stuijver f 2 : 2 : 8 straat geld f 1 - : -. 
   sulks voor hondert en vijftig gulden hollands, welcke aan 
   handen van onsen secretaris zijn betaalt, om door ons onder 
   de daar toe geregtigden gedistribueert te werden, dien- 
   volgens hebben wij voorsr. parceel aan geseide ehelieden 
   en haarer erven van s’heeren wegen gecedeert, en in vol- 
   len en volkomen eijgendom getransporteert, gelijk wij cede- 
   ren en transporteren kragt deser sullende de verponding 
   over 1781, heerstede geld tot ult. junij 1782 en het straat 
   geld tot ult. april 1782 gesuijvert werden. Belovende voorsr. 
   parceel van s’Heeren wegen te wagten en te wharen 
   kommervrij, blijvende ten dien eijnde Hendrik Besselsen 
   en Johanna Wijgmans ehelieden ende haarer erven daar 
   voor ten allen tijde aansprakelijk 
   T’oirkonde etc actum Harderwijck den 20. decembr. 1782 
   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden Jan  
   Jacobsen van Beekhuijsen en Dirkje Lubberts Ehelieden, beide 
   siek van lighaam, dog haar verstand en uijtspraak volkomen 
   magtig, dewelke verklaarden sonder ijemands persuasie ofte 
   inductie geresolveert te hebben, om haare goederen, soo sij 
   stervende sullen nalaten, bij dese te verdeilen tussen haare 
   drie kinderen Jacob Jansen getrouwt met Betjen Willems 
   Annetje Jans huijsvrouw van Gerret Harmsen, en Beeltje  
   Jans in huijwlijk hebbende Gerret Hartgersen, en wel op nae- 
   volgende wijse. 
   Namentlijk dat haar dogter Beeltje Jans getrouwt met  
   Gerret Hartgersen, sal hebben en eeuwiglijk behouden de 
   schuur en stalling staande binnen dese stad op de smeepoor- 
   ter Brink, naast het huijs door Willem de Wijs bewoond wer- 
   dende ter eenre, en het huijs door Evert Jansen bewoont werdende 
   ter andere sijde met alle des selfs ap en dependentien vrij en 
   onbeswaart, soo als deselve thans nog door haar Comparanten 
   ofte opgem. Gerret Hartgersen gebruijkt word, en na doode van 
   haar Comparanten bevonden sal worden, waar tegens voorgem. 
   Beeltjen Jans, huijsvrouw van meergem. Gerret Hartger- 
   sen in den gemeijnen boedel sal brengen de summa van 
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   twee hondert en vijftig Caroli guldens, welke penningen, als 
   mede alle onse overige na te latene goederen tussen haare 
   drie voorgem. kinderen sullen gemeijn zijn en blijven, en naa 
   dat alle schulden tot lasten van haar Comparanten boedel 
   bevonden werdende, alvorens daar uijt betaalt sullen zijn, 
   door drie egale portien sullen verdeelt worden. 
   Wijders verklaarden sij Comparanten dat sij dese haare schik- 
   king het zij bij forme van Testament legaat codicil ofte 
   andere betere betere forme, soo als deselve het beste na 
   regten soude kunnen volstaan, wildende geobserveert hebben, 
   ordonnerende haare erfgenamen deselve stiptelijk na 
   haar dood te sullen agtervolgen bij poene als na regten 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegelt 
   binnen Harderwijck op den 23. december. 1782. was nevens 
   twee cachetten in rooden lakke getekent W. de Meester 
   Eco Scheltinga 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerden Jan  
   van Luijk en Geisjen Jans Echteluijden, wonende binnen dese 
   stad, met ons gaande en staande, en haar verstand, memorie 
   en uijtspraak volkomen magtig, en verklaarden uijt son- 
   derlinge liefde en genegentheijt malkanderen, en den een 
   de anderen te bemaken en verspreeken de lijftucht en 
   het vrugtgebruijk in alle derselver natelatene gerede 
   en ongerede goederen, niets uijtgesondert, ende sulks tot 
   wedertrouwen toe, en niet verder. actum Harderwijck den 25. 
   oktober 1782. was nevens twee cachetten in roode lakke gete 
   kent en gesegult H.H. Pannecoeck W. de Meester 
          Ru. 31. decemb. 1782  
 
     Lectum et Recognitum 
     d. 10. Januar. 1783 
 
   Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerde Jacoba  
   Lange Weduwe Hendrik Priester, geassisteert als regten welcke 
   verklaarde te constitueren en magtig te maken, doende 
   sulks kragte deser Jacobus Verhoef en Jan Hem, sampt en ijder 
   in het bijsonder, ten eijnde om voor haar aandeel te adieren de 
   nalatenschap van haar oom Jan Heerkamp den 10 december 
   1782 binnen de stad Alkmaar overleden in allen opsigte 
   haar interesse te bevorderen, de gerede en ongerede goederen van 
   den boedel voor haar portie te verkopen, ten aansien van ‘t 
   ongerede transport in forma te doen, en voor de whare cautie 
   te presteren, den boedel tot liquiditeijt te helpen brengen, 
   met d’overige erfgenamen tot scheijding en deijling te trede 
   daar van behoorlijk acte te passeren, en ondertekenen 
   penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, en gene- 
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   ralijk alles te doen, wat sij Comparante present zijnde soude 
   kunnen en moeten doen, soo in een of ander nader of specialer 
   volmagt gerequireert wierde, wil gehouden hebben of in 
   dese geinfereert waare, met magt van substitutie, belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt, mits de geconstitu- 
   eerdens verpligt blijven te doen bewijs rekening en re- 
   liqua actum Harderwijck den 7. Januari 1783. 
  
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Jacob Zikken en Willem  
   Jan Maters, voor het erf en sterfhuijs van Eva Witteveen 
   laatst getrouwt met Drees Geurtsen, des beloofde Jan  
   Claver en Johanna Crajenhorst, bij Harmen Crajenhorst 
   in ehetrant verwekt, Wouter Gerretsen, sig sterk ma- 
   kende voor sijn broeder Geerlof Gerretsen zijnde siek 
   als mede voor Willemijntje Gerretsen woonagtig te Haer- 
   lem, en Hendrik Gerritsen bij Gerret Woutersen in ehe- 
   stand verwekt, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs regt 
   is actum Harderwijck den 7. januarij 1783. 
1783, 10. Januar 
geprothoc ten nieuw  Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Andries  
prothocoll. Rubr. wulle  Wulfsen voor sig, en als weduwenaar en Boedelhouder van 
wevers straat fo. 225.  Elisabeth Prijs, welcke verklaarde voor sig en sijn erven 
VS.    wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
   opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de Heer 
   Carel Eijlard, en sijne erven eene summa van vijftien 
   hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs. ’t stuk, en daar voor be- 
   loven, heden over ses maanden aan rente te sullen betalen 
   dartig gulden, en daar mede te continueren tot de volle af- 
   losse toe, die alle halve jaar sal kunnen geschieden, mits 
   een vierdeel jaar bevorens van d’een of andere sijde opgeseijt of 
   opgeeijscht zijnde, en sulks met gerande goude ducaten, en Reijers 
   Tot securiteijt van dit voorsr capitaal, renten, en kosten verbind Compa- 
   rant in specie sijn huijs, Bakkereij, gereedschap met alles wat 
   daar toe behoort, staande binnen dese stad in de Wullewevers 
   of Luttekepoort straat, tussen het huijs van Reijer den  
   Grooten ter eenre en het straatje ter andere sijde, stellende 
   tot een verdere whaarschap sijn persoon en goederen ten bedwang 
   en submissie als naa regten 
   Des compareerde mede Willem Jansen Brouwer, zijnde veerschipper 
   van Enckhuijsen op Amsterdam et vice versa, welcke verklaarde 
   tot meerder securiteijt van voorsr capitaal ad vijftien hondert 
   gulden, beloofde renten en kosten te verbinden sijn Beurtschip 
   met twee Berghouten, met zijlen, touwen, ankers, en verder 
   gereedschap daar toe gehorende, tot welkers aankoop dese 
   penningen verstrekt hebben, om het selve op alle plaatsen, 
   haven, en stroomen te kunnen aanhalen, vervolgen en 
   in beslag doen neemen, voorts met belofte om den rentheffer 
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   binnen ses weken naa deser de Bijlbrief te sullen besorgen 
   beijde met renunciatie van alle exceptien, in specie van on- 
1783. 12. Januar.   getelden gelde Actum Harderwijck den 10. Januar. 1783. 
  
geprothocoll ten   Voor Apeldoren en Haersolte Schepenen, compareerden Peter Rende 
nieuw prothoc Rubr   Antje Jans ehelied. welcke bekenden voor sig en haare erven 
marktstraat fo. 314.   wegens opgenomen, en ter leen ontfangen penningen opregt en 
   deugdelijk schuldig te wesen aan Lubbertus Bunskerken en 
   Gijsje Hulsentob ehelieden en haar erven een capitaal van 
   twee hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs ’t stuk, daar voor belo- 
   vende jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste:) te 
   sullen betalen vier gulden van ijder hondert, aan rente en daar 
   mede te continueren tot de volle aflosse toe, welcke alle 
   jaar op geseide verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vier- 
   deel jaar bevorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opge- 
   eijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. Capitaal, renten, en onver- 
   hoopte kosten verbinden Comparanten in specie haar huijs agter 
   de Nonnen, tussen de wal ter eenre, en het huijs van klep- 
   permans Trijntje ter andere sijde, soo en als sij het selve uijt den 
   Boedel van Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmansen ehelieden 
   hebben aangekogt, waar toe dese penningen zijn aangeleijt, en 
   bestedet, stellende tot verdere whaarschap haar personen en goe- 
   deren ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
   van alle exceptien dese contrarierende in specie van ongetelden 
   gelde 
   des compareerden Rende Peters en Hendrikje Willems ehelieden 
   en verklaarden sig tot Burgen, en teffens als principale debi- 
   teuren te stellen voor gemelte twee hondert gulden, renten, 
   en kosten, daar toe verbindende haare personen en goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten, renuncierende ten 
   dien eijnde van alle exceptien, in specie van die van ordre, divi- 
   sie en excussie, en den tweede Comparante van ’t beneficium 
   sisti vellejani et auth. siqua mulier cod ad situm vellejani, de 
   vrouwe in specie competerende, van welkers kragt, sij bekent 
   volkomen geinformeert te zijn. actum Harderwijck den 12 Januarij 
   1783. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden Cornelis de Hesse en Maria  
   Kleibrink ehelieden, met ons gaande en staande, beijde haar 
   verstand memorie en uijtspraak ten vollen magtig, ver- 
   klaarden door onderlinge liefde en toegenegentheijt mal- 
   kanderen, en den een den anderen, doende sulx reciproce kragte 
   deser, te kegateren ende bemaken het vrugt gebruijk van alle 
   haare gerede en ongerede goederen, niets ter werelt uijtgesondert 
   die d’eerst stervende van haar beijden sal komen natelaeten, 
   welcke de langst levende naa tugtregten, sal kunnen 
   gebruijken, sijn ofte haar leven lang, sonder tegen seggen ofte be- 
   spiering van ijmand, blijvende de legitime portie der kinderen hier 
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   van uijtbescheijden. Begerende dat dese, als haar laatste en uijt- 
   terste wille sal gelden en stiptelijk agtervolgt werden. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harder- 
   wijck den 12. Januarij 1783, was nevens twee cachetten een in rood 
   en een in het swart lak gedrukt getekent. J.H. Apeldoren A.T.R.E. van    
 Haersolte 
   Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stad Harder- 
   wijck, doen kond en certificeren mits desen, dat Lubbertus Bunsker- 
   ken op den 5. meij 1782 heeft doen peijnden aan de gerede, en bij insuffi- 
   sance aan de ongerede goederen van Hendrik Besselsen en Johanna  
   Wijgmans ehelieden, en wel in specie 1o. aan een huijs en schuur 
   in de Lutteke poortstraat staande, 2o. aan een huijs in de olie 
   straat agter de wal, 3o. aan een huijs agter de Nonnen, 4o. aan 
   een schuur in de groote haverstraat, en 5o. aan een hof buijten 
   de Lutteke poort bij de oude mole, om daar uijt onder anderen te 
   hebben betaling van diverse capitalen en gelden breder bij de 
   acte van peijnden, ten signate der Rigteren Bank te vinden 
   quo relatio. 
   En vermits gepeijndens in geen oppositie zijn gekomen, is den pand- 
   Eijser op sijn nadere instantie den 21 junij 1782 aankering en distrac- 
   tie der ongerede goederen mede geaccordeert, dien volgens is de open- 
   bare verkoping in usum jus habentium geschiet den 22. julij 1782, 
   daar nogtans de gepeijndens het regt van ses jaarige losse hebben aan 
   sig behouden ten aansien van het huijs en schuur in de Lut- 
   teke poort straat, en hof buijten de Lutteke poort straat bij 
   de oude mole, maar ten ansien van de overige drie parcelen 
   voor den gerigte van die losse gerenuncieert. 
   Volgens openbare conditien zijn dese parcelen verkogt 
   Aan Gerret Scherrenberg en Jannetje Willems ehelieden, en haar 
   erven een schuur staande binnen dese stad in de groote haver 
   straat, tussen de huijsen van Bessel Gerretsen Schommelop ter 
   eenre, en Rende Peters ter andere sijde, soo en als bij voorsr. Hendrik 
   Besselsen en Vrouw is gebruijk geweest, doende in ordinaris ver- 
   ponding f 3 : 16 - , en aan straat geld 10. stuijvers, mits dat de 
   muur aan sijde van Rende Peters blijft tot laste van koperen 
   niet tegenstaande bij vergunning pilaars geset zijn op den plaats 
   van Rende Peters, welcke geseide Rende peters of sijn erven 
   of regt hebbende kan doen removeren naa welgevallen volgens 
   onderling versprek van d. 8. april 1777. en sulx voor negentig Caroli 
   guldens ad 20. stuijvers ’t stuk, welke aan handen van onsen se- 
   cretaris zijn voldaan, en door ons onder de daar toe geregtigde sul- 
   len gedistribueert werden. dien volgens hebben wij voorsr parceel aan 
   geseide ehelieden en haare erven van s’heeren wegen gecedeert, 
   en in vollen en volkomen eijgendom getransporteert, gelijk wij cederen 
   en transporteren kragte deser, sullende de verponding over 1781, 
   heerstede geld tot ult junij 1782 en straat geld tot ult. April 1782 
   gesuijvert werden. belovende voorsr parceel van s’Heeren wegen 
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   te wagten en te wharen kommervrij, blijvende te dien eijnde Hen- 
   drik Besselsen en Johanna Wijgmans ehelieden en haar erven daar 
   voor ten allen tijde aansprakelijk 
   T’oirkonde. et actum Harderwijck den 13 januarij 1783. 
 . 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Lubbertus Bakker, en Aert Hen- 
   drik Drost voor het erf en sterfhuijs van Jannetje Maan 
   weduwe van Willem Jager, des beloofden Maria de Jager weduwe 
   Overkamp voor d’eene helfte erfgenaam van wijlen haar  
   Broeder Willem Jager, en voor d’andere helft als erfgenaam 
   ab intestato, Willem Maan, Laurens Bakker en Harmijntje  
   Maanen ehelieden, dan nog Laurens Bakker en den Conrector 
   Gerhardus Knoop als voogden van de minderjarige Claas Willem  
   Maanen, soon van Gijsbert Maanen en Trijntje Vosselman 
   in leven ehelieden, welcke bij dispositie voor notaris en getuij- 
   gen binnen Amsterdam, en vervolgens voor Schepenen alhier 
   zijnde gequalificeert om buijten overweesteren de onmundige 
   te representeren, voorsr Burgen te vrijen en guaranderen als 
   regt is actum Harderwijck den 15. Januar 1783. 
 . 
   Voor deselve Schepenen compareerde Jannetje Maan weduwe 
   van Willem Jager, wonende alhier, wel sigiek te bedde leggende, dog 
   haar verstand en uijtspraak volkomen magtig, en verklaarde 
   uijt overweging van de sekerheid des doods, dog onsekere uijrh 
   van dien, uijt kragt en volgens de magt van seekere dispo- 
   sitie door haar, en haar voorñ overledene man den 21. december 
   1773. voor Notaris en getuijgen tot Amsterdam te samen ge- 
   passeert, al nu nader te disponeren, en begeren, dat geene van haer 
   inboedels goederen, soo sij stervende nalaten mogten, publijk 
   sullen moogen werden verkoft, maar onder haere erfgenamen 
   verdeelt moeten werden, en ten aansien van de portie in die im- 
   boedels goederen, soo verre de onmundige Claas Willem Maan, soon 
   van Gijsbert Maan, aangaat, is haar begeerte dat die portie 
   als dan sal vererven en genoten werden bij Harmijntje Maan 
   huijsvrouw van Laurens Bakker, waar tegen deselve ten behoe- 
   ve van gem. Claas Willem Maan sal uijtkeren eene somma van 
   veertig guldens eens 
   Verders begeerde de Comparante, dat de opkomsten van de gansche 
   suijveren erfportie van deselve Claas Willem Maan, niet geno- 
   ten sullen werden bij des kinds moeder (: gelijk bij voorige dispositie 
   was begeert, dog die in soo verre hier door werd gealtereert :) maar 
   bij Comparantes suster Harmijntje Maan voornoemt sullen ge- 
   noten en geprofiteert werden, in compensatie van de kosten 
   van alimentatie van voorñ onmundige kind, soo lange ’t selve 
   onder haar opsigt en alimentatie zijn moge 
   En inval ’t selve kind bij minderjarigheijt mogte overlijden, sal des  
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   selfs gehele Erfportie vererven en versterven voor d’eene helfte op 
   des kinds moeder Trijntje Vosselman weduwe Gijsbert Maan, en 
   voor de andere helfte op Comparants suster Harmijntje Maan, 
   voorñt, of soo die voor den meergemelde Claas Willem Maan, kwam 
   te sterven, op haar kinderen dewelcke de sterfdagvan dukgem 
   Claas Willem Maan mogten beleven, de eene en andere 
   bij desen instituerende en substituerende. 
   Eijndelijk verklaarde de Comparante over de erfportie van den 
   dukgem. Claas Willem Maan te nomineren en aan te stellen 
   tot voogden en administrateurs Laurens Bakker en Gerardus Knoop 
   conrector alhier, met sodane ampele magt als voogden en ad- 
   ministrateurs van goederen van onmundigen na rechten is com- 
   peterende 
   Voor het overige verklaarde Comparante te inhiereren en van 
   volle kragt en waarde te houden sodane dispositien, als 
   sij, soo wel met haar voorñ man te samen den 21 decemb. 
   1779 voor de Notaris Egidius Cremer en getuijgen, als die sij 
   naderhand alleen den 1. september 1780 tot Amsterdam gepas- 
   seert heeft, soo verre door deese niet sijn verandert, off daar tegen 
   niet strijdig zijn. 
   Begerende dat dese sal gelden als testament legaat, codicil, 
   gifte ter sake des doods, off soo en als best na regten kan 
   bestaan. 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen deese getekent en besegelt 
   binnen Harderwijck den 24. decemb 17e twee en tachtig. 
   was nevens twee cachetten in rooden lak gedrukt getekent 
   H.H. Pannecoeck W. de Meester. 
        Rege 15. Januar. 1783. 
  
   Voor deselve Schepenen compareerden Abraham van den Kom 
   mer en Aard Hendrik Drost, welcke loofden en Burgen wierden voor 
   het erf en sterfhuijs van dr Albertus Egge in leven rustent pre- 
   dikant te Hindelopen, des beloofde Maria van den Kommer 
   weduwe, en volgens mutuele dispositie van den 17 Junij 1779. 
   universeel erfgenaam van haar voorsr overleden Eheman, ge- 
   seide Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is actum 
   Harderwijck den 15. Januarij 1783. 
 . 
   Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stad Harderwijck doen 
   kond en certificeren mits dese, dat Lubbertus Bunskerken op den 15 meij 
   1782 heeft doen peijnden aan de gerede, en bij insuffisance aan 
   de ongerede goederen van Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmans 
   ehelieden, en wel in specie 1o aan een huijs en schuur in de Lutteke 
   poort straat staande, 2o. aan een huijs in de olie straat aan de 
   wal, 3o. aan een huijs agter de Nonnen 4o. aan een schuur in de 
   groote haver straat, en 5o. aan een hof buijten de Luttekepoort bij 
   de oude moole, om daar uijt onder anderen te hebben betaling van diverse 
   capitalen en gelden breder bij de acte van peijnding ten signate der 
   Rigteren bank te vinden quo relatio. 
   En vermits gepeindens in geen oppositie zijn gekomen, is den pand Eijser 
   op sijn nadere instantie den 21. junij 1782 aanhering en distractie 
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   der ongerede goederen mede geaccordeert, dien volgens is de openbare 
   verkoping in usum jus habentium geschiet d. 22 Julij 1782., daar 
   nogtans de gepeindens het regt van ses jarige losse hebben aan 
   sig behouden, ten aansien van het huijs en schuur in de Luttekepoort 
   straat, en hof buijten de Luttekepoort bij de oude moole, maar 
   ten aansien van de overige drie parcelen voor den Gerigte van die 
   losse, gerenuncieert. volgens openbare conditien zijn dese parcelen 
   verkoft. 
   Aan Peter Rendeen Antje Jans ehelieden en haar erven een 
   huijs agter de Nonnen, tussen de wal ter eenre, en het huijs 
   van Kleppermans Trijntje ter andere sijde, soo als bij Peter Brou- 
   wer thans bewoont werd, waarvan de huur tot 1o. meij 1783 bij 
   koperen sal werden geprofiteert, doende in ordinar. verponding son- 
   der stads stuijver f 3 – 3 – 12 en straat geld f 1 - : - sulks voor 
   twee hondert en thien gulden, welcke zijn voldaan, en door ons 
   onder de daar toe geregtigde gedistribueert te werden, dien volgens 
   hebben wij voorsr. parceel aan geseide Eheliedr. en haare erven 
   van s’heeren wegen gecedeert, en in vollen en volkomen eijgendom 
   getransporteert, gelijk wij cederen en transporteren kragte deser 
   sullende de verponding over 1783, heerstede geld tot ult junij 1782 
   en straatgeld tot ult. April 1782 gesuijvert werden 
   Belovende voorsr. parceel van s’Heeren wegen te wagten en te 
   wharen kommervrij, blijvende ten dien eijnde Hendrik Besselsen 
   en Johanna Wijgmans ehelieden en haar erven daar voor ten allen 
   tijde aansprakelijk 
   T’oirkonde et. Actum Harderwijck den 15. Januar 1783. 
  
   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden Lambert  
   Claasen en Jan Andries van Ham, welcke loofden en Burgen 
   wierden als voorvank regt is voor het erf en sterfhuijs van Har- 
   men van den Emster en Maria van Loohuijsen in leven ehelieden, 
   des beloofde Berend van den Emster voor sig, en als volmagtiger 
   van sijn Broeder Alexander van den Emster vermogens volmagt 
   den 23. januarij 1779 in de Colonie Suriname opgerigt, ons ver- 
   toont, en nagenoegen bevonden, voorsr. Burgen te vrijen als erfhuijs 
   regt is. actum Harderwijck den 16. Januar 1783. 
 . 
   Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden Joan Schim- 
   melpenninck, predikant deser stad en Johanna Hermina  
   Bouman Ehel. marito tutore, dewelke verklaarden in de beste 
   en bestendigste forme regtens te constitueren en volmagtig 
   te maaken, sulks doende bij desen mr. Willem Herman Cost 
   ten einde om in t’generaal alle der Comparanten saken, en be- 
   langens te vertreden, en waar te neemen, en daar onder speciaal 
   den boedel en nalatenschap van wijlen den Heer Joan Cost in 
   leven ontfanger des lands gerigts van Enschede, en van wijlen de Jufferen 
   Wilhelmina Cost en Lucretia Cost, van welke de eerste Com- 
   parant mede Erfgenaam zij, en al het geene tot deselve mogte 
   specteren, of eenige relatie hebben met den aankleven van dien, en 
   sulks soo wel ten opsigte van alle judicieele als extra judiciele 
   saken, niets in het minste of meesten daar van uijtgesondert, 
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   met sodane ampele magt, als de constituanten selfs, ’t zij af 
   sonderling, ofte ook in gemeenschap met de mede erfgenamen 
   of anderen zijn hebbende, sodanig dat de Geconstitueerden tam quoad 
   negotia quam quoad lites alles sal kunnen verrigten, wat 
   de Comparanten selfs present zijnde souden kunnen mogen 
   en moeten doen, maar ook de magt sal hebben om anderen 
   daar toe in sijn plaats aan te stellen, met magt van substitu- 
   tie en adsumtie. Belovende de Comparanten van volkomen 
   kragt en weerde te sullen houden, al het geene door de ge- 
   constitueerde reets zij gedaan, of in ’t vervolg sal werden 
   verrigt, en hem des wegens alle sints schadeloos te sullen 
   stellen, soo als na regten behoort in kennisse der waarheijt 
   hebben wij dese getekent in Harderwijck den 20. Januar. 1783. 
  
   Acte van Aperture 
Regist. in het recog- Wij Derk Boonen en Jan Hendrik Apeldoren der beijden 
nitie boek deser stad regten doctoren, als Schepen der stad Harderwijck, doen kond 
d. 23. Januar. 1783., en en verklaren bij dese, dat wij zijn versogt ten sterfhuijse 
geprothocoll ten nieuw. van mr. Anthonij Wakker, alwaar ons vertoont en overgegeven 
prothoc. Rubr Hoog-  is seker besloten papier houdende volgende superscriptie  

straat fo 182   = voor ons onderschreven Schepenen der stad Harderwijk compareerde 
get Abr. van de Graaff secr  = de Heer mr. Anthonij Wakker, sijn verstand ten vollen magtig, en 
   = verklaarde in dit besloten papier besloten te zijn, sijn laatste en uijt- 
   = terste wille, met begeerte dat na convocatie van alle sijne 
   = kinderen, immediaat, naa des selfs overlijden sal werden geopent, en 
   = in alle des selfs deelen en leden stiptelijk sal werden agtervolgt 
   = en sal gelden als testament, legaat, codicil of andere naa regten 
   = best bestaande forme. T’oirkonde is dese bij ons en onsen secretaris 
   = getekent en besegult binnen Harderwijck den 9. Novemb. 1782 
   was nevens drie cachetten in rooden lakke met diverse handen gete- 
   = kent D. Boonen. J.H. Apeldoren. Abr. van de Graaff secr. 
   Wij hebben dese cachetten geexamineert, deselve gaaf geheel, en 
   ongevisitieert bevonden en enveloppe doen openen, en daar in gevonden de 
   testamentaire en uijtterste wille van mr. Anthonie Wakker, zijnde 
   hier bij onder transfix, van den secretaris geannecteert, voorts is het 
   selve open voorgelesen en presentie van den Heer Arend Gerhard  
   Wakker V.d.M. te Emenes Buijtendijks voor sig, en mede de plaats 
   vertredende van den Heer Jacobus Philippus Medenbach Wakker profes- 
   sor Eloquentice te Zwolle, welcke volgens missive d. 19. januar. 1783 
   wegens indispositie van sijn E’vrouw buijten staat is, om sig hier 
   bij ’t openen te sisteren, alsoo sig mede buijten staat bevind, om als 
   volmagtiger te fungeren van sijn suster Gerarda Catharina Wakker 
   huijsvrouw van de Heer Johannes Franciscus Dekker predikant te 
   Hagesteijn, vermogens volmagt den 17. Januar 1783. voor Drossard, Schout 
   en Schepenen van Hagesteijn gepasseert, ons beijde vertoont, en be- 
   vonde sulks te behelsen, daar benevens Susanna Benjamina , 
   Maria Elisabeth , en Cornelia Anthonia Wakker, mede siste- 
   rende voor haare minderjarige suster Johanna Wakker, en haar 
   Broeder Johannes Vissonius Wakker samentlijke kinderen 
   en Erfgenamen ab intestato van mr. Anthonij Wakker en 
   vrouwe Cornelia Henrietta van Medenbach in leven Ehelieden, wel- 
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   ke versogten registrature in forma als mede copie 
   T’oirkonde is dese getekent en besegult binnen Harderwijck 
   23. Januar 1783. 
   Alsmede een mutuele dispositie tussen mr. Anthonij Wak- 
   ker en Vrouwe Cornelia Henrietta van Medenbach, gemunieert 
   met drie. cachetten in swart lak, en getekent Jan Apeldoren 
   D. Boonen Abr. van de Graaff secr., welcke door ons mede zijn 
   geexamineert, en gaaf bevonden, geopent, en voorgelesen, in 
   presentie, als boven, hier mede geannexteert, zijnde van d. 26 
   Novemb 1759, welcke tot hier toe ongeopent is blijven 
   leggen. op dato als boven. was nevens twee cachetten in rood 
   lak gedrukt getekent D. Boonen J.H. Apeldoorn. in mar- 
   gine stont een cachet in rood lak gedrukt getekent Abr. van 
   de Graaff secr 
   Superscriptie 
   Zijnde van woord tot woord in acte van Aperture geinfereert quo 
   relatio 
   Testament 
   Ik ondergeschreven Mr. Anthonij Wakker, der beijden regten doctor, 
   en Advocaat alhier te Harderwijk, mijn verstand en memorie 
   volkomen magtig, en dus ten vollen in staat, om bij uijtterste 
   wille te kunnen disponeren, overwegende de noodsakelijkheid 
   om, voor mijn verscheiden, ordre te stellen op mijne naa te laa- 
   tene goederen, door Gods goedheijt aan mij geschonken, verklaare, 
   naa Christelijke recommendatie van ziel en lichaam, en re- 
   vocatie van alle voorige bij mij het zij afsonderlijk, het zij 
   met ijmand anders, wie het ook soude mogen weesen, gemaakte 
   testamenten, of andere, uijtterste of laatste wils dispositien 
   uijt vrije en ongedwongen verkiesing, sonder inductie of persuatie 
   van iemand, te willen en te begeren, dat mijne vijf onge- 
   huwde kinderen met naamen Susanna Benjamina , Maria  
   Elisabeth , Cornelia Anthonia , Joanna , en Johannes Visso- 
   nius Wakker, met elkander naa mijn overlijden de gemeene 
   huijshouding sullen blijven continueeren in mijn sterfhuijs, 
   en in het selve huijs sullen moogen blijven woonen, tot soo 
   lange, dat de laatste der gemelde mijne vijf kinderen getrouwt, 
   of wel eerder ongehuwd overleden sal zijn, sonder daar voor ietwas 
   aan hunne drie andere broeders en suster uijt te keeren, als aan 
   deselve de bewoning van het selve huijs, met de daar nevens 
   staande schuur, soo als het selve thans bij mij bewoond en 
   gebruijkt word prelegaterende. Met dien verstande nogtans, dat 
“het gemene huijs soude  wanneer een of meer mijner gemelde vijf kinderen mogt koomen 
te verlaten, of ongehuijwt  te trouwen, of wel ongehuwt “ te sterven, de overige gemene 
   gemene huijshouding sullen blijven continueren, en van de 
   voorschreven bewoning profiteren tot de laatste toe, sonder almede 
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   daar voor iets uijt te keeren aan hunne of sijne Broeders en Susters, en de 
   laatste mede komende te trouwen of ongehuwet te sterven, dat 
   als dan en eer niet, het gemelde huijs, schuur en aan kleven van 
   dien sal genooten werden bij alle mijne als dan in leven zijnde 
   kinderen, en der overledene kinderen of erfgenamen bij represen- 
   tatie in egale portien. 
   Dan indien mijne gemelde drie oudste ongehuwde dogters Su- 
   sanna Benjamina , Maria Elisabeth , en Cornelia Anthonia  
   Wakker, het voor de gemeene huijshouding oorbaarlijker mog- 
   ten achten, het voorschreven huijs en schuur te verhuur te 
   verhuren, en die gemeene huijshouding in een ander huijs over 
   te brengen, sal sulks aan deselve vrij staan, sonder bekreun, 
   of tegen seggen van de opgemelte mijne twee jongste 
   kinderen, of derselver voogden, of iemand anders, wie het ook zij, 
   en sullen in dat geval de huurpenningen daar van ontfangen, 
   en beheert moogen worden ten profijte van het selve gemeene 
   huijshouden, sonder daar van iets aan mijne drie getrouwde kinde- 
   ren uijt te keren, maar sullen deselve huurpenningen 
   privatelijk zijn en blijven ten behoeve mijner voornoemde 
   vijft. ongehuwde kinderen soo lange deselve bij elkander woonen 
   sullen, ofte die geene van hen, die het gemelde gemeene 
   huijshouden sullen continueren, tot den laatsten toe, en dus 
   de portie van die geene, welcke mogen komen te trouwen, of 
   ongehuijwd het gemeene huijshouden te verlaten of te sterven, 
   aan de overige ongehuijwde accresceren, tot dat de laatste 
   daar van mede getrouwd of overleden sal zijn, sonder dat inmiddels 
   en voor dien tijd mijne, drie, andere gehuijwde kinderen daar op 
   eenig recht ter wereld sullen mogen pretenderen, op deselfde wijse 
   als hier voor omtrend de bewoning van het selver huijs is gedisponeert 
   Blijvende egter in beijde de voorsr gevallen de lasten, en reparatien of 
   melioratien van het gem. huijs voor rekening van mijne voorñ 
   vijf ongehuijwde kinderen, of die geene van hen, die het 
   selve huijs in voege als voor sal of sullen bewoonen, of ten 
   sijnen of hunnen profijte verhuuren, sonder daar van ietwes van 
   haare andere broeders of susters te mogen repeteren 
   Nog prelegateer ik aan mijne voorñ vijf ongehuijwde kinderen 
   alle mijne ledikanten, met derselver behangsels, gordijnen en 
   verder toebehoren, als mede alle mijne Bedden, matrassen, 
   stroosakken, peuluwen en kussens, gelijk ook alle mijne 
   deekens, soo wollen als chitsen en catoenen, alle mijne Bed 
   spreijen, en alle mijne verlakte cabinetten 
   Nog prelegateer ik aan elk van deselve mijne vijf ongehuijwde 
   kinderen hooft voorhoofd, ses van de beste silveren lepels en 
   vorken: nog aan ieder van deselve twaalf porceleijnen en 
   twaalf tinnen borden : aan elk van deselve agt beste Bed- 
   lakens, en twaalf beste kussens sloopen, voorts nogh aan 
   elk van hun ses beste tafellakens, twaalf beste serviet- 
   ten, twaalf beste handoeken, soo als het selve linnen 
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   goed door mijne voorñ drie oudste ongehuijwde dogters sal werden 
   uijtgekoren, alle welcke meubilaire goederen tot gemeen 
   gebruijk sullen moeten strekken in de huijshouding, door mij- 
   ne voorñ vijf ongehuijwde kinderen gemeenschappelijk te 
   continueren, dog soo, dat aan den geenen welcke het voorsr. 
   gemeene huijshouden door huijwelijk of andersints komt te 
   quiteren, sijne portie daar in sal werden uijtgekeert, om daar 
   mede te handelen als met sijn vrije eijgen goed, en ingevalle 
   van sterven van een of meer mijner voorñ vijf ongehuijwde 
   kinderen, gedurende den tijd dat zij, of sommige van hen met 
   elkander in gemeene huijshouding blijven sal des afgestor- 
   vens portie aan de andere, welcke in de gemeene huijs- 
   houdig overblijven, accrekeren, en koomen van den een op den 
   ander, tot den laatsten toe, sonder dat des afgestorvens erfge- 
   namen, of iemand sijner, of haarer Broeders of Suster gehuwd 
   of ongehuijwd buijten de gemene huijshouding zijnde daar op 
   eenig regt sullen mogen pretenderen. 
   Wijders prelegatere, maaken en bespreeke, ik aan de voorñ mijne 
   vijf ongehuwde kinderen, alle de behangsels en gordijnen voor de Bedsteeden 
   in het huijs bij mij wordende bewoont, mitsgaders de glas gor- 
   dijnen in mijn slaapkamer, de spiegel mede aldaar tusschen de 
   glasen hangende, met de lade tafel daar onder staande, de 
   gladmangel, het Beeldje op de plaats, en de bank en lantaarn 
   in het voorhuijs, als mede nog de twaalf stoelen in de zaal 
   staande, en ses beste Booden slaaplakens, en twaalf dito 
   kussen sloopen, al het welke in de gemeene huijshouding 
   sal moeten worden gebruijkt, sonder dat die geene van mijne 
   gemelte vijf ongehuwde kinderen, welke door Huijwlijk of ander- 
   sints met vrije wille of sterven, het selve gemeene huijs- 
   houden komt te quiteren, daar aan eenig regt sal blijven behouden 
   maar dat het selve altoos, soo lang het strekken kan, voor de 
   gemene huijshouding sal moeten zijn, en bij den geenen 
   die het laatste daar in blijft, in vollen vrijen eijgendom als dan 
   verblijven en genoten worden. 
   Verder prelegateer, maak en bespreek ik aan mijnen soon Joan- 
   nes Vissonius Wakker alle mijne klederen van linnen en wollen 
   neusdoeken, en verder lijfsbehoren, benevens mijn silveren 
   deegen, en sijlver sak horologie, als mede Hoogstraatens 
   algemeen woordenboek in Folio. 
   Ende belangende mijnen verderen huijsraad meubelen en inboedel 
   gemaakt en ongemaakt goud, si8lver en juwelen, naa aftrek 
   van al het hier voor geprelegateerde, is mijn wil en begeerte, 
   dat het selve niet publicq sal mogen worden verkogt, maar 
   onder mijne agt kinderen in alle liefde en vrede worden verdeelt, 
   om elk met sijn aanbedeelde portie te kunnen doen en hande- 
   len naar welgevallen, des sal de portie of portien van soodanig 
   kind of kinderen, welke op mijn overlijden minderjarig mogten 
   zijn, door de naa te meldene voogden en Executeurs, onder spe- 
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   cifijque lijsten moeten worden ter hand gestelt aan mijne gemelte 
   drie oudste ongehuwde dogters, om door deselve in de gemeene huis- 
   houding mede te worden gebruijkt en bewaard, tot deselve respec- 
   tivelijk meerder jarig sullen geworden zijn 
   Laatstelijk maak en bespreek ik aan mijne voorñ vijf onge- 
   huijwde kinderen Susanna Benjamina , Maria Elisabeth , 
   Cornelia Anthonia , Joanna , en Joannes Vissonius Wakker 
   voor uijt, en voor alle deelinge, aan elk van hen hoofd voor  
   hoofd, eene somma van duijsent guldens eens 
   En in alle mijne verdere goederen en effecten, actien, en 
   crediten geene uijtgesondert, verklaar ik tot mijne eenige 
   en universele erfgenamen te nomineren en te institueren 
   mijne agt kinderen, met naamen Jacobus Philippus van  
   Medenbach Wakker, Arend Gerard Wakker, Gerarda Catharina  
   Wakker getrouwd met den Heer Joannes Franciscus Dekker 
   Predikant te Hagesteijn, Susanna Benjamina Wakker, 
   Maria Elisabeth Wakker, Cornelia Anthonia Wakker, 
   Joanna Wakker en Joannes Vissonius Wakker, of bij voor 
   overlijden van een of meer derselven, zijn of hunne kinderen bij re- 
   presentatie in hunne ouders plaatse, en sulks met volle regt 
   en titule van institutie, alle in egale portien, met willende 
   dat aan een mijner voorñ agt kinderen, op derselver portie 
   iets het allergeringste, ’t zij van uijtset, kostgeld, studie, 
   Bibliotheecq of iets anders hoe genaamt, het geene deselve 
   of hunne kinderen van mij, of van mijne overledene Huijs- 
   vrouw J.G. of van beijden, onder wat naam het soude mogen 
   zijn, souden moogen gekregen, of genoten hebben, sal worden 
   aangerekent, als niet begerende dat sij daar van iets het al- 
   lerminste in collatie sullen brengen, deselve collatie wel 
   expresselijk verbiedende bij deesen 
   Eijndelijk verklaar ik tot voogden over mijne minderjarige 
   en toesigt behoevende Erfgenamen, als mede tot Execu- 
   teurs van dit mijn testament, en Boedelredderaars aan te 
   stellen en te nomineren mijne twee soons mr. Jacobus Phi- 
   lippus van Medenbach Wakker Professor in de welsprekentheijt 
   en Rector der Latijnsche schoole te Zwolle, en Arend Ge- 
   rard Wakker, predikant te Emenes buijten s’dijks, als mede 
   mijn schoonsoon de Heer Joannes Franciscus Dekker, Predi- 
   kant te Hagesteijn, en sulks met soodanige ample magt en 
   authoriteijt, als naa regten aan voogden en Executeurs kan ge- 
   geven worden, speciaal ook, om mijne vasten en aangerede andere goe- 
   deren, waar van hier voor niet speciaal anders is gedisponeert, des 
   nodig oordelende, ook sonder decreet van den regter te mogen ver- 
   koopen, als mede met de magt van assumptie en surrogatie, 
   secluderende mits dien uijt mijnen boedel en nalatenschap, als mede 
   van de voogdije mijner onmondige Erfgenamen alle Heeren 
   Magistraten, oppervoogden, weesmeesters, en alle andere 
   welcke, soo hier of waar anders mijn sterfhuijs mogt koo- 
   men te vallen, of mijne goederen gelegen zijn, sig daar 
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   omtrend eenig bewind, directie of administratie soude willen aan- 
   matigen, behoudens derselver eerwaardigheijt, deselve voor hunne aante- 
   wendene moejte bedankende. 
   Voorts verklaar ik aan mij te behouden de magt, om onder mijne 
   handtekening dit mijn testament te moogen amplieren en 
   veranderen naar welgevallen, willende dat all het geene 
   alsoo door mij onder mijne particuliere handtekening sal 
   werden gedisponeert, van deselfde kragte en waarde sal zijn 
   als of het selve van woord tot woord in dit testament ware 
   geinfereert 
   Al het geen voorsr. staat verklaar ik te zijn mijn Testament 
   en uijtterste wils dispositie, willende en begerende, dat al 
   het selve naa mijn overlijden sal naagekomen en agter- 
   volgt worden, en effect sorteren, ’t zij als testament, ten 
   minstens als codicil, versoekende daar omtrend het uijtter- 
   ste voorregt te mogen genieten 
   Aldus bij mij ondergeschreven in geschrifte gedaan stellen 
   geleesen en herleesen, eigenhandig onderteekent, en in 
   forma doen sluijten en superscriberen binnen Harder- 
   wijck den 8e Novemb. Ad 1782 getekent Anthonij Wak- 
   ker 
 
   Superscriptie van een mutueel testament 
   Voor ons ondersr Schepenen der stad Harderwijck compareerde den 
   Heer Mr. Antonij Wakker en Vrouwe Cornelia van Medenbagh 
   Ehelieden, welcke verklaarden in dit versegult papier begrepen 
   te zijn haar beijder mutuele laatste en uijtterste wille, ver- 
   soekende en begerende, dat het selve naa doode des eerst stervende 
   mogte werden geopent, en bij forme van testament legaat of an- 
   dere betere stiptelijk mag werden agtervolgt 
   T’oirkonde is dese bij ons, en door onsen secretaris getekent en 
   gesegult binnen Harderwijck den 26 Novemb. 1759, was nevens 
   drie cachetten in swart lak getekent J. Apeldoren D. Boonen 
   Abr. van de Graaff secr. 

 

Regist. in het recog. Wij Anthonij Wakker en Cornelia van Medenbach Ehelieden 
nitieb. d. 23. Januar  overdagt hebbende de sekerheid des doods, ende onsekere tijd 
1783 getekent   en uure van dien, en niet willende van de wereld scheiden 
Abr van de Graaff secr  voor en aleer over onse tijdelijke goederen gedisponeert, en onse 
   onsterflijke Zielen den Almogende God onsen Schepper en Za- 
   ligmaker bevolen te hebben, soo verklaren wij uijt een pure affec- 
   tie en onderlinge liefde en genegentheit, goed gevonden en geresol- 
   veert te hebben, om malkanderen reciproce, en den een den anderen 
   te tugtigen, in alle de gerede en ongerede goederen, actien en cre- 
   diten niets uijtgesondert, bij de eerst stervende naa te laaten 
   willende en begerende derhalve dat de langstlevende van ons beijde 
   sijn of haar leven lang, in lijfstugt sal hebben en blijven besitten 
   alle het geene de eerst stervende sal koomen natelaaten, niets  
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   uijtgesondert, soo van het gereede, als ongereede om daar van alle voor dee- 
   len te genieten, welcke een Tugtenaar off Tugtenaresse na regten 
   zijn competerende, en wel soo ampel en breed als het selve ge- 
   extendeert kan worden. Alles met dit verband nogtans, dat 
   de langslevende van ons beijde gehouden en verpligt sal zijn 
   de kinderen een behoorlijke educatie te besorgen. 
   Het welcke wij verklaren te zijn onse laatste wille, bege- 
   rende, dat het selve sal agtervolgt en nageleest worden 
   als testament, , codicil of sodane andere dispositie, soo en als 
   na regten het beste en bestendigste geoordeeld sal worden 
   te kunnen bestaan. 
   des ten waaren oirkonde hebben wij dit ons Testament tot 
   meerder bekragtiging gezegult en getekent op den 26. November 
   1759 was nevens twee cachetten in rooden lake met di- 
   verse handen getekent Anthonij Wakker Cornelia van 
   Medenbach 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Ruth  
   Huijgen en Willemina Tewis ehelied. welcke verklaarden voor 
   haar en haare erven uijt de hand in een vast en stedigen erf- 
   koop te hebben verkoft, en kragt dese te cederen en transporteren 
   aan en ten erflijken behoeve van Dirk van Asselt en Jacomina  
   Krijt ehelieden, een hof met sijn getimmer, gelegen buijten dese 
   stad tegen over de vier campen tusschen de hoven van Michel Evertsen 
   weduwe ter eenre, en die van Dirk Pennink ter andere sijde doen- 
   de in ordinaris verponding sonder stad stuijver f 1 – 11 – voor twee 
   hondert Caroli guldens waar van Comparanten bekennen voldaan 
   en betaalt te zijn, des beloofden voorsr hof te wagten en te wha- 
   ren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen tot de ver- 
   ponding 1781 incluijs als erfkoop regt is onder verband en submissie 
   als na regten actum Harderwijck den 23. Januarij 1783 
   Par devant Westervelt et Boonen Echevins, sont comparues 
   Monsieur Wijnandus Kruijskerk ministre Hollandoise refor- 
   mee dans cette ville, et medemoiselle Abigael Brouwer mariees 
   en samble, le demoiselle assistée avec son Epouse, les quels 
   ont constituées pour procureurs genereaux et specieaux sieurs 
   Jean Girardot de Marignij, et Emanuel Haller Banquers en 
   Paris, aux quels ou a l’un d’eux, donnent pouvoir, de recevoir 
   pour eux, et au leurs noms les arrerages echus, et à echoir des 
   rentes perpetuelles, vragerees, toutenes, et accroissement vicelles qui 
   appartiennent et pourons appartenir par la suite conflictu- 
   ant amijuus sur les ordes et gabelles, Tailles, portes, cuires 
   deux sols pour livres du dixieme caisse des amortissemens 
   et des arrerages, Conpagnie des indes, etats de Bretagne Ar- 
   tois, languedoc, Bourgogne, Princes et particuliers, ancien 
   et nouveau, clerge, domicine de la ville, et autres, de quelque nature 
   que se soit, des recus, donner quitance et recevoir aussi les rem- 
   boursement des dittes rentes, qui pour ons être offertes, ou echoir 
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   par lestirages fait sou de faire, des recus donner pareillement 
   quitances tous terres et pieces, confentir mention, des abroga- 
   tions, à la cessations de tous  arrerages, substituer procureurs, 
   les revoquer, en substituer ’s autres, et generalement, promet- 
   tant, obligeant. 
   Nous declarons en outre quilne reside ici, ni à douze 
   lieux á la ronde aucum ministre charge des affaires de 
   France 
   en foi de qoui nous avons signée à Harderwijck le vingt 
   et quatrieme janvier mille sept cens quatre vingt et 
   trois. 
   par devans Boonen et Scheltinga Echevins sont comparees 
   monsieur Wilhelm Wilbers et medemoiselle Geertruijd Wil- 
   bers demeurans ici, et tres bien connues, les quels out con- 
   stituees leurs Procureurs genereaux et specieaux M.M. 
   Jean Baptiste van den IJver pere, et Etine Jean Baptiste  
   van den IJver fils, Banquiers à paris, aux quels con- 
   jointenement ou separement à l’un dieux en cas d’ab- 
   sence, ou de deces de l’autre, ils donnent par ces presentes 
   pouvoir de pour eua, et en leurs noms toucher et recevoir 
   a l’avenir sans aucune prescription, et jusqua revocation 
   expresse bien, et duement signifiée les arrerages echus 
   et à echeoir, des rentes perpetuelles et vingeres, simples et tonti- 
   nes, crerées et à creur, appartement aux dits constituants, ou 
   qui leur appartiendont par la suite à tel titre et sous 
   telle denomination que ce puisse etre, constituees sur 
   les aijdes et gabelles, tailles, postes, cuirs, caisse des amor- 
   sissements, deux sols pour livre du dixieme, effets conver- 
   tis, flandre maritime, et autres assignats quel conque 
   sur les revenus presents et futurs de la majette tres chre 
   tienne sur les etats de Bretagne, Languedoc, Bourgogne, 
   et autres paijs d’etats qui pourroient en prunter par la suite 
   sur la compagnie des indes, sur la clerge general et parti- 
   culier de France, sur tous ordres, domaines corps compagnies, 
   communautes, et sur particuliers, ensemble les lots et ac- 
   croissements survenus, et à survenir à celles des dites rentes 
   qui en sont ou seront susceptibles, meme des remboursements 
   echus, et à echoir des rentes sur les cuirs, postes et autres 
   dont les capiteaux sont ou seront offerts, par la voie de la 
   loterie, transport, cession, reconstitutions ou autrement passer 
   à ces fins tous actes de transport, cession, et autres, comme 
   aussi ratifier à present, ou l’avenir, tous paijements quel con- 
   ques si besoin est operer toute convertions de telle nature 
   quelles soient, ou pourront être, de toutes sommes recues, donner 
   quitances, et decharges valables confentir mention et subro- 
   gations de droit remettre tous titres et pieces, fournir 
   toutes guaranties à l’exception des faits du Roi substituer 
   à l’effect de tout ou partie de presentes u nou plusieurs procureurs 
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   les revoquer et constituer d’autres, et generalement faire à l’occu- 
   sion, de ca que dessus tout ce que les circonstances requirons 
   promettant, obligeant et renoncant 
   Nous declarons en outre qu’il ne reside ici ni a douze fieux 
   à la ronde aucum ministre charge des affaires de France 
   en foi de quoi nous avons signees à Harderwijck le vingt 
   et cinqjeme Janvier mille sept cens quatre vingt et 
1783. 27. Januar.   trois. 
geprothoc. ten nieuw.  Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Willem van Zuijk 
prothoc. Rubr Hoog  voor sig, en als weduwenaar en Boedelhouwder van Hendrikje  
straat fo. 178 en Hoven  Hoogstede, welcke bekende wegens opgenomen, en ter leen 
fo. 40.    ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
   aan mr. Abraham van de Graaff secretaris deser stad de 
   summa van drie hondert Caroli guldens ad. 20. stuijvers het stuk 
   om daar mede afteleggen een gelijke summa lopende tegens 
   vier per cent, en belove hier voor te betalen een rente van vier 
   gulden van ijder hondert jaarlijks op de verschijndag (: heden over een 
   jaar d’eerste :) en daar in te continueren tot de volle aflosse 
   toe, welcke alle jaar op de verschijndag sal kunnen geschie- 
   den, mits een vierdeel jaar bevorens van d’eene of andere sijde 
   opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal, rente, en kosten verbind 
   Comparant sijn huijs met sijn ap en dependentie, staande bin- 
   nen dese stad in de hoog straat tussen de huijsen van Zeger  
   Buijtenhuijs en Jan van Essen, soo als bij Comparant selve bewoont 
   werd. 
   2o. een hof buijten de Luttekepoort gelegen, in de tweede Touw- 
   baan in het gangetje ter sijde de t’huijn van Burgermr 
   H. van Westervelt, tussen de hoven van de schermeester Cirkel ter 
   eenre, en Cornelis de Hesse ter andere sijde, en bij comparante selve 
   gebruijkt werd, stellende tot een verdere whaarschap sijn persoon 
   en overige goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
   renunciatiatie van alle exceptien dese contrarierende, in specie 
   van ongetelden gelde Actum Harderwijck den 27. Januar. 1783 
1783. 29. Januar   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Boon van Voorst 
geprothocoll ten nieuw  en Jannetje Walter ehelied, welcke bekende in mindering 
prothoc. rebr. Wullewevers  der koopspenningen van onder benoemde Huijs, Schuur en 
straat fo. 221. VS   plaats, opregt en deugdelijk schuldig te zijn, aan Lubbertus  
   Bunskerken en Gijsje Hulsentob ehelieden en haare erven 
   een summa van vijf hondert guldens hollands ad 20. stuijvs het  
   stuk, waar voor Comparanten beloofden jaarlijks op den verschijn- 
   dag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen betalen met drie 
   gulden en thien stuijvers van ijder hondert, en daar mede te con- 
   tinueren tot de volle aflosse toe, die ijder jaar op geseide 
   verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar be- 
   vorens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten en onverhoopte 
   kosten verbinden Comparanten, het regt ’t welcke sij volgens 
   publijque conditien van verkoping d.d. 22 julij 1782 door 
   haar aankoop in usum jus habentina hebben verkregen 
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   aan het Huijs van Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmans ehe- 
   lieden met de schuur, plaats en vrijen uijtgang staande en ge- 
   legen in de Wullewever of Lutteke poortstraat, tussen de huijsen 
   van Dirk Wouters ter eenre en Gerret Coogsen ter andere sijde, 
   stellende tot een verdere whaarschap haare personen en goe- 
   deren ten bedwang en submissie als naa regten, met re- 
   nunciatie van alle exceptien dese contrarierende in 
   specie van ongetelden gelde Actum Harderwijck d. 29 
1783. 1. Febr.   Januarij 1783. 
geprothocoll. ten   Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerden Evert Wil- 
nieuw prothoc. Rubr.  lem van Velthuijsen en Bregitta Brinkink ehelieden, welc- 
Wullewevers straat   ke bekenden voor sig en haar erven wegens opgenomen en 
fo. 232. VS.   ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul- 
   dig te weesen aan en ten erflijken behoeven van André Stol- 
   te mr. stads chirurgijn een capitale summa van ses hondert 
   gulden Hollands ad 20. stuijvs ’t stuk, waar voor sij Comparante 
   beloven jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) 
   te sullen betalen vier gelijke guldens van ijder hondert, en 
   daar mede te continueren tot de volle 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 securiteijt van voorsr capitaal renten 
   en kosten verbinden Comparanten in specie haar huijs met 
   sijn ap en dependentie, staande in de wolle wevers straat, op 
   de hoek van de schoemakersstraat, naast de schuur 
   van den Heer Burgermr de Vries ter eenre, en het huijs van 
   Reijer den Grooten ter andere sijde, soo als bij haar selve be- 
   woont werd, stellende tot een verdere whaarschap haare perso- 
   nen en goederen ten bedwang en submissie als na regten met 
   renunciatie van alle exceptien dese contrarierende in specie 
   van ongetelden gelde. actum Harderwijck d. 1. Februar. 1783 
   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Jan Bulderman en Berend van der  
   Lugt voor het erf en sterfhuijs van Jan Jacobsen van Beekhuij- 
   sen, des beloofden Jacob Jansen, Gerret Harmsen, in huijwlijk 
   hebbende Annetje Jans, Gerret Hartgersen en Beeltje Jans 
   ehelieden als kinderen en erfgenamen voorsr Burgen te vrijen 
   en guaranderen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 8 Fe- 
   bruarij 1783 
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden Bur- 
   gen als voorvank regt is Aard Jansen en Aalt Brantsen voor 
   het erf en sterfhuijs van Jacob Gerretsen, des beloofde Hendrik  
   Jacobsen, en Claas Jansen, weduwenaar en boedelhouder van 
   wijlen Dirkje Jacobs, als kinderen en erfgenamen van Jacob Ger- 
   retsen en Hilletjen Hendriks in leven Ehelieden Voorsr 
   Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 8 
   Februar 1783 



 
421

ORAH 155     1783     fol. 206vso 
 
   Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Geertruijd Mar- 
   reveldts weduwe van wijlen Dirk Engelen, en Reijniertje Engelen 
   Gerret Engelen, Willem Engelen, sig mede voor soo veel nodig sterk 
   makende voor sijn absente Ehevrouwt Catharina Klinkbijl, 
   Reijer Engelen, Hendrik Engelen, mede sig sterk makende 
   voor sijn absente Ehevrouw Hendrina Overbosch, en Pieter  
   Engelen en Jannetje Fijnvandraat ehelieden gesamentlijke 
   kinderen en erfgenamen van wijlen Dirk Engelen voorñ 
   en Geertruij Marrevelts de eerste Comparante in deese, en ver- 
   klaarde de eerste Comparante in dese in overweging genomen te hebben 
   de sekerheijt des doods, en de onsekere uure van dien, soo over 
   haere na te latene goederen, als met volkomen toestem- 
   minge en goedkeuringe van haare voorgemelde kinderen 
   de overige Comparanten in desen, van wijlen haar mans 
   nalatenschap, navolgende onderlinge minnelijke schik- 
   kinge en verdeijling gemaakt te habben, namentlijke 
   Dat sij gesamentlijke Comparanten verklaarden in overweging 
   genomen te hebben de sonderlinge diensten, moeite, en ar- 
   beijt, dewelcke de tweede en derde Comparanten met naa- 
   men Reijniertje en Gerret Engelen, boven de overige laatste 
   Comparanten reeds gedurende eenige jaaren aan hunne 
   ouders bewesen, en voor deselve gedaan hebben, en alnog 
   dagelijks aan en voor hunne moeder, de eerste Comparante 
   in desen bewijsen en doen dat ter recompens en beloning van de 
   selve bovengem. Reijniertje en Gerret Engelen, bij het afsterven 
   van hunner laatster Comparante moeder, de eerste Comparante 
   in deese, eeuwiglijk en erflijk in vollen en volkomen eijgendom 
   sullen besitten en genieten, en behouden het huijs en erve 
   binnen dese stad op den Broederen staande, soo als het selve al- 
   nu bij de eerste Comparante beseten en bewoont word, als me- 
   de ook, de gehelen inboedel bestaande in alle gerede en meu- 
   bilaire goederen, dewelke de eerste Comparante alnog besit, 
   en bij haar afsterven in het voorschreven huijs mogten be- 
   vonden werden (: uijtgesondert echter hier van de klederen en ver- 
   der lijfs behoor van de eerste Comparante :) waar tegens Reij- 
   niertje en gerret Engelen voorñ aan elk hunner vier overig 
   Broeders, met namen Willem, Reijer, Hendrik en Pieter 
   Engelen, ofte bij voor overlijden van der selver kinderen en 
   Erfgenamen sullen uijtkeren de summa van drie hon- 
   dert Caroli guldens, dus aan hun vier opgemelte Broeders 
   te saamen een duijsent en twee hondert Caroli guldens 
   En inval de meergem. Reijniertje ofte Gerret Engelen een van 
   beijde koomen te overlijden, sonder dat sij door het ingaan 
   van een Huwlijk wettige kinderen mogte nagelaten hebben, 
   het zij voor ofte na doode van hunne moeder de eerste Compa- 
   rante comparante, sal sig sijn ofte haar portie, dat is de 
   gerechte halfscheijt in het bovengemelte huijs, en meu- 
   bilaire goederen (: na dat echter de boven gem. een duijsent 
   en twee hondert caroli guldens, soo als boven vermelt is, sul- 
   len uijtgekeert zijn :) bij het overlijden van de eerste Comparante 
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   vererven en versterven op de langst levende hunner beiden 
   sonder dat sijn hunne vier overige Broeders ofte derselver erfgena- 
   men, daar van iets het minste sullen kunnen profite- 
   ren, instituerende in cas van voor overlijdinge van d’eerste 
   Comparante teffens mits desen soo veel nodig opgem. Rei 
   niertje en Gerret Engelen, de een de ander als haare, of 
   te sijne eenigste en universele Erfgenaam 
   Van alle, welke bovengem. goederen agter blijven uijtge- 
   sondert soo de lastige boedel schulden, als de voordelige 
   in en boekschulden, als mede de contante penningen en 
   profijte van den gemeenen boedel sullen blijven. 
   Voorts verklaarde de eerste Comparante indesen haare laat- 
   ste, en uijtterste wille te zijn, dat bij haar afsterven 
   alle haar klederen, bestaande in linnen, en wollen, silver 
   en gout, cierardien, en al wat verder tot haar lijf behoort, 
   in eijgendom sullen werden overgegeven aan haare 
   dogter Reiniertje Engelen meergem., sonder dat de 
   selve iets het minste daar voor sal behoeven uijttekeren. 
   De overige goederen, voor soo verre deselve hier boven niet 
   vermelt ofte beschreven zijn, sullen tussen de gesamentlijke 
   ses kinderen van d’eerste Comparante gemeen zijn, en ver- 
   volgens in ses gelijke portien verdeelt worden, waar van 
   elk der selver een sesde portie sal genieten. 
   Welck een en ander voorschreven de eerste Comparante 
   verklaarde te zijn haar laatste en uijtterste wille, die 
   sij begeerde dat haare kinderen inne haar dood stipte- 
   lijk sullen agtervolgen, en dus het zij als Testament 
   legaat codicil, ofte soo als sulks het beste na regten 
   sal kunnen bestaan, volkomen effect sorteren sal, im- 
   plorerende daar toe alle benefitien regtens 
   Gelijk des eerstes Comparantes gesamentlijke kinderen 
   de overige Comparanten in desen beloofden, en op sig naa- 
   men dese bovengemelte onderlinge schikkinge en ver- 
   deijlinge, als mede door hun toedoen, en ook, na haar 
   volkomen genoegen gemaakt, in allen doelen te sullen 
   naakomen, en agtervolgen, sonder daar omtrend de in- 
   tentie deses iets het minste contrarierende te reser- 
   veren, verbindende onderling daar toe hunne personen 
   en goederen als na rechten, onder renunciatie van alle 
   exceptien en beneficien regtens, dewelke den inhout deses 
   eenigsints mogten contrarieren. 
   T’oirkonde is deese bij ons Schepenen getekent en 
   besegult binnen Harderwijck op den 10 Februarii 1783 
   was nevens twee cachetten in rooden lak getekent 
   W. de Meester. M.S. van Cooth. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Reinier Rei- 
   niersen en Andries Apeldoren, provisoiren van ’t Pesthuijs, in gevolge 
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   autorisatie van Haar WelEd. Acht. d.d. den 7. Febr. 1783, welke beken- 
   nen, wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen op- 
   regt en deugdelijk schuldig te zijn aan het Craemers gilde bin- 
   nen dese stad de summa van drie hondert gulden, daar voor be- 
   lovende jaarlijks op den verschijndag (: heden over een jaar d’eerste 
   te sullen betalen twee gulden en thien stuijvers van ijder 
   hondert, en daar mede te continueren tot de volle aflosse 
   toe, welke alle jaar op geseide verschijndag sal kunnen 
   geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van d’een of andere 
   sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en kosten verbinden 
   dese Comparanten, in haar voor aangetogen qualiteijt, alle 
   de goederen, inkomsten, en jaarlijkse revenuen, welke 
   aan voorsr. huijs zijn competerende, om daar aan alle hen- 
   deren schade te kunnen verhalen met submissie als 
   na regten, en renunciatie van alle exceptien dese con- 
   trarierende in specie van ongetelden gelden. actum Harderwijck 
   den 15. Februar. 1783 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde de 
   Heer Anthonij de Roij rector op het Gymnasium Veluvicum 
   binnen dese stad, welke verklaarde te constitueren 
   en magtig te maken kragte deser sijn soon Jan Fre- 
   drik de Rooij preceptor van de tweede classe op het 
   selve gymnasium alhier, ten eijnde om te compareren 
   ter weescamer binnen de stad Leijden, en aldaar uijt naam 
   van de Comparant te ligten copie authentijcq van den 
   testamente van wijlen Jacob Vieillard, ende wel hoe veel 
   des Comparants portie in de nalatenschap van gemelde Jacob 
   Vieillard, naa schijding des boedels bedraagt, en ter wees- 
   camer voorsr. berustende is, tegens betaling der jura off co- 
   pie gelden daar toe staande, Belovende van vollen waarde te 
   sullen houden ’t geen door Comparant soon voorsr. in desen sal 
   werden gedaan ofte verrigt Actum Harderwijck den 20 Februar. 
   1783. 
   Voor deselve Schepenen compareerden Bastiaan van Aken en 
   Joanna van Asselt Echtelieden, met ons gaande en staande 
   en beijde haar verstand en uijtspraak ten vollen magtig, dewelke 
   verklaarden uijt onderlinge liefde en toegenegentheid mal- 
   kanderen, en den een den anderen, doende sulks reciproce kragt 
   ende mits desen te legateren, en te bemaken het vrugt- 
   gebruijk van alle haere goederen, soo roerende als onroerende 
   welke sij te samen besitten, ofte haar nae het passeren deses 
   nog aan erven off aan sterven mogten, ten dien gevolge, dat de 
   langst levende deselve nae tugts regten sal kunnen en 
   mogen gebruijken sijn ofte haar leven lang, soodanig nogtans 
   en met dien verstande, dat den langst levende sal verpligt en 
   gehouden wesijn, alle de klederen linnen, wollen, goud, en zilver 
   en all wat verder onder lijfsbehoor kan gerekent worden, binnen 
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   den tijd van ses weeken naa het overlijden van de eerst ster- 
   vende, aan des selfs erfgenamen uijt te rijken en over te geven 
   willende dat dit in de beste forma van regten stiptelijk 
   sal werden agtervolgt 
   T’oirkonde hebben wij dese getekent en besegult in Har- 
   derwijck den 20. februarij 1783. was met twee cachetten in 
   rooden lakke getekent H.H. Pannecoeck Eco Scheltinga 
   Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Gerret  
   Claasen in huijwelijk hebbende Lubbertje Everts benevens Wil 
   lemtjen Everts, wed. wijlen Gijsbert van Uggelen, en hebben als 
   voorvank regt is verburgt de nalatenschap van wijlen Geijsjen  
   Cillen in huijwlijk gehad hebbende Evert Aaltsen, voor alle sodane 
   aandelen, als deselve ab intestato, of na regten van geseijde 
   zijn competerende, met de personen van Drees Jakken en Hen- 
   drik Jansen, welke present zijnde die borgtogt hebben aange- 
   nomen, en hebben Comparanten daar en tegen belooft gemelde 
   Burgen te indemniseren actum den 24. Februar. 1783 
   Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Gerret 
   Claasen en Lubbertje Everts Ehelieden, zijnde sij Vrouwe geas- 
   sisteert met haar voorsr man als haaren momber, en bekenden 
   bij dese aan haar suster Willemtjen Everts wedr wijlen Gijs- 
   bert van Uggelen en haar erven, opregt en deugdelijk schuldig 
   te zijn eener somma van 375. car. gulden procederende wegens 
   aankoop van peerden, en verdere verstrekte penningen, van tijd tot 
   tijd geavanceert. 
   Voor welcke somme sij Comparanten met haaren vrijen wille 
   na volkomene informatie van verwillekeurings regten ver- 
   binden, en bij parate executie en aankering verwillekeurt hebben 
   doende sulx kragte deses, alle haar gerede goederen, geen van 
   dien uijtgesondert, specialiter de postwagen, vier paarden, en karre 
   in sonderheijt het jaargeld van dese stad, aanstaande maart 
   1784. sullende verschijnen, daar en boven alle sodane penningen 
   welke voor Comparanten, bij een mede aanstaande verkoop 
   van het land genaamt de halve pad camp voor haar aandeel 
   sullen kunnen afbrengen, om daar aan alle hinder en schade 
   met de verlopene rente ad. 3. percent, te kunnen en mogen 
   verhalen, alles met renunciatie van alle exceptien, en uijt- 
   sluijten den inhout desen eenigsints nadelig Actum in Har- 
   derwijck den 26. Februar. 1783 
   Voor Boonenen Apeldoren Schepenen compareerden Jan van Essen en 
   Jannetje Renden Ehelieden, welcke bekenden voor haar en haare 
   erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand den 10. 
   Januar 1783 te hebben verkoft, en kragte deser te cederen en trans- 
   porteren aan Hendrik van Raalten junior en Beeltje Jacobs Ehe- 
   lieden, en haar erven een Huijs staande in de Wullewevers of 
   Luttekepoort straat, tussen de huijsen van Willem Roest ter 
   eenre, en dat van de weduwe Aalbert Willemsen ter andere sijde 
   doende in ordinaris verponding sonder stads stuijver f 1 – 14 – en 
   aan straatgeld eene gulden voor vier hondert vijf en seventig 
   gulden, waar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
   te zijn. des beloofde voorsr parceel te wagten en te wharen kom- 
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   mervrij, en alle voorpligt tot de verponding 1781, heerstede geld 
   ult. junij 1783, en straatgeld tot meij 1783 incluijs daar van afte 
   doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
   Actum in Harderwijck den 11. Februar 1783 
      Ru. 26. Febr. 1783 
   Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden de Heer 
   Walrandus Feriet, des selfs meerderjarige soon en dogter Paulus  
   en Anna Reinira Elisabëe Feriet, sij laatste Comparante ge- 
   adsisteert met haar Heer Vader, de eerste Comparant als rech- 
   tens, en bekenden in de beste en bestendigste forma rechtens 
   te constitueren en volmagtig te maken, sulks doende kragt 
   en mits desen de Heer Capitain Hermanus van Hoofd, om mede 
   namens en van wegens de Comparanten aan Berend Stapel- 
   broek voor den ontfangst der koopspenningen van het erve en 
   goed thans bewoond en bebouwd wordende door Jan Heuterman, 
   te quiteren, en daarnae aan den koper te doen landregtelijk 
   transport en opdragt van voorsr erve, en voor alle evictien dien 
   aangaande te caveren. bestaande dat erve in huijs, schuur en 
   berg schaapsschot, Hof, Boomgaert, met de weijde, Reijsweerde 
   Vlogtlanden, allee tussen de herbergen de Prins en de Lugte voor 
   soo verre verkooperen toebehoort, voorts d’akkermaals bossen 
   bestaande in den olden dieren, het ronde Bosch, en dierensche 
   struijken, met alle des selfs lusten en lasten, zijnde vrij en al- 
   lodiael met geen andere lasten beswaart, den d’ordinaire 
   verponding ter somma van f 13 – 17 - , en ses schepel houde koorn 
   zijnde rogge aan den opper Jagermeester van Veluwen, voorts ten 
   deele tiend pligtig, gelegen op Veluwen in den Ampte van Reede 
   Kerspel Spankeren, sullende dit parceel datelijk naa gedaan trans- 
   port staan tot schaade en baete van kooperen, edog door den selven 
   niet eerder kunnen aanvaart worden dan met petri 1784. en de 
   pagten vrugten en revenues aan de transportanten moeten laeten 
   trekken en genieten tot en met st. petri des aanstaande Januar. 1784 
   en in het generaal omtrend desen allen alles te doen, en te laeten 
   geschieden, het geene der saaken nodruft sal komen te vorde- 
   ren, en de comparanten selve present zijnde in eenigerleij wijse 
   naa regten en coustumen locaal soude kunnen, moogen of 
   moeten doen, schoon ook tot het een of ander speciaelder vol- 
   magt mogte worden gerequireert, die de Comparanten alhier voor 
   geinfereert, en in amplissima forma voor verleent willen ge- 
   houden hebben, alles met magt van substitutie clausulen 
   van goedkeuringe schadeloos houdinge en andere naa regten 
   gewoonelijk en noodsakelijk, daar op stipulerende Actum 
   Harderwijck d. 3. Maart. 1783 
   Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen compareerde Hendrik  
   van der Horst en Jacomina Fok ehelieden en verklaarden voor sig en 
   haar erven in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand op den 4. 
   deser te hebben verkoft, en kragt deser te cederen en in vollen 
   eijgendom te transporteren aan en ten erflijke behoeve van Hen- 
   drik Hofstad en Johanna Cornelissen Ehelieden een Huijs met 
   de Bakkereij sonder gereedschap, daar van de kopers reeds Eijge- 
   naars zijn staande binnen dese stad in de donkerstraat tussen 
   de huijsen van Willem Roest ter eenre, en het huijs van Johanna  
   Cirkel ter andere sijde, soo als bij koperen reets bewoont werd,  
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   doende in ordinaris verponding f 5 – 11 – 10. straatgeld f 1 – 16 – voor ne- 
   gentien hondert gulden vrij geld, op conditie dat van stonden aan 
   een hondert gulden vrijgeld sullen betaalt werden, en de resterende 
   agtien hondert gulden, sullen in voorsr parceel blijve gevestigt 
   tegen 3½ percent, sodanig dat de koperen alle jaar een hondert 
   gulden hier op moeten betalen, en alsoo de rente pro vata 
   sullen moeten verminderen, alles volgens vestenis brief hier 
   van opheden expres opgerigt. 
   Belovende Comparanten voorsr huijs te wagten en te wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt, tot de verponding 1781 heerste- 
   de geld tot ult junij 1783 en straatgeld tot meij 1783 daarvan 
   afredoen alles onder verband en submissie als na regten 
1783. 6. Maart   Voor deselve Schepenen compareerde Hendrik Hofstad en Johanna 
geprothocoll ten   Cornelissen ehelieden, welke verklaren voor sig en haare erven 
nieuw prothoc. Rubr.  opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten erflijke be- 
donkerstraat fo. 17   hoeve van Hendrik van der Horst en Jacomina Tok eheliedr. 
VS    wegens de aankoop van onderbenoemde huijs en erve op heden 
   aan haar Comparanten getransporteert, de summa van een 
   duijsent en agthondert gulden, waar voor Comparanten sullen 
   betalen drie gulden en thien stuijvers van ijder hondert op de 
   verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) met dien verstande, 
   dat de Comparanten gehouden en verpligt sullen zijn jaarlijks 
   op gemelde verschijndag benevens de rente te betalen in minde- 
   ring van het capitaal een hondert gulden, sullende de rente 
   pro rata mede vermindert werden, en sulks soo lange die gemelde 
   resterende koopspenñ sullen wesen ten vollen voldaan en be- 
   taalt. Tot securiteijt van voorsr capitaal met de jaarlijkse resti- 
   tutie van dien, renten en kosten, hebben Comparanten naa 
   voorgaande informatie van de verwillekeuring, en des selfs 
   kragt en werking, verwillekeurt, bij aankering en parate 
   executie verbonden alle haare gerede goederen niets daar 
   van uijt bescheiden, in specie mede haar huijs bij haar be- 
   woont werdende, staande binnen dese stad in de donkerstraat 
   tussen de huijsen van Willem Roest ter eenre, en dat van 
   Johanna Cirkel ter andere sijde, om aan een en ander alle 
   hinder en schade te verhalen, met renunciatie van alle 
   exceptien dese eenigsints contrarierende in specie van onge- 
   telden gelde actum Harderwijck den 6. Maart 1783 
   Voor Westervelt en De Vries compareerde Reijer den Grooten en verklaarde 
   in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren en magtig 
   te maaken kragt deses mr. H.J. Ardesch advocaat voor deesen 
   stad gerigte, ten eijnde om namens Comparant van Oldert Olders in 
   te vorderen soodane penningen ter somma van f 577 – 12 – 6 als 
   den selve volgens schult bekentenisse van den 6. junij 1782 
   alnog verschult is, daar toe alle middelen en ingangen regtens 
   ’t zij boding of peijndinge aan te wenden alle termijnen regten te 
   respicieren, decreten en sententien te aanhoren, en verders alles 
   tot d’executie en uijteijnde toe te vervolgen, penningen te ont- 
   fangen, en daar voor quiteren, en wijders alles te doen, en laeten ge- 
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   schieden ’t geen den Constituant selfs present zijnde soude kunnen 
   mogen off moeten doen, met magt van substitutie onder be- 
   lofte van ratihabitie en indemniteijt onder verband en submissie 
   als na regten actum den 13 maart 1783. 
   Voor Schelting Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compa- 
   reerde Juffr Anthonia Valkenier weduwe van wijlen den Heer 
   Bernardus Fabritius in leven rustend predikant op de Beest, geas- 
   sisteert met de Heer Dithmer Martinius binnen dese stad 
   woonagtig, dewelke bij dese verklaarde ontfangen te hebben 
   van de Heeren Reijnier van Kempen en Nicolaas Lamber als 
   haare gemagtigdens volgens procuratie in dato 24. septemb. 
   1782, ten onsen overstaan gepasseert, eene somma van agt 
   hondert negentien gulden sestien stuijvers en dertien pen- 
   ningen, zijnde het saldo van hunne rekening courant, re- 
   latief tot de verkoop en opdragt, als mede de kosten daar 
   omtrend gevallen, over en omtrend het agtste gedeelte van een 
   huijs en erve staande en gelegen binnen de stad Amsterdam 
   besijden het stadhuijs, en aan haar Juffrouw Comparante 
   over gesonden, en ter hande gestelt, en welcke rekening courant 
   sij Juffr Comparante bij deesen verklaart van post tot post tot 
   haar volkomen genoegen te hebben geexamineert, nagesien 
   en goed bevonden, en daar omme dan ook deselve hier mede vol- 
   komentlijk te abproberen en goed te keuren, sonder eenige 
   reserve, en onder renunciatie van nadere rekening, herreke- 
   ning Relief, reductie, of eenige andere middelen of gratien 
   regtens, die hier tegens eenigsints te staande soude kunnen 
   of mogen koomen, quiterende sij Juffr Comparante de geseijde 
   Heeren Reijnier van Kempen en Nicolaas lamber voor en uijt 
   hoofde van het voorseijde ontfangene saldo van Rekening Courant 
   volkomentlijk, en absoluut door dese met belofte omme deselve 
   uijt hoofde voorschreven ten allen tijde vrij kost en schadeloos 
   te sullen indemneren en bevrijden over sulks haar Ed ook van 
   deese hunne commissie te houden ontslagen en gedechargeert 
   alles onder verband als naa regten Actum den 21. Maart 1783 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Jan Bloemen- 
   berg weduwenaar en Boedelhouder van Maria Sandbergen voor 
   d’eene helfte ter eenre, en Antje de Vent getrouwt met 
   Willem Witteveen, Willemtje de Vent, getrouwt tot Amster- 
   dam, met Kreen de Roos, beijde voorkinderen van Willem de Vent 
   en geseide Maria Sandbergen ehelijk geprocreért welcke mits 
   dese bekenden wegens haar vaders versterf voldaan te zijn, mits 
   gaders Claasje Bloemenberg en Jan Bloemenberg na kindere 
   bij den eerste Comparant ehelijk verwekt, te saamen erfgena- 
   men van haar voorsr moeder voor de wederhelft ter andere sijde 
   verklaren mits desen, dat sij provisioneel een erfmagescheijt en 
   boedel scheijding over haar moeders versterf hebben opgerigt op 
   volgende wijse 
   Dat de voor en naa kinderen aan den eersten Comparant den geheelen xxx 
   le boedel met alle in en uijt schulden mits dese cederen en in vollen 
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   en in vollen en volkomen eijgendom overgeven sonder eenog regt 
   ofte pretensie daar aan te reserveren ofte aan sig te behou- 
   den, waar van sij mits dese zijn renuncierende 
   waar tegen de vier laatste Comparanten hebben ontfangen 
   ijder van haar vijf en tweintig gulden, te samen een hondert 
   gulden, benevens haar overleden moeders klederen, sijlver, goud 
   en alles tot haar lijf was gehorende, en bekenden hier van ten 
   vollen voldaan en betaalt te zijn, den eersten Comparant daar 
   voor quiterende bij dese. 
   Des bekende de eerste Comparant den boedel met alle des selfs 
   lusten en lasten op sig te neemen, sonder dat de vier laat- 
   ste Comparanten saam, of ijder in ’t bijsonder voor eenige schul- 
   den des boedels sullen aansprakelijk zijn, belovende haar lieden 
   daar voor ten allen tijde te sullen kost en schadeloos guaranderen onder 
   verband van sijn persoon en goederen ten bedwang en submissie als 
   na regten. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijck den 31. Mart 
   1783. 
   Voor deselve Schepenen compareerden Geerlof Gerretsen en Hendrikje   
 Wouters ehelieden, welcke bekenden voor sig en haar erven uijt 
   de hand op d. 19 decemb 1781 te hebben verkoft, ende kragt deser 
   te transporteren en in vollen eijgendom over te geven, aan en ten erf- 
   lijken behoeve van Eijbert Brantsen en Beeltje Roest ehe- 
   lieden een schuur en daar agter een plaats staande binnen dese 
   stad in de oliestraat tusschen de schuur van mevrouw de 
   weduwe van Burgermr. Apeldoren ter eenre, en het huijs van kope- 
   ren ter andere sijde doende in ordinaris verponding met de stads 
   stuijver f 2 – 19 – 10 aan straat geld eene gulden voor een summa 
   van hondert vijf en tagtig gulden waarvan comparanten bekennen 
   voldaan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr parceel te wagten 
   en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 1780 
   en straatgeld tot November 1781 incluijs daar van afte doen 
   als erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
   Actum den 31. Maart 1783 
1783. 2. April geprothoc.  Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Aaltje  
ten nieuw prothoc. Rubr  Gerrets weduwe Beert Jansen, welke bekende voor sig en 
Smeepoorter Brink   haar erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen pen- 
fo 53. VS    ningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten 
   erflijken behoeve van Elisabeth Timmer de summa van twee 
   hondert gulden waar voor sij Comparante belooft jaarlijks op den 
   verschijndag (: heden over een jaar de eerste :) te sullen betalen aan 
   rente vier gelijke guldens van ijder hondert, en daar mede te conti- 
   nueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gem. verschijn- 
   dag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar van te vooren 
   ten wederseijden of opgeeijscht of opgeseijt zijnde. 
   Voor capitaal renten en kosten verbind sij Comparante in specie 
   haar huijs staande op de hoek van de Smeepoorter Brink tussen 
   het huijs van de poortier ter eenre, en den Brink ter andere sijde, 
   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 gelden 
   actum Harderwijck den 2. April. 1783 
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   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde Laurens  
   Bakker en Harmijntje Maan ehelieden, mede Erfgenamen 
   voor een derde part van wijlen tweede Comparants suster Jannetje  
   Maan in leven weduwe van Willem Jager alhier overleden 
   als mede denselven Laurens Bakker en Gerardus Knoop als 
   voogden van het onmundige kind van Gijsbert Maan bij 
   Trijntje Vosselman verwekt met naame Claas Willem  
   Maan, insgelijks voor ⅓ mede Erfgenaam van gemelte 
   Jannetje Maan, en verklaarde in de beste en bestendig- 
   ste forme rechtens te constitueren en magtig te maken 
   kragt deses Jan Slotboom tot Amsterdam woonagtig, ten 
   eijnde om namens de respective comparanten tot Amster- 
   dam, daar en soo het behoort te betalen ’t regt van collate- 
   rale successie soo verre door haar verschult mogte we- 
   sen, voorts mede om aldaar ’t zij in ’t openbaar ’t zij uijt de 
   hand te verkopen alsodane vaste en ongerede goederen als de overlede- 
   ne heeft beseten, en daar omtrend met en benevens des over- 
   ledens mans erfgenamen te concurreren, de verkofte goede- 
   ren na coustume locaal te transporteren, en belofte van 
   wharinge te doen, de koopspenningen tegen quitantie te 
   ontfangen, en wijders nog soo minnelijk als des noods met 
   middelen rechtens in te vorderen soodane penningen als 
   van de overledene nog te goede zijn mogten, ten dien eijnde 
   alle ingangen rechtens te emploijeren, en voor alle ontfang 
   van penningen te quiteren, en wijders tam generaliter quam 
   specialiter wegens voorsr. nalatenschap te doen en laeten 
   geschieden ’t geen de nature en noodruft der saake ver- 
   eijschen sal, en Comparanten selfs present zijnde, soude 
   kunnen of moeten doen. met magt van substitutie, 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en 
   submissie als na regten. mits den geconstitueerde van sijne 
   verrigtinge sal moeten doen behoorlijke rekening, bewijs 
   en reliqua Actum den 2. April. 1783 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Beerd  
   Jansen Louwe en Jannetje Sijmons eheliedr, en verklaarden 
   in de beste en bestendigste forme rechtens te constitueren 
   en magtig te maken kragt deses Johannes Hendriksen 
   wonende te Nijkerk ten einde om namens de mede 
   Eijgenaren te cederen, en naa land regten van Veluwen te 
   transporteren soodane huijs en hofstede te Ark aan Dijk 
   onder Nijkerk als sij lieden aan Hendrik Bast hebben verkoft 
   voor f 325, - : - voor den ontfang der penningen te quiteren, 
   en belofte van wharinge te doen en laten geschieden het 
   geen Comparanten selfs present zijnde soude kunnen moogen 
   of moeten doen, met magt van substitutie, onder belofte 
   van ratihabitie en indemniteijt onder verband en submissie 
   als na regten actum den 12. April 1783. 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde Mejuf- 
   vrouw Anthonia Valkenier Wed. der Weleerw Heer Bernardus Fabri- 
   cius in leven Bedienaar des Goddelijken woords op de Beest, zijnde sij 
   Jufvrouw Comparante voor de helfte Erfgenaam van wijlen Vrouwe 
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   Amelia Heijcoop indertijd wed. de Heer  Jan Valkenier 
         volgens testament op den 23. meij 1753 ten overstaan 
   van Jan Pietersz. Braaff en Jan Jacobsen Sander gepasseert voor de 
   Notaris publicq P. Hofbaan te Schagen, en welke Vrouwe Amelia  
   Heijcoop een suster en voor een derde part erfgenaam ab intestato 
   geweest is van wijlen Jufvrouw Cornelia Heijcoop, uijt welken 
   hoofde sij Jufvrouw Comparante voor een sesde part het regt be- 
   komen heeft tot den eijgendom van de natenoemene obligatie 
   waar van het vrugt gebruijk door gemelde Jufvrouw Cornelia Heij- 
   coop bij haare codicillaire dispositie den 9. Januarij 1749 ten 
   overstaan van notaris Everard Vlaer en getuigen t’Utrecht ge- 
   passeert, is gelegateert aan Jufvrouw Isabella Johanna Ja- 
   coba en Maria Elisabeth Ploos van Amstel, te samen en bij 
   overlijden van een of meer derselve aan den langst levende van 
   hen met begeerte, dat deselve obligatie door haar Erfgena- 
   men aan de oudste van drie gemelde Jufvrouwen Isabella 
   indertijd soude moeten ter hand gestelt worden, soo als sulks 
   ook is geschiet, blijkens acte den 2. meij 1750 ten overstaan van 
   de voornoemde Notaris Everard Vlaer en getuijgen t’Utrecht 
   gepasseert. Woonede de Comparant binnen dese stad 
   de welke verklaarde te constitueren en magtig te maaken 
   de Heer Jan Ruillard koopman te Amsterdam, speciaal, om 
   mede in de naam en van wegens haar Comparante van de 
   de erven of representanten des boedels van wijle Mejufvrouw 
   Johanna Jacoba Ploos van Amstel, welke onlangs te Utrecht 
   overleden, en de langst levende van de drie voornoemde gesusters 
   ploos van Amstel geweest is, te versoeken de extraditie en 
   afgifte van een obligatie van twee duijsent guldens ten laste 
   de Provincie van Utrecht ten naame Catharina van Suude- 
   ren weduwe David Nierstad van dato, en geaggr. 12. Martij 1646 
   fo. 213 A.B Verf 27. van welke obligatie de jaarlijkse vrugten 
   invoegen voormeld aan de voornoemde Jufvrouwen Isabella 
   Johanna Jacoba, en Maria Elisabeth Ploos van Amstel 
   of de langst levende van hen is gemaakt en besprooken, des 
   wegens te quiteren en vrijwaring voor alle namaning te beloven 
   daar voor meede haar comparantes persoon en goederen te verbinden, 
   voorts om deselve obligatie met de verdere eijgenaren publicq 
   of uijt de hand te verkopen, en aan de kooper te transporte- 
   ren, de kooppenningen te ontfangen, en daar voor mede te 
   quiteren, vrijwharing te beloven, domicilium te verkiesen, 
   ende om voorts desen aangaande alles meerder te doen en 
   verrigten het geen gerequireert word, en sij Comparante selfs 
   mede present zijnde soude mogen ofte moeten doen, met 
   magt van substitutie en onder belofte van approbatie mits- 
   gaders verband en submissie als na regten Actum Harderwijck 
   den 16. April. 1783. 
   Voor De Meester en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is Albert Melo en Peter Petersen voor het erf 
   en sterfhuijs van Jan Claasen, des beloofde Abraham van Vossen 
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   en Dreesje Jans ehelied. Metje Jans weduwe van Fedde  
   Thijsen, sig sterk makende, en de rato caverende voor de absente 
   Hendrik Jansen, Maritje Jansen, getrouwd aan Coenraad  
   de Reus, Antje Corlijn weduwe en boedelhouderse van Wou- 
   ter Jansen, en Cuijndertje Jans, getrouwt aan Gerret van  
   Thuijl kinderen en erfgenamen van voorsr Jan Claasen bij 
   Albertje Wouters in Ehestand verwekt voorsr Burgen 
   te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijck 17. April 
   1783.  
1783. 19. April   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als overweesmeesteren 
geprothocoll. ten   compareerde Jan Heijmissen, welcke verklaarde naa voor- 
nieuw prothoc. Rubr  gaande examinatie des boedels ten overstaan van onder- 
Vrouwenstraat   benoemde Voogden, sig sullende verandersaten, te hebben 
fo 134. VS   afgegoedet sijn drie minderjarige kinderen genaamt Heij- 
   men , Hendrik Jacob , en Jan Heijmissen, bij Maria Catha- 
   rina Meijervelt ehelijk geprocreert, voor s’moeders versterf 
   te hebben bewesen ijder vijf en twintig gulden. tot secu- 
   riteijt van welcke de Comparant heeft verbonden sijn huijs 
   staande in de kerkstraat tussen het huijs van Gerret  
   Schuurman en het pakhuijs van de Jode Cohen, soo als bij 
   hem selve bewoont werd, sullende ijder betaalt worden als 
   deselve sal mundig wesen, daar benevens aan haar bewe- 
   sen, de volgende klederen tot moeders lijf gehoort hebbende 
   seven onder en boven rokken van allerleij couleur 
   thien jakken 
   vier japons 
   drie boven mutsen 
   ses hembden 
   twee boedelaars 
   drie borstrokken 
   welcke in een kist zijn gepakt, en in de bewaring der 
   voogden verblijven 
   nemende de overigen boedel op sig, en guarandeert deese kin- 
   deren voor alle op en aanspraak, belovende dese voorsr. kinde- 
   ren te sullen alimenteren, reden, kleden, en van ’t nodige te 
   voorsien, en laaten leeren ’t geene des selfs staat sal komen 
   te vereijschen 
   Hier waaren aan over en mede te vreden Gosen Sijmonsen 
   en Evert Slaap als bij de Heeren van de Magistraat aange- 
   stelt tot Voogden. 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent in Harder- 
   wijck d. 19 April 1783 
1783. 23. April   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Jan Heijmis- 
geprothocoll. ten nieuw.  sen, sijn kinderen hebbende afgegoedet, bekende wegens opgenomen 
prothocol Rubr Vrouwe  en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
straat fo. 134. Vs   wesen aan Harmanus Lunterbos en Hendrina van Zeelen ehelied 
   en haar erven de summa van drie hondert en vijftig Caroli guldens, 
   daar voor belovende jaarlijks aan rente vier gelijke guldens van 
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   ijder hondert gulden te betalen op de verschijndag (:heden over een 
   jaar d’eerste :) tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op gemel- 
   de verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar 
   bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. 
   capitaal rente en kosten verbind Comparant sijn huijs staan- 
   de in de kerk straat tussen het huijs van Gerret Schuur- 
   man en het pakhuijs van Cohen, soo en als het selve bij 
   hem bewoont werd, stellende tot verdere whaarschap sijn 
   persoon en goederen ten bedwang en submissie als na regten, met 
   renunciatie van alle exceptien dese contrarierende in specie 
   van ongetelde gelde Actum Harderwijck den 23 April 1783. 
   Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde mr. J. Gelder- 
   man junior advocaat binnen dese stad, in qualiteijt als volmag- 
   tiger van Sara Lindenhoff, weduwe en erfgename van wijlen 
   Bernard Cornelis Petri, en Fredrik Willem Stagge Meijert hebben- 
   de de laatst gemelde met en benevens den overledene B.C. Pe- 
   tri genegotieert onder de firma van Petri en Stagge Meijer, en 
   verklaarde uijt kragte van de clausule van substitutie in de 
   originele volmagt op den Comparant den 20. junij 1782 voor Bur- 
   germeesteren en regeerders der stad Amsteldam gepasseert, gein- 
   fereert, alhier vertoont en gelesen te substitueren doende 
   sulks kragt deses de Heer en mr E.J. Ammon Scholtis des 
   Ampts Ede, om de saaken van des Comparants boven gemelde 
   principalen tegen Jochem Doorman soo in als buiten rechten 
   waar te neemen, des wegens t’accorderen, transfigeren, caveren, 
   en generaliter daar in alles te doen en te verrigten het 
   geen de Comparant selve uijt hoofde van de bovengemelde 
   originele acte van volmagt soude kunnen mogen en ook 
   moeten doen, allesints onder belofte van ratihabitie, ceterisque 
   clausules de jure solitis ac necessarus Actum Harderwijck 
   den 24. April 1783. 
   Voor deselve Schepenen compareerde Doctor J. Gelderman jun. 
   Advocaat binnen dese stad, in qualiteijt als volmagtiger 
   van de Heer Jeremias Branius woonagtig te Amsterdam, 
   en verklaarde uijt kragte van de clausule van substitutie 
   en de originele volmagt op de Comparant binnen dese stad 
   op den 15. maart 1782, voor ons gepasseert, geinfereert alhier 
   vertoont en gelesen, te substitueren, doende sulks kragt 
   deses de Heer en mr E.J. Ammon Scholtis des Ambts Ede 
   om de saake van de Heer Jeremias Branius boven gem. 
   tegens Dirk van der Hoeff Coopman, soo in sijn privé per- 
   soon, als in qualiteijt van Compagnon, met Gerret Wanstraat  
   van de Compagnieschap van negotie en affaire canterende 
   ten naame van van der Hoeff en Wanstraat, soo in als 
   buijten rechten waartenemen, des wegens te accorderen, transfi- 
   geren, caveren, en generaliter daar in alles te doen en te 
   verrigten, het gene de Comparant selve uijt hoofde van de 
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   bovengem originele acte van volmagt soude kunnen, mogen 
   en ook moeten doen, onder belofte van ratihabitie cete- 
   risque clausulis de jure solitis ac necessarus Actum 
   Harderwijck den 24. April 1783 
1783. 5. April geprothoc  Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden 
ten nieuw prothoc. Rubr  Hendrik Magré en Johanna Berends ehelieden, dewelke 
Vijhe straat fo. 63 et  bij desen verklaarden, wegens opgenomene en ter leen ont- 
Hoven fo 69 VS.   fangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
   Gijsbert Knipschaar en Geertje Loogen Eheliedr., en haare erven 
   eene summa van twee hondert Caroli guldens ad 20. stuijvers 
   het stuk, waar van de Comparanten beloofden s’jaarlijks 
   aan rente te sullen betalen de summa van vier gelijke 
   guldens, van elke hondert guldens, van welke jaaren het 
   eerste sal verscheenen zijn heeden over een jaar, en soo daar 
   in te continueren tot de finale restitutie en aflossinge 
   van het capitaal selve toe, dewelke alle jaaren sal 
   kunnen en mogen geschieden mits een vierdeel jaars 
   voor de verschijndag behoorlijk opgeseijt ofte opgeeijscht zijnde. 
   Tot securiteijt van welk voorschreven capitaal, alle te ver- 
   schuldene renten, en verdere onverhoopte kosten, Comparante bij 
   desen verbonden haare personen en gerede en ongerede en ongerede 
   goederen, stellende boven dien nog tot meerder securitkerheijt tot 
   een speciaal onderpand een huijs en hof staande en gelegen binnen 
   dese stad agter de munt, naast het huijs van Jacob Reijen, soo 
   als het selve bij Hendrik Claasen in pagt gebruijkt word, als mede 
   nog een hof gelegen buijten dese stad aan de stads weijde naast den 
   Hof van Cornelis Verhoef ter eenre en van L. Bunskerken ter andere 
   sijde bij de Comparanten selfs gebruijkt wordende alles ten fine en 
   effecte als na regten met renunciatie van alle tegen strijdige 
   exceptien, in specie ook die van ongetelden gelde Actum Harder- 
   wijck den 5. April 1783 
          Ru. d. 24. April. 1783 
1783. 28. April geprotho-  Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Jan Heijmissen 
colleert ten nieuw protho-  meester kledermaker alhier, dewelke bekende bij volkomen afreke- 
coll. Rubr. Vrouwenstraat  ninge op dato deeses opregt en deugdelijk schuldig te zijn gebleven aan 
fo. 134. VS   J. Gelderman en Gerretje Loge Ehelieden de summa van vier hondert 
   twee en seventig guldens veertien stuijvers en vier penningen, procederende 
   wegens geleverde koopmanschappen en winkel wharen, en beloofde de 
   Comparant s’jaarlijks te sullen betalen van opgemelte penningen een 
   interesse van drie gelijke guldens van elke hondert guldens en van 
   de overige twee en seventig guldens na rato, en wel op elke verschijns- 
   dag (: waar van de eerste sal verschenen weesen huijden dato over een 
   jaar :) en soo daar in te continueren tot de finale betalinge van alle 
   de verschenen penningen toe, welke betalinge s’jaarlijks sal kunnen 
   mogen en ook moeten geschieden mits een vierde jaars voor de verschijndag 
   aan een van beijde sijden een behoorlijke opsage en denunciatie gedaan   
 worde voor welke voorschreven summa, met alle de daarop te verlopene 
   interesse Comparant verbond sijn persoon gerede en ongerede goederen en   
 heeft tot nadere securiteijt van all ’t geen voorschreven is met sijn vrije wille, 
   na volkomen informatie van verwillekeurings rechten, kragt, en 
   werkinge verbonden, en bij parate executie en aankeringe, verwillekeurt, 
   doende sulks kragt ende mits desen alle sijne gerede goederen, actien 
   en crediten, niets daar van uijtgesondert, soo thans hebbende als na 
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   maals krijgende, in specie mede alle sijne uijtstaande boek 
   schulden, comparant van sijne debiteuren competerende, deselve 
   soo veel nodig als dienstig aan sijne in desen vermelde crediteu- 
   ren cederende, en volkomen overgevende, en stellende boven dien nog 
   tot een speciaal onderpand sijn huijs en erve door Comparant selfs be- 
   woond wordende staande en gelegen binnen dese stad in de Vrouwen 
   straat naast het huijs van Gerret Schuurman ter eenre, en de 
   schuur van de Heeren Cohen ter nadere sijde, om aan het een en 
   ander alle hinder en schade te kunnen verhalen 
   Alles ten fine effecte en met submissie als na rechten, onder 
   renunciatie van alle exceptien en uijtvlugten den inhout deses 
   eenigsints contrarierende in specie soo veel nodig die van on- 
1783. 29. April geprothoc.  getelden gelde. Actum Harderwijck den 28. April 1783 
ten nieuwe prothecol.  Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden Peter Otten en Teunt- 
Rubr Broederen fo 148 jen van Muijden Ehelieden, dewelke bekenden opregt en deugde- 
markt fo 28.b  lijk schuldig te zijn aan Gijsbert Knipschaar en Geertje Logen 
Grietje Verhoef de   ehelieden de summa van twee duijsent en een hondert Caroli 
helft in het huijs   guldens ad twintig stuijvers het stuk, procederende wegens toege- 
Rubr. Snijderstraat   telde, en ter leen ontfangen penningen van welke penningen Com- 
fo 160. VS   paranten beloofden s’jaarlijks precies op den verschijndag (: waar 
   van de eerste sal zijn huijden dato ondergeschreven over een 
   jaar :) te sullen betalen een interesse van vier gelijke guldens 
   van elke hondert guldens en soo daar in te continueren tot de 
   finale aflossinge en restitutie van het geheele capitaal selve 
   toe, welke restitutie en volkomen aflossinge alle jaar sal 
   kunnen moogen en ook moeten geschieden mits een vierde jaars 
   voor de verschijndag aan een van beijde sijde een behoorlijke opsage 
   en denunciatie gedaan zij, edog sal het de Comparanten vrij 
   staan, om alle jaar in mindering van het voorschreve capitaal 
   te moogen betalen een of twee hondert guldens, na dat het de 
   de minste denunciatie ofte opsage sal behoeven te geschieden 
   Tot securiteijt van welk voorschreven capitaal met de daar op te 
   verschuldene interessen, sampt alle onverhoopte aantewendene 
   kosten sij Comparanten verbonden haare personen en goederen, 
   en verklaarden tot een nadere sekerheijt daar van met haare 
   vrije wille, na volkomen informatie van verwillekeurings 
   rechten, kragt en werkinge te verbinden, en bij parate executie 
   en aankeringe te verwillekeuren, doende sulks kragte deses 
   alle haare gerede goederen actien en crediten niets daar van 
   uijtgesondert, soo thans hebbende als namaals krijgende, 
   en stellende bovendien nog tot speciale hijpothequen en 
   onderpanden 1o. hun huijs en erve staande en gelegen op den 
   Broederen op de hoek van de Bruggestraat, naast de huijsen 
   van de weduwe van Dirk Engelen ter eenre en ter andere 
   sijde, en nog 2o. een huijs en erve binnen dese stad op de Visch- 
   markt staande en gelegen naast het huijs van de weduwe 
   Brinkink ter eenre en het huijs van de weduwe Buijtenhuijs 
   ter andere sijde soo als het selve thans door Peter van Spanke- 
   ren in huur bewoont werd, om aan het een en ander alle hinder 
   en schade te kunnen verhalen. 
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   verder compareerde mede Grietje Verhoef, dewelke verklaar- 
   de tot een nadere en meerdere securiteijt kragt deeses te 
   stellen tot Burge van het voorschrevene capitaal, met alle 
   de daar op te verschuldene interessen, en aan te wendene kos- 
   ten, belovende het een en ander als haare eigen en properen 
+ en erve staande en gele- schult te sullen voldoen, onder verband van hare personen 
gen binnen dese stad in en goederen, stellende ten dien eijnde tot een speciaal hijpo- 
de hondegatstraat naast  theecq en onderpand haare geregte halfscheijt in het huijs, 
het huijs--------------------------- van de weduwe Evert Fijnvandraat ter eenre, en dat van de 
   weduwe Jan van Raalte ter andere sijde, thans bij den 
   Boekverkoper Castele in huur bewoont werdende, waar 
   van d’overige halfscheijt haare onmundige suster Aaltje  
   Verhoef is toebehorende, om daar aan mede alle hinder en 
   schaade te kunnen verhalen. 
   Alles ten fine, effecte en met submissie als na regten 
   met renunciatie van alle exceptien en uijtvlugten. den 
   inhout deses contrarierende in specie die van ongetelden 
   gelde, van welkers kragt sig de Comparanten mits desen 
   geinformeert hebben. actum Harderwijck d. 29. April 1783 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde Gerret  
   Midden, voor sig, en sig mede sterk makende voor sijn vrouw 
   Jannetje Peele, welcke wegens siekte buijten staat is te 
   kunnen compareren, en verklaarde in een vast en stedi- 
   gen erfkoop uijt de hand te hebben verkoft, en kragt de- 
   ses te cederen en transporteren aan Aard Cornelissen Koning 
   en Jacobje Roelofs ehelieden en haat erven, een geerhoekje 
   aan de haven buijten de groote poort, allernaast de hof van 
   Hendrik Wessel, zijnde vrij van verponding, voor vijftien gulden 
   en vijftien stuijvers, daar van Comparant bekent voldaan en 
   betaalt te zijn, belovende voorsr hoekje grond te wagten 
   en te wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van afte 
   doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als naa 
   regten actum Harderwijck den 1. Meij 1783 
   Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stad Harderwijck 
   doen kond en certificeren mits dese, dat Albertina Geselschap 
   weduwe en boedelhouderse van Arnoldus Wesenhagen, met en 
   benevens de naaste erfgenamen ab intestato van wijlen haar 
   voorschreve Eheman op den 30. Septembr 1782. hebben geabandon- 
   neert en den gerigte overgegeven den aligen boedel, soo als de- 
   selve door haar Eheman stervende is naagelaten, waar in 
   onder andere bevonden is een huijs stande in de Bruggestraat 
   tusschen voorsr Ehelieden haar huijs, dat bij Van Daalen in huur 
   is bewoond, en bij publijcque verkoping aan Barta Kamps verkogt is, 
   ter eenre, en het huijs van Harmannus Lunterbos ter andere sijde, 
   en bij haar selven bewoont is, ’t welck op den 19. october daar aan volgende 
   in het openbaar in utum jus habentium verkogt is aan onsen mede 
   Raads Vrind den Heer mr. Hendrik Johan Schrassert, voor rekening 
   van des selfs suster Vrouwe Anthonetta Schrassert douariere Mark- 
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   lof ter summa van negenhondert vier en dartig gulden ’t welck dien 
   selfden dag weder is overgedaan uijt de hand aan Hendrik Groenewout 
   en Antje Wittop ehelieden, en vermits gemelde negenhondert vier 
   en dartig gulden aan handen van onsen secretaris door geseide Ehelie- 
   den zijn voldaan, om door ons aan de daar toe geregtigden gedistribu- 
   eert te werden. soo is ’t dat wij gemelte huijs van s’heeren wegen 
   mits dese cederen, transporteren, en in vollen eijgendom over te geven 
   aan en ten ervelijken behoeve van Hendrik Groenewout en Ant- 
   je Wittop ehelieden voorsr en sulks op inbedongen conditien bij de 
   verkoping. 
   dat de gang van dit huijs, lopende boven over het huijs, daar van 
   Daalen woond, niet verder gaat, al bevorens gelopen heeft, en door 
   den Roeijdrager Van Werven voor de verkoping is aangewesen 
   ook ten aansien van de plaats, gaat niet verder als voor de verkoping 
   is afgebaakt. 
   indien den eijgenaar van dit huijs met de eijgenaar van het huijs 
   daar naast, mogt convenieren om de plaats te separeren met een 
   muur ofte schutting, sullen de kosten egaal gedragen, en onder- 
   houden werden 
   dat dit huijs moet belast blijven met een servituit om ligt t’accorderen 
   aan de solder van het huijs door van daalen bewoond, soo als het tegen 
   woordig sig bevind 
   en eijndelijk dat de schuur van scholtis mr Hendrik Joan Ardesch een 
   vrije waterlosing sal hebben en behouden over de plaats van dit huijs 
   en volgens accoord ijder sijn eijgen pomp. 
   Belovende dit huijs op een ordinaris verponding ad f 3 – 19 – 10, sullende 
   dese door den boedel gesuijvert werden tot 1780 incluijs en het straatgeld 
   ad f 1 – 10 – tot ult october 1782, en het heerstede geld tot ult. junij 1782 
   mede incluijs, alsoo van s’Heeren wegen te wagten kommervrij en 
   alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband van de 
   goederen der respective erfgenamen van wijlen Arnoldus Wesenhagen 
   mitsgaders de besittingen van Alberdina Geselschap om daar op te pro- 
   cederen als vermeenen sullen te behoren. T’oirkonde etc. Actum 
   Harderwijck den 1. meij 1783. 
   Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raad der stad Harderwijck 
   doen kond en certificeren mits dese, dat Albertina Geselschap, wedu- 
   we en Boedelhouderse van Arnoldus Wesenhagen, met en benevens 
   de naaste erfgenamen ab intestato van wijlen haar voorschreven 
   Eheman, op den 30 september 1782 hebbe geabandonneert, en den gerigte 
   overgegeven den aligen boedel, soo als deselve door haar Eheman 
   stervende is nagelaten, waar in onder anderen bevonden is een huijs staande 
   binnen dese stad in de Bruggestraat, tussen het huijs bij Hendrik 
   groenewout in ’t openbaar gekoft ter eenre, en dat van onsen meden 
   Raads Vrind de Heer mr H.J. Schrassert ter andere sijde, soo en als 
   het selve in huur tot hier toe is bewoont geweest bij van Daalen, 
   ’t welck op den 19. october daar aan volgende in het openbaar in usum 
   jus habentium is verkogt aan Barta Kamps voor agt hondert caroli 
   guldens Holl, zijnde dese penningen aan onsen secretaris over getelt 
   en verblijven, tot dat wij daar nader inter jus habentes hebben gedisponeert 
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   soo is ’t dat wij gemelte huijs met sijn ap en dependentie van s’Heeren 
   wegen transporteren, en in vollen eijgendom overgeven, gelijk wij doen 
   kragt ende mits dese aan en ten erflijken behoeve van voorschreven 
   Barta Kamps, en wel op volgende conditien, bij de verkoping in bedongen 
   dat de gang boven het Huijs van Hendrik Groenewout, lopende 
   over dit huijs, niet verder gaat als bevorens gelopen heeft, en door 
   den Roeijdrager Van Werven is aangewesen blijvende de kosten van re- 
   paratien aan dese bovengang tot laste van het Huijs van Hendrik 
   Groenewout 
   de plaats van dit huijs gaat voor soo verr. deselve is afgebaakt, 
   kunnende dese plaatsen door de twee eijgenaren gesapareert werden 
   met schutting muur als anders op gemene kosten, welcke scheijding 
   gemeenlijk sal onderhouden werden 
   Blijvende het huijs van Hendrik Groenewout beswaart 
   met het ligt te vergunnen aan de solder van dit huijs, soo als 
   het tegenswoordig sig bevind 
   En eijndelijk dat de schuur van scholtis H.J. Ardesch sijn water 
   losing sal behouden over de plaats van het huijs van Hendrik 
   Groenewout, over dese plaats en vervolgens over de plaats 
   van de Burgermeester Schrassert. 
   Belovende dit huijs op een ordinaris verponding ad f 4 – 10 – 6, sul- 
   lende dese door den boedel gesuijvert werden tot 1780 incluijs, 
   en het straat geld f 1 - : - tot ult october 1782, en het heer- 
   stede geld tot ult. junij 1782 mede incluijs, en alsoo van 
   s’Heeren wegen te wagten en te wharen kommervrij, en alle 
   voorpligt daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband 
   van de goederen der respective erfgenamen van wijlen Arnol- 
   dus Wesenhagen, mitsgaders de besittingen van Alberdina Ge- 
   selschap, om daar op te procederen, als vermijnen sal te behoo- 
   ren. T’oirkonde etc Actum Harderwijck den 3 meij 1783 
   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde de Heer Jan  
   Casper Laats student op de geldersche universiteit, meerder- 
   jaarig jongman, welke verklaarde in optima forma juris 
   te constitueren en volmagtig te maaken, sulks doende kragt 
   deses, den WelEdele Gestrengen Heer en Mr Abraham van  
   Gerwen Raad in de Vroedschap en oud schepen der stad Leij- 
   den, speciaal om des Comparants persoon te representeren, in 
   het aangaan, voltrekken en passeren van de volgende met Com- 
   parants volkomen genoegen aan te gaane transactie en 
   accoord, luijdende daar van het hier woordelijk geinfereert pro- 
   ject aldus 
   = Compareerde voor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   = De WelEdele Gestrenge Heer en mr. Abraham van Gerwen 
   = Raad in de vroedschap, en oud schepen deser stad, als hier toe 
   = speciaal gevolmagtigt, soo door de hier na te noemene gesament- 
   = lijke kinderen, als door de wettige voogden en representanten 
   = over de kinds kinderen van wijlen den Weleerwaardigen Heer 
   = Hendrik Jacobus Laats in leven predicant te Buedel en Gastel 
   = en Juffrouw Maria Elisabeth Nobel, in der tijd Echteluijden 
   = met naamen de Weleerw. Heer Jacobus Laats, predikant te 
   = Son en Breugel, de Heer Adriaan Jan Laats, thans predicant 
   = te Buedel en Gastel voorñ, voorts de WelEdele Gestrenge Heer 
   = Pieter Laats Capitein onder het tweede Regimt. orange Nassau, 
   = thans in guarnisoen te Lille, weduwenaar van wijlen Vrouwe 
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   = Johanna Chatarina Laats , als vader en voogd over sijne ses 
   = al nog minderjarige kinderen bij voorñ  sijne overledene Huijsvrouwe 
   = verwekt, met namen Maria Elisabeth , Hendrik Jacobus , Johannes  
   = Guilelmus , Arnoldina Paulina , Jacobus en Catharina Pauli 
   = na Laats, wijder de WelEdele Gestrenge Heer Jan de Jongh, secre- 
   = taris der vrijheijt Zommel, als in huijwelijk hebbende Vrouwe 
   = Elisabeth Maria Laats, de laatst gemelde met voorñ haaren 
   = man geadsisteert, en door den selven hier toe geautoriseert, en 
   = mr. Jan Willem Pillera, Schepen en contrarolleur der convoijen 
   = en licenten te Maastricht, in huijwlijk hebbende Vrouwe Ca- 
   = tharina Paulina Laats, de laatst gemelde als mede met de 
   = haaren man geadsisteert, en door den selven hier toe geautho- 
   = riseert, de Heer Jan Casper Laats, student op s’lands Hooge Schoo- 
   = le te Harderwijck, meerderjarig jongman en eijndelijk de WelEdele 
   = Gestr. Heer Jan Willem Daniel de Jongh Drossaart der Heer- 
   = lijkheijt Waalre Valkenswaart en Aalst, en opgemelte Heer 
   = Adriaan Jan Laats predicant te Buedel en Gastel, voorsr. in quali- 
   = teijt als wettige geéde Momboiren en Voogden over den min- 
   = derjarige soone van wijlen Abraham de Jongh in leve stad- 
   = houder over de Baronie van Cranendoncq, in wettigen Huijwe- 
   = lijk verwekt bij wijlen Vrouwe Arnoldina Paulina Laats met 
      naame Jan de Jongh, en dus te samen in qualiteijt als de 
   = eenige en algeheele erfgenamen van wijlen den WelEdelen 
   = Gestrengen Heer en mr Johan Nobel in leven ordinaris Raad 
   = van Justitie van Neerlands Indien te Batavia volgens Tes- 
   = tament op den 3 october 1757, voor Albertus Domburg Notaris 
   = en getuijgen verleden, en door den selven te Batavia voorsr den 
   = 18. Julij 1761 met er dood geconfirmeert zijnde de bovengemelde 
   = volmagt op den - - - - - - - - - - - - - - voor - - - - - - - - - - -  
   = - - - - - gepasseert, en op het verleden deses geexhibeert, en alsoo ter 
   = eenre, en de Heer Johannes Thijssen Nrs en procureur binnen de 
   = selve stad in qualiteijt als mede Executeur van het Testament 
   = en mede Redderaar van den Boedel en nalatenschap van 
   = wijlen de Heer Adriaan van Sprangh, in leven ontfanger 
   = van de Graaffelijkheids en Wassenaarse Tollen alhier ter stede, 
   = soo voor sig, als nog hier toe speciaal gemagtigt, soo van de 
   = den Heer Paulus Eckringa oud secretaris der vrije grondheer- 
   = lijkheid van Heerle, Leende en ses gehugten in de Meijerije 
   = van s’Bosch, in qualiteijt als mede Executeur van den Testa- 
   = mente en Redderaar van den Boedel en nalatenschap van 
   = wijlen den Heer Adriaan van Sprangh voorsr. alsnog in quali- 
   = teijt als in Huijwelijk hebbende Vrouwe Catharina Petro- 
   = nella Nobel Vrouwe van Geldorp, en van deselve Vrouwe Catha- 
   = rina Petronella Nobel met de gemelde haarer man geadsis- 
   = teert. item van Juffrouw Wilhelmina Johanna Eckringa  
   = van Sprangh meerderjarige ongehuwde persoon, en van de Heer 
   = Cornelis Theodorus Hoevenaar, Schout, Secretaris en ontfanger 
   = van Geldermalsen, als in huijwlijk hebbende Vrouwe Amelia  
   Wilhelmina Henrietta Eckringa van Sprangh, met den selven haar 
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   = man geadsisteert zijnde, zijnde desse gemelte Vrouwe Catharina  
   = Petronella Nobel, Juffrouw Wilhelmina Johanna Eckringa  
   = van Sprangh, en Vrouwe Amelia Wilhelmina Henrietta Eckrin- 
   = ga van Sprangh de eenige Erfgenamen soo uijt ter hand als 
   = over de handel van de bovengemelte Heer Adriaan van  
   = Sprangh bij procuratie gepasseert - - - - - - - - - - - - - - - -  
   = en mede ten geleijde alhier geexhibeert, te kennen gevende 
   = dat bij of van wegens de principalen van den Heer Comparant 
   = ter eenre, was geformeert ten lasten van den boedel en nala- 
   = tenschap van opgem. Heer Adriaan van Spragh seekere pre- 
   = tensie bedragende eene summa van f 31167 – 16. waar van 
   = Comparants ter andere sijde in sijne qualiteijt en aan sijnen 
   = mede Executeur en Redderaar hier voor genoemt overgegeven 
   = was een memorie hebbende dit hoofd 
   = Memorie gedaan maaken door en van wegens de kinderen van wij- 
   = len Hendrik Jacobus Laats en Maria Elisabeth Nobel die 
   = nende tot redresseringe en reclame van soodanige abusen als 
   = bevonden worden niet alleen in sekere rekening van wijlen 
   = de Heer Adriaan van Sprangh ontfanger van Hun Ed. Mog. 
   = Tollen te Leijden, ten lasten van den Heer en mr. Johan Nobel 
   = in leven ordinaris Raad van Justitie op Batavia aldaar over- 
   = leden op den 18. Julij 1761 monterende eene somma van een 
   = en twintig duisent twee hondert en tagtig guldens en agt 
   = stuijvers, welke rekening aan den Heer A. van Sprangh vol- 
   = daan en betaalt is op den 9. Augustus 1764 door boven gemelte 
   = Hendrik Jacobus Laats in qualiteijt als vader en administrerende 
   = voogd van sijne minderjarige kinderen, universeele erfgenaam 
   = van Wijlen den Heer Raad van Justitie Nobel, maar ook van 
   = twee dito niet minder abusive Rekeningen onder den naam 
   = van generaal Montant door den Heer van Sprangh na Batavia 
   = aan den Heer Nobel overgesonden, dog naa overlijden van sijn 
   = WelEdele Gestrenge door de testamentaire Executeurs te 
   = rug gesonden aan meer gemelde Hendrik Jacobus Laats, en 
   = concernerende deselve memorie voornamentlijk een debat 
   = jegens principaale posten van eene rekening van 21280 : 8 – 
   = bij den selven Heer Adriaan van Sprangh ten lasten van 
   = den voorsr. Heer en mr. Johan Nobel geformeert, en door den 
   = Heer Hendrik Jacobus Laats in qualiteijt als vader en voogd 
   = van sijne kinderen, aan den selven op den 9. Augustus 1764. voldaan 
   = als welcke posten soo als bij die memorie voorgegeven wierden, in debité 
   = betaalt soude zijn, en dus al soodanig gereclameert wierden 
   = item dat bij de Principalen van den Heer Comparant ter eenre 
   = gepretendeert wierd restitutie van het geen bij den meergemelde 
   = Hendrik Jacobus Laats per resto in voldoening van een obligatie 
   = van f 9899 - : - : door den voorñ Heer mr. Johan Nobel ten behoeve 
   = van den Heer Adriaan van Sprangh voor den Notaris Jacobus Pals 
   = en getuijgen op den 29 April 1754. in s’Hage gepasseert, betaalt 
   = soude mogen zijn 
   = Dat de Heer Comparant ter andere sijde in sijne opgemelte 
   = qualiteijt met en benevens sijne mede Executeur en Redderaar 
   = voorñ. item de hier voren genoemde Erfgenamen van wijlen den 
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   = Heer Adriaan van Sprangh die vorderinge van de Principalen van den 
   = Heer Comparant ter eenre geensints kunnen admitteren, sig dan 
   = ook verklaart hadden deselve te sullen tegen spreken, des advou- 
   = eerende sij lieden wel speciaal dat iets indebite betaalt soude 
   = zijn, of dat bij het formeel quitteren van de hier boven gemelde 
   = obligatie door wijlen den Heer Adriaan van Sprangh eenige pen- 
   = ningen door den meergemelten Hendrik Jacobus Laats geenten- 
   = deert soude zijn, dan dat de wedersijdsche Comparante, of wel 
   = de principalen van de Heer Comparant ter eenre, en de Comparant 
   = ter andere sijde in sijn qualiteijt met sijne gevolmagtigers 
   = te samen geconfidereert hadden, dat soo uijt deese geoppo- 
   = seerde begrippen geregtelijke procedures souden konnen te resul- 
   = teeren, sulks niet alleen kostbaar en langwijlig soude zijn, 
   = maar ook ten uijttersten onaangenaam, onder lieden malkanderen 
   = soo naa in den bloede bestaande, als genomineerde Erfgenamen 
   = van wijlen den Heer Adriaan van Sprangh, en ten principaler 
   = van den Heer Comparant ter andere sijde zijn doende, waarom 
   = sij getenteert hebben bij minnelijke onderhandeling daar over, 
   = en over alle andere vorderingen en pretensien hoe genaamt, 
   = en van wat aard met den anderen te accorderen en transfigeren 
   = met dat effect, dat zij het met den anderen eens geworden, en 
   = verdragen waaren op dese navolgende conditien. 
   = Eerstelijk dat de Heer Comparant ter eenre, voor of van wegens 
   = sijne principalen sal afzien, gelijk hij verklaart te doen bij 
   = deesen, van alle vorderingen en pretensien ten laste van den 
   = Boedel en nalatenschap van wijlen den Heer Adriaan van 
   = Sprangh in specie, van het geen hier vooren gemelt is, en 
   = vervat staat in de memorie, waar van hier boven gewaagt is, 
   = en verder hier naa soude mogen opkomen, sonder ietwas te 
   = reserveren, maar sulks alles alhier voor geinsereert, en dus voor 
   = afgedaan en geinfereert gehouden 
   = Ten anderen dat daar voor den Heer Comparant ter andere sijde 
   = in sijn qualiteijt sonder egter hier mede het voorgeven of verweten 
   = van de principalen van den Heer Comparant ter eenre eenigsints 
   = te advoueren, ofte acquesteren aan den Heer Comparant ter 
   = eenre, ten behoeve van des selfs principalen terstont sal 
   = aantellen, en voldoen tegens extraditie van alle sodanige stuk- 
   = ken en bewijsen, waar toe bij de hier boven gemelde me- 
   = morie is gerefereert, en waar op de principalen van den Heer 
   = Comparant ter eenre hunne sustinue hebben willen funderen 
   = eene somma van f 7750 - : - welke somma van seven duijsent 
   = sevenhondert en vijftig guldens den Heer Comparant ter eenre 
   = voor en ten behoeve van des selfs principalen dan ook verklaar- 
   = de tegen de overlevering van de voorseijde stukken en bewijsen 
   = op ’t passeren deses tot des selfs volkomen genoegen uijt han- 
   = den van den Heer Comparant ter andere sijde in sijn qualiteijt 
   = in goed groff Hollandsch silver geld te hebben ontfangen, en 
   = na sig genomen quiteerende, en dechargerende hier mede 
   = de gemelde boedel van den Haar Adriaan van Sprangh, alles vol- 
   = komentlijk sonder eenige reserve 
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   = En ten derden, dat hoe seer hier mede alle differenten en pretensien 
   = geheel en altoos sullen zijn vereffent, geliquideert, en afgedaan 
   = sonder ietwets jegens den anderen hoe ook, genaamt te reser- 
   = veren, even wel daar onder niet gecomprehendeert word sodanig 
   = regt van eventuele successie op de Heerlijkheid van Geldorp 
   = groot en klein Braakhuesen, als aan de principalen van 
   = den Heer Comparant ter eenre , ofte hunne descendenten 
   = uijt hoofde van de dispositie van den Heer Adriaan van Sprangh 
   = voor den Heer Comparant ter andere sijde, als Notaris en 
   = getuijgen op den 19 November 1768 binnen Leijden gepasseert 
   = in het daar bij voorgestelde geval, in der tijd soude mogen 
   = opkomen of te beurt vallen, sonder dat evenwel hier mede 
   = van den Heer Comparant ter andere sijde, ofte 
   = van sijde principalen iets dat regt aangaande, werd geas- 
   = sumeert of geadvoueert 
   = En verklaarden de wedersijdsche Heeren Comparanten in 
   = hunne opgemelte respective qualiteijten voor den inhoude 
   = en tot nakominge deeses te verbinden de personen en goede- 
   = ren van hunne principalen respectivelijk, en in hunne ver- 
   = scheide betrekkingen, contenderende sij omme sig in den in- 
   = houde en tot nakominge deeser vrijwillig te laeten condem- 
   = neeren bij den Hove van Holland ofte den Hoogen Rade, 
   = daar toe onwederroepelijk constituerende en magtig makende 
   = bij desen de Heeren Cornelis van der Cap, Egbertus Cornelis ten 
   = Dal en Adriaan Huntvelt Procureurs voor den voorsr Hove 
   = en Hogen Rade, den eenen omme de voorsr. condemnatie 
   = te versoeken, en den anderen omme daar in te consenteren 
   = alles onder belofte van approbatie, ratificatie, mitsga- 
   = ders verband en bedwang als voor, 
   voorts omtrend het geen voorschreven staat alles verder en 
   meerder te doen en verrigten het geene vereischt soude mogen 
   worden, en sijn Heer geconstitueerde goeden raad gedragen sal 
   alles onder belofte van approbatie, ratificatie, en indemni- 
   teijt ceterisque clausulis de jure solitis ac necessarus 
   mits gaders ten fine en effecte als na regten Actum Har- 
   derwijck den 5 meij 1783 
   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde onse mede 
   Raads vriend de Heer J.B. de Vries, welke verklaarde in opti- 
   ma juris forma te constitueren en volmagtig te maken de 
   Heeren Joan Cologan en Soonen kooplieden te Porto Orota- 
   va, om uijt des Comparants naam van den Heeren Tripts en 
   Bull, of van die gene, die anders in dat comptoir mogten ge- 
   sunedeert zijn, af te vragen rekening en verandwoording van een 
   parthij touwerk en papier, volgens factuur in den jaare 1775. 
   pe ’t schip the Judith Captn John Haselope, door den Compa- 
   rant aan haar gesonden, om tot sijn meeste voordeel te ver- 
   kopen, indien daar van nog goederen onverkocht mogten we- 
   sen, deselve voor den Compart van haar overtenemen en ten 
   hoogsten prijse afte tellen, en bij aldien deselve reeds tot 
   gelde mogten gemaakt zijn, de penningen daar van geprove- 
   nieert, te incasseren, en op de besten wijsen over te maken,  
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   des noods, tegens de onwilligen te procederen, en alle middelen 
   regtens te gebruijken, en voorts alles te verrigten, wat de nature 
   der saake en stilus loci sullen vereijschen, en de Comprt selfs 
   present zijnde soude kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon 
   een ampeler volmacht vereijscht wierd, soo wil de Compt. deselve 
   mits dese voor geinfereert gehouden hebben, met magt van sub- 
   stitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder ver- 
   band en submissie als na regten actum Harderwijck den 5. Meij 
   1783 
   Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden Jan  
   Boemer ter eenre, en Jan Hendrik Hulsink en Grietjen de  
   Vent Ehelieden ter andere sijde Wollewevers en Werwers bin- 
   nen dese stad woonagtig, en verklaarden met rijpen raade en 
   goed overleg door tusschen spraak van goede mannen, hier 
   toe versogt, geaccordeert te hebben, en overeen gekoomen 
   te zijn. 
   Dat de eersten Comparant van nu aff aan aan Jan Hen- 
   drik Hulsink en grietjen de Vent ehelieden, ende haere 
   erven sal afstaan, en overgeven sijn ganschen boedel soo 
   gerede als ongerede goederen actien en crediten, met de in 
   en uijt schulden, bestaande al soo alle sijn eijgendomme- 
   lijke goederen in de een huijs en hoff in en buijten dese 
   stad gelegen, soo en als bij hem beseten werden, nae onder- 
   ling genoegen getaxeert saamen op - - - - - - - - - - f 500 - : - 
   nevens de fabrieq van de weverij en verwereij met all het 
   geene daar bij behoort, als mede alle de inboedels goederen, 
   en alsoo all ’t geene hij thans besit niets uijtgesondert dan 
   alleen sijn lijfs behoor ten einde J.H. Hulsink en Vrouw, deselve 
   goederen van nu off aan sullen hebben en besitten in vollen eijgendom 
   eeuwiglijk en erfelijk, soo als ook den selven J.H. Hulsink en 
   Vrouw sullen hebben en genieten, all ’t geene Jan Boemer voor 
   sig alleen, off het geene sij te saamen wegens gehouden 
   compagnieschap te goede mogten hebben 
   waar tegens de tweede Comparanten verklaren alle die goede- 
   ren bij dese te accepteren, en daar tegen ook te sullen lasten 
   dragen en alleen voldoen alle de schulden en lasten, soo reële 
   als personele, dewelcke den eersten Comparant thans heeft, en 
   daar van aan de tweede Comparanten de nodige opening heeft gedaan, 
   belovende daar en boven nog aan den eerste Comparant te verlenen 
   vrije huijsvesting, selfs op sijn begeren een vrije camer met de nodige 
   meubelen nae sijn staat, als mede den selven te verplegen 
   in kost en drank soo als sij selfs hebben en genieten, en nae 
   staats gelegentheijt sulks sal kunnen of mogen gevordert 
   worden, en daar en boven nog aan den eersten Comparant te 
   sullen betalen alle week een daler ad 30. stuijvers het stuk. 
   voorts den selven in cas van siekte, off ongevallen, waar mede 
   den ouderdom verselt is te sullen gerak en gemak doen, en 
   naa sijn dood een ordentelijke begraffenisse naa staats ver- 
   mogen te sullen aandoen 
   belovende den eersten Comparant dan ook van sijne sijde, soo 



 
443

ORAH 155     1783     fol. 217vso 
 
   veel sijn jaaren en kragten toelaeten den tweede Comparant in 
   ’t werken de behulpsame hand te bieden, en in sonderheijt ook aan 
   hem alleen te ontdekken alle geheijmen van de kunst in 
   de verwerije, en het selve aan hem te leeren, sonder iets ag- 
   ter te houden, veel min dat aan een ander buijten de tweede 
   Comparant te sullen openbaren 
   Belovende parthijen dit een en ander in alle opregtigheijt 
   sonder eenige simulatie te sullen nakomen en agter- 
   volgen, daar toe ten wedersijden verbindende haare persoo- 
   nen en goederen, met submissie als na regten onder renun- 
   ciatie van alle deese eenigsints contrarierende exceptien 
1783. 8. meij  Actum Harderwijck den 5. Meij 1783 
geprothocoll. ten nieuw  Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde Jan Heij- 
prothocol rubr. Vrouwe  mens meester kleermaker alhier, dewelke bekende wegens 
straat fo 134. VS   geleverde en ontfangene koopmanschappen en winkelwaren 
   opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de Heer Hendrik Bud- 
   de voornaam coopman binnen deventer en Gesiena Margrieta  
   Grim Ehelieden de summa van een duijsent en seven 
   hondert Caroli guldens ad twintig stuijvers het stuk, en be- 
   loofde Comparant jaarlijks te sullen betalen van opgemelte 
   penningen een interesse van drie gelijke guldens van elke 
   hondert guldens, en wel op elcke verschijndag (: waarvan de 
   eerste heden over een jaar sal verschenen weesen :) en soo daar 
   in te continueren tot de finale betalinge van alle de voor- 
   schreven penningen toe, welcke betalinge jaarlijks sal kun- 
   nen moogen en ook moeten geschieden, mits een vierde jaars 
   voor de verschijndag aan een van beide sijden een behoorlijke 
   opsage en denunciatie gedaan worde; voor welcke voor- 
   schreven summa met alle de daar op te verlopene inter- 
   essen, Comparant verbond alle sijne gerede en ongerede 
   goederen, en heeft tot een nader securiteijt van al het geen 
   voorschreven is met sijn vrijen wille, nae volkomen infor- 
   matie van verwillekeurings regten, kragten werkinge 
   verbonden, en bij parate executie en aankeringe verwille- 
   keurt, doende sulks kragt en mits desen, alle sijne gerede 
   goederen actien en crediten, niets daar van uijtgesondert, soo 
   thans hebbende als naamaals krijgende, in specie mede alle 
   sijne uijtstaande boekschulden Comparant van sijne debiteu- 
   ren competerende, deselve soo veel nodig als dienstig aan 
   sijne in deesen vermelde crediteuren cederende en volkomen over- 
   gevende, en stellende bovendien nog tot een speciaal onderpand 
   sijn huijs en erve door Comparant selfs bewoond wordende, 
   staande en gelegen binnen dese stad in de Vrouwen straat 
   naast het huijs van Gerret Schuurman ter eenre, en de 
   schuur van de heeren Cohen ter andere sijde, om aan het een en 
   ander alle hinder en schade te kunnen verhalen, alles ten 
   fine effecte, en met submissie als na regten, onder renunci- 
   atie van alle exceptien en uijtvlugten, den inhout deeses 
   eenigsints contrarierende in specie soo veel nodig die van 
   ongetelden gelde. Actum Harderwijck den 8. meij 1783 
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   Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Aalth  
   Brantsen en Bartjen Jans ehelieden, en Jacob Jansen en Marie Ger- 
   rets ehelieden, welcke verklaarden, ijder soo veel haar mogte aan- 
   gaan te hebben verkoft, en in een vast en stedigen erfkoop te 
   hebben getransporteert aan en ten erflijken behoeve van Arend  
   Hendriksen en Bartje Wijnen Ehelieden en haar erven de helft 
   in een huijs en hof gelegen in Hierden bij den Essenburg tegen 
   over de weijdgraven met het onderhorige houtgewas, waar  
   van de wederhelft gehoort aan geseide Arend Hendriksen, en het 
   selve door hem bewoont werd, zijnde hier onder een schuur, doende 
   in ordinaris verponding sonder stads stuijver f 2 – 2 – 8 sulks voor 
   vier hondert en vijf en seventig gulden vrij geld waar van sij 
   bekennen voldaan en betaalt te wesen, belovende voorsr 
   helft te wagten en te wharen kommervrij. en alle voor- 
   pligt tot de verponding over 1781 incluijs daar van aftedoen 
   als erfkoop regt is onder verband en submissie als naa 
   regten actum Harderwijck den 10. Meij 1783. 
   Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerde de 
   Heer Abraham van Davervelt, en verklaarde in de beste en 
   bestendigste forme rechtens te constitueren en magtig te 
   maaken mr. Nicolaas Vorster ten einde om naamens 
   den Heer Comparant van Hendrik Jansen pro se et nomine 
   unoris het zij in der minne off met middelen rechtens in te 
   vorderen soodaene veertigh gulden, als deselve wegens pagt 
   van een huijs, staande bij de Arnhemsche Allee te Apel- 
   doren soo door den selven is bewoond en gebruijkt geweest, en 
   verschenen petri 1783 verschult is, daar toe alle middelen 
   en ingangen rechtens te entameren, termijnen te respicieren, 
   decreten en sententien te aanhoren, ook des noods te caveren 
   accorderen, transfigeren, penningen te ontfangen, daar voor 
   te quiteren, en wijders te doen all het geene den Heer 
   Compt. selfs present zijnde soude konnen doen, met 
   magt van substitutie, belofte van ratihabitie, en in- 
   demniteijt, onder verband en submissie als na rechten 
   actum den 12. meij 1783. 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerden 
   Theodora Marie de Rooij oud ses en twintig jaaren, en 
   Jan Frederic de Rooij preceptor van het Gijmnasium 
   illustre veluvicum binnen dese stad oud vijf en twintig 
   jaaren, welke verklaarden, ieder voor hun selfs afte sien en 
   te renuncieren van hun regt op eene somma van vijftien 
   hondert guldens uijt hunne erfportie in de nalatenschap 
   van wijlen Jacob Viellard ter weeskamere binnen Leijden 
   berustende, en wordende geadministreert, en dat sij dus meede 
   consenterende in het versoek van hunnen vader Antonius  
   de Rooij, bij Requeste aan de WelEdele Groot Achtbare Heeren 
   van den Gerechte der stad Leijden gedaan, omme namentlijk 
   uijt opgemelde nalatenschap te lichten eene capitale 
   somma van drie duijsent guldens, wel mogen lijden, dat voorsr 
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   somma van drie duijsent guldens aan hunnen vader voorñ door 
   Heeren weesmeesteren worden uijtgereikt actum Harder- 
   wijck op den 14. meij 1783. 
   Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde Jan Coopsen 
   als mede regt hebbende van sijn soon Gerret Coopsen, als ook van 
   sijn overledens dogter Luijtje Coopsen Eheman en erfgenaam 
   genaamt Klaas Jansz. Kajum volgens scheijding te Hoorn 
   den 4. junij 1782 gepasseert voor den Notaris Jan van Exteren 
   sekere getuijgen, aan ons vertoont, en naa genoegen gesien, 
   verklaart in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te 
   hebben verkoft, en kragte deser te cederen en transporteren 
   aan den Heer Everard Scheidius Hoogleraar in de Theologie 
   en Oostersche taalen op de Geldersche Academie binnen 
   dese stad, en Vrouwe Gardina Abigael van Beem eheliedr 
   en haare erven een opstal of Boog staande binnen dese stad 
   agter de muur naast het huijsje van de Hr. Burgermr De Vries 
   ter eenre, en dat door Peter Berendsen van Comparant gekoft ter 
   andere sijde, gevende jaarlijks aan dese stad ses stuijvers en aan 
   straatgeld vijf stuijvers, voor een somma van een hondert 
   en vijf gulden, waarvan Comparant bekent voldaan en be- 
   taalt te zijn, des beloofde voorsr Boog en opstal te wagten 
   en wharen kommervrij, en alle voorpligt tot het booggeld en 
   straatgeld over den jaare 1782 incluijs daar van afte doen als 
   erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten actum 
   Harderwijck 19. Meij 1783 
   Voor deselve Schepenen compareerde deselve Comparant voor 
   sig en in sijn vooraangetoge qualiteijt, verklaart in een vasten 
   stedigen erfkoop uijt de hand te hebben verkoft, en kragt deser 
   te cederen, en in vollen eijgendom transporteren aan Peter berendsen 
   en Grietje van Veelen ehelieden en haare erven, een opstal of 
   Boog staande binnen dese stad agter de muur, naast de 
   Boog aan de Heer Professor Scheijdius getransporteert ter eenre 
   en Albert Koopman ter andere sijde, gevende jaarlijks aan de stad 
   voor booggeld ses stuijvers, en aan straatgeld vijf stuijvers, en sulks 
   voor een summa van een hondert en vijf en twintig gulden waar 
   van Comparant bekent voldaan en betaalt te zijn, belovende voorsr 
   opstal of Boog te wachten en te wharen kommervrij, en 
   alle voorpligt tot het booggeld en straatgeld 1782 incluijs, 
   daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en sub- 
   missie als naa regten actum Harderwijck 19. meij 1783 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde de 
   WelEdele Heer mr P.J. Heijblom, dewelke verklaarde 
   in optima forma juris te constitueren en volmagtig 
   te maaken, doende sulks kragt deses, de Heer Jo- 
   hannes Klok, ten einde naamens de Heer Comparant 
   het zij in het publicq, ’t zij uijt de hand te verkopen 
   na volgende obligatien. 
   Een obligatie ten Compt. Amsterdam op de naam van 
   Anna Barleus, dato 10. septb. 1719 fo. 431 Vso. L. J. fo. No 96 
   geagg. 30. decemb 1719 reg fo 1829 No 26646.- f 1600 - : - 
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   Een do Amstd ten naame Willem Haring dato 17. Maart 
   1745 L.C. fo 270 Verso No 3163 geaggr 1. Julij 1745 No 3324 Reg. 
   fo 2238 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1000 - : - 
   Een do S’Hage ten naame Harmanus Schijn Med. doc- 
   tor dato 21. Julij 1707 fo 3486 No 4. geaggr. 7. Nov. 1707 No 20923 
   Reg. fo 1406 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1000, - : -. 
   deselve met al haar recht en geregtigheijt aan de koperen 
   te cederen, transporteren, en in vollen eijgendom over te 
   geven, en daar omtrend alles te doen en te verrigten 
   wat vereijscht mogte werden 
   Alles met magt van substitutie, belofte van ratifi- 
   catie, en indemniteijt, ceterisque clausulis de jure 
   solitis ac necessarus. actum Harderwijck den 23. Meij 
   1783. 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareer- 
   den Theodora Maria de Rooij oud ses en twintig jaa- 
   ren, en Jan Frederic de Rooij, preceptor van het Gymna- 
   sium illustre veluvicum, binnen dese stad oud vijf en 
   twintig jaaren, welke verklaarden ieder voor hun selfs 
   afte sien en te renuncieren van hun regt op eene 
   summa van agt hondert en vijftig guldens, uijt hunne 
   erfportie in de nalatenschap van wijlen Jacob Viellard, 
   ter weeskamere binnen de stad Leijden berustende, 
   en wordende geadministreert; en dat sij dus meede 
   consenterende in het versoek van hunnen vader 
   Antonius de Rooij bij requeste aan de WelEdele 
   Grootagtbare Heeren van den gerechte der stad Leijden 
   gedaan, omme naamentlijk uijt opgemelde nalatenschap 
   te mogen ligten eene capitale summa van seventien 
   hondert guldens, wel mogen lijden, dat voorsr somma van 
   seventien hondert guldens aan hunne vader voorñ 
   door de Edele Achtbare Heeren, Weesmeesteren worden 
1783. 30. meij   uijtgereikt. actum Harderwijck d 26 meij 1783. 
geprothocoll. ten   Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc Rub  Geerlof Gerretsen en Hendrikje Wouters ehelieden, bekenden 
landerijen in Hierden  voor sig en haar erven opregt en deugdelijk schuldig te we- 
fo 371    sen aan Jannetje Coobus en haar erven de summa 
   van ses hondert guldens ad 20 stuijvers het stuk, waar 
   voor sij beloofden jaarlijks op de verschijndag, die wesen sal 
   den 23. Maart 1784 d’eerste te sullen betalen aan rente 
   vier gulden van ijder hondert, alles ingevolge twee handschrif- 
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   ten van haar Moeder wijlen Beertje Hartgers weduwe 
   Wouter Petersen de eene van den 23 Maart 1760 groot een 
   hondert gulden, de tweede ter summa van drie hondert 
   gulden de dato den 6. November 1775 beijde ten voor- 
   dele van Lammertje Coobus weduwe Jacob van Wanro- 
   de, welcke mits dese dood en te niet werden gedaan. 
   dan nog twee hondert gulden aan geleent geld, met welke 
   renten tegens 4. per cent comparanten sullen continueren 
   tot de volle aflosse toe, welke jaarlijks op den 23 Maart 
   sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
   van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot secuvit van voorsr. capitaal renten en onverhoopte 
   kosten verbinden Comparanten een saajcamp gelegen 
   in ’t schependom Hierden zijnde een groot morgen ge- 
   saeij, soo als Comparanten selve gebruijkt, aan weder- 
   kanten grensende aan de campen van Jan Woutersen, 
   stellende tot verdere whaarschap haar personen en goe- 
   deren ter bedwang en submissie als na regten, met 
   renunciatie van alle exceptien dese contrarierende 
   in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck 
1783. 12. junij  30. meij 1783 
geprothoc. ten nieuwe  Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Johan Ar- 
prothoc. Rubr Brugge  nold Haklander en Beeldje Hendriks Ehelieden, te ken- 
straat fo 96 VS   nen gevende hoe dat door haare respective gepeind heb- 
   bende crediteuren als H. Houtman, Eijbertus Apeldoren, 
   en Das A.B. Boonen en F. Martinius, naa dat haare pein- 
   dingen reets tot de aankeringen inclusive vervolgt waren, 
   van tijd tot tijd uijtstel van executive en finale distrac- 
   tie der goederen was verleent, en sulks alnog door deselve 
   verleent en vergunt werd, en het ook niet dan redelijk is 
   dat haar lieder regt daar door onverkort blijve, soo verklaarden 
   Comparanten bij deese, dat door die surscheance van executie 
   geensints ’t recht door de peijndingen op haare goederen 
   verkregen sal zijn verkort maar in tegendeel, dat het de 
   gemelde crediteuren sal vrij staan, om haare peindin- 
   gen ten allen tijde te konnen en mogen vervolgen, 
   ofschoon jaar en dag alreets verlopen waere, alsoo die 
   surcheance alleen op Comparanten versoek, en ten haaren 
   behoeve is verleent geworden, willende over sulks alle 
   die peijndingen, alnog in sijn geheel, en van volle kragt 
   en waarde houden, renuncierende ten dien eijnde van alle 
   exceptien soo dese eenigsints mogte contrarieren onder 
   verband van des selfsver personen en goederen, in specie haar 
   lieder huijs en erve binnen dese stad, bij haar bewoond werdende 
   en met submissie als nae regten. Actum d. 12. junij 1783 
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   Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde Maria Zuur 
   mond weduwe en boedelhouderse van wijlen P. du Bois, de- 
   welke bekende te constitueren en volmagtig te maaken 
   sulks doende kragt deses de Heer J.J. Treiber, ten einde 
   om naemens comparante in te vorderen en te ontfangen 
   alsodane penningen als haar Comparante wegens kostgeld 
   kamer huijs etc. van W.D. Zuurmond alnog competerende 
   zijn, en daar voor te quiteren, dies wegens ook boven gem. 
   W.D. Zuurmond, ofte des selfs vader Frans Zuurmond oud Schol- 
   tis te Rede, soo als na bevind van saken het best geraden 
   sal zijn, met begoorlijke regts middelen te actioneren 
   en daar toe naemens Comparante in te slaan en te ge- 
   bruijken alle sodane ingangen en middelen regtens 
   waar ter plaatse sulks ook soude mogen zijn, dewelke in 
   deesen, ter voldoening van Comparantes. dugtige pretensie 
   eenigsints van applicatie, ofte ten dienste soude kun- 
   nen weesen, alle termijnen rechtens te respicieren en 
   waar te neemen, sententien en decreten te aanhooren, 
   deselve ten uijteinde, en tot de finale executie toe 
   te vervolgen. 
   Voorts ook om in desen te accorderen, caveren, transfigeren 
   en generaliter soo in als buijten regten alles te doen en 
   te verrigten, het geen de Comparante selfs present zijnde 
   soude kunnen mogen en ook moeten doen, alles met 
   magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem- 
   niteijt, mits de geconstitueerde verpligt blijve te doen be- 
   hoorlijk bewijs rekening en reliquae Actum Harderwijck 
   den 16. Junij 1783 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Basti- 
   aan van Aken, als oudste diacon en Boekhouder deser stads 
   dijaconie, namens Willem Jacobsen en wijlen Luijtjen Everts 
   ehelieden, Lubbertjen Peters weduwe van Reijer Evertsen, als 
   moeder en legitime voogdesse van haar minderjarige dogter 
   Petertje Reijers, nevens haar meerderjarige kinderen, Evert  
   Reijersen Vermeer en Hermijntje van Staveren, Rende Reijers  
   Vermeer, Petertje Reijers Vermeer, Petertje reijers Vermeer, en mede namens sig   
 sterk makende voor de absente Bartjen en Aaltjen Reijers Vermeer 
   dan nog Aalt Tourssen en Hendrikje Beers ehelieden 
   alle te samen respective voorkinderen en kinds kinderen 
   van Evert Aaltsen, als mede Gerret Claasen en Lubbertje  
   Everts Ehelieden, Willemtje Everts weduwe van Gijsbert  
   van Uchlen, gesamentlijke kinderen van Evert Aaltsen 
   bij Gijsje Cillen verwekt, en verklarende alle de Comparanten 
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   in eenen vasten en stedigen erfkoop op den 14. maart 1783 
   in het openbaar te hebben verkoft, en over sulks kragt de- 
   ses te cederen en transporteren aan Rijkjen Geurts wede 
   van Evert Kreenen en haar Erven, een camp saaijland 
   gelegen voor dese stad in de sandsteeg genaamt de padkamp 
   tusschen het land van de Heeren Van Westervelt ter 
   eenre, Daniel Arendsen ter andere sijde, soo grood en 
   kleijn als deselve in sijn bepaling is gelegen, doende 
   in een ordinar. verpond. behalve stads stvs f 3 – 2 – 12, ende 
   sulks voor een somma van sesthien hondert en seventhien 
   guldens vrij geld, daar van Comparanten bekenden voldaan 
   te wesen, blijvende de pagt met mart. 1783 sullende 
   verschijnen ten behoeve van Gerret Claasen en Willemtjen  
   Everts voornoemt, die daar en tegen sullen suijveren de ver- 
   ponding over den jaare 1782 incluijs en wijders het voorsr 
   parceel te wachten en wharen kommervrij, en voorpligt 
   daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en 
   submissie als na regten, en met renunciatie van alle 
   exceptien actum 19. junij 1783 
1783. 27. junij   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde haar 
geprothocoll. ten nieuw  mede Raads vriend de Heer J.B. de Vries, dewelke verklaarde 
prothocoll Rubr donker  kragt deses te cederen en in vollen eijgendom, vrij en onbelast 
straat fo 14.   over te geven tot eene pille gift van haar peter en meter 
   Wilhelm Hendrik van Steenbergh en wijlen Vrouwe Henrietta  
   Susanna de Vries in der tijd Echtelieden, en door dewelken 
   aan hem Heer Comparant den vollen koopschat ter somma 
   van drie duijsent Carolij guldens van veertig grooten is afbetaalt 
   en voldaan dus hun Edls teffens bij desen dus wegens ten vollen 
   was quiterende aan sijne kleijndogter Henrietta Susanna  
   Wilhelmina de Vries een huijs en erve staande binnen dese 
   stad in de donker straat, naast dat van de Juffrouwen 
   Van Holthe ter eenre, en dat van Hendrik van der Horst 
   ter andere sijde, doende in ordinar verpondinge sonder de stads 
   stuijvers f 8 – 10 - , en aan ’t rentampt der Clooster goederen onder 
   Harderwijck jaarlijks f : - 16 - : kunnende haar ouders haar leven 
   lang ’t vrugtgebruijk van het selve hebben, mits de jaarlijkse 
   lasten daar van betalende, en het selve in order onderhou- 
   dende, en wanneer ’t mogte gebeuren, dat boven gemelde sijn 
   klijndochter kwam te overlijden, sonder descendenten natelaten, 
   sal ’t selve huijs versterven op de overige als dan in leven 
   zijnde kind of kinderen van mijn soon W.H. de Vries verklarende 
   den Comparant ’t selve te sullen wagten en wharen kommer- 
   vrij, onder verband en submissie als na regten actum d. 16 
   Junij 1783. 
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   Voor Westervelt en Apeldoren Schepenen compareerde Jannetje  
   Lubberts weduwe van Peter Petersen, geassisteert met Hendrik Hendriksen 
   als haaren gekoren momber, en den selven Hendrik Hendriksen en 
   Harmtje Peters Ehelieden tutore marito, en Roelof Wijchmansen 
   en Grietje Peters Ehelieden, de vrouw met de man geassisteert, 
   als kinderen en erfgenamen van geseide Peter Petersen, en ver- 
   klaarde, op den 21. deser uijt de hand te hebben verkoft, en over 
   sulks kragt deses te cederen en transporteren aan Aeltje Jans 
   weduwe van Jacob Peelen en haere erven een camp saaj- 
   land gelegen in hierden benen campjen genaemt, naast 
   de hoff van Jan Huijsman, op een ordinaris verponding 
   van 14. stuijvs, behalven de stad stuijvers, ende sulks voor 
   eene somma van ses hondert car. guldens, daar van de Com- 
   paranten bekenden voldaan te weesen, belovende over sulks 
   voors. parceel te wachten en te wahren kommervrij, en alle 
   voorpligt daar van aftedoen, in sonderheijt de verponding 
   over ordinar 1781 als erfkoop regt is, sullende verkoperen 
   de opkomsten over 1783 profiteren, alles onder verband en 
   submissie als na rechten actum den 28 junij 1783. 
   Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Theodo- 
   ra Maria de Rooij oud ses en twintig jaaren, en Jan  
   Frederic de Rooij preceptor van het het Gymnasium il- 
   lustre Velavicum binnen dese stad, oud vijf en twintig 
   jaaren, welke verklaarden, te saamen en ieder in solidum 
   behoorlijk te renuncieren en aftesien van ’t regt, 
   ’t welck hun als fideicommissaire erfgenamen compe- 
   teert op eene somma van seventien hondert guldens 
   uijt de nalatenschap van wijlen Jacob Viellard, ter wees- 
   kamere binnen de stad Leijden berustende, en aldaar 
   door de Edel Achtbaare Heeren weesmeesteren wordende 
   geadministreert actum harderwijck den 2 Julii 1783 
   Voor deselve Schepenen compareerden Maas Jacobsen en Jan- 
   netje Willems Ehelieden, voorts Lucas Mansen en Hendrik  
   Maassen meerderjarige kinderen van voornoemde Maas Ja- 
   cobsen welke bij dese te saamen verklaarden, hoe den eersten 
   Comparant in desen op den 15. April 1761 van Lubbertus  
   Bunskerken en Geijsjen Hulsentop Ehelieden heeft opge- 
   nomen eene somma van vier hondert guldens ad 20 
   stuijvs. het stuk heenkomende van de vissereij, met 
   den aankleven van dien, alles ingevolge acte van veste- 
   nisse en verwillekeuringen op den 15 April 1761 voor Bur- 
   germeesteren Schepenen ende Raad deser stad gepasseert 
   quo relatio. 
   Bij welk capitaal van vier hondert guldens door voornoemde 
   Lubbertus en Vrouw nog in den jaare 1764 voor  
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   aankoop van een bevaren schuijt van Andries Jansen Wit- 
   top van Bunschoten was opgeschoten eene somma van 
   twee hondert en twee en seventig guldens, volgens 
   aparte aantekening daar van zijnde, makende dus 
   de twee hier vorens genoemde sommen te saamen 
   uijt een capitaal van - - - - - - - - - - - - - - - - f 672 - : - 
   op welck capitaal in ses termijnen van 
   tijd tot tijd in mindering is betaalt de 
   somma van - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 157 - : - 
    Blijvende dus netto overig - - - - - -  515 - : - : 
   welk capitaal den eersten Comparant in deese 
   reeds bij het leven van sijn eerste vrouw 
   is schuldig geweest en gebleven, en dus 
   in cas van het trouwen met sijn tweede 
   vrouw de tweede Comparante in deesen, uijt 
   hoofde van het gelibelleerde capitaal aan 
   sijn kinderen voor moeders versterf niets 
   heeft kunnen bewijsen, vermits den 
   boedel als toen niet meer waardig was 
   als voornoemde capitaal rendeerde, en 
   waar mede alle kinderen des tijdes ge- 
   noegen genomen hebben 
   Bij welk capitaal van vijf hondert en vijf 
   thien guldens alle de voornoemde Comparanten 
   te saamen en een ieder van haar in het 
   bijsonder bij desen all nog verklaren van 
   voornoemde ehelieden ter leen ontfangen 
   te hebben de somma van - - - - - - - - - - - - 300 - : - 
   en dus bij desen verklaren schuldig te wesen 
   eene capitale somma van - - - - - - - - - - - f 815 - : - 
   Tot securiteijt van welck capitaal, renten en onverhooptelijk 
   aan te wendene kosten alle de comparanten te saamen, 
   en een ieder van haar in ’t bijsonder bij desen verklaren tot 
   een speciaal onderpand te stellen, haare in deesen jaare 
   1783 nieuw gemaakte schuijt met all sijn toebehooren, 
   tot welkers aankoop het laatste capitaal van drie hondert 
   guldens verstrekt heeft, voorts all het netwerk en visch wand 
   dat tot de visscherije behoort, niets daar van uijt bescheijden ge- 
   sondert 
   En hebbende Comparanten tot een meerdere securiteijt van 
   all het geen voorschreven is, met haare vrije wille nae vol- 
   komen informatie van verwillekeurings regten, kragt, en 
   werkinge van dien, verbonden, en bij parate executie en aan- 
   keringe, verwillekeurt, doende sulks kragt en mits desen 
   alle haare verdere gerede goederen actien en crediten 
   niets daar van uijtgesondert, soo thans hebbende, als nae- 
   maals verkrijgende, ten einde om daar aan alle hinder en schade 
   te kunnen verhalen 
   Belovende voorts soo den eersten Comparant als bij sijn overlijden 
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   de tweede Comparant, derde en vierde Comparant, s’jaarlijks op den 
   verschijndag, daar van heden over een jaar d’eerste sal wesen, van voorsr. 
   somma van agt hondert en vijftien guldens in mindering te sul- 
   len betalen, ten allerminsten de somma van vijftig guldens, en 
   daar in van jaar tot jaar te sullen continueren, tot de finale 
   aflosse van ’t capitaal toe, en in cas van wanbetalinge van 
   voornoemde bedongen vijftig guldens een interesse van drie gelijke 
   guldens van ieder hondert guldens, sullende egter de interessen 
   naa het verminderen van het capitaal mede naa rato verminderen 
   Belovende en aennemende wijders bij deesen geen haring aan 
   eenig ander Coopman binnen dese stad te sullen afleveren, 
   bij poene van ons, bij overtredinge van dien, aan de parate 
   executie te onderwerpen. renuncierende de respective Com- 
   paranten ten dien eijnde van alle exceptien den inhout 
   deeses eenigsints contrarierende, in specie die van ongetelden 
   gelde. 
   Verklarende wijders de twee laatste Comparanten niets van 
   haeren vaderlijken boedel te pretenderen te hebben, voor en 
   alleer voorbenoemde somma ten vollen sal zijn afgelost 
   en voldaan, ten dien eijnde daar van bij desen wel expresse- 
   lijk renuncierende. alles onder verband en submissie als 
   nae regten actum Harderwijck den 3. julij 1783. 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Rutger van Werven en Jan Koning 
   voor het erf en sterfhuijs van Jacobje Geurts voormaals 
   getrouwt geweest aan Lubbert Willemsen van der Beek 
   en laatst weduwe van Claas Konijnenberg des beloofde Geertje  
   van der Beek, Geurt van der Beek, Jannetje van der Beek  
   en gemelde Geurt van der Beek, en mede naemens Elbert Wilde- 
   mans als voogden van Willem van der Beeks kinderen 
   met naamen Lubberta  en Elbert Willemsen als Erfgenamen 
   van voorñ Jacobje Geurts dese haare Borgen des wegens 
1783. 11. Julij   te guaranderen en vrijen als recht is actum den 11. Julij 1783 
geprothoc. ten nieuw  Voor Westervelt en Apeldoren Schepenen mede als over wees- 
prothoc. Rub Hoogstraat  meesteren compareerde Bartus Volte, sig willende ver- 
fo 186. VS   andersaten, verklaart, naa voorgaande examinatie des boe- 
   dels in presentie der onderbenoemde voogden, aan sijn drie 
   minderjarige kinderen met naamen Hendrica , Reijer , en 
   Jan Volte in ehestand verwekt bij Lubbertje Reijers 
   voor s’moeders versterf te bewijsen aan klederen 
   een Blauwe zijde japon, 
   een Bruijne stoffe japon 
   een groene gestikpte rok, een swarte gestikte rok 
   een gestreept Baje rok 
   een cottoene Bruijn bonte rok 
   een wit en roode citse rok 
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   een grijne rok 
   een rood en wit cits jak 
   een bruijne nagt grond jak 
   een bruijne cottoene schouwermantel 
   een witte marseille rok 
   een bont jak 
   een bruijne stoffe rok 
   een vrouwe broek 
   een hoepelrok 
   6 vrouwe hembden 
   een keurslijf 
   twee witte schorreldoeken 
   een dobbersteene d.o 
   een sonne hoed met een goude haak en oog 
   een sijlvere beugel met een tas 
   een goude ketting en dito slot 
   twee goude ringen 
   een sijlver eau de la reine doosje 
   een Bijbel met sijlvere krappen 
   een paar bever handschoenen 
   een paar kabretlere handschoenen 
   drie neteldoekse halsdoeken 
   een gestikte dito 
   een wajer 
   thien ondermutsen 
   drie nagtkapers 
   seven mutsen 
   vier paar boord mouwen 
   ’t welck een en ander sal verblijven in de bewaring van der kinderen 
   grootvader en mede voogd Jan Volte 
   daar en boven bewijst Comparant aan ijder kind, als deselve sal mun- 
   dig wesen twee hondert gulden, zijnde te saamen ses hondert 
   gulden, waar voor verbind sijn persoon en goederen, in specie sijn 
   huijs en Bakkereij staande in de kleijne markt straat naast 
   het huijs van de weduwe Burgermr. Apeldoren ter eenre en 
   op de hoek van de vismarkt ter andere sijde, soo als bij com- 
   parant selve bewoont werd 
   Belovende voorsr sijn kinderen te sullen wagten en wharen 
   voor alle lastige schulden des boedels, den boedel met alle 
   lusten en lasten op sig nemende, voorts om de kinderen 
   te reden, kleden, en t’alimenteren, en te laaten leeren, wat 
   sij tot een goed bestaan nodig sullen hebben. 
   hier waaren aan over en meede te vreeden Jan Volte en Lub- 
   bert Gerretsen bij de Heeren van de magistraat aange- 
   stelde voogden. 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
   Harderwijck d. 13. Julij 1783 
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geprothocoll ten nieuw  Voor Pannecoeck en Van Cooth compareerde Hendrik Jansen  
prothocoll Rubr. Snijders Boers, welcke wegens absentie van sijn vrouw, sig sterk makende 
straat fo 159   Wijfje Wouters Rijke, en bekende voor sig en haar erfgena- 
   men wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen op 
   regt en deugdelijk schuldig te weesen, aan en ten erflijken 
   behoeve van André Stolte mr. stads chirurgijn alhier, eene 
   summa van seshondert gulden, waar voor sij beloofden jaarlijks 
   op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen betalen 
   vier gulden van ijder hondert, en daar mede van jaar tot jaar te 
   continueren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op de 
   verschijndag voorsr. sal kunnen en mogen geschieden mits een 
   vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten, en onverhoopte 
   kosten verbind den Comparant sijn persoon en goederen ten 
   bedwang en submissie als na regten. 
   Des compareerde mede Abraham van Vossen mr. kleer- 
   maker alhier, volgens acte van volmagt voor Schepenen 
   der stad Alkmaar op den 15 Julij 1783 gepasseert, bij ons 
   gesien sulks te behelsen, als volmagtiger van Albertje  
   Wouters weduwe Jan Claasen de Boer en bekende uijt 
   naame van sijn principalinne tot verdere securiteijt van 
   gemelte capitaal rente en kosten, sijn principalinnes 
   halfscheijt in een huijs staande binnen dese stad in de 
   snijderstraat, tussen de huijsen van Wijnik van Dasselaar 
   en Arend van de Berg, soo als tegenwoordig bewoond werd 
   bij Van Daalen te verbinden, en tot speciaal onderpand te 
   stellen om alle hinder en schade daar aan te verhaelen 
   met renunciatie van alle exceptien, in specie van ordre divisie 
   en excussie, mitsgaders ten aansien van sijn principalinne van 
   de authentien si qua mulier cod. de secund. niptus en se- 
   nutus consultum vellejanum, voorts van d’exceptio non- 
   mimeratie pecunice en van ongetelden gelde actum in Harder- 
1783 4. Augus. ge-   wijck den 29 julij 1783 
prothocoll ten nieuw  Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Stijntje Bo- 
prothoc. Rubr. Schoema- mers weduwe van Jan Gruijsink, geassisteert als regtens 
kers straat fo 257 VS  Hendrik Gruijsink, Anthonij Gruijsink, en Gerretje Gruij- 
   sink zijnde de drie laatste Comparanten gesamentlijke 
   kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Gruijsink en Stijntje 
   Bomers voornoemt, welke bekenden wegens opgenomen en 
   ter leen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schul- 
   dig te weesen aan Rutger van Werven qq eene summa 
   van twee hondert Caroli guldens ad 20. stuijvers ’t stuk, be- 
   lovende daar voor jaarlijks te betalen een interesse van vier 
   gelijke guldens van ijder hondert, en daar mede te continueren 
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   tot de finale aflosse en restitutie van het capitaal selve, 
   welcke alle jaar op de verschijndag (: waar van heden over een 
   jaar d’eerste sal zijn :) sal kunnen mogen en moeten geschie- 
   den, mits malkanderen van een van beijde zijden een vieren- 
   deel jaars bevorens na behoren opsage te doen, dog ingeval 
   de Comparanten uijtterlijk binnen de tijd van ses weeken 
   na de verschijndag, de interes komen te voldoen, sullen 
   als daar tegen drie per cent ten hondert kunnen volstaan 
   en anders niet 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten naa 
   volkomen informatie van verwillekeurings regten, verbinden 
   en verwillekeuren de Comparanten ijder in het bijsonder 
   haar lieden personen gerede en ongerede goederen, geene 
   van dien uijtgesondert, hoe ook genaamt, en wel in 
   specie een huijs en erve staande binnen dese stad, in de 
   vullerstraat, naast het huijs van Mevrouw de weduwe 
   wijlen Burgermr. J. Apeldoren ter eenre en dat van de 
   wede Adam van Luijk ter nadere sijde, soo en als het selve 
   thans bij de eerste comparante bewoont en gebruijkt 
   word. alles onder verband en submissie als na regten 
   met renunciatie van alle tegen strijdige exceptien 
   in specie die van ongetelden gelde. 
   Actum Harderwijck den 4. August 1783 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde Grietjen  
   Fijnvandraat Vrouw van Harmannus van Cleeff , Jan , Gijs- 
   bert , en Willem Fijnvandraat, dewelke bekende in de 
   beste forme rechtens te constitueren ende magtig te 
   maaken, doende sulks kragt deses Harmannus van Cleeff, 
   om naamens haar Comparanten alles te doen en te ver- 
   rigten, wat er tot middelburg in Zeland, wegens een Erfe- 
   nisse door haar Neev Lambertus Ageling bij Testament op 
   haar Coparanten bemaakt, mogte voorkomen, obligatien 
   en verdere ongerede goederen te verdijlen, ofte verkopen 
   deselve te transporteren, penningen t’ontfangen, te 
   quiteren, en voorts alles te doen, en te verrigten, het 
   geene de natuur van de saak sal komen te vereijsschen 
   en sij Comparanten selfs present zijnde, souden kunnen 
   mogen off moeten doen, met magt van substitutie, rati- 
   habitie en indemniteijt actum den 15 August. 1783 
   Voor deselve Schepenen compareerde Willemtje Fijnvandraat 
   vrouw van Reijer van Aken, dewelke bekenne in de beste 
   forme regtens te constitueren ende magtig te maaken, 
   doende sulks kragt deses, Reijer van Aken, om naamens 
   haar Comparant alles te doen en te verrigten, wat er 
   tot middelburg in Zeland, wegens een erfenisse door 
   haar Neev Lambartus Ageling bij testament op haar Com- 
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   parant bemaakt, mogte voorkomen, obligatien, en verdere 
   ongerede goederen te verdijlen, ofte verkopen, deselve te 
   voots alles te doen, en te verrigten, hetgeen de natuur 
   van de saake sal komen te vereijschen, en sij Comparante 
   selfs present zijnde soude kunnen mogen of moeten doen 
   met magt van substitutie ratihabitie en indemniteijt 
   Actum den 15. Augustus 1783. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Gerret Wil- 
   lemsen ende Harmtje Jans ehelieden, met ons gaande en 
   staande, haar verstand memorie en uijtspraak ten vollen 
   magtig, verklaren uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt 
   malkanderen, en den een den anderen, doende sulks reciproce 
   kragte deses het vrugtgebruijk van haar respective gerede 
   en ongerede goederen, die de eerst stervende van haar beijde 
   sal komen natelaten, en sulks gedurende het leven van de 
   langst levende, sonder dat de clausule in de huijwlijkse 
   voorwaarde bij het ingaan van haar Comparanten Huijwlijk 
   den 19. Novemb 1746 opgerigt in dese in ’t minste sal ob- 
   steren, te weeten, dat dese constitutie van tugt sijn voort- 
   gang sal hebben, schoon bij overlijden der eerst stervende 
   kind ofte kinderen voor handen zijn, werdende voor het overi- 
   ge gemelte Huijwlijkse voorwaarde gehouden gehouden 
   van vollen waarde 
   Willende en begerende dat dese als haar laatste en uijtterste 
   wille stiptelijk mag werden agtervolgt, zijnde dese bij ons 
   getekent en besegult binnen Harderwijck den 16. August. 1783 
   was nevens twee cachetten een in swart en een rood lak getekent D.Boonen   
 J.H. Apeldoren 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvanks recht is Harmannus Lunterbosch en Jan  
   van Luijk beide alhier geerfde burgers voor het erf en sterf- 
   huijs van wijlen Juffrouw Johanna Hoefhamer weduwe van 
   den Apotheker Wilhem Hessufius binnen dese stad over- 
   leden, des beloofden de Heer Dr Petrus Gijsbertus Wijnstok, en 
   Juffer Sara Balthina Wijnstok, als eenige en universele 
   Erfgenamen ex testamento van geseide Johanna Hoef- 
   hamer weduwe Hessufius vermogens dispositie voor 
   Heeren Schepenen deser stad den 23 Meij 1783 gepasseert, 
   deese haere voornoemde Borgen allenthalve te guaran- 
   deren, als recht is, alles onder verband, submissie en ten 
   fine als na regten actum den 20. Augus. 1783. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Harmen  
   Gosensen en Joh. Bast, welcke loofden en wierden burgen als 
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   voorvank regt is voor het erf en sterfhuijs van wijlen Andries  
   Wijgmans Gelert, en Aaltjen Gosen Prins in leven Ehe- 
   lieden. des beloofden Geijsjen Andriesen Gelert, Wijgman  
   Andriesen Gelert, Geertjen Andriesen Gelert, en Goos- 
   sentjen Andriesen Gelert, gesamentlijke kinderen en 
   erfgenamen van voornoemde Andries Wijgmans gelert 
   en Aaltjen Goossens Prins deese hunne Burgen te vrijen 
   en guaranderen als regt is actum Harderwijck den 21. Au- 
   gusti. 1783 
   Voor De Vries en Van Cooth Schepenen loofden en wierden Bor- 
   gen als voorvank regt is Bartus Volte en Gerret Beertsen 
   voor het erf en sterfhuijs van Gerret Lubbertsen en Aaltje  
   Croesen in leven ehelieden, des beloofden Lubbert Gerret- 
   sen, Jacob Gerretsen, sig sterk makende voor haar suster 
   Geertje Gerrets diensbaar te Haerlem kinderen 
   en erfgenamen van voorsr Ehelieden geseide Burgen 
   te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 
   25. August. 1783. 
   Voor Apeldoren en Van Cooth Schepenen compareerden Peter  
   Pikart en Dora Ophof Eheldr en Berend Gissink en 
   Engeltjen Pikart, respective kinds kinderen en Erfgena- 
# Pikart, Berendje Pikart en men van Berend van Susveld, na dat alvorens Stijne # 
Catharina _______________ Pikart afstand van haar ouders boedel volgens acte van 
   den 11. Augus. 1783 hadden gedaan, en verklaarden voor haar en 
   haere erven in een vast en stedigen Erfkoop te hebben ver- 
   koft, en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
   aan Gerret Geurt Lubbertsen van der Beek en Anna Catharina  
   Nikkels Ehelieden, ende haere Erven een Huijs en Erve 
   binnen dese stad in de Vullerstraat naast het huijs 
   van de weduwe van Burgr J. Apeldoren ter eenre, en van 
   Jan Hendriksen Nuk ter andere sijde, op een verpond van 
   f 1 – 14 – behalven de stad stuijvers, ende sulks voor eene 
   somma van een hondert gulden ad. 20. stuijvs ’t stuk, daar 
   van Comptr bekenden voldaan te weesen belovende over 
   sulks voorsr. parceel te wachten en wharen kommervrij en 
   alle voorpligt de verponding over ordinar. 1781. incluijs, 
   ’t heerstede geld tot ult. junij 1783, en straatgeld tot 1. meij 
   1783 inclusive daar van aftedoen als erfkoop regt is onder 
   verband en submissie als na rechten actum den 25. Augus. 
   1783 
   voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde 
   Mejuffrouw Jacoba Costerus, dewelke bekende in de beste 
   forme rechtens te constitueren ende magtig te maaken, 
   doende sulks kragt deses den weleerwaarde Heer A. van  
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   Daverveld predikant te Apeldoren, om alle Comparantes 
   saaken soo hebbende als toekomende, tum agendo quam 
   defendendo soo hier als elders waar te neemen, de nodige 
   regts termijnen t’observeren, de saak tot de sententie, en soo 
   nodig finale Executie incluijs te vervolgen, en van de na- 
   delige sententie t’appelleren, Rekeningen te sluijten on- 
   gerede goederen te verkopen, te transporteren, penningen 
   te ontfangen, te quiteren, en voorts alles te doen, het 
   geen de natuur der saaken sal vereijschen, en Comparante 
   present zijnde, soude kunnen mogen of moeten doen, cum 
   potestate substituendi, sub clausulis ratihabendi indemni- 
   sandi, ceteris de jure solitis ac necessarus actum Har- 
   derwijck den 27. Augus. 1783 
1782. 6. septemb   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Geurt Lubbertsen  
geprothocoll ten   van der Beek, en Anna Catharina Nikkels ehelieden, en 
nieuw. prothocol  bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen pennin- 
rubr Schoemakers   gen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Harmen  
straat fo 262.   Tapper en Eva ter Leth ehelieden en haar erven vijf en 
   seventig gulden ad 20 stuijvers ’t stuk, en beloofden jaarlijks 
   op den verschijndag (:heden over een jaar de eerste :) te sullen 
   betalen drie gulden aan rente gerekent tegen vier gulden 
   van het hondert, en daar mede te continueren tot de volle af- 
   losse toe, die alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen 
   geschieden mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opge- 
   eijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten ver- 
   binden comparanten haar huijs staande binnen dese stad 
   in de voller straat tussen de huijsen van Mevrouw de 
   weduwe Burgermr Apeldoren ter eenre, en Jan Hendriksen  
   Nuck ter andere sijde, soo en als het selve aan Compa- 
   ranten den 25 Augus 1783 door Peter Pikard cum suis ge- 
   transporteert is, en dese penñ mede verstrekt zijn tot 
   aankoop van dit huijs, stellende tot verdere whaar- 
   schap haar personen en goederen ten bedwang en submis- 
   sie als naa regten, met renunciatie van alle exceptien 
   dese contrarierende in specie van ongetelde gelde Actum 
1783. 15. sept   Harderwijck den 6 septemb 1783 
geprothoc. ten nieuwe  Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Aard 
prothoc Rubr Schoe  Jacobsen van Veluwen en Hendrikje van Gaalen ehelieden, 
makers Straat fo   de vrouw met haar man als haaren gekoren momber geas- 
257    sisteert en bekenden voor sig en haaren erven wegens opgeno- 
   men en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
   schuldig te weesen aan Abraham van de Graaff secreta- 
   ris deser stad, en sijne erven een capitale summa van een  
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   duijsent en vijf hondert caroli guldens ad 20 stuijvs ’t stuk 
   daar voor belovende op den 1. october 1784 (: zijnde d’ordinaris 
   verschijndag :) en soo van jaar tot jaar te sullen betalen 
   drie gulden en thien stuijvers aan rente van ijder hondert 
   en daar mede te continueren tot de volle en volkomen 
   aflosse toe, die niet bij paejen, maar met ’t geheele 
   voorsr. capitaal in eener summa aale jaar in grood hart sijlver 
   geld op gerande goude ducaten, heele of halve reijers tot 
   Amsterdam ten Comptoire van den Heer Cornelis van Castri- 
   cum, daar het ontfangen is, sal kunnen geschieden mits 
   een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal, renten, en onverhoopte 
   kosten verbinden dese Comparanten in specie de geregte 
   halfscheijt van de tweede Comparante wegens haar vaders 
   versterf 
   1. in een huijs en erve staande binnen dese stad in de 
   vollerstraat, tussen den uijtgang van de Roomsche kerke 
   ter eenre, en het huijs van de weduwe Hendrik Essink ter 
   andere sijde, soo als bij haar moeder Judith Sandbergen Wede 
   Van Gaalen bewoond, en voor de andere helft beseten werd 
   2. de helfte in een huijs staande in de voorgemelde straat 
   naast het huijs van de weduwe Gerret Roest ter eenre, 
   en de schuur van Jan van Essen ter andere sijde, soo als thans 
   bewoond werd bij Jan Petersen, en bij haar gemelde moeder voor 
   d’andere helft in eijgendom beseten werd 
   3o. Haar lieder schip en vaartuijg met all wat daar toe behoort, 
   soo als van Dirk Wijngaart is aangekoft, waar toe desen f 1500 - : - 
   ter betaling hebben verstrekt, met volkomen regt, om het 
   selve in alle havens en stroomen te kunnen vervolgen als 
   hebbende het regt van Bijlbrief. 
   Stellende tot een verdere whaarschap haarer personen en goede- 
   ren ten bedwang en submissie als naa regten, renuncierende 
   van alle contrarierende exceptien in specie van ongetelden 
   gelde 
   Des compareerde mede Judith Sandbergen weduwe Jan Hendrik van  
   Gaalen met haaren voorsr schoonsoon als haaren gekoren mom- 
volmagt van mr. P.J.   boir geassisteert, en verklaarde mits dese, sig te stellen tot 
Heilbron op Hendrik   Burge en teffens als principaale debitrice voor boven gemelte 
Lits wonende te Amster-   vijftien hondert gulden, beloofde en versproken rente en on- 
dam van d. 15. sept. 1783  verhoopte kosten, daar toe verbindende haar persoon gerede 
is te vinden fo 290.   en ongerede goederen, niets van dien uijtgescheijden, en in specie haar 
   halfscheijt in den eijgendom van bovengemelde twee huij- 
   sen met meerdere gespecificeert en omschreven quo relatio. 
   met renunciatie van alle exceptien dese mede enigsints 
   contrarierende, in het bijsonder, van ordre. divisie en excussie 
   maar in solidum als principaal ten allen tijde kan aangespro- 
   ken worden, als mede van alle privilegien en voor regten een 
   vrouwspersoon in het stellen van Burgtogt naa regten con- 
   peterende, om niets hoe genaamt contrarie dese burg- 
   togt sal tenteren, of tragten te ondernemen actum Harder- 
   wijck den 15 septemb. 1783.  
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   Voor Westervelt en Apeldoren loofden en wierden Burgen als 
   voorvank regt is, Frans Ebbing en Mauris Dekkering voor het erf- 
   en sterfhuijs van Bernardus Everts en Arnolda Morren in leven 
   ehelieden, des beloofden Jan Everts en Anna Maria Everts ( thans 
   absent ) en waar voor voont Jan Everts sig in dese sterk maakt, kinderen 
   van geseide Bernardus Everts, bij Engeltje Aaldring ehelijk ver- 
   wekt, dan nog Beatrix Everts naa dogter van Bernardus Everts 
   en Arnolda Morren voorsr. saam erfgenamen voorsr Burgen 
   te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijck d. 23. septenb. 
   1783. 
   Voor deselve Schepenen compareerden Jan Everts sig mede sterk 
   makende en de rato caverende voor des selfs absente vrouw Ma- 
   ria Kool, als mede voor sijn suster Anna Maria Everts wegens 
   indispositie absent, te saamen kinderen van Bernardus Everts 
   en Engeltje Aeldrinks, voormaals Ehelieden, ter eenre, en Beatrix  
   Everts dogter van Bernardus Everts en Arnolda Morren ter andere sijde 
   verklaaren saam te hebben ingegaan en gesloten dese volgende 
   Boedelscheijding 
   dat de eerste Comparant aan de tweede Comparant in een vollen en 
   volkomen eijgendom overgeeft den geheelen inboedel, gerede 
   goederen, en wat tot den boedel gehoort, niets uijtgesondert, sulks 
   met des selfs lusten lasten, in en uijtschulden, waar voor de 
   eerste Comparant niet wil aansprakelijk zijn, waar tegen de tweede 
   Comparant aan neemt en belooft haarlieden ofte haar erfgena- 
   men ten allen tijde te sullen guaranderen, en voor alle verdere 
   namaning sal bevrijden, onder verband van haar persoon en goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten. 
   daar benevens heeft de eerste Comparant aan de tweede Comparant 
   gecedeert en getransporteert mits deese 
   1o. een huijs en erve staande binnen dese stad in de wollewe- 
   vers of lutteke poort straat, met all des selfs ap en dependentie 
   soo als bij laatst overleden weduwe van Bernardus Everts is bewoont 
   geweest, tusschen de huijsen van Anthonij van Asselt ter eenre 
   en het huijs van Bastiaan van Aeken ter andere sijde doende in 
   verponding 2 – 19 – 4 
   2o. een hofje gelegen aan de groote poort op de kuijpwal werd 
   gebruijkt bij Jan Ouwerkerk, tussen de hof van Mevr. de Wed. 
   Burgermr Apeldoren, en de Kuijp van Eijbert Gertsen vrij van 
   verponding 
   3o. een dito hofje gelegen op de kuijpwal aan de Luttekepoort, 
   tusschen de hof van Jan Moojen ter eenre en de hof van Dirk  
   Brouwer ter andere sijde, werdende bij haar selve gebruijkt, zijnde 
   vrij van verponding 
   Daar en tegen sal de tweede Comparant aan de eersten Comparant 
   en sijn voorñ suster te saamen uijtkeren een hondert gulden 
   eens, waar van d’eerste Comparant bekent mits dese hier van 
   ten vollen voldaan en betaalt te zijn, en verklarende hiermede 
   direct nog indirect van de tweede Comparant ten aansien van den 
   boedel niets hebbe te pretenderen daar van mits dese expresselijk te 
   renuncieren 
   en beloove de eerste Comparant de tweede Comparante ten aansien 
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   van het ongerede te sullen wagten en wharen als erfmagescheijts 
   regt is actum Harderwijck d. 23. septemb. 1783 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Bartha Gosina  
   van Holthe en Alida Andrea van Holthe, en mede naamens 
   Vrouwe Roulina Gijsbertina Gardina van den Clooster douariere 
   van de Heer Peter Adam van Holthe als moeder en legitime 
   voogdesse van haare ses kinderen, bij haar gem. Eheman 
   verwekt, met namen, Rudolph Otto , Andrea , Hendrietta 
   Christina, Alida Wilhelmina Catharina, Aalt Willem  
   Bernard, en Peter Adam van Holthe, en verklaarden in de  
   beste forme rechtens te constitueren en magtig te maken 
   kragt deses den Heer en mr. J. Schrassert momber des 
   Furstendombs Gelre en Graafschaps Zutphen en Ad- 
   vocaat voor den Hove van Gelderland, ten einde om naa- 
   mens de Comparante en haar schoonzuster voornoemt 
   bij de Edele mog. Heeren van de rekening in Gelderland 
   te versoeken oprukkinge van het Erve en Heerengoed 
   Rijnvisch in den Ampte van Ermelo carspel Nun- 
   speet met twaalf gresen onder den Ampte van Dorn- 
   spijk in hooge Bijssel gelegen, daar van den 12 julij 
   1774 investiture en oprukkinge aan haar en wijlen haar 
   voorñ overledene Broeder P.H. van Holthe verleent is, 
   des wegens ook vooraf alle versuijmen daar omtrend ge- 
   pleegt aftedoen, en wijders daar omtrend te doen en 
   laeten geschieden het gene naa stijle der camere 
   vereijscht sal werden, en sij comparanten selfs present 
   zijnde soude konnen of moeten doen, met magt van sub- 
   stitutie onder belofte van ratihabitie en indemniteijt 
   onder verband en submissie als naa regten actum den 25. 
   septemb. 1783. 
   Voor Westervelt en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is Berend Gerretsen en Gerret Hartgersen, 
   voor het erf en sterfhuijs van Gerret van der Lugt en Rijkje  
   Beerds in leven ehelieden, des beloofde Fijtje van der Lugt 
   getrouwt met Jan van Asselt, Berend van der Lugt, en Jan  
   van der Lugt kinderen en erfgenamen van voorsr Ehelie- 
   den geseide Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs 
   regt is actum Harderwijck den 29. septemb. 1783. 
   Voor Scheltinga en Van Haersolte Schepenen compareerden Jufferen 
   Susanna Benjamina Wakker, Maria Elisabeth Wakker, Cornelia  
   Antonia Wakker, en Johanna Wakker, in dese soo veel noodig ge- 
   assisteert met mr H.J. Ardesch als haaren gekoren momber 
   en verklaarden in de beste en bestendigste forme rechtens te 
   constitueren en magtig te maken kragt deses de Heeren 
   Arend Wakker Predikant te Emenes buijten, en Johannes  
   Franciscus Dekker predikant te Hagesteijn, te samen en 
   ijder in ’t bijsonder, ten eijnde om namens Comparanten   
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   met en benevens de andere kinderen en mede erfgenamen van wij- 
   len haar ouders mr. Antonij Wakker en Vrouwe Cornelia Henrietta  
   van Medenbach Ehelieden ’t zij in het openbaar off uijt de hand te 
   verkopen en na costume locaal te transporteren, alle sodane 
   ongerede goederen en effecten, als sij te samen in Zuijd en Noord- 
   holland hebben leggen, en van wijlen haar voorñ ouders op haar 
   zijn verstorven, de koopspenningen te ontfangen, daar voor 
   quiteren, en belofte van wahringe te doen, voorts mede 
   om in te vorderen alle sodane penningen, als aldaar nog te 
   goede zijn mogen, daar toe alle ingangen en middelen 
   regtens te emploijeren, decreten en sententien te aanhoren 
   en de voordelige ter executie te leggen, en wijders omtrend het 
   een en andere tam generaliter quam specialiter te doen 
   en laten geschieden, het geen de Comparanten selfs present 
   zijnde, soude kunnen of moeten doen, met magt om 
   een off meer in haar geconstitueerdens plaats te mogen 
   substitueren, onder belofte van ratihabitie, en indemniteijt 
   ceterisque sub clausulis de jure solitis ac necessarus onder 
   verband en submissie als na rechten, mits geconstitueerdens 
   sullen moeten doen rekening bewijs en reliqua Actum 
   den 6. october. 1783 
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde Juffrouw 
   Johanna Hoefhamer weduwe van den Apothekaris Willem  
   Hessufius, gesond van verstand, haar memorie en uijtspraak 
   volkomen magtig, en verklaarde bij desen tot haare eenige 
   en universele Erfgenamen te nomineren en institueren 
   de Heer Doctor P.G. Wijnstok en Juffer Sara Baltina Wijn- 
   stok te samen, ofte in cas van voor overlijden van een van 
   beijde, de langstlevende van haar, en alsoo diegene, dewelcke 
   comparantes sterfdag sal mogen beleven, ten einde om alle 
   haere natelaten gerede en ongerede goederen, actien en credi- 
   ten, en alsoo all het geene de comparante stervende 
   sal komen natelaten niets uijtgesondert te erven, hebben 
   en besitten, eeuwiglijk en erflijk, met uijtsluijtinge van alle en 
   een ijgelijkder wie het ook soude moogen weesen 
   begerende dat dese als haare laetste en uijtterste wille, en naa 
   voorgaande cassatie en annullatie van alle voorige dispositien 
   hoe ook genaamt sal gelden, als testament, legaat, codicil, gifte 
   ter saake des doods, ofte soo en als het best naa rechten 
   sal kunnen bestaan 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen deesen getekent en besegelt 
   binnen Harderwijck den 23. meij 1700 drie en tachtig, was nevens 
   twee cachetten in roode lak getekent H. van Westervelt H.J. 
   Schrassert 
          Ru. 8. october. 1783 
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   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde mr. J. Apeldoren 
   en Zeger Buijtenhuijs, dewelke loofden en wierden Burgen voor het 
   Erf en sterfhuijs van Willem Hessufius en Johanna Hoefha- 
   mer in leven Ehelieden, dus beloofde Frans Carel Hessufius 
   voorschreven Burgen voor sig selven, als mede voor de portien 
   van de overige erfgenamen van den overledene Willem Hessu- 
   fius dus voor de helft te vrijen kost en schadeloos te holden 
   actum den 14. october 1783. 
   Ten overstaan van ondergetekende magescheids en dedings vrienden ten 
   wedersijdsen hier toe versogt, is tussen Peter Hendriksen en Beerdje  
   Brands ehelieden, en Arend Hendriksen en Bartjen Wijnen Ehe- 
   lieden als Erfgenamen van haar overledene moeder Petertjen  
   Everts in leven weduwe van Hendrik Arendsen, gemaakt navol- 
   gende Erfmagescheid 
   Aenvankelijk verklaren convidenten alle de gerede goederen 
   onderling naa genoegen gedeelt, en een ijder sijn portie ontfan- 
   gen te hebben. 
   Vervolgens overgaande tot des boedels ongerede goederen volgens 
   gemaakt accoord en schikkingen, is aan Peter Hendriksen en sijn 
   erven toegedeelt twee math in drie math hoojlands genaamt 
   Bullenkamp onder ’t schependom van Harderwijck op de ooster 
   mehen gelegen met een verpondinge in 2 – 2 – 12. f 1 – 8 – 8 
   En aan Arend Hendriksen werden toegedeelt navolgende parcelen 
   als eerstelijk, Het overige een math in gem. drie math genaamt 
   Bullenkamp met de verponding in voorsr 2 – 2 – 12 f : - 14 – 4. 
   dan nog een camp saajlands in Hierden in den laagen Eng de 
   krommeheg of  mularts land genaamt, alwaar Nale Ger- 
   rits Jan Petersen oostwaards, en Burgermeester H. van  
   Westervelt westwaards aangeland zijn, doende in ordinaris verpon- 
   dinge op de naam van ’t halve lauriks land eens. f 1 – 19 – 4. 
   en nog eens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 – 19 – 4. 
              3 – 18 – 8  
   nog een math op de oostermehen onder Harderwijck op een 
   verponding van f : - 16 – 12. 
   nog een math op de oostermehen onder Harderwijck op een 
   verponding van f : - 16 – 12. 
   en eijndelijk nog een math in vier math hoojland genaamt 
   de lange camp onder den ampte van Ermelo Buurschap 
   Hoophuijsen langs de schouwmansweg tegen over het 
   land van de schout Ardesch op een verpondinge van 1 – 8 – 4 
   daar van dese condivident nog een math van Peter Hendriksen 
   bij transport van den 28. April. 1777 heeft aangekogt, en de overige 
   twee math bij Reijer den Grooten in tugt werden beseten 
   alles met derselver regten en geregtigheden, lusten, lasten 
   en servituten, ten eijnde een ijder met sijn toegedeelte goederen 
   sal mogen handelen na welgevallen. 
   waar mede parthijen wegens desen boedel van malkanderen zijn 
   gescheijden, alles onder belofte van wahringe, als erfmagescheijts regt is 
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   onder verband en submissie als na regten 
   T’oirkonde zijn hier van twee eensluijdende magescheijds instrumente 
   gemaakt en ten wedersijdsen nevens ons scheidsvrienden getekent 
   in Harderwijck den 25. october 1783. was met diverse handen getekent 
 Peter Hendriksen, dit merk X heeft   Arend Hendriksen 
  Beerdjen Brands geset   dit is + ’t merk door Bartjen Wijnen geset 
   dat de voornstaande handmerken door een ijder in voegen hier 
   voren gemelt eijgenhandig zijn getrokken, sulks verklaren 
   wij onders. getekent  
      Gerret Hendriksen  Jan Koning 
   H.J. Ardesch   │     Hendrik Groenewoud   │ 
               │Scheidsvrinden                                          │Scheidsvrinden 
   Jan Koning      │     Jan van Houten            │ 
            Ru 28. octob. 1783 
1783. 28. octob.  Voor De Vries en Van Haersolte Schepenen compareerden Berend  
geprothocoll ten   Kok en Aaltje de Hesse ehelieden, welcke voor sig en haare 
nieuw prothoc. rubr   erven bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
markt fo 282 VS   penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan en 
   ten erflijken behoeve van Philippus Siges en Amelia  
   Gallois ehelieden, een hondert gulden, waar voor sij beloofden 
   jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) aan 
   rente te sullen betalen drie gulden en thien stuijvers 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 opgeseijt of 
   op geeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr. capitaal, renten 
   en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haarlieder 
   huijs staande aan de vismarkt tusschen de Huijsen van de 
   weduwe Jan Karssen ter eenre en Otto van Buuren ter 
   andere sijde, soo als sij lieden het selve bewoonen stellende 
   tot een verdere whaarschap haar personen en verdere goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
   van alle exceptien dese eenigsints contrarierende in 
   specie van ongetelden gelde Actum Harderwijck den 28. octo- 
   ber 1783 
   Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden de Heeren 
   Mr Hendrik Johan Ardesch scholtus des Ampts Ermelo, en 
   ontfanger der verponding deser stad in qualiteijt, als met en 
   beneffens de Heer W. van der Plaat major ten dienste deser 
   Landen, en de Heer en mr A. Ardesch Raad, Rekenmeester 
   secretaris en Griffier der Domeijnen van sijn doorl. Hoogheid 
   den Heere Prince van Orange en Nassau, Testamentair 
   voogd over de nog minderjarige twee kinderen van wijlen 
   mr. Johan van der Plaat in leven substituit scholtis, Richter  
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   en Dijkgraaf der stad Grave, en lande van Cuijk, en Vrouwe J.C. Ar- 
   desch Echteluijden, met namen Johanna Geertruijd van der  
   Plaat, en Andries Hendrik Johan van der Plaat Extraordinair 
   ingenieur ten dienste van den staat deser vereenigde neder- 
   landen, te samen mede erfgenamen, soo van wijlen der- 
   selver ouders voorñ Mr. J. van der Plaat en Vrouwe J.C. Ardesch 
   als van der selver onlangs overledene Broeder Johan van  
   der Plaat, en verklaarde bij desen te constitueren en vol- 
   magtig te maaken de Heer Nicolaas Kraels Schepen 
   der stad Grave, ten einde mede naamens den Comparant 
   qq met concurrentie van de verdere geinteresseerdens 
   publijcq te verkopen, en vervolgens nae coustume locaal 
   aan de respective kopers te transporteren de navolgende 
   drie parcelen ongerede goederen 
   1o. een camp hooj of weijdeland groot drie morgen 
   genaamt den mansvelder in de jurisdictie der stad 
   Grave kennelijk gelegen. 
   2o. een parceel weijdeland genaamt het marseliskamp- 
   je onder Linden in den lande van Cuijk gelegen en 
   3o. Een camp genaamt den lange camp onder Velp gelegen. 
   voorts de koopspenningen van dien t’ontfangen, en de 
   selve aan des Comparants voornoemde mede voogd de 
   Heer en mr. A. Ardesch over te maaken, off op des selfs 
   ordre te voldoen, alles met magt van substitutie unum 
   vel plures, onder belofte van ratihabitie, en indemniteijt 
   onder verband en submissie als na regten. Actum den 24. 
   Novemb. 1783. 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Tijmon  
   Hoojberg Timmermans Baas en Cornelis Verhoef Metselaars Baas 
   dewelcke verklaarden op requisitie van den WelEd Gestr. Heer W.H.  
   van Steenberch Heere van Kenenburg en Dorp geexamineert te 
   hebben sijn huijs en erve, staande binnen dese stad op de vismarkt, 
   naast dat van de Heer P.T. van Erckelens, en het te taxeren 
   op een summa van seven duijsent drie hondert guldens, voor welke 
   prijs zij ’t selve wel willen aannemen, verklarende dat naa haar 
   beste weten te hebben gewaardeert ’t welck zij voor ons met ede 
   hebben bevestigt, actum Harderwijck d. 25. November 1783 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen comparde onsen 
   meeden Raads Vriend de Heer J.B. de Vries als last hebbende 
   van den WelEdelen Gestrengen Heer W.H. van Steenberch 
   Heere van Kenenburg dorp, ingevolge volmagt gerigtelijk ge- 
   passeert voor schout en schepenen van de dorpen en Ambagts 
   Heelikheijt van schipluijden op den 2. october 1783, welke ver- 
   klaarde kragt deses te cederen, en in vollen eigendom over te 
   geven aan Willem Hendrik de Vries capitein onder ’t Regiment 
   orange Vriesland tot een pillegift van sijn peter en meter, 
   zijnde Heer Wilhelm Hendrik van Steenberch, en wijlen  
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   Vrouwe Henrietta Susanna de Vries in der tijd Ehelieden, een Huijs 
   en erve met de daarop lopende huijspenningen ingegaan met den 
   eersten meij deses jaars 1783 staande binnen dese stad op de Vis- 
   markt, naast dat van de Heer mr. P.T. van Erckelens, doende 
   in ordinaris verponding sonder de stads stuijvers f 11 - : - :, welke 
   gesuijvert is tot ult. december 1783, sullende ’t selve huijs in be- 
   hoorlijke order moeten werden onderhouden, en wanneer gemelte 
   W.H. de Vries mogte koomen t’overlijden sal sijn Ehevrouw 
   H.S. Tulleken haar leven lang ’t vrugt gebruijk van ‘t  
   selve hebben, mits de jaarlijkse lasten daar van betalende 
   en ’t selve in behoorlijke order onderhoudende, en den eij- 
   gendom komend op haar dogter Wilhelmina Hendrietta Su- 
   sanna de Vries, en wanneer die sonder wettige descendenten 
   mogt komen te overlijden, sal ’t selve huijs verster op de 
   overige als dan in leven zijnde kind of kinderen van opgemelte 
   W.H. de Vries, en van den een op den anderen vererven, indien 
   die gene welcke komt te sterven geen wettige descenden- 
   ten mogte nalaten, edog sal bij provisie jaarlijksch uijt de 
   huurpenningen, ingegaan met 1o Meij 1783 aan mr. Char- 
   les Bavius de Vries de summa van een hondert en vijf- 
   tig guldens moeten uijtgekeert worden soolang tot dat hij komt 
   te trouwen, of eenig ampt, erfenisse of besterffenisse 
   krijgt, dat die som of meer opbrengt, alles onder verband 
   en submissie als na regten, actum Harderwijck den 27. No- 
   vember 1783 
   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Willem de Wijs en Lubbert Hart- 
   gersen voor het erf en sterfhuijs van Jan Jancobsen en Dirkje Lub- 
   berts in leven Ehelieden des beloofden Jacob Jansen, Gerret  
   Harmsen, in huijwlijk hebbende Annetje Jans, en Gerret  
   Hartgersen in huijwlijk hebbende Beeltje Jans, te saamen 
   kinderen en erfgenamen van voorsr Ehelieden, geseide Burgen 
   te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is. actum Harderwijck 
   d. 29. Novemb. 1783. 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Jacob Dump en Willem Both voor 
   het erf en sterfhuijs van Olof Hendriksen van der Wel en 
   Jacoba Harms in leven Ehelieden, des beloofden Philippus  
   Kappers in huijwlijk hebbende Jannetje van der Wel, sig sterk 
   makende voor Hendrik van der Wel, Gerret Klomps in huijwe- 
   lijk hebbende Gijsberta van der Wel, Harmen van der Wel 
   Daniel Matthijs in huijwlijk hebbende Neeltje van der  
   Wel, en Teunis Kapper in huijwlijk hebbende Willemina  
   van der Wel, kinderen en erfgenamen van voorsr ehelieden ge- 
   melde Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. actum 
   Harderwijck d. 29. Novemb. 1783 
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   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Bastiaan van Aaken en Jan Koning oudste dijaconen en 
   Boekhouder van de nederduijtsche gereformeerde dijaconie 
   welcke met permissie en voorkennis van de Heeren van 
   de Magistraat deser stad, verklaarden in het openbaar 
   d. 29. septemb. 1783 te hebben verkoft, en kragt deser te 
   cederen, en transporteren aan Evert Hoojberg en Hendrikje  
   Poels Ehelieden en haar erven, een huijs en erve, staande 
   binnen dese stad in de groote markt straat, tussen het 
   Huijs van Hendrik van Raalten ter eenre en dat van 
   Jacobus Kuijper ter andere sijde, soo als bij Harmen Aalt- 
   sen bewoont en in eijgendom beseten is geweest, en 
   thans aan voorsr Dijaconie toe stendig, doende in 
   ordinaris verponding f 1 – 7 – 14 en aan straatgeld 15 stuvs. 
   sulks voor een summa van twee hondert seven en dartig 
   gulden vrij geld, waar van Comparanten in haar gem. qua- 
   liteijt bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofde 
   voorsr. huijs te wagten en te wharen kommervrij, en 
   alle voorpligt tot de verponding over 1781 en het straat- 
   geld tot meij 1783, en het heerstede geld tot ult junij 
   1783 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is onder 
   verband van de dijaconie goederen en inkomsten, en sub- 
   missie als na regten Actum Harderwijck den 3. december 
   1783 
1783. 6. dec. geprothocoll.  Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
ten nieuw prothoc. Rubr.  Oldert Oldersen weduwenaar van wijlen Harmina Rijkerts 
Oostermehen fo 128 VS  en bekenden aan Reijer Willemsen den Grooten en Hen- 
Rubr Hierden fo. 381.  drica Wessels ehelde, ofte haare Erven te cederen, trans- 
   porteren, en in vollen eijgendom over te geven seeker capi- 
   taal groot ses hondert gulden, ten laste van Aelt Willem- 
   sen en Jannetje Elberts eheldr lopende tegen vier per- 
   centum, volgens acte van vestenisse in dato den 
   25. Januar. 1772. door gem! Aelt Willemsen en Jannetje 
   Elberts eheldr voor Schepenen deser stad gepasseert 
   en ten respecte van het speciael verband van eenige par- 
   celen ongerede goederen daar bij vermelt, qua relatio alhier 
   ten prothocolle geregistreert, en welcke obligatie bij ma- 
   gescheijt met sijn schoonsoon en dogter wegens den boedel 
   tussen hem Comparant en wijlen sijn vrouw voornoemt 
   beseten, op den 5. december 1783 opgerigt met de agter- 
   stallige interesse sedert den 25. januarij 1781. en soo ver- 
   volgens aan hem toegedeelt, en over gegeven is, verklaa- 
   rende dien volgens de Comparant geseide capitaal 
   met alle de verlopen interesse aan geseide Reijer den Grooten 
   en Hendrica Wessels Eheliedr kragt deses over te geven, en 
   geen recht off eijgendom daar aan meer te hebben, en  
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   van de waarde van dien voldaan te weesen. belovende over 
   sulks voorsr capitaal te wachten en te wharen als regt is 
   onder verband en submissie als nae regten en met re- 
   nunciatie van alle exceptien actum den 6. decembr 
   1783 
   Voor Boonen en Haersolte compareerde onsen 
   meeden Raads Vrind mr. E. Scheltinga, als in huijwlijk 
   hebbende Geertje Koemans, welke Comparant in 
   voege voorschreven verklaarde te constitueren en vol- 
   magtig te maken des selvs aangehuwde Broeder 
   de Heer Secretaris Jan Koog, om speciaalijk uijt des 
   Comparants naam voor den Edle Agtbare Geregte der 
   stede Niedorp, na costume locaal in vollen eijgen- 
   dom te cederen en transporteren aan en ten behoeve 
   van Cornelis Groot senior, wonende aan de langereis 
   onder Hoogwoud, een Huijsmans woninge, Erve en Boed. 
   benevens verscheijden parcelen soo weijd als zaadland, 
   te samen groot 87. geersen 6. snesen, 19 1/6 Roeden 
   in Hemels breedte, dog naa de molen maat pre- 
   cies 90. geersen, alles staande en gelegen onder de 
   bedrijve van Nieuwe Niedorp, bij en aan den andere 
   op Terdiek in de oude Niedorper polder, de koops 
   penningen te ontfangen, daar van quitantie te 
   passeren, en voor alle evictie en vrijwaringe sijn Com- 
   parants persoon en goederen te verbinden, en wijders 
   te doen, al het geen des wegens sal worden vereijscht 
   met belofte van approbatie en ratificatie onder 
   verband en submissie als na regten actum Harder- 
   wijck, d. 11. decemb. 1783 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde de Heer 
   Joannes Preuijn thans pastoor binnen dese stad, welke ver- 
   klaarde te constitueren en magtig te maaken kragt deser 
   des selfs Broeder den Heer Derk Preuijn ten eijnde om voor 
   de Edele Achtbare Heeren van de regering der stad Cleve in 
   Comparants naame te versoeken Brieven van investiture 
   en Belening van seker leengoed genaamt de Pol, door dode 
   van Comparants vader Fredrik Preuijn op hem gedevilveert, om in 
   Comparants naame daar mede beleent te werden, hulde en man- 
   schap te doen, de curialia daar van te betalen, benevens de 
   versuijmen die daar op ten agteren mogte zijn, voorts generaliter alles 
   te doen en te verrigten, wat nae stijl der leen camere mogte 
   werden gerequireert, en Comparant selve present zijnde soude 
   kunnen en mogen doen, alles met magt van substitutie, belofte 
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   van ratihabitie en indemniteijt onder verband en submissie 
   als naa regten, Actum Harderwijck den 16. decembr. 1783. 
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Gerret  
   van Nijendaal en Roelof Jagers, dewelke beloofden en wierden 
   Burgen als voorvanks regt is, voor het erf en sterfhuijs van 
   wijlen Pietertje Heeres in leven Ehevrouw van H. Drost, als 
   mede door dien opgem. H. Drost sijn geheelen boedel 
   op huijden dato aan sijn soon A.H. Drost heeft overgegeven 
   voor soo ver nodig, voor de schulden ten laste van opgem. 
   Harmen Drost bevonden, belovende A.H. Drost en J. Gel- 
   derman in qualiteijt als volmadtiger van Harmijntje 
    Drost, elk en een ijder voor sooverre deselve volgens 
   conventie en onderling accoord, op huijden dato gerigte- 
   lijk ingegaan en gesloten, sulks mogte aangaan, dese 
   haare voorschreven burgen te sullen guaranderen en 
   schadeloos stellen als recht is Actum den 15. december 
   1783 
   Voor deselve Schepenen compareerde Harmen Drost weduwe- 
   naar van wijlen Pietertje Heeres, als mede A.H. Drost en 
   des selfs Ehevrouw Zara Eggen, en Jan Gelderman hier 
   toe speciaal gequalificeert door Harmijntje Drost, ver- 
   mogens behoorlijke acte van volmagt op den 4. december 
   1783 voor Burgermeesteren en Regeerders sder stad Amster- 
   dam gepasseert, gelijk ons uijt derselver lectuur gebleken 
   is, zijnde opgemelde A.H. Drost en Harmijntje Drost kinde- 
   ren bij boven gem. Harmen Drost en Pietertje Heeres Ehelijk 
   verwekt 
   Gevende comparanten te kennen, dat de boedel en nalaten- 
   schap tusschen de eerste Comparnt en wijlen des selfs Ehevrouw 
   voorgem. in gemeenschap beseten, door Comprt nauwkeurig 
   opgenomen, geexamineert en de ongerede goederen, als mede 
   den inboedel na onderling genoegen getaxeert zijnde, Comptr 
   bevonden hebben, dat de schulden des boedels derselver waar- 
   dij soude surmonteren, ten minste nauwlijks de selve 
   soude kunnen cequivaleren. 
   Dat de laatste Comptr graag willende sien, dat de Crediteu- 
   ren van hunne ouders hunne volle pretensien hoe eerder des 
   te beter betaalt soude krijgen, en in consideratie genomen 
   hebbende de hooge ouderdom van hunnen vader, te samen 
   waaren overeengekomen. 
   dat de geheele boedel en nalatenschap door de eerste Compart 
   en sijn overledene Ehevrouw bij haar leven in gemeenschap beseten 
   in specie het huijs en erve staande en gelegen binnen dese 
   stad in de donkerstraat met alle des selfs ap en dependen- 
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   tien, alsmede alle de gerede goederen, en inboedel in het selve 
   huijs bevonden, ook nog de Hof gelegen buijten de groote poort deeser 
   stad, en daar en boven ook alle de actien en crediten, hoe deselve 
   ook genaamt, van wat aard deselve ook ten behoeve van den 
   ouderlijken boedel moogen zijn, in vollen eijgendom soude gece- 
   deert, getransporteert en overgegeven worden, gelijk sulks ge- 
   schiet kragt ende mits deesen, aan en ten erflijken behoeve 
   van de tweede Compart. A.H. Drost en des selfs Ehevrouw Zara  
   Eggen, om daar mede van nu af aan te kunnen handelen 
   en wandelen na haar welgevallen, renuncierende de eerste 
   Comparant van all het recht en eigendom, het welck hij 
   daar aan mochte hebben, als mede insgelijks renuncierende 
   de laatste Compart J. Gelderman namens zijn principa- 
   linne van al het recht en eijgendom, als het welk sij reeds 
   heeft op de nalatenschap van wijlen haar overledene moe- 
   der, als mede het welk sij reeds mogte hebben, ofte na- 
   derhand door overlijden, ofte andersints hoe ook genaamt, 
   soude kunnen verkrijgen op de boedel en nalatenschap 
   van haar vader, dus cedeerden en gaven de eerste en laatste 
   Comparanten qq dit een en ander van nu af aan mits dese 
   in volkomen eijgendom over aan en ten erflijken behoeve 
   van opgemelde A.H. Drost en Zara Eggen ehelieden 
   waar tegen meergem. A.H. Drost en des selfs Ehevrouw Zara 
   Eggen op sig alleen naamen alle de schulden ten laste 
   van hunne ouderlijken boedel bevonden, bedragende voor 
   soo veel thans bekent is circa de summa van twee duijsent 
   en vijfhondert guldens, belovende deselve als hunne 
   eijgene en propere schulden te sullen voldoen, sonder dat 
   de principalinne van de laatste Comparant daar nimmer voor 
   aansprakelijk sal zijn; echter nogtans alles onder die mits 
   dat inval, er naderhand nog merkelijke schulden tot laste 
   van den ouderlijke boedel sig mogte opdoen, dewelcke de bovengem. 
   summa van twee duijsent en vijfhondert guldens excedeerden 
   de laatste Compart naamens sijn principalinne mits 
   dese verklaarde, haar quota, dat is de geregte halfscheijt 
   als dan daar in sullen helpen dragen, en voldoen sullende 
   de laatste Compart qp soo veel nodig, daar toe mede het 
   erfhuijs verburgen 
   Alles sonder erg ofte list, en onder verbant van personen en goederen met 
   submissie derselver, ten fine en effecte als na rechten, en onder renun- 
   ciatie van alle den inhout deeses eenigsints contrarierende exceptien 
   T’oirkonde hebben nog Schepenen deese getekent binnen Harderwijck op 
   den 15. december 1783 
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   Voor Westervelt en Scheltinga Schepenen compareerden Jacob Jan- 
   sen van Beekhuijsen en Betje Willems ehelieden, Gerret Harm- 
   sen en Annetje Janse van Beekhuijsen ehelieden, Gerret  
   Hartgersen en Beeltje Janse van Beekhuijsen Eheliedr, dewelke 
   bekenden bij publique verkoping d.d. 19 julij 1783 te 
   hebben verkocht, en alnu kracht deeser te cederen transpor- 
   teren en in vollen eigendom over te geven aan en ten erf- 
   lijken behoeve van Gijsbert Knipschaar en Geertjen Logen 
   Ehelieden een huijs en Erve staande en gelegen binnen 
   dese stad in de donkerstraat naast het huijs van de 
   weduwe van Aelbert Willemsen ter eenre en de Israels 
   straate ter andere sijde, soo als het selve door doode van 
   wijlen de weduwe van Jan Jacobsen is ontruijmt geworden, 
   en sulks met alle sijne lusten en lasten, ap en dependenti- 
   en niets daar van uijtgesondert, doende dit parceel 
   in ordrs jaarlijkse verpondinge, behalven de stads stuijvs 
   f 3 – 3 – 12 en aan straatgeld f 1 – 10 – en sulks om en voor 
   de summa van ses hondert vijf en dertig guldens ad 20. 
   st. het stuk, van welke koopspenningen sij Comparanten 
   verklaarden mits deese voldaan en betaalt te zijn. 
   Belovende over sulks dit verkogte parceel te sullen 
   wachten en wahren kommervrij, en alle voorpligt 
   daar van aftedoen, het selve te suijveren van de ver- 
   pondinge ords tot over 1781, en het straatgeld verschenen 
   meij 1783. en heerstede geld verschenen ult. junij 1783 
   alles verder soo als erfkoops recht, en binnen dese stad 
   gebruijkelijk is, onder verband van personen en goederen, 
   met submissie en renunciatie als naa regten actum 
   Harderwijck den 6. december 1783 
          geregistr. 23 decemb. 1783 
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvanks regt is Hendrik Groenewoud en Gerret  
   de Vent voor het erf en sterfhuijs van Beerd Lammersen 
   en Gerretje Gerrets in leven ehelieden, des beloofden Lam- 
   mert Beerdsen, Cornelis Petersen en Geertje Beerds Eheliedr 
   Rijket Beerdsen, Jacob Beerdsen, en Heijmen Beerdsen kin- 
   deren en erfgenamen van voorsr. Ehelieden geseide Burgen 
   te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is: actum Harder- 
   wijck den 24. december 1783 
     Lectum et recognitum 
1784. 5. januar gepro-     d. 9. Januarij 1784. 
thocoll. ten nieuw pro-  Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Aard Jacob- 
thocol. rubr. groote markt  sen Nijboer en Evertjen Jans Ehelieden, welke bekenden voor  
straat fo 312.   voor sig en haar erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
   penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten 
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   erflijken behoeve van Philippus Ziges en Amelia Gallois eheliedr 
   een capitale summa van vier hondert Carl. gulden ad 20. stuijvs ’t stuk 
   waar voor sij Comparanten beloven jaarlijks op de verschijndag (: heden 
   over een jaar d’eerste :) te sullen betalen drie gulden en tien 
   stuijvers van ijder hondert, en daar meede te continueren tot 
   de volle aflosse toe, die jaarlijks op de gemelde verschijndag 
   sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens van 
   d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde, staande 
   nogtans de Rentgeveren vrij om wanneer het hun gelegen 
   komt, ofte goed dunkt, ’t zij hondert gulden ’t zij vijftig 
   gulden in mindering van voorsr capitaal afte kunnen leggen 
   dog sodanig, dat sij de rentrekkeren drie aangaande maanden bevorens 
   moeten waarschouwen, sullende als dan de rente pro rate wer- 
   den vermindert. 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten verbinden Com- 
   paranten haar Huijs en Erve met de stal daar agter staande 
   binnen dese stad agter de Nonnen, naast het huijs van Jan  
   Beerdsen ter eenre en een plaats van de kinderen van onsen 
   mede raads vrind wijlen mr. J. Apeldoren, soo als gekoft hebben 
   van Gijsbert Knipschaar en Geertje Loge Ehelied., waar toe 
   dese opgenomene penningen verstrekt hebben, stellende 
   tot een verdere whaarschap haar persoonen en goederen ten be- 
   dwang en submissie als na regten, onder renunciatie van 
   alle exceptien dese eenigsints contrarierende in specie van 
   ongetelden gelden actum Harderwijck 5. januar. 1784. 
1784 9. Januar   Voor Westervelt en De Meester Schepenen compareerden Hendrik  
geprothocoll ten nieuw  Nihof en Grietje Everts ehelieden, welke bekenden voor sig en haar 
prothocoll rubr. Smee  erven, wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
poorter Brink fo 52   en deugdelijk schuldig te weesen, aan en ten erflijken behoeve 
   van Philippus Ziges en Amelia Gallois eheliedr de summa van 
   twee hondert caroli guldens ad 20. st. het stuk, waar voor Comparanten 
   beloven jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te 
   sullen betalen drie gulden thien stuijvers van ijder hondert en daar 
   mede te continueren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op ge- 
   melde verschijndag sal kunnen geschieden, mits drie maanden bevoo- 
   rens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr capitaal 
   renten en onverhoopte kosten verbinden Comparanten haar halve 
   huijs, staande op de smee poorter brink op de hoek agter de 
   muur ter eenre en het huijs van Gerret Hartgersen ter andere 
   sijde, soo als het selve op den 9. januar 1784 is getransporteert 
   door de erfgenaamen saamen, waar aan dese penningen gedeelte 
   lijk verstrekt hebben als mede een vierde part in de andere helft 
   op haar de tweede Comparante door doode van haar moeder verstorven 
   als mede het andere vierde part, die haar vader Evert Jansen, sig 
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   sullende verandersaten, apparentlijk voor s’moeders versterf aan haar 
volgens acte van afgoeding  bij afgoeding sal bewijsen, stellende tot een verdere whaarschap 
d. 13 Januar 1784.   haare personen en gered. goederen ten bedwang en submissie als 
   naa regten, met renunciatie van alle contrarierende excep- 
   tien in specie van ongetelden gelde. actum Harderwijck d. 
   9 Januar. 1784 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Mar- 
   tinus Vastenhouw en Maria Laamans ehelied., Mar 
   ten Albertsen en Hendrikje Laaman Ehelied., sig sterk ma- 
   kende en de rato caverende voor wijlen haar overleden 
   Broeder Henricus Laaman sijne drie kinderen met 
   naamen Hendrik Laaman, zijnde tegenswoordig buijten 
   s’lands, Harmen Laaman, en Steven Laaman, wonen- 
   de te Zutphen, en alle drie meerderjarig, en bekende 
   voor sig en haare erven in een vast en stedigen erf- 
   koop uijt de hand te hebben verkogt, en kragt deses 
   te cederen en transporteren de helft in een huijs staan- 
   de op de smeepoorter brink op de hoek agter de muur 
   ter eenre, en het huijs van Gerret Hartgersen ter andere 
   sijde, waar van de wederhelft gehoort aan Evert Jan- 
   sen, soo als bij koperen selve bewoond werd, doende voor 
   het geheel in ordinar. verponding f 2 – 16 – aan straatgeld 
   eene gulden, aan en ten erflijken behoeve van Hendrik Nij- 
   hof en Grietje Everts ehelieden voor een hondert en vijftig 
   gulden vrij geld, waarvan bekenden voldaan en betaalt 
   te zijn, aannemende de portie van haar absente 
   Neev ad 16 – 10 – gecachetteert onderlig te sullen 
   houden, tot dat daar wettig vereijsch naa komt 
   Belovende voorsr. huijs te sullen wagten en wharen 
   kommervrij, en alle voorpligt, als d’ordinaris verponding 
   over 1781 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is 
   staande volgens accoord het heerstede geld en straatgeld 
   tot laste deser koperen, die het selve tot hier toe in huijr 
   beseten hebben, alles onder verband en submissie als naa 
   regten actum Harderwijck den 9. Januar. 1784. 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareer- 
   den Gijsbert Knipschaar en Geertje Loge eheliedr welke 
   bekenden voor sig en haar erven in een vast en stedi- 
   gen erfkoop te hebben verkogt, en kragt deses te 
   cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve 
   van Aard Jacobsen Nijboer en Evertje Jans ehelieden 
   een huijs en erve met een schuur daar agter, staande en 
   gelegen binnen dese stad agter de Nonnen, naast het 
   huijs van Jan Beertsen ter eenre, en een plaats van de 
   kinderen van onsen mede Raads vrind wijlen mr. J. Apeldoren 
   soo als bij Bessel Hendriksen thans in huur beseten werd, 
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   en bij kooperen tegens 1o meij 1784 kan aanvaart wierden, doen- 
   de in ordinaris jaarlijkse verponding f 2 – 6 – 12, en aan straat 
   geld f 1 - : - en sulks voor een summa van vijfhondert gulden 
   vrij geld, waar van Comparanten bekennen voldaan en be- 
   taalt te wesen. des beloofde voorsr. parceel te wagten 
   en te wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de 
   verponding 1781, heerstedegeld tot ult junij 1783 en het 
   straat geld tot meij 1784 incluijs daar van aftedoen als 
   erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
   actum Harderwijck den 13. Januar 1784 
   Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Evert Jansen voor sig, en als weduwenaar en Boedelhouder 
   van Teuntje Jacobs, sig sullende verandersaten ter eenre, 
   en Hendrik Nihof en Grietje Everts ehelieden, sij 
   vrouwe als eenige en universele erfgenaam van haar voor- 
   schreven moeder ter andere sijde, en verklaren met den 
   anderen opgerigt te hebben volgende scheijding 
   Dat Evert Jansen aan sijn voorsr. dogter in een vollen en 
   volkomen eijgendom overgeeft en mits dese transporteert 
   een vierde part in een huijs staande op de smeepoorter brink 
   waar van het andere een vierde part op haar, door doode van 
   haar moeder reets gedevolveert is, en sij tweede Comparanten 
   de geheele andere helft gekoft hebben en getransporteert 
   is door de erfgenamen Laaman, ten eijnde om daar mede 
   te doen en te handelen naa haar welgevallen, waar 
   tegens de tweede Comparanten te weten Hendrik Nihof 
   en sijn vrouw ten eenemaal afsien van den geheelen 
   inboedel van haar vader, niets daar van uijtgesondert, de 
   selve aan hem geheel en all over te geven, sonder eenige 
   regt of pretensie van wegens haar moeders versterf te re- 
   serveren, ofte aan sig te behouden 
   Waar mede condividenten van den anderen zijn gescheijden, en 
   beloven malkanderen te sullen wagten en wharen als erfma- 
   scheijt regt is actum Harderwijck den 13. Januar. 1784. 
   Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden Evert 
   Jansen weduwenaar en aanstaande Bruijdegom ter eenre 
   en Neeltje Hogervorst Vrijster en aanstaande Bruijd ter 
   andere sijde, welke verklaarden met malkanderen te sullen 
   ingaan, en naa kerken ordre voltrekken een wel en wettig 
   huijwlijk, en sulks op volgende conditien 
   Dat beijde Comparanten tot stuk en stuur van dit aanstaande 
   huijwlijk sullen aanbrengen alle haare thans hebbende en 
   toekomende goederen. 
   Willende de bruijd voor af revoceren, doot en te niete doen 
   haar voorgaande testamentaire dispositien en wel in specie, 
   dat geene, het welcke sij Comparante voor Heeren Schepenen 
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   deser stad, op den 8. julij 1768 gepasseert heeft, het selve mits 
   dese te houden buijten alle effect. 
   Voorts verklaren Bruijdegom en Bruijd malkanderen, en den 
   een den anderen reciproquelijk kragt deser te geeven de vol- 
   len en volkomen eijgendom van alle de goederen soo gereed als 
   ongereed, niets uijtgesondert, welcke de eerst stervende 
   van haar beijden sal komen natelaeten, waar over 
   de langst levende vrijelijk als eijgendommelijke goe- 
   deren, buijten bespiering van ijmand, sal kunnen dispo- 
   neren 
   in waarheijts oirkonde is dese bij ons als schepenen 
   getekent binnen Harderwijck den 13 januarij 1784 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Gerret van Heumen en Lambert  
   Jansen voor het erf en sterfhuijs van Maria Doijeweert 
   laatste vrouw van Jacob Meijnsen. des beloofde Willemina  
   van Nederijn vrouw van Mijnt Berendsen, Cornelia van Nederijn 
   vrouw van Michael Adriaan Klinkhamer, sig sterk makende 
   voor haar suster Wijmtje van Nederijn vrouw van Mannes  
   Jacobsen, en Gerret van Nederijn, kinderen van voorsr haar 
   moeder geseide Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum 
   Harderwijck den 13. Januar. 1784. 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Rijket  
   Jan Apeldoren en Jan Koning, welcke loofden en Burgen wierden 
   als voorvank regt is voor het erf en sterfhuijs van Hendrientje  
   Heijmans weduwe van Pieter van Peenen, des beloofde Hen- 
   drik Groenewoud als haar mede erfgenaam voorsr. Burgen 
   te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is actum Harderwijck 
1784. 17. Januar   den 15. Januar. 1784. 
geprothocoll. ten nieuw  Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
prothoc. rubr Brugge straat  Gerret Schuurman en Marvitje Derks van Horst Eheldr 
fo 97. VS.   dewelcke verklaarden voor haar en haare Erven wegens 
   opgenomen en ter leen ontfangene penningen opregt 
   en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Vrouwe 
   Antonetta Schrassert douariere Markloff en haaren 
   erven een summa van twee hondert caroli guldens ad 20 
   stuijvs. ’t stuk, daar van sij Comparanten jaarlijks op derselver 
   verschijndag, die wesen sal de eerste (heden over een jaar) beloofden 
   en aannemen te sullen betalen een interesse van drie guldens 
   en thien stuijvers van ijder hondert, en daar in te sullen continu- 
   eren tot de finale aflosse en restitutie des capitaals toe, 
   welke mede alle jaar op derselver verschijndag sal konnen 
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   en mogen geschieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevorens 
   van de een of andere sijde gedaan werde. Tot securiteijt van welk 
   capitaal, renten en onverhoopte aante wendene kosten de Com- 
   paranten verbonden haare personen en goederen en tot een spe- 
   ciaal onderpand stelden haar lieder Huijs en Erve met de plaat- 
   sen daar bij daar bij. staande en gelegen binnen dese stad 
   in de kerkstraat, naast het Huijs van Jan Heijmissen ter 
   eenre en de schuur van Van Heerde ter andere sijde, soo en als 
   thans bij haar lieder selfs bewoont en gebruijkt werd ten eijnde 
   om daar aan alle hinder en schade te konnen verhaelen 
   en ten effecte als nae regten actum Harderwijck den 17. Ja- 
1784. 17 Januar.   nuarij 1784 
geprothocoll. ten nieuw  Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerde Jacob  
prothocoll Rubr. Hier-  Dirksen welke bekende wegens opgenomen en ter leen ont- 
den fo. 381 VS   fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
   aan Peter Lubbertsen Hop en Grietje Peters ehelieden en 
   haar erven eene summa van een hondert en vijftig guld. 
   ad 20. stuijvs. ’t stuk, waar voor Comparant beliift jaarlijks 
   op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen 
   betalen aan rente ses gelijke gulden, en daar meede te 
   continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op 
   de verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
   jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten verbind 
   Comparant een halve mudde gesaeij genaamt meijnsen 
   akker, gelegen in hierden in den lagen Enck, ten westen 
   Lubbert Gerretsen, ten oosten de weduwe van Jan Bartsen 
   soo als Comparant selve gebruijkt, stellende tot een verdere whaar 
   schap sijn persoon en goederen ten bedwang en submissie als na 
   regten, met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints con- 
   trarierende, in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck 
   den 17. Januar. 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als overweesmeesteren loofden 
   en wierden Burgen als voorvank regt is Jan Huijsman en Beerd  
   Hendriksen voor het erf en sterfhuijs van Jac Hannissen, des 
   beloofde Hendrik Gerretsen, in huijwlijk hebbende Petertje  
   Jans, Aaltje Beerds, vrouw van wijlen Hannes Jansen, als 
   weduwe Boedelhouderse en voogdesse van haar twee 
   minderjarige kinderen met naamen, Jan Hannissen en Xxxx 
   Hannisje Hannissen, en Cornelis Arendsen weduwenaar 
   en Boedelhouder van wijlen Annetje Jans, vader en voogd 
   van vijf minderjarige kinderen met naamen Arend Cornelisse 
   Jannetje Cornelis Jan Cornelissen Hendrik Cornelissen en 
   Petertje Cornelis, te saamen in drie staaken erfgenamen 
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   van voorsr. Jac Hannissen geseide Burgen te vrijen en guaran- 
   deren als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 17. Januar 1784 
          Acte van apperture 
   Wij mr. Willem de Meester en Mr. Jan Hendrik Apeldoren 
   Schepenen der stad Harderwijck, vertredende de plaatsen van 
   wijlen mr. Nicolaas Willem de Meester en Aalth van  
   Holthe Schepenen deser stad Harderwijck, doen kond en 
   certificeren mits desen, dat wij op heden versogt en gecon- 
   pareert zijn ten syerfhuijse van wijlen Vrouwe Hendrina  
   Ravensberg in leven Ehevrouw van de Heer Oud Burger- 
   meester Hendrik Boonen, en aan ons aldaar door boven- 
   gemelde Heer Hendrik Boonen is overgegeven een besloten 
   instrument, hebbende als bij transfix annex een acte 
   van approbatie van de heeren van de rekeninge in dato 
   den 2. Meij 1754 de heeren goederen specterende, luijdende 
   de superscriptie als volgt. 
   Compareerde voor ons ondergeschreven Schepenen der stad 
   Harderwijck onsen mede Raads Vrind en Heer Hendrik 
   Boonen, ende Vrouwe Hendrina ravensberg Egteluijden 
   bijde gesond van lichaam en verstand, dewelke aan ons hebben 
   overgegeven dit gesloten inleggende papier, en verklaart 
   daar in begrepen te zijn haar mutuele uijtterste wille 
   met begeert dat ’t selve naa een hunner beider dood sal 
   hebben het uijtterste effect als testament, codicil, of in andere 
   betere forme van laatste wille, en vermits daar in ook 
   dispositie over heeren goederen waare vervat soo verklaarden 
   sij Egteluijden, de Vrouwe geassisteert met de secretaris 
   Schrassert, magtig te maken kragt deses den Heere Lant- 
   schrijver W.H. Toewater, om bij de Heeren van de rekening in Gelder- 
   land d’approbatie hier op te versoeken, en te ontfangen 
   naa de ordre 
   oirkond onser betekening en besegeling actum Harderwijck 
   den 19. April 1754. was nevens drie cachetten in rooden lacke 
   getekent N.W. de Meester. A. van Holthe Johan Schrassert secr. 
   met versoek, dat wij alnu het selve in debita forma wilden 
   doen openen en leesen laeten, dat wij vervolgens de bete- 
   keningen en besegelingen hebben gerecognoseert, en alles be- 
   vonden gaaff; ongevitieert en ongecancelleert, waar na wij 
   dan ook de openinge hebben laeten doen door mr. H.J. Schrassert 
   vertredende de plaats van onsen absente secretaris mr. Abr.  
   van de Graaff, en daar in gevonden de inleggende dispositie, 
   welke mede door genoemde mr. H.J. Schrassert loc. secr. 
   is op en voor gelesen, gelijk mede de acte van approbatie van de 
   heeren van de rekening in Gelderland, soo en als ’t een en ander 
   deesen bij transfix onder het cachet van mr. H.J. Schrassert 
   geannexeert is, waar naa boven gem. Heer H. Boonen versogte 
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   copie, gedaan ten overstaan van den Heer H. Boonen, en in pre- 
   sentie van Juffrs. Lucretia Ravensberg, Gerharda Ravensberg 
   en Hortensia Ravensberg 
   oirkonde onser betekeninge en besegelinge binnen Har- 
   derwijck den 19. Januar. 1784. was nevens twee cachetten 
   in roode swart lakke getekent W. de Meester J.H. Apeldoren 
   in margine stont ’t transfix met een cachet in rood lak gete- 
   kent H.J. Schrassert loco secret. 
          Superscriptie 
   Compareerden voor ons onder geschreven Schepenen der 
   stad Harderwijck onsen mede Raads Vrind de Heer Henrik  
   Boonen, ende Vrouwe Hendrina Ravensbergh Egteluijden, 
   beijde gesond van lichaam en verstand, dewelcke aan ons 
   hebben overgegeven dit gesloten en inleggende papier, 
   en verklaart daar in begrepen te zijn haare mutuele uijt- 
   terste wille, met begeerte, dat ’t selve naa een hunner beider 
   dood sal hebben het uijtterste effect, als testament codicil 
   of in andere betere forme van laatste wille 
   Ende vermits daar in ook dispositie over Heeren goederen 
   ware vervat, soo verklaarden sij echteluiden, de vrouwe geas- 
   sisteert met de secretaris Schrassert, magtig te maaken 
   kragt deses de Heere landschrijver W.H. Toewater, om bij 
   de heeren van de rekening in Gelderland d’approbatie 
   hier op te versoeken en te ontfangen na de ordre 
   oirkond onser betekening en besegeling actum Harderwijck 
   den 19. April 1754. was nevens drie cachetten in rooden 
   lakke gedrukt getekent N.W. de Meester. A. van Holthe 
   Johan Schrassert secr. 
            Testament 
   Wij Henrik Boonen en Hendrina Ravensberg in overweging 
   genomen hebbende de sekerheijt des doods, dog de onsekere 
   uijre van dien, en niet willende uijt dese wereld scheijden 
   voor en alleer wij malkanderen, den een den anderen, den 
   eerst overlijdende, de langst levende, hebbende gelijftugt 
   in alle onse natelatene goederen, gelijk wij dan malkan- 
   deren, den een den andere kragt en mits desen lijftugtigen 
   in alle onse natalaten goederen, gerede en ongerede, soo 
   wel Heeren als allodiale goederen, geene van allen 
   van wat aart of natuur die ook zijn, uijtgesondert, en niet 
   alleen die wij thans hebben, maar ook die wij naamaals nogh 
   krijgen of ons aansterven mogten, om deselve bij de langst levende 
   van ons beiden naa lijftugst regten te hebben en te gebruijken 
   gedurende sijn of haar leven lang sonder bekroediging of weder- 
   legging der erfgenamen des eerst afgestorvene,  
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   Zodanig dat verder onse wille is, dat de langst levende ook 
   afgestorven zijnde, de voorsr. goederen dan sullen gaan na die 
   ordre en sijde, soo als wij bij Huijwlijks voorwaarden bedongen 
   en gestipuleert hebben. 
   all ’t welcke onse begeerte zijnde, soo willen wij ook 
   dat ’t selve mag agtervolgt worden ’t zij als testament, 
   codicil, legaat, off soo als deselve andersints na rechten 
   sal konnen bestaan. 
   In waarheijds oirkonde hebben wij dese eijgenhandig 
   ondertekent en besegult binnen Harderwijck den 
   19. April 1754 was nevens twee cachetten in rooden 
   lakke getekent Henr. Boonen Hendrina Ravensbergh 
          Approbatie der Heeren Goederen 
          (L.S) getek. J. van Essen  
   Die van de Rekening in Gelderland doen te weeten eenen 
   ijgelijke die desen sal voorkomen, hoe dat op huijden 
   ter camere erschenen is Mr Willem Hendrik Toewa- 
   ter als volmagtiger van de Heer Hendrik Boonen Bur- 
   germeester der stad Harderwijck en Vrouwe Hendrina  
   Ravensberg eheldr, ingevolge acte van den 19. April 
   1754. Voor Burgermeesteren Schepenen en Raad der stad 
   Harderwijck gepasseert, alhier ter Camere in originali ge- 
   lesen quo relatio vertonende de Comparant qq seker 
   besloten papier, welker superscriptie dus is luijdende 
   van woord tot woord. Compareerde voor ons onderschreven 
   Schepenen der stad Harderwijck onsen mede Raads Vrind den 
   Heer Hendrik Boonen ende Vrouwe Hendrina Ravensberg 
   Egteluijden, beijde gesond van lichaam en verstand, dewelcke 
   aan ons hebben overgegeven dit gesloten en inleggende 
   papier, en verklaart daar in begrepen te zijn hare mutu- 
   ele en uijtterste wille, met begeerten, dat het selve na 
   een hunner beiden sal hebben het uijtterste effect, als 
   testament, codicil, of in andere betere forme van laat- 
   ste wille, ende vermits daar in ook dispositie over Hee- 
   ren goederen waaren vervat, soo verklaarden sij Egteluijden 
   de Vrouwe geassisteert met de secretaris Schrassert, magtig 
   te maken kragt deses den Here Landschrijver W. 
   H. Toewater om bij de heeren van de Rekening in Gelderland 
   d’approbatie hier op te versoeken, en te ontfangen, naa 
   ordre. oircond onser betekening en besegeling. actum 
   Harderwijck den 19. April 1754. was neffens drie uijtgedrukte 
   cachetten op rood lak getekent: N.W. de Meester A. van Holthe 
   Johan Schrassert secr. En versogte den Comparant van gemelte 
   beslotene testamentaire dispositie voor soo verre de Heeren 
   goederen, daar in vermelt aangaan, deser camere approbatie, 
   en sulks door brieven in forma. Die voorsr. van de rekeninge 
   genegen wesende in dat versoek, hebben voorschreven testa- 
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   mentaire dispositie voor soo verre de heeren goederen daar in vervat 
   aangaan, geapprobeert en geconfirmeert doende sulks kragt deses, 
   mits dat daar voor tot een recognitie aan handen van Melchior  
   Greve Keurmeester van Veluwen betaalt sal worden eene golde 
   gulden ad lxvi stuijvers om daar op in rekening te verantwoorden 
   na behoren, Dit alles voorbehoudens den Edele Mog. Heeren 
   Staaten deses Furstendoms en Graafschaps oire Heeren gelden, 
   Rijsvoeder, Rookhoender en andere verdere geregtigheden op den 
   goede staande ende een ijderen sijnes goeden regten. hier mede 
   onbenomen. gegeven in de camere van Rekeninge des Fur- 
   stendoms Gelre en Graafschaps Zutphen te Arnhem onder 
   het groot cachet der selver camere den 2. meij 1754 des 
   morgens om half elf uijren was op een francijn geschreven, 
   gemunieert met een zegul gedrukt in een rooden ouwel, overdekt met 
   een papiere ruijt getekent. E. van Eck onderstout Bovenstaande 
Erfhuijs verburging   eene gold. guld. aan mij onders. qq. voldaan getekent E. van Eck qq. 
gepasseert d. 22   Voor De Meester en Van Lijnden Schepenen compareerde 
januar 1784 en gere-  Sonnevelt en verklaarde in qualiteijt als Executeur testamen- 
gistreert, fo 236 VS.   tair van den boedel van wijlen Loge Reijers Taats en Johanna  
   de Vries Ehelieden vermogens dispositie door haar voor sche- 
   penen deser stad den 7. maart 1772. gepasseert, alnu uijt kragt 
   van de magt van substitutie, surrogatie en assumptie 
   in de acte geinfereert, soo als ons bij lecture van de selve is 
   gebleken, bij dese te surrogeren, substitueren, en soo veel nodig 
   te affumeren mr. H.J. Ardesch advocaat alhier ten 
   einde om den boedel van voorñ Loge Reijers Taats en Jo- 
   hanna de Vries ehelieden, te redden, ende sulcx met sodane 
   ample magt als een Executeur en boedel redder naa rechten 
   is competerende, onder belofte van ratihabitie en indemni- 
   teit onder verband en submissie als na regten actum den 
   22 januar. 1784 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Bart  
   Gerretsen, welke bekende voor sig en sijn erven uijt de hand 
   te hebben verkogt en kragt deser te transporteren aan 
   en ten erflijken behoeve van Hendrik Gerretsen Lommen 
   en Aaltje van Beekhuijsen eheliedr, een huijs staande bin- 
   nen dese stad op de hoek van de groote en kleijne haver- 
   straat ter eenre en het huijs van Maritje Roest ter andere 
   sijde, soo als bij de kooperen selfs bewoond werd, zijnde vrij 
   van verponding doende aan straatgeld 15. stuijvers jaarlijks 
   en sulks voor een summa van twee hondert gulden, waar van 
   Comparant bekent voldaan en betaalt te wesen, des beloof- 
   de voorschreven huijs te wagten en te wharen kommervrij 
   en alle voorpligt, het straatgeld tot November 1783, en het 
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   heerdstede geld tot ult junij 1783 incluijs daar van aftedoen als 
   erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten actum 
   den 22 Januar. 1784. 
   Voor De Meester en Van Lijnden Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvanks regt is Willem Sonnevelt en Gijsbert  
   Fijnvandraat voor het Erf en sterfhuijs van Jannetje de  
   Vries in leven weduwe van Loge Reijers. des beloofde 
   Cornelis Sonnevelt als een executeur testamentair van 
   geseide boedel de voornoemde Borgen des wegens te gua- 
   randeren als regt is actum. den 20. januar. 1784. 
   Voor Apeldoren en Van Cooth Schepenen compareerde 
   Rijklant Geurts weduwe en boedelhoudersche van Evert 
   Kreenen, en verklaarde wegens haar hooge jaaren, en 
   haar toenemende swakheijt en siekelijke omstan- 
   digheden, niet gaarne van dese wereld soude willen 
   scheijden voor en alleer sij bevorens met volkomen 
   toestemming en approbatie van haare thans nog 
   overgebleven twee meerderjarige kinderen, met naamen 
   Aaltje Kreenen en Arend Kreenen te hebben ge- 
   maakt eene convenable schikking over den gehele 
   boedel, soo vaderlijk als moederlijke goederen 
   Aanvankelijk sal uijt den aligen boedel vooraf moeten 
   betaalt worden, het geen aan de nagelaaten kinderen van 
   wijlen Gerret Kreenen, haar overleden mans voor zoon, bij 
   een alnog besloten en versegulde dispositie bevonden mogte werden 
   aan haar lieden bemaakt te zijn. 
   Dat vermits haar zoon Arend Kreenen bij het leven van 
   haar man, en ook selfs na sijn dood, haar smits winkel 
   met alle ijver en getrouwigheijt heeft waargenomen, 
   sonder daar voor ijts te hebben geprofiteert, aan deselve 
   haar gemelte zoon, voor uijt in een volkomen eijgendom 
   bemaakt de smits winkel, soo als deselve bij haar Compa- 
   rants overlijden, sal werden bevonden, met alles wat daar toe 
   behoort niets hoegenaamt hier van uijtbescheiden, als mede 
   alle in en uijt schulden daar toe behorende, en in haar aan- 
   teken boeken te vinden. 
   Daar tegens sal haar dogter Aaltje ten vollen profiteren 
   alle de klederen van dese Comparante, mits gaders de 
   klederen van Comparants twee voor overleden dogters 
   Geertruij en Geurtje Kreenen benevens alles wat tot haar 
   en haar overleden dogters lijf gehoort heeft, benevens 
   goud silver juwelen als anders tot haar lieder cieraad ver- 
   strekt hebbende 
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   waartegens haar soon Arend Kreenen sal genieten sijn overle- 
   dens vaders en Broeders klederen, goud, silver, en het geen verders 
   tot haar lijf en cieraad was gehorende 
   Dat sij beijde gelijk sullen door deelen den geheelen inboedel, en 
   wat daar toe eeniger maaten behoort, en ondergetrokken kan 
   worden, en bij Comparant stervende sal werden nagelaten 
   Dat ten aansien van de ongerede goederen, effecten, obliga- 
   tien, en verdere chartres en papieren van den boedel, sonder 
   onderscheijt, van wat natuur die goederen mogten zijn, en 
   waar ter plaatse deselve mogten gevonden werden, niets uijt- 
   gesondert in volle en volkomen eijgendom sal erven en 
   versterven op haar voornoemde soon Arend Kreenen, sul- 
   lende inmiddels gehouden en verpligt wesen aan sijn 
   geseijde suster jaarlijks vrij uijt te keren en te betalen 
   een hondert gulden aanvang neemende met de dood 
   van Comparante 
   Dat sijn suster haar leven lang een vrij gebruijk van de agter- 
   ste camer in het huijs, dat Comparant thans bewoond, sal 
   genieten, sonder daar voor eenige huur of ijts anders, onder 
   wat pretext het soude moogen zijn, verschuld te weesen 
   Wijders is haar begeerte, dat bij overlijden van een van haar 
   beijden kinderen, haare natelatene goederen sullen ver- 
   erven op de langst levende. 
   Waar mede deese haare schikkingen onder haar twee 
   kinderen in alle vriendschap sal werden nageleeft, soo als 
   sij beijde aan haar Comparante belooft hebben te willen 
   presteren en nakomen, en tot meerder gerustheijt van dese 
   Comparante, compareerden meede voorsr. Aaltje Kreenen en Arend  
   Kreenen, welcke verklaarden dat de bovenstaande dispositie 
   van haar gemelde moeder, haar in onse presentie is op en 
   voorgelesen, en bekende met den inhout van dien volkomen 
   genoegen te neemen, en naa doode van haar voorsr moe- 
   der daar bij te sullen laaten verblijven, sonder sig op de 
   een of andere manier daar tegens te versetten 
   Tot volkomen betaling van die voorsr jaarlijkse een hondert 
   gulden aan sijn suster Aaltje verbind Arend Kreenen 
   sijn persoon en goederen ten bedwang en submissie als na regten 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en versegult binnen Harder- 
   wijck den 24. Januarij 1784. was nevens twee cachetten een in 
   swart en een in rood lak getekent J.H. Apeldoren M.S. van Cooth 
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   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is Harmannus Lunterbos en Reijnier Reijniersen 
   voor het erf en sterfhuijs van Petrus van Asselt, des beloofde Bas- 
   tiaan van Aken, als in huijwlijk hebbende des overledens 
   suster Johanna van Asselt, als eenige en universeel erfgenaam 
   voorsr haare Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt 
   is actum Harderwijck den 27. Januar. 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Cornelis  
   Olthuijsen en Johanna van der Kodde ehelieden, de vrouw met 
   haar Eheman geassisteert, en verklaarden kragte deser te 
   constitueren en magtig te maaken Hendrik Roelofsen koop- 
   man in ijser tot Arnhem woonagtig, ten eijnde om te onder- 
   soeken tot Emmerich alwaar Neeltje Bijvoet weduwe Aard  
   van Broekhuijsen is komen te overlijden, zijnde in leven 
   de tweede Comparants oom en moej, of dese beijde te saam of 
   ijder afsonderlijk eene testamentaire dispositie gemaakt 
   hebben, daar een authentijque copie van te versoeken 
   deselve bevindende ten voordele van dese Comparanten 
   te verstrekken, als dan die boedel met de mede erfge- 
   naman te helpen vereffenen, en tot liquiditeijt te 
   brengen, scheijding en deijling te formeren, penningen te 
   ontfangen, daarvoor te quiteren tegens onwillige credi- 
   teuren te procederen, de nodige middelen regtens te 
   gebruijken, tot de sententie en executie incluijs te 
   vervolgen, voor haar Comparanten soo nodig cautie te stellen 
   te accorderen en transfigeren, en verders alles te doen en te 
   verrigten, ’t welk de Comparanten selve present zijnde soude 
   kunnen mogen en moeten doen, alles met magt om een of 
   meer te kunnen substitueren, met belofte van ratiha- 
   bitie en indemniteijt onder verband en submissie als na regten 
   sullende de geconstitueerde verpligt zijn, tot ’t doen van be- 
   wijs rekening en reliqua actum Harderwijck den 30. Januarij 1784 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerden 
   Gerret Reijersen en Dreesjen Brands ehelieden, als erfge- 
   namen en testamento van Jan Gerretsen, vermogens 
   dispositie voor Schepenen deser stad gepasseert d.d. 16. No- 
   vember 1781 voor de eene helft, en Jan Lubbertsen wedu- 
   wenaar en Boedelhouwder van Jannetje Gerrets, mits 
   gaders Lubbert Jansen, meerderjarige soon van Jannetje 
   Gerrets voor de andere helft, verklaren mits desen voor 
   sig en haare erven in een vast en stedigen erfkoop te 
   hebben verkoft en kragt deser te cederen en trans- 
   porteren aan Steven Petersen en Aaltje Hendriks ehelied. 
   en haar erven een math hooijland gelegen op de oos- 
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   termehen, gaande te wandelen met de math van Jannetje  
   Reijers, doende in ordinaris verponding 14. stuijvs. en 6 penñ, sulks 
   voor drie hondert en vijftig gulden. waar van Comparanten 
   bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr 
   math te wagten en te wharen kommervrij, en alle voor 
   pligt tot de verponding over 1782 incluijs daar van 
   aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
   als na regten actum Harderwijck 31. Januar. 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Hendrikje  
   en Harmijntje Vosselman binnen dese stad woonagtig 
   geassisteert met Jan Priester, verklaarden te constitu- 
   eren en magtig te maaken, doende sulks kragte deser 
   de Heeren Willem en Vincent van Ouwkerken, saam 
   en ijder afsonderlijk, ten wijnde om in der Comparanten 
   naamen de nagelaten boedel van haar overleden 
   suster Johanna Vosselman, weduwe van wijlen de 
   Heer Abraham Stractius, in leven predikant te 
   Uijtgeest, te adieten, haar als universele erfge- 
   naamen ex testamento en teffens ab intestato te verklaren 
   het regt van collaterale successie aan te geven, en beta- 
   len, in der Comparanten Ziele te sweren, de goederen, die 
   in het sterfhuijs bevonden werden, te verkopen, pennin- 
   gen te ontfangen, daar voor te quiteren, voorts om dien 
   boedel liquide te maken, en verders te doen en te verrigten 
   wat sij Comparanten selve present zijnde, souden kun- 
   nen mogen en moeten doen, sulks met magt van sub- 
   stitutie, belofte van ratihabitie, en indemniteijt 
   onder verband van haar personen en goederen ten bedwang 
   als naa regten, sullende Geconstitueerden verpligt 
   zijn te doen bewijs rekening en reliqua actum Harder- 
   wijck 31. Januar. 1784. 
   Voor Boonen en De Meesteren Schepenen compareerden Franciscus    
 Martinius en Zeger Buijtenhuijs, dewelke loofden en wierden 
   Burgen als voorvanks regt is voor het erfhuijs van vrouwe Elisa- 
   beth van Kolk zall. in leven huijsvrouw van den WelEdele Gestr. 
   Heer en Mr. Jan Apeldoren zall. des beloofden Jacobus , Cornelia  
   Andreas , Jan Hendrik en Maria Apeldoren gesamentlijke 
   kinderen en erfgenamen van voornoemde Vrouwe E. van Kolk 
   voorschreven Burgen te vrijen kosten schadeloos te holden actum 
   de 2. Februarij 1784 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Hen- 
   drikje van Aken en Barta Kamps, meerderjarige dogter van 
   Jan Kamps en Mechtelt van Aken in leven ehelieden, beijde  
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   met ons gaande en staande, haar verstand, memorie, en uijtspraak 
   ten vollen magtig, van dese wereld niet willende scheijden 
   ten waare, alvorens over haar tijdelijke goederen aan haar 
   door God gunstiglijk verleent, gedisponeert te hebben, ver- 
   klaren uijt een bijsondere toegenegentheijt, sonder inductie 
   ofte persuatie van ijmand, malkanderen, den een den anderen 
   de eerst stervende de langst levende, mits dese te institu- 
   eren en aan te stellen tot haar eenige en universele 
   erfgenaam, van alle goederen, gerede en ongerede 
   goederen, welke d’eerst stervende sal koomen natelaten 
   sonder bespiering van ijmand, om daar mede te doen 
   en handelen na welgevallen, als eijgendoms regt is, 
   en bij voor overlijden, haar lieder wettige descendenten ster- 
   vende van het eene kind op het andere in haar oudere plaatsen. 
   Daar benevens legateert de eerste Comparante Hendrikje van  
   Aken aan haar suster Lammertje van Aken drie 
   hondert guldens eens, welcke haar geseide erfgenaam 
   binnen ses weeken naa haar overlijden aan haar suster 
   Lammertje vrij en onbeswaart sal hebben uijttekeren 
   en te betalen 
   Wanneer het gebeurde dat Barta Kamps haar nigt 
   en universele erfgenaam in deese voor haar sonder egte 
   lijfs geboorte mogte koomen te overlijden, dan benoemt 
   en institueert sij eerste Comparante Reijer van Aken haar 
   Broeder en Lammertje van Aken haar suster ijder voor 
   de geregte halfscheijt en bij voor overlijden derselver echte kind of 
   kinderen in haare ouderen plaatse 
   indien Barta Kamps de tweede Comparante in deese naa 
   doode van haar moeij Hendrikje van Aken, sonder egte lijfs 
   geboorte mogt koomen te overlijden, nomineert en insti- 
   tueert sij Comparante haar Oom Reijer van Aken en 
   haar moej lammertje van Aken, ijder in de geregte half- 
   scheijt van haar natelatene boedel, soodanig dat haar 
   kinderen sullen erven en succederen in haaren ouderen 
   plaatse 
   Willende en begerende dat dese sal zijn haar lieder laat- 
   ste en uijtterste wille, en naa haar dood stiptelijk 
   sal werden agtervolgt, en gelden als testament legaat 
   codicil, of andere betere forme, als na regten best sal 
   kunnen bestaan. 
   in waarheijts oirkonde is dese bij ons getekent en besegult 
   binnen Harderwijck den 5. Februarij 1784 was nevens twee 
   cachetten in rooden lakke getekent H.H. Pannecoeck Eco  
   Scheltinga 
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   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde Cornelis de Hes 
   en Maria Kleijbrink ehelieden, welke bekenden voor sig en haar 
   erven uijt de hand te hebben verkogt en kragt deses te cederen 
   en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Pieter Enge- 
   len en Jannetje Fijnvandraat ehelieden, een hof met sijn 
   getimmer gelegen buijten dese stad in de touwbaan tussen 
   de hoven van Andries Snel ter eenre, en die van de weduwe 
   Jan van Raalten ter andere sijde, soo als bij verkoperen ge- 
   bruijkt werd, doende in ordinaris verponding negen stuijvers 
   voor een hondert en sestig gulden vrij geld, des beloofden Comparanten 
   voorsr hof te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
   tot de verponding over 1782 incluijs daar van afte doen als 
   erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten actum 
   Harderwijck den 6. Februarij 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerden Cornelis de Hes en Maria 
   Kleijbrink Ehelieden, welcke verklaarden mits dese boven en 
   behalven haar huijs, staande binnen dese stad in de kleijne 
   markt straat, dan 9. Febr 1759 voor de goede administratie 
   van de brieve bestellers plaats van het veer op Amsterdam 
   ter summa van vijf hondert gulden verbonden, naa voorgaande 
   informatie van verwillekeurings regten, bij aankering en 
   parate executie te hebben verwillekeurt alle hare gerede 
   goederen en inboedel niets uijtgesondert, aan de stad van 
   Harderwijck tot securiteijt van gemelte vijf hondert gulden 
   om daar aan ten allen tijde te kunnen verhalen het geene 
   welgemelte stad bij het niet wel waarnemen van sijn voorsr 
   bediening mogt koomen te lijden, om sig dugtigt schadeloos te kunnen 
   stellen kunnende bij parate executie op sijn gemelde in- 
   boedel en verdere gerede goederen te procederen soo als deselve 
   sal vermenen te behoren 
   Des compareerde meede Reijer de Hes meerderjarige soon van Cornelis  
   de Hes bij wijlen Hendrikje Aards ehelijk verwekt, en verklaarde ge- 
   noegen te neemen met de belofte van sijn vader, om de sestig 
   gulden, die hem wegens sijn moeder versterf competeert over 
   drie jaaren te sullen betalen en dat het verband op de hof welcke 
   sijn vader heeft verkoft ten prothocolle te laten roijeren, en 
   sig sal vergenoegen met het reets gedaan verband op sijn vaders huijs 
   volgens acte van afgoeding d.d. 13 Januar 1768 actum Harderwijck 
   den 6. Februarij 1784. 
1784 10. Febr   Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerden Dirk Buijten- 
geprot.hoc. ten nieuw  huijs en Cornelia van Paddenburg ehelieden en bekennen boven en 
pr. thoc. Rubr Hoog  behalven een capitaal van twee hondert guldens den 13 Novemb 1779 
straat fo 181 VS   genegotieert wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen op- 
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   regt en deugdelijk schuldig te wesen aan Lubbertus Bunskerken 
   en Gijsje Hulsentop ehelieden en haar erven eene capitale sum- 
   ma van twee hondert Caroli guldens ad. 20. stuijv. ’t stuk, waar 
   voor sij beloofden jaarlijks op den verschijndag (: die wesen sal den 
   13. Novemb. 1784 de eerste, en soo vervolgens van jaar tot jaar :) 
   voor rente te sullen betalen drie gelijke gulden van ijder 
   hondert, daar mede te continueren tot de volle aflosse toe 
   die jaarlijks op gemelde verschijndag sal kunnen geschieden 
   mits een vieren deel jaars bevorens van d’eene of andere 
   sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte 
   kosten, verbinden Comparanten haar lieder huijs en erve met 
   des selfs ap en dependentie, soo als bij haar selve bewoont 
   werd, staande binnen dese stad, in de kleijne marktstraat 
   tussen de huijsen van de Erven van wijlen onsen meede 
   Raads Vrind mr. Jan Apeldoren ter eenre, en van Harmen  
   Tapper ter andere sijde, stellende tot een verdere whaarschap 
   haare personen en goederen ten bedwang en submissie als 
   na regten, met renunciatie van alle exceptien, dese eenig 
   sints contrarierende in specie van ongetelden gelde actum 
   Harderwijck den 10. Februar 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden 
   Judith Aards weduwe wijlen Hendrik Jurriaansen, Aard  
   Hendriksen Beijer, voor sig, en sig mede sterk makende 
   en de rato caverende voor sijn absente Broeder Gerret Hen- 
   driksen Beijer, en Hendrina Hendriks Beijer de eerste genoemde voor haar selve, en   
 de laatst genoemde als mede erfgenamen ab intestato van wijlen haar 
   voorsr. vader Hendrik Jurriaansen en verklaarde in de beste en 
   bestendigste forme regtens te constitueren ende magtig 
   te maaken kragt dese Willem Roelofs woonagtig tot Slijk- 
   wijk in de ampte van overbetuwe, generaal ten eijnde om 
   alle der Comparanten saaken soo in als buijten regten waar 
   te neemen, der Comparanten personen te representeren, speci- 
   aal om in den boedel en nalatenschap van wijlen des eerstens 
   Comparantes swager, en der verdere Comparanten oom Jan Jurriaans interesse   
 den Comparant waar te nemen, van den executeur testamentair over ge- 
   melde boedel en nalatenschap rekening te vorderen, die 
   te debatteren ofte approberen, magescheijt op te rigten 
   ende te tekenen, ongerede goederen te verkopen, en naa 
   coustume locaal te transporteren vrijinge en wharinge 
   te beloven, penningen t’ontfangen, ende te quiteren, 
   en wijders omtrend voorsr Boedel alles te doen en te verrigten 
   wat comparanten selve present zijnde soude konnen mogen 
   of moeten doen, all waare het ook soodanig iets waar toe 
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   na regten een aller speciaalte volmagt worde gerequireert, welke 
   Comparanten als in deese woordelijk geinfereert willen gehou- 
   de hebben, en sulks met belofte van ratihabitie en indemni- 
   teijt, voorts onder verband en submissie als na regten, sullen- 
   de Geconstitueerde verpligt zijn tot het doen van bewijs re- 
   kening en reliqua actum Harderwijck 12. Februarij 1784 
   Voor deselve Schepenen loofden en wierden Borgen als voor- 
   vanks regt is Zeger Buijtenhuijs en Willem van Zuijk voor 
   het erf en sterfhuijs van wijlen Mevrouwe Hendrina Ravens- 
   berg in leven Ehevrouw van de WelEdele Gestrengen Heer 
   Henri Boonen oud Burgermeester deser stad, des beloofden 
   gem. Heer H. Boonen als weduwenaar en getugdigde 
   Boedelhouder, nevens de Jufferen Gerarda en 
   Hortensia Ravensberg Susteren en mede Erfgenamen 
   en mede namens en de rato caverende voor de andere ab- 
   sente mede Erfgenamen van gemelde Vrouwe Hendrina 
   Ravensberg haare voorñ Borgen des wegens te vrijen 
1784. 14. Februar-   en guaranderen als regt is actum den 12. Februarij 1784. 
geprothocolleert ten  Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden 
nieuw. prothoc. Rubr  Hendrik Besselsen en Johanna Wijgmans ehelied., de 
wullewevers straat   welke bekenden kragt deser te cederen, en in vollen en volkomen eijgen- 
fo 221. VS   dom overtegeven, aan en ten erflijken behoeve van hun- 
   ne kinderen Bessel Hendriksen en Annetje Priester Ehelied. 
   al sodanig regt, in specie het regt van vrijen en lossen, het 
   welcke hun Comparanten, ingevolge deeser stad willekeur 
   competerende is, aan het huijs en erve staande en gelegen binnen dese stad in de 
   Luttekepoortstraat naast het huijs van Gerret Coopsen 
   ter eenre en Dirk Woutersen ter andere sijde, welk huijs en erve 
   hun Comparanten voormaals in vollen eijgendom toebehoort heeft, 
   dog door Lubbertus Bunskerken in verwin genomen zijnde, 
   vervolgens in de jaare 1782 gerichtelijk en bij executie ter instantie 
   van opgem. verwinhebbers aan Boon van Voorst en des selfs Ehe- 
   vrouw is verkogt geworden, voor welcke cessie opgem. Bessel 
   Hendriksen en desselfs Ehevrouw Annetje Priester aan hun 
   Comparanten hebben betaalt de summa van vijftig caroli 
   guldens, van welcke penningen Comparanten bekenden mits 
   dese betaalt te zijn, renuncierende dies volgens ten behoeve van 
   den eergenoemde Bessel Hendriks en Annetje Priester van all 
   het regt, hoe ook genaamt, het welcke hun Comparanten aan 
   het meergemelte huijs mogte competeren, alles onder renunciatie 
   van alle tegen strijdige exceptien en onder verband van personen 
   en goederen ten fine en effecte als na regten actum Harderwijck 
   den 14. Februarij 1784. 
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   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Jannetje Fidder 
   weduwe en Boedelhoudersche van Hendrik Jansen Priester, te 
   kennen gevende, hoe dat wijlen haar Eheman bij handschrift 
   van den 1. Augus 1764 aan sijn soon Jan Hendriksen Priester 
   ten fine van afgoeding voor s’moeders versterf van wijlen 
   Albertje Vosselman heeft versproken den hoff buijten dese 
   stad aan de gemeene bleek steeg, met de heg aan de 
   houtcamp, als mede eene somma van twee hondert 
   gulden, off bij gebrek of wanbetalinge van dien het campje 
   lands buijten dese stad aan de Oostkante aan de Zee ge- 
   legen, alwaar West Bessel Gerretsen, oost Aard Roest en noord- 
   waards ’t gemene oever aangeland is, en vermits die geseide 
   penningen alnog niet zijn voldaan, en sij overtuijgt is dat ’t gunt 
   voorsr alsoo is gepasseert, soo verklaarde de Comparante niet 
   alleen soo veel nodig sulks te aggreëren, en approberen maar 
   ook dien volgens alnu in vollen eijgendom aan haar stijf soon 
   voorñ te cederen en overtegeven den hoff voorsr, doende in ordina- 
   ris verpond. 1 – 19 – 4. als mede het campje lands hier voorñ vermeld 
   op een verpond. van : - 7 – 4. Ten einde om te strekken ter voldoe- 
   ning van sijn moeders versterf en ten effecte als na regten 
   behoort, onder beloften van wharinge als regt is, alles onder 
   verband en submissie als na rechten en met renunciatie 
   van alle exceptien dese contrarierende. actum den 17 Februarij 
   1784. 
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
   Borgen als voorvanks regt is, Elbert Aalten en Aart Jansen voor 
   het erf en sterfhuijs van Hendrik Jacobsen. des beloofde Claus  
   Jansen weduwenaar van Dirkje Jacobs, als vader en Boedelhouder 
   van sijn kinderen voorsr. Borgen te vrijen als erfhuijs regt is 
   actum Harderwijck 21. Februarij 1784. 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren compareerden Jan Aartsen 
   en Annetje Lamberts Ehelieden, Marritjen Aards, en Heijmen  
   Christiaansen, en Lommertje Aards Ehelied, gesamentlijke 
   kinderen en Erfgenamen van wijlen Aard Jansen en Dirkje  
   Lammerts in leven Ehelied. dewelcke bekenden bij publijcque 
   verkopinge te hebben verkogt, en alnu kragt deses te cede- 
   ren, transporteren, en in vollen eijgendom over te geven aan 
   en ten erflijken behoeve van Evert Reijersen en Harmina  
   van Staveren Ehelieden, een huijs en erve staande en ge- 
   legen binnen dese stad in de groote Haverstraat, naast 
   de schuur van J. Gelderman ter eenre, en het huijs van 
   Gerret Gerretsen ter andere sijde, met alle des selfs ap en 
   dependentien lusten, en lasten, niets daar van uijtgesondert 
   doende dit parceel in ordinars jaarlijkse verponding behalve 
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   de stads stuijvers f 1 – 16 – 2. en aan straatgeld f 1 - : - , sullende het 
   selve gesuijvert worden, van de verpondinge ordins tot over de jaare 
   1779, straatgeld verschenen meij 1781, en haarstede geld versche- 
   nen ult. junij 1781, en sulks om en voor de somma van twee 
   hondert Caroli guldens ad 20. stuijvs  ’t stuk, van welke koopspen- 
   ningen sij Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
   te zijn. Belovende over sulks dit verkogte parceel te sullen 
   wachten en wharen kommervrij en alle voorpligt daar van 
   aftedoen soo als erfkoop regt en binnen dese stad gebruijkelijk 
   is, alles onder verband en submissie als na regten, en 
   met renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien Actum 
   Harderwijck den 19. october 1783. 
          Registrat. 21. Februar. 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Borgen als voorvank regt is Hendrik Gerretsen en Jan  
   Hendriksen voor het erf en sterfhuijs van Rijkje Dreesen 
   weduwe van Peel Jacobsen peelen, des beloofde Aaltje Jans we- 
   duwe van Jacob Peelen voor sig, en als moeder en voogdesse 
   van haare twee kinderen, als erfgenamen ab intestato 
   voorsr. Borgen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harder- 
   wijck den. 21. Februarij 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Juffer Lucretia    
 Ravensberg met leetwesen hebbende moeten ondervinden, dat het 
   Gode behaagt heeft, haar waarde suster Vrouwe Henrietta Ravens- 
   berg, in leven Ehevrouwe van de Heer oud Burgermeester Hendrik  
   Boonen voor haar Comparante uijt dese wereld weg te haalen, en 
   bij Haar Ed. volgens testament van den 20. November 1772 was aan- 
   gestelt ende benoemt tot Executrice van haar testament en 
   nalatenschap en vermits sij Comparante seer begerig is dat haar 
   voorsr. testamentaire dispositie in volle kragt en waarde blijft 
   en naa derselver overlijden stiptelijk werde nageleeft en agter- 
   volgt, en sonder hiermede aan voorsr testamente eenige verandering 
   of vermindering te willen hebben toegebragt, verklaart sij Comparante 
   mits dese in haar voor overledens susters plaatse te benoemen, consti- 
   tueren, en aante stellen tot Executeuren en Redderaars van haar 
   Boedel en nalatenschap Willem Bloeming en bij voor overlijden des 
   selfs Ehevrouwe Aleijda Lucretia Bloeming geboren Planten, bene- 
   vens Zeger Buijtenhuijs Ontfanger des Ampts Ermelo sampt en ijder 
   in het bijsonder en sulks met soodane ample magt en autoriteijt 
   als executeurs testamentair na regten eenigsints competeert, ook te 
   gelijk met magt van substitutie, surrogatie en assumptie, sullende 
   ijder van dese voornoemde Executeuren voor haar extra ordinaire moejte 
   in dese profiteren een hondert gulden, wanneer haar werk in deese 
   sal zijn verrigt, scheijdig gepasseert, en aan ijder sijn erfportie sal zijn 
   betaalt. T’oirkonde is dese bij ons als Schepenen getekent en besegult 
   binnen Harderwijk den 1. Maart 1784. was nevens twee cachetten 
   in swart lak getekent D. Boonen J.H. Apeldoren 
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   Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde de 
   Heer en mr A.P. van Westervelt Heer van Leuvenum, dewelke 
   bekende in optima forma juris te constitueren en volmag- 
   tig te maken sulks doende kragt deses G. Ketel onder- 
   scholtis der hooge en vrije Heerlijkheijt ’t Loo, ten eijnde 
   om naamens den Heer Comparant te vervolgen alsodane 
   peindinge, als ter instantie van de Heer Comparant onder 
   de voorschreven hooge en vrije Heerlijkheid sullen geschieden 
   alle opbodingen der selver peindingen te doen en waar 
   nemen, en daar omtrend te observeren het geen naamens 
   de Heer Comparant volgens den landregten van Velu- 
   wen tot de volkomene en finale executie toe mochte 
   gerequireert worden. Voorts ook om naamens de Heer 
   Comparant alle termijnen en formaliteijten te resperieren 
   na voorgaande consent van den Heer Comparant te accor- 
   deren en transfigeren, mede te caveren, en generaliter 
   soo in als buijten regten den Heer Comparant te repre- 
   senteren, en daar omtrend verder te doen en te verrigten het 
   geen de Heer Comparant selve present zijnde soude kunnen 
   moogen en ook moeten doen alles met kragt van    
   substitutie belofte van ratihabitie en indemniteijt 
   ceterisque clausulis de jure solitis ac necessarus. actum 
   Harderwijck den 2. Maart 1784. 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Aard  
   Lubbertsen, met ons gaande en staande, sijn verstand 
   memorie en uijtspraak ten vollen magtig, verklaarde 
   niet gaarn van dese wereld willende scheijden voor en 
   aleer over sijn tijdelijk goederen, hem van God Almagtig ge- 
   geven, in voegen te hebben gedisponeert 
   Voor af inhierende des selfs Huijwlijkse voorwaarden, die met 
   Metje Tijmons bij het ingaan van sijn huijwlijk heeft opgerigt, en 
   in specie de tugt, daar bij aan de langslevende bemaakt 
   Vervolgens prelegateert hij Comparant aan Petertje Thijssen vrouw 
   van Frank Jochemsen, bij vooraf sterven haare wettige deschen-   
 denten een halv huijs met de halfscheijt van den akker daar 
   het selve op staat, gelegen in Hierden op Albert Enck soo als 
   de Comparant het selve met sijn vrouw voor tegenswoordig 
   bewoont en bij voor af sterven van geseide Petertje Thijssen 
   benevens haar wettige kinderen als dan dese geprelegateerde 
   halfhuijs met de helft van den akker, daar het selve op ge- 
   timmert is, wederom sal erven en versterven op des Comparants 
   naaste vrienden, edog met dien verstande, dat gemelte Petertje 
   Thijssen dese gelegateerde parcelen niet eerder in vollen en 
   volkomen eijgendom sal hebben nog genieten, als dat Metje 
   Tijmons des Comparants ehevrouw sal wesen overleden 
   Begerende dat dese als sijn laatste en uijtterste wille stiptelijk 
   naa sijn dood sal werden agtervolgt, en gelden als testament, legaat 
   codicil of andere betere soo als best na regten sal kunnen bestaan 
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   T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harderwijck den 
   3. maart 1784. was nevens twee cachetten in roode lak getekent Eco    
 Scheltinga M.S. van Cooth 
   Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerde op heden den 
   Heer Gerard Hamaker, welke verklaarde, op het kragtigste doenlijk te 
   constitueren en volkomen last en procuratie te geeven gelijk hij doet 
   bij deese de Heeren - - - - - - - - - - Le Roij en Soonen wonende te 
   nieuw ijork in noord America, en generalijk om uijt sijn Comparants 
   naam ende van sijnent wegen te rekenen en te liquideren, met 
   den Heer Nicolaas Gouveneur, mede wonende of gewoond hebbende 
   te Nieuwijork boven gemelt, van alle het geene tusschen hun 
   beijde oneffen staat, niets hoegenaamt uijtgesondert, en specia- 
   lijk omtrend alle soodane saaken van negotie als tussen den sel- 
   ven Heer N. Gouweneur en den Comparant sedert den jaare 1758 
   successivelijk hebben gesubstiteert en plaats gehad, tot dien eijn- 
   de de rekeningen ten wedersijden na te sien, de manquerende 
   afte vragen, deselve te debatteren, of andersints te sluijten, de 
   sloten van dien te tekenen, en alle differenten of questieuse 
   pointen te verblijven aan de uijtspraak van soodanige Regts- 
   geleerden of andere personen als sijn geconstitueerden goeden raad 
   sal gedragen, ende voorts te accorderen, transfigeren, penningen 
   te ontfangen, quitantien te passeren, soo en gelijk de Constituant 
   selve present en voor oogen zijnde soude kunnen ofte vermogen te 
“ende wijders in de voorsr  doen “, handelen en verrigten soo als sijn Geconstitueerde goeden 
saaken te doen _________ raad gedragen sal, met magt van substitutie in communi forma 
   belovende alles te sullen houden, en doen houden van waarde, 
   alles onder verband als naa regten actum Harderwijck den 8. Maart 
   1784. 
   Voor Westervelt en Scheltinga Schepenen loofden en wierde burgen 
   als voorvank regt is Albert Antink en Cornelis Claver voor het 
   erf en sterfhuijs van Cornelis Buurman en Geertruijd Hoenders in 
   leven Ehelieden, des beloofden Elisabeth Buurman, en Reijndert Buur- 
   man kinderen en erfgenamen van voorsr Ehelieden geseide 
   Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is Actum 
   Harderwijck den 9. Maart 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde mr Jacobus Apel- 
   doren Verwr. Rentmeester des Quartiers van Veluwen, dewelcke bekende 
   in de beste en bestendigste forme van regten te constitueren en 
   magtig te maaken Gosen Braskamp onderscholt in den ampte 
   van Apeldoren om alle sijne saaken soo hebbende als toekomende 
   waar te nemen, de nodige rechts termijnen te observeren, ende saaken 
   tot de sententie, en soo nodig tot de finale executie incluis te 
   vervolgen, ook de penningen t’ontfangen, daar van quitantie te pas- 
   seren. Voorts generalijk alles te doen, het geen de natuur der saken 
   vereijschen sal, met de magt van substitutie, ratihabitie, indemni- 
   satie als regt is, mits doende rekening bewijs en reliqua als sulks 
   behoort actum den 15 Maart. 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerden Willem Zegers en Johanna Jakken 
   ehelieden, en verklaarden uijt de hand te hebben verkogt, en kragte 
   deser te cederen en transporteren een Hof met sijn getimmer gelegen 
   buijten dese stad voor de smeepoort aan het kleijne bleekje naast 
   de Hoven van Eijbert Gerretsen ter eenre, en de weduwe van Aalbert 
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   Willemsen ter andere sijde, doende in verponding behalve stads stuijvers 
   f : - 4 – 8 aan Gijsbert Fijnvandraat en Wijmtje van der Craas ehe- 
   lieden en haar erven voor een hondert vijf en sestig gulden vrij geld 
   waar van comparanten bekennen voldaan en betaalt te wesen des 
   beloofden voorsr. Hof te wagten en wharen kommervrij, en alle voor- 
   pligt tot de verponding 1782 incluijs daar van afte doen als erf- 
   koop regt is onder verband en submissie als na regten actum 
   Harderwijck den 15. Maart 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerden de Jufferen Lucretia  
   Gerharda en Hortensia Ravensberg, volle susters van Vrouwe 
   Hendrina Ravensberg, in leven Ehevrouwe van den Heer Oud Bur- 
   germeester Hendrik Boonen, geassisteert als regtens, welcke 
   verklaarden te constitueren en magtig te maaken, doende 
   sulks kragte deser de Heeren Kruijsen en Engelsdorp woon- 
   agtig tot middelburg in Zeeland, zijnde door de Heeren Staaten 
   van welgemelde Provincie hier toe gequalificeert, sampt 
   en ijder in ’t bijsonder, om ter secretarie aldaar, ofte ter plaatse 
   daar het behoort, aangifte en betaling te doen van het regt 
   der collaterale successie van sekere obligatie, tot laste van 
   Hooggemelde Heeren Staaten, gesproten uijt de lotereij in 
   dato den 29. April 1779 Registr. te Amsterdam No 219. 
   Staande op naame van Vrouwe Hendrina Ravensberg Huijs- 
   vrouw van de heer Hendrik Boonen groot in capit. f 300 - , - 
   tegens 2½. percent, gedesolveert op dese Comparanten 
   uijt kragt van Huijwlijkse voorwaarde bij het ingaan van 
   het Huijwlijk tussen geseide Heer Hendrik Boonen en 
   Vrouwe Hendrina Ravensberg opgerigt, sij vrouw binnen 
   dese stad op den 9. januarij 1784. overleden, dese aangifte 
   te doen en in ziele van dese comparanten werkelijk den 
   eed te doen, en verklaren, dat er geen andere effecten in 
   desen boedel gevonden werden aan de provincie Zeeland collate- 
   raal subject voorts generalijk alles te doen en te verrig- 
   ten, wat Comparanten in dese soude kunnen of mogen doen 
   alles onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder 
   verband en submissie als na regten Actum Harderwijck den 
   18 Maart 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
   volle susters van vrouwe Hendrina ravensberg, in leven Ehe- 
   vrouwe van den Heer Oud Burgermeester Hendrik Boonen 
   geassisteert als regt is, welcke verklaarden te constitu- 
   eren en magtig te maaken kragte deser Willem Bloeming 
   wonende binnen de stad Amsterdam, om aldaar ter se- 
   cretarie aan te geven en betalen het regt van colaterale 
   successie van de volgende twee obligatien, een ten laste van 
   ’t collegie ter Admiraliteijt binnen welgemelte stad 
   staande ten naame van Vrouwe Hendrina Ravensberg 
   Huijsvrouwe van de Heer Hendrik Boonen zijnde groot 
   capt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 1000 - : - 
   gedateert in Amsterdam d. 20. Augus. 1781 No 118 Ru 
   Fol 30 geaggreert 12. Maart 1782 Ru Fol. 4.  
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   de tweede tot laste van de Heeren Staaten van de provincie 
   Zeeland gesproten uijt de Lotereij in dato den 29 April 1779 Regist. 
   te Amsterdam No 259 staande op naame van Vrouwe Hen- 
   drina Ravensberg, Huijsvrouw van de Heer Hendrik Boonen 
   groot in capitaal - - - - - - - - - - - - - - - - -  f 300 - : - 
   tegens 2½. per cent gedevolveert op dese Comparanten uijt 
   kragt van Huijwlijks voorwaarde, bij het ingaan van het 
    Huijwlijk tussen geseide Heer Hendrik Boonen en Vrouwe 
   Hendrina Ravensberg opgerigt, sij vrouwe binnen dese 
   stad op den 9. januar 1784. overleden, op dese aangifte in naa- 
   me en ook in ziele van dese Comparanten den vereijscht wor- 
   denden eed te presenteren, verklarende dat er geen andere effec- 
   ten in desen boedel gevonden werden in de provincie Holland 
   en West Vriesland collateraal subject, en verders te doen en te laa- 
   ten geschieden, wat sij Comparanten present zijnde soude kun- 
   nen en mogen doen alles onder belofte van ratihabitie 
   en indemniteijt, en met de magt van substitutie onder 
   verband van haar personen en goederen ten bedwang en sub- 
   missie als na regten Actum Harderwijck den 18 Maart 
   1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerden Peter Hendriksen ter 
   eenre en Jan Hendriksen Priester en Neeltje Peters ehelieden 
   ter andere sijde verklaren met malkanderen te hebben inge- 
   gaan en gesloten volgende accoord en conventie: 
   Dat vermits den eersten Comparant wegens ouderdom en continu- 
   ele swakheijt sig ten eenemaal buijten staat bevind sijn 
   ambagt als Timmermans Baas te kunnen waarnemen 
   en bedugt is gedurende sijn leven gebrek te sullen lijden 
   en van alle onderstand en handreijking berooft te zijn, is tot 
   die resolutie gekomen om bij sijn dogter Neeltje Peters derde 
   Comparant in deese te gaan inwoonen, en dien volgens van nu 
   af aan geseide Jan Hendrikse Priester en Neeltje Peters 
   ehelieden in vollen en volkomen eijgendom cederen en overgeven 
   sijn geheelen boedel, mitsgaders alle pretensien, die ingevolge 
   sijn aantekenboeken mogtte pretenderen hebben, met magt om 
   deselve te kunnen invorderen, als haar eijgendommelijk toebe- 
   horende, waar tegens sij lieden sijn schulden sullen dragen en 
   betalen geen uijtgesondert, en ingevalle verder met siekte 
   besogt wierd, goede handreijkinge te doen, van huijsvesting 
   kost en drank, en het geen verder nodig mogt hebben, niets 
   hoegenaamt uijtgesondert, behoorlijk en ordentelijk te 
   sullen voorsien, en inval hij Comparant mogt koomen te 
   sterven een behoorlijke Burger begrafenisse te sullen laeten 
   aandoen. 
   Waartegens voorsr Jan Hendriksen Priester en Neeltje Peters 
   Ehelieden mits dese verklaren, beloven en aannemen haar voorsr 
   vader in sijn ouderdom en swakken toestand naa haar vermo- 
   gen te sullen onderstandeunen en behoorlijke handreijking te 
   sullen doen, huijsvestinge te sullen geven, voorts van kost  
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   en drank, en het geene verder mogt nodig hebben, even soo goed 
   als sij hebben, te sullen voorsien, voor alle schulden en namaningen 
   sullen wachten en whaaren, aannemen deselve als hun eij- 
   genen propre schulden op sig te neemen, en voldoen, en verders 
   gedurende sijn leven te onderhouden. 
   Hem soo ’t Gode behaagt uijt dese wereld weg te haalen, 
   als een Burger ordentelijk en behoorlijk te laaten begraven, 
   voor all. ’t welcke, en tot trouwe nakominge van deese 
   haare belofte sonder gedurende gedurende de lange of korte 
   leeftijd van haare geseide vader, daar van te sullen afgaan, 
   ook bij voor afsterven, wel sullen besorgen dat de eerste Compa- 
   rant niet verstooten werd, of gebrek leijde, verbinden sij Com- 
   paranten haare personen en goederen, om daar aan ten allen 
   tijde, tijn guarand te kunnen verhaalen, alles onder ver- 
   band en submissie als naa regten Actum Harderwijck 
   d. 19. Maart. 1784. 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Gerret  
   Albertsen en Jannetje Ioorman Ehelieden, de Vrouw geas- 
   sigteert als regtens, welke bekenden voor sig en haar er- 
   ven uijt de hand te hebben verkoft, en kragt deses te ce- 
   deren, en in vollen en volkomen eijgendom over te geven 
   aan Wijgert de Liefde en Wiebigje Harms ehelieden en 
   haare erven een cotter schip met sijn zeijlage, ankers 
   touwen en verdere ap en dependentie, soo als door Compa- 
   ranten tot hier toe selfs gebruijkt en bevaren is, den 16. 
   meij 1771 getimmert te Sneek bij Douwe IJntes meester 
   schuijtemaker aldaar, lang over steven 48. voet, wijd 
   12¼. voet, hol drie en drie vierde voet op sijn Berkhout 
   alles ingevolge Bijlbrief, welcke aan ons vertoont en 
   genoegsaam gebleken is, voldaan en betaalt te zijn, sulks 
   voor een summa van agthondert en veertig guldens 
   waar van Comparanten mits dese bekennen voldaan en 
   betaalt te zijn, kunnende koperen met het selve vaar- 
   tuijg vrij en vrang alle havens en stroomen bevaaren 
   sonder aan eenig arrest ofte beswaar onderhevig te zijn, 
   als sulks uijt de betaalde Bijlbrief komt te confieren, 
   belovende ten allen overvloede het selve te sullen 
   wagten, wharen en vrijen, daar toe verbindende haare 
   personen en goederen, deselve submitterende aan alle 
   Heeren Hoven Rigteren en gerigten in specie de judi- 
   cature der stad Harderwijck, om ten allen tijde alle hinder 
   en schade te kunnen verhalen, met renunciatie van alle 
   exceptien den inhout deser eenigsints contrarierende Actum 
   Harderwijck den 22. Maart 1784. 
1784. 22. Maart   Voor Schrassert en Heurdt Schepenen compareerden Bart 
geprothocoll ten nieuw  Petersen en Willemijntje Hendriks ehelied. welke bekenden 
prothocol Rubr Schoe-  voor sig en haar erven wegens opgenomen en ter leen ont- 
makers straat fo. 254  fangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 
   en ten erflijken behoeve van André Stolte stads chirurgijn 
   vier hondert caroli guldens ad 20. stuijvers het stuk, daar voor be- 



 
496

ORAH 155     1784     fol. 244 
 
   loofden jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) 
   aan rente te sullen betalen drie gulden en thien stuijvers van 
   ijder hondert en daar mede te sullen continueren tot de volle af- 
   losse toe die alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen ge- 
   schieden, mits drie maanden bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en onverhoopte kosten 
   verbinden Comparanten haar Huijs en erve met de schuur en plaats 
   daar bij, soo als bij Comparanten selve bewoond werd, all waar de 
   Bijl uijthangt, staande binnen dese stad in de schoemakers 
   straat, en het vullersstraatje, staande ’t Huijs naast het 
   huijs van Eijbert Gerretsen ter eenre, en van Arend de Wilde 
   ter andere sijde, en de schuur in de vollerstraat, naast de agter 
   deur van Eijbert gerretsen ter eenre en een camer van Jan Nuk 
   ter andere sijde, stellende tot verdere whaarschap haare perso- 
   nen en verdere goederen ten bedwang en submissie als na regten 
   met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende 
   in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck den 22 
   Maart. 1784 
1784. 22 Maart   Voor deselve Schepenen compareerden deselve Comparanten 
geprothocoll. ten   welcke bekenden voor sig en haare erven wegens opgenomen 
nieuw prothocoll   en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
Rubr.Schoemakers   te weesen aan en ten erflijken behoeve van Philippus Sijges 
straat fo 254.   Amelia Gallois ehelieden, drie hondert caroli guldens 
   ad 20. stuijvs ’t stuk daar voor beloofden jaarlijks op de verschijn- 
   dag (: heden over een jaar d’eerste :) aan rente te sullen betalen 
   drie gulden en thien stuijvers van ijder hondert, en daar mede 
   te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op ge- 
   melde verschijndag sal kunnen geschieden, mits drie maanden 
   bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en onverhoopte 
   kosten verbinden Comparanten haar huijs en erve met de 
   schuur en plaats daar bij soo als bij Comparanten selve bewoond 
   werd, en daar de Bijl uijthangt staande het huijs bin- 
   nen dese stad in de Schoemakers straat, tussen het huijs  
   van Eijbert Gerretsen ter eenre, en dat van Arend de Wilde 
   ter andere sijde, en de schuur in de voller straat, tussen de agter 
   deur van Eijbert Gerretsen ter eenre, en de camer van Jan Nuk 
   ter andere sijde, stellende tot een verdere whaarschap haare 
   personen en verdere goederen ten bedwang en submissie als nae 
   regten, met renunciatie van alle exceptien dese eenig- 
   sints contrarierende, in specie van ongetelden gelde actum 
   Harderwijck, den 22. Maart 1784. 
   Voor Schrassert en Scheltinga Schepen compareerde Nathan  
   Jonas geerfde Burger alhier woonagtig, en verklaarde vol- 
   gens willekeur 2. deel cap. 7 art 7l sig te stellen tot borge 
   voor sodane costen eener procedure als Gerret Schuurman tegens 
   Samuel Simon Levi op maandag d. 29. Maart 1784 bereids voor 
   deser stad Gerigte heeft ondernomen, ten eijnde om te voldoen alle 
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   costen schade en interesse, die gemelte Samuel Simon Levi 
   daar bij onverhooptelijk soude moeten lijden tot taxatie des Ge- 
   rigts, onder verband van sijn persoon en goederen, en submissie als 
   na regten. des beloofde gemelde Samuel Simon Levi hier 
   mede present, dese sijne borge allesints te sullen vrijen en 
   guaranderen, onder gelijk verband en submissie als na regten 
   met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende 
1784. 5. apr geprothocoll  actum den 30. Maart 1784 
ten nieuw prothocol  Voor Pannecoeck en De Meester en Schepenen compareerden Bes- 
Rubr. Wullewevers of  sel Hendriksen en Annetje Priester ehelied., dewelke bekenden 
Luttekepoortstraat   wegens opgenomene en ter leen ontfangen penningen opregt 
fo. 221 VS.   en deugdelijk schuldig te zijn aan de Heer Professor Ev.  
   Scheidius en Vrouwe G.A. van Beem Ehelieden de sum- 
   ma van vijfhondert Caroli guldens ad 20. stuijvs. het stuk 
   van welcke summa sij Comparanten beloofden s’jaarlijks 
   op elke verschijndag, waarvan heden over een jaar de eerste 
   sal zijn, te sullen betalen een interesse van drie guldens 
   en tien stuijvers van elke hondert guldens, en inval sij com- 
   paranten de gemelte interesse niet binnen ses weeken 
   naa elke verschijndag mogte voldaan hebben, beloofden 
   sij Comparanten in dat cas vier gelijke guldens van elke 
   hondert guldens s’jaarlijks tot rente te sullen betalen, en 
   daar in te continueren tot de finale aflossinge en restitutie 
   van het capitaal selve toe, welke aflossinge alle jaar 
   sal kunnen geschieden moogen en ook moeten geschieden, mits 
   een halv jaar voor den verschijndag aan een van beide sijden be- 
   hoorlijke denunciatie gedaan worde 
   Tot securiteijt van welk bovengem. capitaal alle daar op te ver- 
   schuldene interesse in cas van wanbetaling alle aante wendene 
   kosten sij comparanten verbonden hunne persoonen, en alle hunne 
   gerede goederen en ongerede goederen stellende bovendien tot meerdere securi- 
   teijt tot een speciaal onderpand hun huijs en erve staande 
   en gelegen binnen dese stad in de Lutteke poort straat naast 
   het huijs van Jan Coopsen ter eenre, en het huijs van Dirk Wou- 
   tersen ter andere sijde, soo als het selve thans door Boon  
   van Voorst bewoont word, om ook alle hinder en schade 
   daar aan te kunnen verhalen, allesints onder verband en 
   submissie als na regten, en onder renunciatie van alle 
   tegenstrijdige exceptien, in specie van de exceptien van on- 
   getelden gelde, van welkers inhout en kragt sij comparanten sig 
   mits desen geinformeert hielden actum Harderwijck den 5 april 1784. 
   Voor Scheltinga en Heurdt Schepenen compareerde onse mede 
   raadsvriend de Heer J.B. de Vries dewelke bekende in opti- 
   ma juris forma te constitueren en volmagtig te maken den 
   Heer O.C. Wesselman woonagtig te Amsteldam, specialijk 
   om uijt comparants name, en van sijnent wegen ter 
   secretarije dier stad te ligten copien van de contracten tussen 
   den comparant en den Heer Willem Sulijard de Leefdaal in leven 
   fiscaal op de kust van guinea gesloten den 13. Julij 1763. 
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   en ’t geld dat de Comparant te pretenderen heeft van de nagelate- 
   ne boedel van gemelte Heer Willem Sulijard de Leefdaal, in te 
   vorderen, van sijne ontfangst quitantie te passeren, en verders 
   in de voorsr. saak meer te doen, handelen, en verrigten, soo als des 
   geconstitueerdens goeden raad gedragen sal, en als de Comparant selfs 
   present zijnde soude kunnen en vermogen te doen, met magt 
   van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt, 
   des blijft de geconstitueerde ten allen tijde gehouden aan den 
   constituant te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua 
   alles onder verband en submissie als na regten actum Harder- 
     wijck d. 6. april 1784. 
1784. 6. apr. gepro-  Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerde Jannetje Reijer 
thocoll ten nieuw   welcke bekende voor sig en haar erven wegens ter leen opgenomen 
prothocol Rubric.   en ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 
oostermehen fo. 124. VS  Jan Hendrik Bakker en Wilhelmina Prijs Eheldr. en haar erven 
   de summa van twee hondert gulden ad 20. stuijvs het 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 mede te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar 
   op gemelde 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 onverhoopte kosten, verbind 
   sij Comparante een math Hoojland op de dagmaten naast de math 
   van Steven Petersen, en van Rijntje Jans, soo als haar bij scheiding 
   van den 14. meij 1776 is toebedeelt, stellende tot een verdere whaar- 
   schap haar persoon en goederen ten bedwang en submissie als na regten 
   met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarierende 
   in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck den 6. April. 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen meede als overweesmeesteren 
   compareerde Teunis Kapper, sig willende verandersaten, heeft naa 
   examinatie des boedels ten overstaan van Jan Schomaker en Aard  
   Brouwer bij de Heeren van de magistraat aangestelde voogden, 
   aan sijne drie minderjarige kinderen met naame Willem, Frederik, 
   en Jacoba Kappers bij wijlen Wilmina Olofs van der Wel ehelijk 
   verwekt voor s’moeders versterf bewesen aan ijder van dese gemelde 
   kinderen twee guldens dus te saamen ses gulden, te betalen als 
   deselve mondig wesen, voorts aannemende om sijn voorsr kin- 
   deren t’alimenteren reden kleden, en van het nodige te voorsien, 
   ook deselve te doen op een ordentelijk ambagt en verder te laaten 
   leeren, soo als de omstandigheden van den boedel hem sal permitteren, 
   belovende verders sijn voorsr. kinderen te sullen wachten en wharen 
   voor alle lastige schulden onder verband van sijn persoon en goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten. 
   Hier waaren aan over en mede te vreden voorsr Jan Schomaker en Aard 
   Brouwer als aangestelde voogden 
   aldus is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen Harderwijck den 
   7. April 1784. 
   Voor Boonen en Haersolte Schepenen compareerde den weleerwaarden   
 Heer David Nicolaas van Nes predicant in de gereformeerde gemeente te 
   Hierden, zijnde Heer comparant de vader en natuurlijke voogd van en 
   over de Heer Petrus Johannes van Nes oud 23 jaaren en woonagtig te 
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   Amsteldam, dewelke met sijn Heer Comparants voor kennis en vol- 
   komen genoegen voornemens is met Juffr. Maria Henrica van  
   Arum meerderjarige dogter en insgelijks woonagtig aldaar, een wettig 
   huwelijk aan te gaan, wonende den Heer Comparant te Hierden 
   voornoemd, dog op het passeren deeses alhier present, dewelke ver- 
   klaarde, vermits sijn Heer Comparants beroep, en ’t suisoen des 
   jaars hem heer Comparant niet permitteren in persoon naa 
   Amsteldam te rijsen, bij deesen te constitueren en magtig te ma- 
   ken de Heer Jonathan Bank, meede wonende te Am- 
   steldam, specialijk omme in sijn comparants naam, en van 
   sijnent wegen voornoemde sijnen soon Petrus Johannes  
   van Nes, in ’t aangaan en passeren van soodanig contract 
   antenuptiaal ofte Huwelijkse voorwaarden, als den melden 
   sijn Heer Comparants soon, met de meede voormelde Juffr. 
   Maria Henrica van Arum, voornemens is, en goed vinden 
   sal te maaken, en te passeren, naa behoren te assisteren, 
   ten dien einde op ’t passeren van ’t voormelde contract in 
   sijn Heer Comparants naam voor Notaris en getuijgen meede 
   te compareren en ’t selve alsoo t’ondertekenen, mitsgaders te dier 
   saake alles verder en meerder te doen en te verrigten, wat eenig- 
   sints sal worden vereijsch, en hij Heer Comparant selve present zijnde, 
   soude kunnen of mogen doen, alles onder belofte van approbatie 
   en ratificatie, mitsgaders verband als na regten Actum Har- 
   derwijck den 10. April 1784. 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Jan Hendriksen 
   seer oud van jaaren, met ons gaande en staande, en sijn verstand en 
   uijtspraak ten vollen magtig, verklaarde uijt eijgen motive, 
   en sonder inductie ofte persuasie van ijmand te annuleren 
   dood en te niet te doen kragte deser sijn laatste en uijtter- 
   ste dispositie, welcke voor Heeren Schepenen deser stad op 
   den 21 November 1778 gepasseert heeft, en dus wederom op nieuws 
   tot sijn eenige en universele erfgenamen nomineert en aan- 
   stelt kragt en mits desen Lubbert Gerretsen, en bij voor afsterven 
   des selfs kinderen in s’vaders plaatse voor een derde part. 
   Ten tweede Jannetje Reijers weduwe van wijlen Lubbert Jansen 
   en bij voor overlijden haar kind in s’moeders plaats voor een derde part. 
   Voorts prelegateert hij Comparant aan Jannetje Reijers mits dese 
   vijftig gulden jaarlijks aan kost geld te beginnen met den jaare 
   1779 en vervolgens tot sijn dood toe 
   en ten derden de samentlijke kinderen van Bartus Volte bij wijlen Lub- 
   bertje Reijers in ehestand verwekt mede voor een derde part. 
   Welcke zijn, des Comparants regte en natuurlijke erfgenamen 
   willende en begerende, dat deese als sijn laatste en uijtterste wille 
   naa sijn dood sal gelden als testament legaat, codicil of andere betere 
   forme. 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harderwijck 
   den 10. April. 1784. was nevens twee cachetten in roode lakke 
   getekent Eco Scheltinga N.S. van Cooth 
   Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Michael Adriaan    
 Klinkhamer, alhier wonende, welke bekend te constitueren en vol- 
   magtig te maaken sulks doende kragte deses de Heer Pieter  
   Klinkhamer regerent Schepen woonagtig te Hoorn, om naemens 
   de Comparant te verschijnen voor de camer of rechtbank van Hoorn, 
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   en waar sulks verder gehoort, dat Comparant mede erfgenaam is van den 
   nagelaten boedel van Juffer Hillegonda Klinkhamer, die saak te vol- 
   dingen daar en waar sulks gehoort, en als sijn eijgen waar te neemen 
   even eens den Comparants selfs present zijnde tot maintien van sijn regt 
   soude kunnen mogen of moeten doen, met belofte van ratihabitie 
   en indemnisatie, ook met magt van substitutie, en alles ten 
   effecte als na regten. Actum in Harderwijck den 15. April. 1784. 
   Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerden Teunis Bessel- 
   sen van Ceulen toekomende Bruijdegom ter eenre en Geertjen Gijberts  
   Hoornink toekomende Bruijd ter andere sijde, en verklaren dat 
   sij ten wederzijden een echt en wettig huwelijk hadden beraamt, gede- 
   dingt en gesloten, in voege deselve malkanderen volgens de insettin- 
   ge der gereformeerde kerke sullen trouwen en elkanderen hou- 
   den voor echt en wettige bedgenooten, tot dat den dood haar van 
   een sal scheijden, en sulks op volgende conditien 
   Tot steun en stuur van dit Huwelijk brengt den Bruijdegom 
   aan alle sijne gerede en ongerede goederen thans hebbende 
   en besittende, en het geene hij sal koomen te erven off aan 
   te sterven, niets uijtgesondert 
   waar tegens de Bruijd belooft aan te brengen alle haare goederen 
   die sij nu besit off naamaals aan erven off aan sterven mogte mogte, 
   ook ook niets daar van uijtgesondert 
   Vorders indien een van deese comparanten mogte komen te overlij- 
   den sonder kind of kinderen natelaten sullen die goederen van 
   den eerst stervende verblijven op de langst levende, en de laatste 
   van deese comparanten komende te overlijden, sullen die goederen 
   egalijk in twee portien ten wedersijden door de naaste vrienden 
   verdeijlt en genoten werden, uijtgenomen de klederen en lijfsbehoor 
   waar onder meede begrepen gout silver, en die binnen ses weken 
   aan de naaste vrienden van den eerst overledene sullen uijt- 
   gerijkt en overgegeven worden 
   dog soo de Bruijd voor den Bruijdegom sal koomen te overlijden, soo 
   sullen derselver klederen en lijfsbehoor, soo als hier boven vermelt 
   erven en versterven op haar broeders dogter Melisjen Jansen actum den 
1784. 19. April   Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden Jan Hendrik  
geprothoc. ten nieuw  Hulsink en Grietje de Vent ehelieden, en bekenden wegens opgeno- 
prothoc. Rubr. wulle  men, en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
weversstraat fo 222.  te weesen aan de Heer en mr H.J. Schrassert onsen mede Raads 
VS en Hoven fo 20 VS.  Vrind en Vrouwe Antonetta Schrassert weduwe van de Heer 
   G.H.J. Marklof te samen ofte haare erven eene capitale 
   summa van ses hondert caroli gulden ad 20. stuijvers ’t stuk, daar 
   van sij jaalijks op den verschijndag beloofden te betalen eene inter- 
   esse van vier gulden van ijder hondert, en daar in te continueren 
   tot de finale aflossche der geseide hooft somme toe, de welke 
   ook alle jaar op de verschijndag, daar van heden over een jaar de 
   eerste sal wesen, ’t sij in eene somma, oft met drie hondert guldens 
   teffens, sal konnen mogen of moeten geschieden, mits de opsage 
   daar van een vierdeel jaars bevorens van een van beide seijden ge- 
   daan werde. Tot securiteijt van welk capitaal renthe en onver- 
   hoop telijk aan te wendene kosten de comparanten hebben verbonden 
   haar personen en goederen, en tot een meerder securiteijt een speciaal 
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   onderpand gestelt haar lieder huijs en erve staande in de kleine 
   haverstraat naast het huijs van de weduwe Sikken ter eenre en 
   het huijs van Dr J.C. Huijsman ter nadere sijde, soo en als het 
   selve volgens transport van den 31. maart 1779 van H. Bunscho- 
   ter weduwe Duverge aangekogt, en aan het andere huijs in 
   de olijstraat uijtkomende is aangetrokken, als mede der selver 
   hof gelegen buijten de smeepoort naast de hof van Aard  
   Cornelissen Koning, en van agteren tegens de hof van ‘t  
   weeshuijs, ten einde om ten allen tijde daar aan alle 
   hinder en schade te kunnen verhalen, met submissie 
   als nae rechten, en renunciatie van alle exceptien in 
1784. 20. April  specie die van ongetelden gelde actum den 19. april 1784. 
geprothocoll. ten nieuw  Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde Evertjen  
prothocoll Rubr ooster  Goosens wedw en Boedelhoudersche van Zeger Karssen, en 
wijck fo 353.   bekende aan Jacobus, Cornelia, Andreas, Jan Hendrik,  
   en Maria Apeldoren kinderen en erfgenamen van wijlen 
   Burgermr J. Apeldoren en Vrouwe Elisabeth van Kolk op- 
   regt en deudig schuldig te zijn een somma van elfhon- 
   dert veerthien guldens, ses stuijvers en 14 penñ, procederende 
   wegens obligatie d.d. 14 decemb 1774. 
   dan vervolgens nog een summa van vijf en veertig guldens 
   elf stuijvers en 10. penñ. wegens gemaal, hout, spijkers 
   etc. van d. 22. Maart 1775 tot den in. Junij 1783 incluis, dus 
   te saamen een somma van f 1170 – 9 – 2 alles salvo calcu- 
   lo, en deducto probabili soluto, voor welke somma de com- 
   parante met haren vrije wille na volkomen informatie 
   van verwillekeurings rechten heeft verbonden, en bij parate 
   executie ende aankeringe verwillekeurt, doende sulks 
   kragt deses alle hare gereede goederen, bestaande haar inboe- 
   del, fuijken, netten, en al wat onder het gerede betrekkelijk is. 
   als mede alle ongerede goederen, in specie een huijs in den Oos- 
   terwijck, soo als bij Comparante bewoont en gebruijkt word als 
   mede een camer naast de schuur van de kinderen van wijlen 
   Burgermr J. Apeldoren, niets daar van uijtgesondert, om alle 
   hinder en schade met de kosten daar aan te verhaalen. 
   met renunciatie van alle exceptien den inhoud deeses 
   eenigsints contrarierende in specie van ongetelde gelde 
   actum den 20. April. 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerde Jan van Asselt en Sophia van der   
 Lugt Ehelieden, Barend van der Lugt pro se, en als vader en voogd van 
   sijne twee onmumdige kinderen Evert en Rijntje van der Lugt, 
   bij sijne overledene Vrouw Elisabeth Rekkers ehelijk verwekt, hier 
   toe behoorlijk geautoriseert, vermogens appointement d.d. 9 April 
   1784. bij ons Schepenen gesien, gelesen, als mede Jan van der Lugt en 
   Hendrikje Vlijn Ehelieden, te saamen kinderen en erfgenamen van 
   Gerret van der Lugt en Rijkje Berends ehelieden, dewelke verklaar- 
   den bij publijcque verkopinge d.d. 25. october 1783 te hebben verkoft 
   en al nu kragt deser te cederen, transporteren en in volkomen eij- 
   gendom over te geven aan en ten erflijken behoeve van Jan  
   Gelderman een huijs, hof, Touwhuijs met de baan gelegen buijten 
   deser stad Luttekepoort, naast de hof van de weduwe van doctor 
   Schot ter eenre, en de hof van Rijkert Jan Apeldoren ter andere sijde 
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   met alle des selfs ap en dependentien, lusten en lasten niets daar 
   van uijtgesondert, doende dit parceel in ords s’jaarlijks verpondinge 
   behalven de stads stuijvers f 1 – 1 – 4. moetende het selve door de ver- 
   koperen gesuijvert werden van de verpondinge ordinar. tot over den 
   jaare 1782, en van het haarstede geld verschenen tot op ult. 
   junij 1783 incluijs, en wel mede onder die speciale conditien, dat 
   Berent Gerritsen, het touwhuijs en de baan, tot het exerceren van 
   sijn Touw fabricq sal kunnen gebruijken sijn leven lang, so en 
   in dier voegen als hij tot op heden gewoon is, mits daar voor s’jaar- 
   lijks aan den koper tot eene recognitie betalende drie guldens 
   waar van het eerste jaar sal verschenen zijn op 1o Novemb. 1784. en 
   soo vervolgens, en sulks om en voor de summa van twee hondert 
   en vijf guldens van welke penningen sij Comparanten beken- 
   den mits deese voldaan en betaalt te zijn. Belovende over 
   sulks dit parceel te sullen wachten en te wharen kommervrij 
   en alle voorpligt daar van afte doen soo als erfkoop regt en binnen 
   dese stad gebruijkelijk is, alle sints onder verband van personen 
   en goederen met submissie der selver ten fine en effecte als 
   naa rechten en onder renunciatie van alle tegenstrijdige 
1784. 23 april   exceptien actum Harderwijck den 22. April 1784. 
geprothocoll ten nieuw  Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Geerlof Ger- 
prothoc Rubr Land   retsen en Hendrica Wouters ehelieden, welke bekenden voor sig 
tussen de Lage Sijpelt  en haare erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen pen- 
en weijsteeg fo 324.  ningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erflij- 
   ken behoeve van Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop 
   ehelieden de capitale summa van vier hondert caroli guldens 
   ad 20. stuijvs ’t stuk, waar voor comparanten belooven jaarlijks 
   op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) aan renten te sullen  
 betalen drie gelijke guldens van ijder hondert, en daar mede 
   te continueren tot de vollen aflosse toe, die alle jaar op gemelte 
   verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevo- 
   rens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte kosten verbin- 
   den Comparanten haar twee campen gelegen aan de Weijsteeg 
   met een sloot gesepareert, tussen de camp van de Heer Burger- 
   meester De Vries ter eenre, en de Boxsteeg aan renttrekkeren 
   toebehorende aan de andere sijde, stellende tot een verdere 
   whaarschap haare personen en goederen ten bedwang en submissie 
   als na regten, met renunciatie van alle exceptien dese eenig- 
   sints contrarierende in specie van ongetelden gelde actum 
   Harderwijck den 23. April 1784. 
   Voor Boonen en Van Cooth absente Apeldoren Schepenen als over- 
   meesteren compareerde Berend Stronkhorst, sig willende verander- 
   saten, verklaart naa examinatie van den boedel in presentie 
   van onderstaande voogden, aan sijn minderjarig kind, genaamt 
   Annetje bij wijlen Gerretje Bosch ehelijk verwekt, voor s’moe- 
   ders versterf te bewijsen de volgende klederen goud en sijlver 
   tot haar moeders lijf gehoort hebbende 
   agt hembden 
   twee witte boeselaars 
   een lap batist 
   thien vrouwe mutsen 
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   agt neteldoekse halsdoeken 
   nog seven mutsen 
   vier paard boord mouwen 
   seven feijtels 
   twee doekjes 
   seven linnen lapjes 
   drie vriese Boeselaars 
   seven paar mofjes 
   twee dito met gaatjes 
   een lapje cottoen 
   een paar calvet leere handschoenen 
   wat lapjes in een sak 
    een swarte japon 
   een sijde gestikte rok 
   een wolle damaste rok 
   een grijne witte swarte rok 
   een witte chitse rok 
   een grijne gewaterde blauwe rok 
   twee witte marseilie Rokken 
   een cottoene rok 
   een rooje Banje rok 
   een bruijn stoffe jak 
   ses cottoene jakken 
   een roode neusdoek 
   een bruijn voorschoot met bloemen 
   twee roode dito 
   een wit chits voorschoot met bloemen 
   twee cottoene rouw schorrel doeken 
   een swart sijde capertje 
   een swart dito kap 
   een paar fluwele mofjes 
   een rijg lijf 
   een letterdoek en stopdoek 
   twee gestreepte vrouwe Borsterokken 
   een naajkussen en een spelde kussen 
   vier waajers 
   een houte snuijfdoosje 
   twee strooje hoeden 
   een sijlvere Beugel 
   een paar sijlvere gespen 
   een sijlve punthaak 
   een sijlvere vingerhoed 
   welck een en ander onder bewaring van de grootvader 
   verblijven 
   daar en boven bewijst comparant aan sijn voorsr. kind twee 
   ducaten te betalen als sij sal mundig wesen 
   voorts neemt op sig alle lastige schulden van den boedel waar 
   voor belooft sijn kind ten allen tijden te sullen guaranderen 
   met verdere belofte om dit sijn kind te sullen reden, kleden 
   en alimenteren naa de staat sijner boedel, vervolgens te 
   laaten leeren, leesen, schrijven, naajen, breijen en verdere hand- 
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   werken, als tot haar bestaan sal nodig hebben 
   Hier waaren aan over en meede te vreeden Henricus Bosch des 
   kinds grootvader, en Cornelis Verhoef des selfs oom, bij de Heeren 
   van de magistraat aangestelde voogden 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
   Harderwijck den 23. April 1784 
   Voor Boonen en Schrassert Schepenen en overweesmeesteren compa- 
   reerde Geertje Everts weduwe van Michel Heijmissen sig sullende 
   verandersaten, verklaart, naa dat haar gehelen boedel van schuijt 
   visserij en verdere goederen door de onderbenoemde voogden onpar- 
   tijdig is opgenomen en gewaardeert, en naa aftrek der boedels schul- 
   den volgens memorie daarvan zijnde aan haar twee kinde- 
   ren met naamen Jacobje Michels en Evert Michelsen bij geseide 
   Michel Heijmissen ehelijk geprocreërt voor vaders versterf te 
   bewijsen wegens klederen en verdere lijfs behoor van de vader 
   een swarte mansrok 
   een swarte broek 
   een couleurde rok 
   een do broek 
   drie hembdrokken met silvere knoopen 
   drie hembden 
   een vissers muts 
   een hoed 
   een boek met silver 
   een paar silvere gespen 
   een paar do Broeksgespen knoopen 
   en twee dassen 
   welck een en ander sal verblijven onder de bewaring van Heijmen  
   Michelsen der kinderen grood vader en voogd 
   daar en boven bewijst sij Comparante aan ijder kind seven en dertig 
   gulden en thien stuijvers ’t welck voor beijde kinderen samen ren- 
   deert vijf en seventig gulden, te betalen als ijder kind sal mundig 
   zijn, waar voor sij verbind haar schuijt en gehele vissereij om alle 
   hinder en schaade daar aan te verhalen 
   Belovende haare twee kinderen voor alle lastige boedel schulden 
   te sullen wachten en wharen voor alle verdere aanspraak, wijders 
   neemt sij aan haar twee kinderen te sullen reden, kleden, en 
   alimenteren tot haar mundige dagen toe, voorts te laeten leeren 
   leesen, schrijven, en verders tot een behoorlijk bestaan naa des 
   boedels omstandigheden sal van noden zijn 
   Hier waaren aan over en mede te vreden Heijmen Michelsen en 
   Peter Jansen bij de magistraat aangestelt tot voogden 
Registr ten prothocolle T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent Actum Harder- 
des Ampts Ermelo (5.boek)  wijck den 24. April 1784. 
onder de Buurschapt  Voor Boonen en Schrassert loco Apeldoren Schepenen en overwees  
westeijnde fol. 401,   meesteren en soo veel nodig in dese mede als geerfden in Veluwen compa-401. VS en 402 

op den 10  reerden Grietje Jans weduwe van Jan Karssen in dese geassisteert 
meij 1784 get H.J. Ardesch  als regtens, verklaarde sig te willen verandersaten, heeft met 
prothocol ibid.   Hendrik Karssen en Peter Janssen bij de Heeren van de Magistraat aan- 
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geprothocoll ten nieuw  gestelt tot voogden over haar drie minderjarige kinderen met 
prothoc. Rubr markt  naamen Dirk, Willemtje, en Jan Karssen, bij wijlen Jan Karssen 
fo 287 get. Abr. van de Graaff  ehelijk geprocreert, haar boedel nauwkeurig geexamineert 
secr    deselve onpartijdig en naa haar beste wetenschap gewaar- 
   deert en getaxeert als volgt  
   voor haar gehele inboedel - - - - - - - - - - - - - - - - 150 - : - 
   voor haar vissereij - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - : - 
   voor de schuijt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -400 - : - 
   item voor ¼ part in de vaste goederen soo 
   binnen dese stad als in de Ampte van Er- 
   melo Buurschap Hulshorst gelegen en hier 
   naa met neerdere gespecificeert - - - - - - - - - - - 550 - : -      
      saam renderen          f  1600 - : - 
    hier van afgetrokken de schulden 
    van den boedel - - - - - - - - - - - - - - -       400 - : - 
     Bedragende parete                f  1200 - : - 
   dat vervolgens met de voogden over een gekomen is, dat sij 
   aan haar gemelde drie kinderen voor vaders versterf 
   heeft bewesen aan ijder kind twee hondert gulden, dus aan de drie t’samen f 600 - : -, te  
   betalen, als ijder der selver sal mondig zijn, waar voor sij 
   verbind haar inboedel, vissereij en schuijt benevens 
   een vierde part 
   1. in een huijs staande binnen dese stad in de oosterwijck 
   naast het huijs van Jan Volte ter eenre, en van Claas Aard- 
   sen ter andere sijde. 
   2. in een huijs op de vischmarkt naast het huijs van Jan  
   Drost ter eenre en dat van Berend Kok ter andere sijde 
   3. in een erve en goed op Veluwen in den Ampte van Ermelo buur- 
   schap ’t westeijnde gelegen, benevens ’t halve hout gewasch op 
   ’t swarte goor met de kinderen van Hendrik Jansen Spijkerboer 
   gemeen. 
   4. in een halve hof met sijn hout gewasch mede aldaar met Jan  
   Hendriksen Schuijteman gemeen 
   5. in twee schepel saajland op Woutersland onder geseide ampte 
   en buurschap gelegen. 
   dan nog in vier schepel saajland op Tijmons Eng in gemelte 
   ampte gelegen 
   6. in een twaalfde part in een plaatsje onder geseide Ampte 
   kerspel Nunspeet Buurschap de Vree gelegen, met Willem  
   Willemsen in het gemeen 
   welcke ¼ part met voorkennis van Heeren overweesmeeste- 
   ren door boven gemelde voogden naemens de kinderen aan der- 
   selver moeder Grietje Jans Comparante in dese in een vollen en 
   volkomen eijgendom overgeven, en dien volgens sij Comparante 
   verklaart dit gecedeerde ¼ in dese vaste goederen te ver- 
   binden aan haar drie minderjarige kinderen voor gemelte 
   ses hondert gulden 
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   daar en boven bewijst sij aan haar drie kinderen voor vaders ver- 
   sterf de volgende klederen en sijlverwerk als. 
   een paar silvere schoegespen 
   een paar do kuijt gespen 
   een paar do Broeksknoopen 
   een do horloge met do ketting 
   vier borstrokken met sijlvere knopen 
   nog twee sonder knopen 
   drie broeken 
   een swarte rok 
   twee wambuijsen 
   ses dassen 
   twintig hembden 
   ’t welck sal verblijven onder de voogd Hendrik Karssen 
   dat vervolgens de kinderen in geenen deele sullen aansprake- 
   lijk zijn voor de lastige schulden van desen boedel, met belofte 
   om deselve daar voor ten allen tijde te sullen guaranderen, 
   waar toe sij Comparante mede verbind haare voorsr gespeci- 
   fiseerde gereede en ongerede goederen, niets daar van uijtbe- 
   scheijden 
   Vervolgens neemt sij aan haar gemelte kinderen naa haar 
   staat te sullen reden, kleden, alimenteren, voorts te laeten 
   leeren wat ijder derselver tot een ordentlijk bestaan nodig heeft 
   Hier waaren aan over en mede te vreden Hendrik Karsen en 
   Peter Jansen als voogden hier boven gemelt 
   Zijnde bij ons geapprobeert en sooveel nodig meede als geerfden 
   in veluwen gesegult en betekent binnen Harderwijck den 30 April 
   1784. was nevens twee cachetten een in swart en een in rood lak 
   getekent D. Boonen H.J. Schrassert loco Apeldoren 
   Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde Beerd Hendrik- 
   sen en Marretje Lubberts ehelieden, met ons gaande en staande 
   beijde haar verstand ten vollen magtig, welcke verklaarde uijt 
   bijsondere toegenegentheijt, sonder inductie ofte persuasie van 
   ijmand, malkanderen en den een den anderen, doende sulks reci- 
   proce kragte deses het vrugt gebruijk van alle des eerst ster- 
   vendes goederen, gerede en ongerede goederen ten eijnde de langs 
   levende tot weder trouwen toe sal kunnen gebruijken na tugts 
   regten, sonder bespiering ofte tegen seggen van ijmand 
   Begerende naa doode der eerst stervende van haar beijde Comparan- 
   ten dese sal gelden als testament legaat codicil, of andere 
   betere forme, soo als deselve best na regten sal kunnen bestaan 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harderwijck 
   den 1. meij 1784. was nevens twee cachetten een in roor, en een 
   in swart lak getekent H.H. Pannecoeck D. Boonen 
   Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerden Jacobus Willem 
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   Kuijpers in compagnie genegotieert, en in volkomen 
   gemeenschap handel gedreven hebbende met Willem  
   Gerret Wouters, welke Willem gerret Wouters pro se en 
   als vader en voogd, van sijn schoon nog onmundige egter reeds 
   eenigen tijd voor sig selfs negotie gedreven hebbende soon 
   Gerret Willem Wouters met denselven alhier mede ver- 
   schenen, en verklaarde eerste Comparant aan de twee 
   laatste comparanten te hebben verkogt, en al nu aan 
   haar kragt deeser te cederen transporteren, en in volko- 
   men eijgendom over te geven, sijn geregt aandeel, dat is 
   de halfscheijt van de geheele winkel, bestaande in 
   lakenen, wollen, linnen, charsien, damasten, en all het 
   geen verder, tot den geheelen winkel specteert, en in 
   deselve bevonden word, als meede sijn aandeel in den ge- 
#ervintelijk, als mede ook  heelen inboedel, en in het generaal, in alle de gerede 
speciaal sijn aandeel in het  goederen binnen deese stad #, of op veluwen als anders thans 
coopmansboek, en alle  mogt hebben, niets daar van uijtgesondert, soo als het een 
de inschuld en actien en  en ander tussen de eerste en tweede comparant inge- 
crediten dewelcke d’eerste  meenschap is geweest, dat gevende de eerste comparant al 
comparant soo uijt hoofde  sijn regt en aandeel, het welck hij daar van mogte hebben 
van sijn koopmanschap  aan de tweede comparant en des selfs soon de derde 
binnen dese stad   Comparant in deese over, en sulks te samen om en voor 
   de summa van twee duijsent guldens hollands courant 
   vrij geld, welke somma de tweede Comparant pro se et 
   qp beloofde, en op sig nam om van tijd tot tijd, soo veel als 
   naa alle ordentelijkheid in sijn vermogen sal zijn te 
   sullen voldoen, soo nodig egter, dat de geheele voor gemelde 
   summa van twee duijsent guldens op den 25. julij 1786 
   ten vollen en volkomen sal moeten afbetaalt en voldaan 
   zijn, verders beloofde de twee laatste comparanten, ofte 
   wel de tweede Comparant pro se et qp en naamen op sig 
   om alle schulden, dewelke de eerste Comparant, soo 
   wegens sijne gedane koopmanschap als andersints tot 
# waar ter plaatse sulk  op heden mogte hebben, ( dewelke alle bij hun twee 
ten laste van eerste compa-  laatste Comparanten volkomen bekent zijn :) soo binnen 
rant soude kunnen zijn als  dese stad als elders # waar ter plaatse sulks ten laste 
hun eijgen en propre schuld  van eerste Comparant eenige restitutie ofte vergoeding te 
te sullen voldoen sonder  sullen kunnen vorderen ofte eijschen, belovende de 
daar omtrend van d’eerste  tweede Comparant, d’eerste Comparant voor alle nama- 
Comparant   ning, immers betaling te sullen caveren. 
   Tot volkomen nakominge deeser verbond de tweede Comparant 
   pro se et qp sijn persoon gerede en ongerede goederen soo hier 
   als elders gelegen niets daar van uijtgesondert, en wel alle hunne 
   gerede goederen actien en crediten binnen dese stad en sche- 
   pendom ervintelijk thans hebbende en naamaals krijgende 
   niets daar van uijtgesondert tot een speciaal onderpand stel- 
   lende, en deselve mits dese verbindende bij parate executie 
   en verwillekeuringe, van welks kragt en werking de 
   twee laatste Comparanten sig volkomen geinformeert 
   hielden om alle hinder en schade door de eerste Comparant 
   omtrend de sch inhout deeses te lijden, daar aan te kunnen 
   verhalen 
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   Met welk een en ander de derde Comparant alhier present, 
   schoon ook minderjarig zijnde, egter soo veel nodig als dienstig 
   volkomen consenteerde en genoegen nam 
   Alles sonder arg of list ten fine en effecte als na regten en 
   onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien Actum 
   Harderwijck den 5. Meij 1784.  
   Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerde Peter  
   Priester in huijwlijk hebbende Geertruijd Haverkamp, dewelke 
   verklaarde in optima forma juris te constitueren en volmagtig 
   te maaken sulks doende kragt deses mr. J. Gelderman Junior 
   ten einde om naamens Comparant qp sig te sisteren voor het 
   Hoog Adelik Land Gerigt van Veluwen, en aldaar waar te nemen 
   soodane saak als Comparant qp tegens Jacob Reichart, in 
   qualiteijt thans als eenige voogd, (: door dien sijn mede voogd 
   Wijn Willemsen mede is overleden :) over de onmundige kinde- 
   ren van Jacob Haverkamp en Cornelisje Everts tot schifting 
   scheiding, deijling en uijtreijking van de nagelatene goederen 
   van wijlen Comparants vrouwe in sijne onmundige jaaren over- 
   ledene Broeder Aalt Haverkamp is hebbende, daar omtrend 
   alle termijnen regtens waar te neemen, sententien en decreten 
   te aanhoren, en tot de finale executie te vervolgen en van de 
   nadelige te appelleren, voorts ook om naamens Comparant 
   qp te caveren, accorderen, transigeren, en generaliter soo in 
   als buijten regten dese Comparant te representeren, en alles te 
   doen en te verrigten, wat de Comparant selfs present zijnde 
   soude kunnen moogen en ook moeten doen. Alles met magt 
   van substitutie belofte van ratihabitie en indemniteijt 
   ceterisque clausulis de jure solitis ac necessarus Actum 
   binnen Harderwijck den 10. Meij 1784. 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde 
   de Heer Willem Wilbers oud predikant op Batavia als 
   volmagtiger van Dr Reijnier Prins en Antonia Johanna  
   Wilbers ehelieden, wonende te Hoorn in West Vriesland ver- 
   mogens acte van volmagt voor Burgermeesteren en regeerders 
   van welgemelte stad den 13. Meij 1784. gepasseert, ons 
   vertoont, en gesien sulks te behelsen welcke verklaard 
   in naame van sijn principalen uijt de hand te hebben verkogt 
   en kragt deses te cederen en transporteren aan en ten erflij- 
   ken behoeve van Boon van Voorst en Jannetje Walter ehe- 
   luijden een Huijs en erve, met de schuur en plaats en verdere 
   ap en dependentie, soo en als bij de Heer Feriet laastelijk 
   bewoont is, kennelijk staande binnen dese stad in 
   de Vijhestraat tusschen het huijs daar den Rector woond 
   ter eenre, en op de hoek van de pesthuijs straat met de 
   schuur daar in ter andere sijde met alle lasten, lusten 
   en servituten, doende in ordinaris verponding f 9 – 10 – 6 
   en aan straatgeld 3 - : - : voor eene somma van drie 
   duijsent en vijf hondert gulden vrij geld, waar van Compa- 
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   rant in sijn vooraangetogen qualiteijt bekent voldaan 
   en betaalt te zijn, des beloofde voorsr. huijs te wagten 
   en te wharen kommervrij, en alle voorpligt tot 
# het heerstede geld  de verponding 1782 #, en het straatgeld tot meij 1784. 
  ult. junij 1783.   daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder verbindende 
   ten dien eijnde de personen en goederen van sijn voorsr. 
   principalen ten bedwang en submissie als na regten. 
   Actum Harderwijck den 18 meij 1784. 
1784. 18. meij geprotho-  Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde 
coll. ten nieuw protho-  Boon van Voorst en Jannetje Walter eheliedr, welke 
coll. Rubr Vijhe straat  bekenden voor sig en haare erven opregt en deugde- 
fo 73    lijk schuldig te wesen, wegens ter leen opgenomen en 
ten aansien van de   ontfangen penningen aan Lubbertus Bunskerken 
Burgtogt Rubr Wulle  en Hendrik Cirkel junior als tijdelijke provisoiren 
wevers straat fo 233.  van het dijaconie weeshuijs binnen dese stad, ingevolge 
   autorisatie van de Heeren van de Magistraat d.d. 
   3. meij 1784 een capitale summa van twee duijsent en 
   vijfhondert gulden ad 20 stuijvs ’t stuk, en daar voor 
   beloofde jaarlijks op den verschijndag ( die wesen sal den 3 meij 
   1785 de eerste en soo vervolgens :) te betalen drie 
   gulden thien stuijvers van ijder hondert, en daar mede 
   te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar 
   op gemelte 3. meij sal kunnen geschieden, mits drie 
   maanden bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte 
   kosten verbinden Comparanten in specie een Huijs, erf, en 
   schuur en verdere ap en dependentie staande binnen dese 
   stad in de Vijhe straat, naast het huijs daar den Rec- 
   tor in woond ter eenre en het pesthuijs straat ter andere 
   sijde, soo en als het selve gekoft, en aan Comparanten ge- 
   transporteert op d. 18 Meij 1784. door den predikant Willem  
   Wilbers als volmagtiger van Dr Reijnier Prins en Johanna  
   Antonia Wilbers ehelied. tot welker aankoop dese penñ 
   mede gestrekt hebben, stellende verder haare personen 
   en goederen ten bedwang en submissie als na regten, 
   met renunciatie van alle exceptien deese eenig- 
   sints contrarierende in specie van ongetelden gelde. 
   Des compareerden meede Thomas Jan Walter en Erwerda  
   Leij ehelieden, welcke verklaarden bij dese sig te 
   stellen als Borgen, en tegelijk als debiteuren princi- 
   paal, onder renunciatie van alle exceptien in specie 
   van ordre, en divisie, en de vrouw van het beneficium 
   s. consulti velle jani en authentica siqua mulier, van 
   welke bekende naa genoegen geinformeert te zijn, 
   en wel tot meerder securiteijt van gemelte capitaal ad 
   twee duijsent en vijfhondert gulden benevens de renten 
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   en onverhoopte kosten, daar toe verbindende haare personen 
   en goederen en wel in specie haar lieder huijs in de wulle- 
   wevers of luttekepoort straat, soo en als het selve door 
   haar bewoont werd alles ten effecte als na regten. actum 
1784. 18. meij geprotho- Harderwijck den 18 meij 1784. 
coll. ten nieuwe pro-  Voor deselve Schepenen compareerden Boon van Voorst 
thocoll. Rubr Vijhe   en Jannetje Walter Ehelieden, en bekenden wegens opge- 
straat fo 73.   nomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deug- 
   delijk schuldig te weesen aan mevrouwe A. Schrassert 
   weduwe van de Heer G.H.J. Marklof ofte haare erven 
   eene capitale somma van een duijsent caroli guldens 
   ad 20. st. het stuk, daar van sij jaarlijks beloofden 
   te betalen eene renthe van drie gulden en thien stuij- 
   vers van ijder hondert ende sulks tot de finale aflosse 
   toe, dewelke ook alle jaar op den verschijndag, heden 
   over een jaar de eerste, sal kunnen geschieden mits de 
   opsage een vierdeel jaars bevorens van een van beide sijden 
   geschiede. Tot securiteijt van welk capitaal, rente en 
   kosten, de comparanten hebben verbonden haar personen 
   en goederen, en tot meerder securiteijt tot een speciaal 
   onderpand gestelt haar huijs erve en schuuren staande 
   binnen dese stad in de Vehe straat, naast het huijs 
   van den Rector van het Veluwsche Gijmnasium ter 
   eenre en ’t pesthuijs straatje ter andere sijde, soo en als 
   sij ’t selve van de Heer Prins en Vrouw hebben aangekoft 
   en hebben daar en boven sig de borgen als principaal ge- 
   stelt de personen van Thomas Jan Walter en Erwerda  
   Leij ehelieden beide present, die daar toe verbindende 
   haare personen en goederen met submissie als nae regten, 
   onder renunciatie van alle exceptien, in sonderheijt van 
   die van ongetelden gelde en ten aansien van de 4. compa- 
   rante van het senatus consult. vellijan. en auth. habita 
   in cod. si qua mulier, ten einde om ten allen tijde alle 
   hinder en schade aan een en andere te verhalen, en ten 
   effecte als naa regten actum den 18. meij 1784. 
   Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerde 
   onsen meeden Raads Vrind de Heer H. van Westervelt 
   Heer van Essenburg, dewelcke verklaarden in optima for- 
   ma juris te constitueren en volmagtig te maken sulks 
   doende kragt deeses. mr. J. Gelderman junior advocaat 
   binnen dese stad tam ad negotia quam ad lites, ten einde 
   om naamens de Heer Comparant te erschijnen voor den 
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   Hoog Adelijken Land gerigte van Veluwen, en wel speci- 
   aal in den Banke te Putten, om aldaar voor den Heer 
   Comparant waar te neemen soodane saaken, als de 
   Heer Comparant heeft tegens Rijk Besselsen, Hendrik  
   Jansen, Arien Jansen, en Aelt Ariensen, daaromtrend 
   alle termijnen van rechten te respicieren en sententien 
   en decreten te aanhoren, deselve ten uijteinde, en tot 
   de finale executie te vervolgen, van de nadelige te 
   appelleren, voorts ook caveren, accorderen, transfigeren en 
   generaliter tam agendo quam defendendo, soo in als 
   buiten regten de Heer Comparant te representeren. 
   en alles te doen en te verrigten, wat de Heer Compa 
   rant selfs present zijnde, soude kunnen mogen en 
   ook moeten doen, en alschoon het een of ander of ander 
   in deese waare geomitteert, ofte tot het een of ander 
   een nader en specialer volmagt gerequireert wierde 
   soo wilde de Heer Comparant het selve als in deese 
   volkomen geinfereert gehouden hebben, alles met magt 
   van substitutie, belofte van ratihabitie en in- 
   demniteijt ceterisque clausulis de jure solitis ac ne- 
   cessarus actum binnen Harderwijck op den 21. meij 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Willem  
   Evertsen en David van Asselt, welcke loofden en Burgen 
   wierden als voorvank regt is voor het erf en sterfhuijs 
   van Gerret Martensen, des beloofden Hendrik Claver 
   in Huijwlijk hebbende Luijtje Alberts, sig mede 
   sterk makende voor Peter Albertsen, Marte Alberts 
   Gijsbert Albertsen, Hendrik Albertsen, sig sterk ma- 
   kende voor Cornelis Budding in huijwlijk hebbende Jacobje  
   Alberts, Gerret Alberts, Geurt Roest in huijwlijk hebbende 
# voor Jacob van Wemelen  Willemtje Alberts, Eldert Jansen sig mede sterk 
in huijwlijk hebbende pe-  makende # voor Luijtje Jans, Willem Jansen en Ger- 
tronella Willems, Martin  rit Jansen, alle neven en nigten, en aldus erfgena- 
Jansen voor sig en sig mede  men ab intestato die beloofden voorsr Burgen te 
sterk makende   vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is Actum Harder- 
   wijck d. 22 Meij 1784 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde Mevrouwe Barta  
   Eva Brouwer weduwe van wijlen de Heer en mr. G.G.  
   Sandberg in leven Burgermeester en secretaris der 
   stad Elburg thans woonagtig alhier en in deese soo 
   veel nodig geassisteert met mr H.J. Ardesch als 
   haaren gekoren momber, en verklaarden in de beste en 
   bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
   te maken kragt deses de Heer Wilhem van Barnevelt 
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   Apothecer woonagtig te Amsterdam ten einde om 
   naamens de Vrouwe Comparante alle saken die sij tot 
   Amsterdam of elders in de provincie van Holland reets 
   heeft, of nog verkrijgen, en aan geconstitueerde opgegeven 
   mogte werden waar te neemen, speciaal met betrekking 
   tot de geredresseerd + generale Nederlandsche Lijfrente compagnie in- 
   gegaan den 1. meij 1781, haar interesse waar te nemen, en 
   als ’t nodig is haar persoon te representeren van den admi- 
   nistrateur Nicolaas Tiedeman of daar het anders behoord 
   haare jaarlijkse lijfrente te ontfangen, daar voor Quiteren, 
   en wijders tam generaliter quam specialiter te doen en laa- 
   ten geschieden het geene de Vrouwe comparante selfs pre- 
   sent zijnde soude konnen of moeten doen, ofschoon al 
   een nader off speciaelder volmagt wierd vereijscht, ’t welk 
   Comparant wil houden als of alhier woordelijk geinfereert 
   ware, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
   en indemniteijt onder verband en submissie als na regten 
   actum den 22 Meij 1784 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen als overweesmeesteren 
   compareerde Willem Hartgersen sig willende verandersaten 
   heeft naa voorgaande examinatie des boedels in presentie 
   van onder staande voogden aan sijn twee minderjarige 
   kinderen met naamen Jan Willemsen en Hartger Wil- 
   lemsen bij wijlen Naaltje Jans ehelijk verwekt voor s’moe- 
   ders versterf bewesen. 
   seven bedde lakens 
   ses kussens sloopen 
   twintig hembden 
   twintig mutsen 
   seven kroplappen 
   drie stiklijven 
   drie schorreldoeken 
   een regen kleed 
   vijf rokken 
   vier jakken 
   twee paar hembd roks mouwen 
   twee hoetjes 
   een paar mofjes 
   een psalmboek met sijlvere krappen 
   een silvere beugel met de tas 
   twee silvere spelden 
   welcke goederen onder de bewaring van sijn broeder Jan Hart- 
   gersen als mede voogd sullen verblijven. 
   daar en boven heeft Comparant in gelden aan sijn twee voor- 
   schreven kinderen bemaakt saam drie hondert en twintig 
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   gulden te betalen ijder sijn aandeel, als deselve sal meer- 
   derjarig zijn, tot securiteijt van dese penningen en verdere 
   gespecificeerde goederen verbind den Comparant sijn persoon en 
   goederen om alle hinder en schade te kunnen verhalen 
   ten bedwang en submissie als na regten des beloofden 
   sijn voorsr. kinderen te sullen wagten en wharen voor alle 
   lastige boedelschulden, en verder aanneemt sijne twee 
   kinderen te reden kleden, en alimenteren en verders te 
   laeten leeren het geene sij tot haar bestaan nodig hebben 
   Hier waaren aan over en meede te vreden Cornelis Jansen 
   en Jan Hartgersen bij de Heeren van de Magistraat 
   aangestelt tot voogden 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
   Harderwijck den 22. Meij 1784. 
1784. 25 meij gepro-  Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden 
thocoll. ten nieuwe   Heijmen Miggelsen en Jacobje Jacobs eheld., en bekenden 
prothocoll Rubr ooster  aan Jacobus, Cornelia, Andreas, Jan Hendrik en Maria 
wijk fo. 353.   Apeldoren kinderen en erfgenamen van wijlen Burgermr 
   Jan Apeldoren en Vrouw Elisabeth van Kolk opregt en 
   schuldig te wesen eene somma van vijfhondert negen en 
   vijftig guldens 17. stuijvers en 4. penñ procederende wegens 
   een rekening van kalk steen etc een somma van  f 204 – 8 – 
   dan wegens uijtgeschoten penñ - - - - - - - - - - - - -  355 – 9 – 4. 
   alles salvo calculo et deducto probabili solute       f 559 – 16 – 4. 
   voor welke penningen de comparanten met haaren vrijen 
   wille naa volkomen informatie van verwillekeurings 
   regten hebben verbonden, en bij parate executie ende aan- 
   keringe verwillekeurt, doende sulx kragt deeses alle haare 
   gerede goederen, bestaande haar inboedel, fuijken, netten 
   en all wat onder het gereede betrekkelijk is, als mede alle 
   de ongerede goederen, in specie een huijs in den oosterwijk 
   soo als bij comparanten bewoont en gebruijkt word, niets 
   daar van uijtgesondert, om alle hinder en schade met 
   de kosten daaraan te verhaalen, met renunciatie van 
   alle exceptien den inhout deses eenigsinta contrarierende 
   in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck den 25. 
   meij 1784. 
     Acte van aperture 
   Wij Jan Bavius de Vries en mr Jan Hendrik Apeldoren 
   Schepenen der stad Harderwijck, vertredende de plaatsen van 
   wijlen mr. J.W.V. d. Graaff, en mr. N.W. de Meester Schepe- 
   nen der stad Harderwijck, doen kond en certificeren mits 
   desen dat wij opheden versogt en gecompareert zijn ten sterf- 
   huijse van Evert Creenen in leven Eheman van Rijkje  
   Geurts, en aan ons aldaar door boven gemelte Rijkje Geurts 
   is overgegeven een besloten instrument luijdende de su- 
   perscriptie als volgt; Compareerde voor ons ondersr. Schepenen 
   der stad Harderwijck Evert Creenen en Rijkje Geurts echtelr. 
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   = dewelke gesond van lighaam en verstand aan ons overgaven het 
   = ingesloten papier met verklaringe daar in begrepen te zijn 
   = haarer beijder uijtterste wille, die sij begeerden dat naa haar 
   = overlijden sou werden agtervolgt, als haar testament, codicil 
   = of andere betere forme. oirkonde onser betekening en 
   = beseguling actum Harderwijck den 10. Meij 1751 was nevens 
   = twee cachetten in rooden lakke getekent J.W.V. d. Graaff 
   = N.W. de Meester 
   met versoek dat wij onse segulen en ondertekeningen wilden re- 
   cognosieren, en al nu ’t selve in debita forma doen opnemen, en leesen 
   laaten, dat wij vervolgens de betekeninge en besegulingen heb- 
   ben gerecognosieert, en alles bevonden gaaff ongeviteert en 
   ongeernielleert, waar naa wij dan ook die openinge hebben  
   laeten doen, en daar in gevonden de inleggende besegulde dispo- 
   sitie die mede geopent zijnde wij door mr. H.J. Schrassert ver- 
   tredende de plaats van onsen absente secretaris mr. Abr. van  
   de Graaff hebben op en voor laeten leesen soo en als ’t een en 
   ander desen bij transfix onder het cachet van gem. mr H.J. Schras- 
   sert loco secret. geannexeert is. in presentie van voorñ Rijkje  
   Geurts, Aaltje Creenen, Arend Creenen, Wijmtje Jans, Alida  
   Creenen en Agniesje Creenen 
   Oirkonde onser betekeninge en besegulinge binnen Harder- 
   wijck den 29. Meij 1784 was nevens twee cachetten in swart 
   lak getekent J.B. de Vries. J.H. Apeldoren in margine stont 
   een transfix met rood lak gecachetteert en getekent  H.J. Schras- 
   sert loc. secret. 
     Superscriptie 
   Compareerde voor ons ondersr Schepenen der stad Harderwijck Evert  
   Creenen en Rijkje Geurts echteluid. dewelke gesond van lichaam 
   en verstand, aan ons overgaven het ingesloten papier met verklaringe 
   daar in begrepen te sijn haarer beijder uijtterste wille, die sij begeerde 
   dat naa haar overlijden zou werden agtervolgt als haar testament 
   codicil of andere betere forme. 
   oirkond onser betekening en beseguling actum Harderwijck den 
   10. meij 1751. was nevens twee cachetten in rooden lak getekent 
   J.W. v. d. Graaff N.W. de Meester 
      Testament  
   Wij Evert Creenen en Rijkjen Geurts echteluijden doen cond en verklaren 
   hiermede dat wij uijt onderlinge liefde elkanderen en den een den 
   anderen legatere ende bemake doende sulks reciproce kragt deeses 
   het vrugt gebruijk van alle onse goederen soo gerede als ongerede, 
   mits gaders ook van ’t geen tot ons lijf is gehorende, welcke de eerst 
   stervende sal koomen natelaten, soo dat de langst levende deselve 
   na tugt regten sijn ofte haar leven lang sal gebruijken sonder tegen 
   spraak van ijmand 
   Wijders is mij Evert Crenen mijn laatste en uijtterste wille dat mijn 
   voorsoon Gerret Evertsen Creenen bij wijlen Stijntje Gerrets ehelijk ver- 
   wekt, naa mijn dood uijt mijn natelaten goederen voor sijn aandeel 
   en erfportie sal trekken ende genieten een summa van twee 
   hondert caroli guldens, met dewelke hij sig ten vollen sal moeten  
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   besadigen, sonder te kunnen sustineren uijt kragt van Huijw- 
   lijks voorwaarde als anders, eenige verdere op of aanspraak op mijn 
   natelaten goederen te hebben, van welke twee hondert gul- 
   dens mijn tegenswoordige Huijsvrouw Rijkje Geurts het vrugt 
   gebruijk sal behouden haar leven lang, ofte die gemelte 
   twee hondert guldens aan hem overgeven, als het jonkste 
   mijner kinderen bij haar ehelijk verwekt, tot sijn mundige 
   daagen sal zijn gekomen, tot haar keur 
   Soo mijn voornoemde voorsoon inmiddels sonder echte 
   lijfsgeboorte mogte koomen te overlijden die gemelte twee 
   hondert gulden als dan op mijn kinderen egalijk versterven 
   behoudende egter mijn tegenswoordige Huijsvrouw Rijkje  
   Geurts het vrugtgebruijk haar leven lang, dus begerende 
   dat deese in de beste forme sal bestaan, en het uijtterste 
   effect sorteren oirkond onser betekening en besegeling bin- 
   nen Harderwijck den 9. April 1751, was nevens twee ca- 
   chetten in rooden lak, met diverse handen getekent Evert  
   Krenen en Rijkje Geurts 
         Ru

.  29. meij 1784. 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde 
   Hendrica Vosselman geassisteert met Jan Hendrik Pries- 
   ter, en binnen dese stad woonagtig, te kennen gevende 
   dat haar suster Harmijntje Vosselman deser dagen is komen 
   te overlijden, waar van sij Comparante eenig en universeel 
   erfgenaam is, en vermits de obligatien en verdere effecten 
   van de nagelaten boedel van haar suster Johanna Vosselman 
   weduwe van de Heer Abraham Stactius in leven predikant 
   te uijtgeest, voor de helft waare gedevolveert op haar over- 
   leden suster Harmijntje Vosselman, en thans bij haar overlij- 
   den op haar Comparante zijn verstorven dien volgens de 
   Heeren Willem en Vincent van Oukerken saam en ijder 
   afsonderlijk te constitueren en magtig te maaken doende 
   sulks kragt en mits deses, ten eijnde om ten aansien van 
   de verstorvene halfscheijt der obligatien en verdere effecten 
   wederom en tijds het collateraal aan te geven en te betalen 
   in naame en ziele van de Comparante dese aangifte met 
   eede te bevestigen, voorts de obligatien en verdere effecten van 
   dien boedel te verkopen, daar van behoorlijk transport te doen, voor 
   aale namaning te caveren, penningen t’ontfangen, daar voor 
   te quiteren, den boedel tot liquiditeijt te brengen, de penningen 
   daar overschietende op de convenabelste wijse over te maken 
   ofte op eene avantagieuste wijse te beleggen, en verders te 
   doen en te laaten geschieden, wat sij comparante present zijnde 
   soude kunnen en moeten doen, alles met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt onder verband en 
   submissie als naa regten actum Harderwijck den 7. Junij 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerden Aard Hendrik Drost 
   en Jan Moojen, welcke loofden en burgen wierden voor het 
   erf en sterfhuijs van Abraham Wakker, des beloofden Jan van 
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   Wijngaarden, Claas van Wijngaarden, Barend Ulrick in huijwlijk hebbende 
   Grietje van Wijngaarden, sig saamen sterk makende voor Gerret van  
   Wijngaarden thans uijtlandig, Gerret van Nijendaal en Eijbarta Egge Eheld. 
   te saamen erfgenamen ijder voor sijn aandeel van de overledene, voorsr 
   Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is actum in Harder- 
   wijck den 8. junij 1784. 
   Voor De Wolff van Westerode en Scheltinga Schepenen compareerde 
   Abraham Wakker, zijnde gesont van verstand, en verklaarde niet gaarne 
   van dese wereld te willen scheijden sonder alvorens over sijn tijdelij- 
   ke goederen 3 gedisponeert te 2 hebben, te meer, na dat bevorens 
   een generale verdeling over de nagelaten goederen wijlen sijn 
   huijsvrouw Geertruijd Wijnkoop met des selfs erfgenamen ge- 
   maakt en gesloten is breder in een opgerigt magescheijt vervat quo 
   relatio 
   dienvolgens vooraf casserende en te niete doende alle voorgaande 
   dispositien, welke voor heen mogte besproken ofte gemaakt zijn, 
   en nu in dese verklaarde sijn laatste en uijtterste wille te zijn, 
   namentlijk dat naa doode van Comparant sijn Neev Gerret Wak- 
   ker voor uijt tot een legaat sal trekken alle Comparants klederen 
   soo linnen als wollen tot sijn lijf gehorende 
   daarenboven sal deselve Gerret Wakker, benevens Comparants 
   Nigt met name Egberta Egge tot een legaat hebben en be- 
   houden ’t overige Comparants linnen, als mede all het onge- 
   munt goud en silver, onder die mits dat beijde voorñoemde G. Wak- 
   ker en E. Eggen daar voor Comparant sullen laeten begraven, soo 
   en als sijn overledene huijsvrouw begraven is 
   dat eijndelijk, en ten opsigte der contante penningen, soo wel 
   die na doode bij den Comparant sullen gevonden werden, als mede 
   de besegde, in drie stuken of portien sullen verdeijlt of genoten 
   worden, namentlijk een geregte derde portie aan meergemelte 
   Gerret Wakker, ook ⅓ aan voornoemde Eijberta Eggen, als mede 
   ⅓ aan de kinderen van Marretjen Wakker 
   Welke goederen en penningen een ijder onverhindert na mijn 
   dood sal trekken, hebben en behouden, en dus te samen den 
   boedel, voor soo verre een ijder daar in bevoordeelt is, in der  
   minne verdeijlen, dus begerende dat dit naa mijn dood sal effect 
   sorteren, het zij als testament, codicil, of als een verdeijlinge 
   der goederen tussen mijn naverwanten, soo en als sulx naa 
   regten sal kunnen bestaan 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegult 
   op den 14. Januar. 1768 was nevens twee cachetten in rooden lak- 
   ke getekent R.C.W. de Wolff van Westerode Eco Scheltinga 
          Ru. 8 junij 1784. 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Berend  
   Gerretsen en Evert Hoojberg, welcke loofden en wierden Bur- 
   gen voor het erf en sterfhuijs van Peter Hendriksen des 
   beloofden Jan Priester en Neeltje Peters Ehelied. deesen 
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   voorsr. burgen te sullen guaranderen als regt is actum 
   den 8 Junij 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerden deselve comparanten 
   welke loofden en wierden Burgen voor het erf en sterf- 
   huijs van Hermina Vosselman des beloofde Hendrikje  
   Vosselman haare voorschreven Burgen te sullen 
   guaranderen als regt is actum den 8 Junij 1784. 
   Voor Scheltinga en De Vries Schepenen compareerden Peter  
   van Nunspeet en Johanna Schrassert ehelieden gesond 
   van lighaam en verstand verklaarden voor af te casseren dood 
   en te niet doen alle haar vorige dispositien, en in specie 
   die dispositie welke sij lieden op den 22 junij 1759 voor twee 
   deser stad Schepenen hebben geformeert en opgerigt, wederom 
   op nieuws disponerende over hare tijdelijke goederen in deser 
   voegen 
   Dat sij Comparanten tot haar universele erfgenamen insti- 
   tueren en aanstellen haar lieder dogter met name Etta  
   Helena van Nunspeet benevens des selfs tegenwoor- 
   dige Egtgenoot Hendrik Cirkel, en bij voor overlijden haar 
   lieder wettige descendenten en alle haare gereede en onge- 
   rede goederen hoe ook genaamt en waar gelegen, mits gaders 
   haar lieder actien en crediten niets uijtgesondert, omme deselve 
   goederen na dode van beijde Comparanten in een volkomen ei- 
   gendom te hebben en besitten buijten tegen segging van iemand 
   zullende egter verpligt zijn om binnen een halv jaar na 
   dode van beijde dese comparanten uijt te keeren aan 
   de drie kinderen van des eerstens comparants overledene 
   soon Cornelis van Nunspeet met naame Geertruijd van  
   Nunspeet Peter van Nunspeet en Jan van Nunspeet aan 
   ieder de somma van 100 caroli glds. eens, uijtmakende dus 
   te saamen genomen, drie hondert guldens, en welcke drie 
   hondert guldens, benevens een somma van 600 glds te voren 
   aan derselver vader, door de testateuren reets verstrekt, en tot 
   aankoop van een tjalk opgeschoten, benevens andere voor- 
   delen door hem reets genoten, hen lieden sal strekken tot de 
   legitime of filiale portie hun ten aansien van des eerstes 
   Comparants nalatenschap jure representationis compete- 
   rende en hen lieden voor soo ver nodig daar toe instituerende 
   mits desen. 
   Verder legateren de Comparanten aan de dogter van Johanna  
   Petronella van der Horst, met name Etta Helena  
   van der Horst de somma van een hondert guldens, dog dese quam 
   te sterven voor dode van de langst levende der Comparanten 
   die somma wederom sal erven en versterven op haar lieder 
   dogter Etta helena van Nunspeet, haar Egtgenoot of wet- 
   tige descendenten, mede uijt te keeren een halv jaar na 
   doode van de laatste der Comparanten. 
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        en uijtterste dispositie na dode  
   Begerende de Comparanten dat dese haare laatste van de laatste deser com- 
   paranten effect sal sorteren en als testament legaat, codicil 
   of andere beter forme sal werden agtervolgt 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en besegelt binnen Har- 
   derwijck den 11. junij 1784. was nevens twee cachetten in 
   rooden lak getekent Eco Scheltinga J.B. de Vries 
      Acte van aperture 
   Wij mr Jan Hendrik Apeldoren en doctor Marten Steven van  
   Cooth Schepenen der stad Harderwijck, doen kond en certificeren 
   mits desen, dat wij opheden versogt en gecompareert zijn ten sterf- 
   huijse van de Hoog welgeboren Jonckvrouwe Helena Petronella  
   van den Clooster Zaliger, en aan ons aldaar door de Heer en mr. O.D.  
   Wakker in qualiteijt als executeur testamentair is overgegeven 
   een besloten dispositie luijdende de superscriptie als volgt 
   Voor ons ondersr Schepenen der stad Harderwijck compareerde de 
   Hoog welgeboren Freulijn Helena Petronella van den Clooster 
   gesond van lichaam haar verstand volkomen magtig, met 
   ons gaande en staande, verklaarde in dit besloten papier be- 
   grepen te zijn haar laatste en uijtterste wille, versoekende 
   dat deese immediaat naa haar overlijden mag werden geopent, 
   stellende tot Executeur de Heer mr O.D. Wakker Advocaat 
   voor den Ed. Hove van Gelderland, met soodane magt als een 
   Executeur testamentair competeert, voorts dat het selve 
   sal gelden als na rechten behoort aldus bij ons, en den secre- 
   taris getekent en gesegult binnen Harderwijck den 29. Junij 1779 
   was nevens drie cachetten in roden lakke getekent. J.H.  
   Apeldoren M.S. van Cooth, Abr. van de Graaff secret, met ver- 
   soek dat wij onse ondertekeningen en segulen wilden recognos- 
   ceren, en het selve in debita forma doen openen en leesen 
   laaten, dat wij vervolgens onse betekeningen en besegulingen 
   hebben gerecognosceert, en alles bevonden gaaff, ongevitieert 
   en ongecancelleert, waar naa wij dan ook die opening heb- 
   ben laeten doen, en daar gevonden de inleggende besegulde dis- 
   positie, die mede geopent zijnde, door onsen mede Raads Vriend 
   mr. H.J. Schrassert, vertredende de plaats van onsen absenten 
   secretaris mr. Abr. van de Graaff is op en voorgelesen, soo als ’t een en 
   ander deesen bij transfix onder het cachet van gemelde mr H.J. 
   Schrassert loc. secret. geannexeert is gedaan in presentie van J.R. 
   F. Huguenin, en vrouwe Helena Geertruijda van den Clooster Ehe- 
   lieden, en Vrouwe R.G.G. van Holthe geboren van den Clooster, ge- 
   assisteert met mr H.J. Ardesch, versoekende de Heer mr 
   O.D. Wakker Executeur testamentair registrature deeses 
   en vrouwe R.G.G. van Holthe copie, oirkonde onser bete- 
   keningen en beseguling actum Harderwijck den 12. Junij 1784 was 
   nevens twee cachetten een in swart en een in rood lak gedrukt 
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   getekent J.H. Apeldoren. M.S. van Cooth, op het transfix 
   stont een cachet in rood lak gedrukt en getekent H.J.  
   Schrassert loc. secret. 
          Superscriptie 
   Voor ons ondersr. Schepenen der stad Harderwijck compareerde de 
   Hoogwelgeboren Freulijn Helena Petronella van den Clooster 
   gesond van lichaam, haar verstand volkomen magtig, met 
   ons gaande en staande, verklaarde in dit besloten papier 
   begrepen te zijn haar laatste, en uijtterste wille, versoe- 
   kende dat dese immediaat naa haar overlijden mag werden 
   geopent, stellende tot Executeur den Heer mr. O.D. Wakker 
   Advocaat voor den Ed Hoove van Gelderland, met soodaene 
   magt als een executeur testamentair competeert, voorts 
   dat het selve sal gelden als nae regten behoort, aldus bij ons 
   en den secretaris getekent, en gesegult binnen Harderwijck 
   den 29. Junij 1779. was nevens drie cachetten in rood lak ge- 
   drukt getekent. J.H. Apeldoren M.S. van Cooth Abr van  
   de Graaff secret. 
   op de enveloppe stonden alleen twee cachetten van de Hoog  
   Welgeboren Freulin Helena Petronella van den Clooster in 
   rooden lakke gedrukt  
  Testament 
   ik Helena Petronella van den Clooster in overweging genomen 
   hebbende de sekerheijd des doods, en de onsekere tijd en uure 
   van dien, en dat ik uijt dese wereld niet begere te scheijden 
   voor en alleer ik naeder over mijne tijdelijke goederen, mij 
   door God Almagtig verleent, gedisponeert hebbe 
   Soo verklaare mijne wille en begeerte te zijn, dat mijne 
   Testamentaire dispositie, welke ik, den 14. Julij 1769 voor 
   Heeren Schepenen der stad Zwolle hebben gepasseert, in soo 
   verre effect sorteren sal, als ik daar bij gewilt en begeert 
   hebbe dat mijne Nigten de Freulijns Helena Geertruijd  
   en Roelina Gardina, Gerbrich van den Clooster als een legaat 
   genieten sullen mijn aandeel in de Voskuijl met den dorencamp 
   en het geene mij daarin nog soude aan erven en aansterven 
   het welk ik all nog inhaerere 
   Soodanig, wanneer het mogte gebeuren dat mijne Nigte Roeli- 
   na Gijsberdina Gardina van den Clooster voor mij testatrice deeser 
   wereld mogte komen te overlijden, dat haare kinderen in Ehestand 
   verwekt bij den Hoog welgeboren gestrengen Heer Peter Adam  
   van Holthe in haar moeders plaatse sullen succederen. 
   en soo mijne Nigte Helena Geertruijd van den Clooster voor 
   mij testatrice mogt komen te overlijden, dan is mijne wille en 
   begeerte dat haar aandeel in de gemelte goederen de Vos- 
   kuijl, en den Dorenekamp sal genoten en geprofiteert 
   werden bij mijne Nigte Roelina Gardina Gerbrich van den 
   Clooster, of haare kinderen, welke bij mijn overlijden in 
   leeven sullen zijn. 
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   nog inherere ik, mijne gemelde dispositie van den 14. Julij 
   1763, voor soo verre ik daar bij aan het kinderhuijs tot Harder- 
   wijck gelegateert hebbe eene somma van twee hondert gulden, 
   ’t welck mede effect sorteren sal 
   doch all het overige daar bij vervat verklaar ik te revoceren 
   en te casseren, met wille en begeerte, dat deese mijne dis- 
   positie agter volgt sal worden om effect te sorteren 
   ik verklare dan all nu mijne begeerte en serieuse wille te 
   zijn, dat mijne Nigten de Freulijns Barta Gosina van Hol- 
   the en Alijda Andrea van Holthe, kinderen van den Hoog Wel- 
   geboren Gestrengen Heer Aalt van Holthe Burgermeester 
   der stad Harderwijck genieten, en profiteren sullen mijn huijs 
   en hoff door mij bewoont en gebruijkt wordende, soo en als mij 
   daar van op den 24 junij 1779 transport en opdragt gedaan is 
   met wil en begeerte invall een van beijde voor mij testatrice 
   mogt komen te overlijden, dat die portie alleen sal accereren 
   aan de langst levende van haar beijden 
   nog legatere en bemaake ik aan die selve mijne Nigten 
   van Holthe alle mijne klederen, linnen wollen met all 
   het geene tot mijnen lijve behoort, waar onder ik begrepen 
   wil hebben mijne klijnodien, juwelen, goud en silver off 
   andere ornamenten mede door mij gedragen zijnde, en tot mij- 
   nen lijve gehorende, all het welke ik begere dat door 
   die Nigten als prelegaten genoten sal worden, onder deselve 
   bepalinge en conditie, invall een van beijde voor mij testa- 
   trice mogt koomen te overlijden, als ik omtrend het legaat 
   van mijn Huijs hier voren gemelt hebbe 
   de gemelte legaten onvoegen voorschreven bij een iege- 
   lijk genoten zijnde verklaar ik omtrend alle mijne 
   overige goederen gerede en ongerede goederen actien en 
   crediten, niets uijtgesondert tot mijne Erfgenamen 
   te nomineren en te institueren de Freulijns Helena  
   Geertruijd van den Clooster, Roelina Gardina Gerbrich van  
   den Clooster, Bartha Gosina van Holthe en Alijda An- 
   drea van Holthe een ijder voor een geregte vierde gedeelte 
   soodanig invall mijne Nigte Roelina Gijsberdina Gardi- 
   na van den Clooster voor mij mogte koomen te overlijden 
   dat haare kinderen in Ehestand geprocreërt bij de Heer 
   Peter Adam van Holthe in haar moeders plaatse sullen 
   succederen 
   En eene of meer van mijne andere Nigten voor mij overlijdende 
   sal de portie van dien accrekeren aan de overige bij 
   mijn overlijden in leven zijnde. 
   all het welke ik will en begere dat nagekomen sal wor- 
   nagekomen den, sonder dat sig iemand daar tegen sal 
   mogen opposeren 
   dog dat selve onvermoedelijk in eenig gedeelte geschie- 
   dende sal deselve van mijne geheele nalatenschap gese- 
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   cludeert en verstokende zijn, en die portie accrekeren aan 
   die geene, welke mijne dispositie kome te agter 
   volgen en approberen 
   dit alles aan mij testatrice duijdelijk en distinct voorgele- 
   sen zijnde, verklare dat te wesen mijne vrije en wel 
   overbedagte uijtterste wille, welke ik begere, dat naa 
   mijn overlijden in allen leden en deelen van dien stipte 
   lijk agtervolgt, en naegekomen sal werden, het zij als 
   testament, codicil, gifte ter sake des doods, ofte 
   op sodane andere maniere, als dese het best nae regten 
   bestaan en effect sal kunnen sorteren, schoon alle ander- 
   sints nodige solemniteijten in desen niet geobserveert 
   mogten zijn. in oirconde der waarheijt, heb ik dese 
   getekent en gesegult in Harderwijck den 29 junij 1779 
   was nevens een cachet in rood lak gedrukt getekent 
   Helena Petronella van den Clooster. 
          Ru. 16. junij 1784 
 acte van apertur  Wij mr. Jan Hendrik Apeldoren en doctor Marten Steven van  
   Cooth Schepenen der stad Harderwijck, doen cond en certifice- 
   ren mits deesen, dat wij op heden versogt en gecompareert 
   zijn ten sterfhuijse van de Hoogwelgeboren Jonkvrouwe 
   Helena Petronella van den Clooster zaliger, en aan ons 
   aldaar door den Heer en mr O.D. Wakker in qualiteijt als exe- 
   cuteur testamentair is overgegeven een beslooten dispositie 
   hebbende bij transfix annex eene approbatie van de Heeren 
   van de Rekening in Gelderland in dato den 10. April 1783 s’nae 
   de middags om een uijhr de heeren goederen specterende, luij- 
   dende de acte van superscriptie als volgt 
   Voor ons ondersr Scheepenen der stad Harderwijck compa- 
   reerde de Freulijn Helena Petronella van den Clooster, met 
   ons gaande en staande haar verstand ten vollen magtig, soo 
   als ons gebleken is welke verklaarde in dit besloten papier 
   begrepen te zijn haar laatste en uijtterste wille, begerende 
   dat deselve nae haar overlijden sal werden geopent, en nae 
   Comparants dood gelden als testament, legaat, codicil off 
   andere betere forme, soo als het best nae rechten sal kun- 
   nen bestaan. Werdende door Comparante mits deesen den Heer 
   mr. O.D. Wakker advocaat voor den welEd Hoove provinciaal 
   van Gelderland versogt, en gequalificeert, om deese testamente 
   soo verre daar bij over Heeren goederen is gedisponeert, ter Camer 
   van Rekening in gelderland te versoeken de nodige approbatie, 
   en verders te doen, dat in desen werd vereischt. T’oirconde is deese bij 
   ons en den secretaris getekent en gesegult in Harderwijck den 8. 
   April 1783, was nevens twee cachetten in roode, en een in 
   swart lak getekent. J.H. Apeldoren. M.S. van Cooth. Abr.  
   van de Graaff secret. met versoek, dat wij onse onderteke- 
   ningen en segulen wilden recognosceren, en het selve in debita 
   forma doen openen en leesen laeten, dat wij vervolgens onse beteke- 
   ningen en besegelingen hebben gerecognosceert, en alles bevonden gaaff 
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   ongevisceert en ongecancelleert, waar nae wij dan ook die ope- 
   ninge hebben laeten doen, en daar in gevonden de inleggende 
   dispositie die meede geopent zijnde door onsen mede Raads 
   vriend mr H.J. Schrassert, vertredende de plaats van onsen 
   absente secretaris mr Abr Abr. van de Graaff, is op en voorgelesen, gelijk mede 
   de acte van approbatie van die van de Rekeninge in gelder- 
   land soo als het een en andere deesen bij transfix onder het 
   cachet van gemelde mr. H.J. Schrassert loc. secret. geannexeert 
   is, gedaan in presentie van J.T.F. Huguenina en Vrouwe 
   Helena Geertuijda van den Clooster Ehelieden, en Vrouwe R.G.G.  
   van Holthe geboren van den Clooster geassisteert met mr 
   H.J. Ardesch, versoekende den Heer mr. O.D. Wakker executeur 
   testamentair registrature deses, en Vrouwe R.G.G. van Holthe 
   gebooren van den Clooster, als mede de Freulijn A.A. van Holthe 
   copie. T’oirkonde onser betekening en besegelinge actum Har- 
   derwijck den 12 junij 1784. was nevens twee cachetten een in 
   swart en een in rood lak gedrukt getekent J.H. Apeldoren 
   M.S. van Cooth op het transfix stond een cachet in rood lak gedrukt 
   en getekent H.J. Schrassert loco secretar. 
superscriptie   Voor ons ondersr. Schepenen der stad Harderwijck compareerde de 
   Freulijn Helena Petronella van den Clooster met ons gaande 
   en staande haar verstand ten vollen magtig, soo als ons ge- 
   bleken is, welke verklaarde in dit besloten papier begrepen 
   te zijn haar laatste en uijtterste wille begerende dat de 
   selve naa haar overlijden sal werden geopent, en na Comparants 
   dood gelden als testament legaat codicil, off andere betere 
   forme, soo als het best nae rechten sal kunnen bestaan 
   Werdende door Comparante mits deesen de Heer en mr O.D. Wakker 
   Advocaat voor den WelEd Hoove provinciaal van Gelderland 
   versogt en gequalificeert, om dese testamente, soo verre daar bij 
   over Heeren goederen is gedisponeert, ter Camere van Rekeninge 
   in Gelderland te versoeken de nodige approbatie en verders te 
   doen dat in deesen werd vereischt. T’oirkonde is dese bij ons en 
   den secretaris getekent en gesegult in Harderwijck den 8. April 1783. 
   was nevens twee cachetten in roode en een in swart lak gete- 
   kent J.H. Apeldoren M.S. van Cooth Abr. van de Graaff secr 
   op de enveloppe stonden alleen twee cachetten van de Hoog 
   welgeboren Freulijn Helena Petronella van den Clooster in swart 
   lak gedrukt 
Testament   Ik Helena Petronella van den Clooster, in overweging genomen 
   hebbende de sekerheijt des doods, en de onsekere tijd en uijre van 
   dien, en dat ik uijt deese wereld niet begere te scheijden voor en 
   aleer ik naeder over mijne tijdelijke goederen, mij door God 
   Almagtig verleent, gedisponeert hebbe 
   soo verklare voor aff te revoceren, casseren, en te annuleren alle  



 
523

ORAH 155     1784     fol. 257vso 
 
   voorgaande testamentaire dispositien, welcke gemaakt heb- 
   ben, insonderheijt mede die Testamenten, welke ik den 
   14. julij 1763 voor Heeren Schepenen der stad Zwolle en 
   den 29. Junij 1779 voor heeren Schepenen der stad Harderwijck 
   gepasseert hebbe, willende dat het selve geen kragt meer 
   sal hebben ofte behouden, en over sulks thans van nieuws 
   disponerende. Verklare om redenen mij hier toe permove- 
   rende te legateren en te bemaken aan mijne Nigte 
   Roelina Gardina Gerbreg van den Clooster, mijn aandeel 
   in een goed genaamt de Voskuijl, , met den doornencamp 
   en het geene mij daar in nog sal aanerven en aansterven 
   met alle ap en dependentien van dien om daar mede naa 
   welgevallen te kunnen handelen 
   en soo mijne gemelte Nigte R.G.G. van den Clooster 
   voor mij Testatrice deser wereld mogt komen t’overlijden, dan 
   is mijne wille en begeerte dat haare kinderen ehelijk 
   verwekt bij den Hoogwelgeboren gestrengen Heer Peter Adam  
   van Holthe, in haar moeders plaatse sullen succederen 
   Ik verklare verder mijne wille en begeerte te zijn dat 
   mijne Nigten de Freulijns Barta Gosina van Holthe 
   en Aleijda Andrea van Holthe kinderen van wijlen den 
   Hoog welgeboren gestrengen Heer Aelt van Holthe in lee- 
   ven Burgermeester der stad Harderwijck genieten en pro- 
   fiteren sullen mijn huijs en hoff door mij bewoont en 
   gebruijkt wordende, waar van aan mij testatrice op den 
   29 januarij 1779 transport en opdragt is gedaan 
   met wille en begeerte, invall een van die mijne nigten voor mij 
   Testatrice mogte komen te overlijden, dat de langstle- 
   vende dan mijn gemelde Huijs en Hoff alleen genieten 
   en profiteren sal met exclusive van alle anderen 
   Ik legatere en bemaake nog aan deselve mijne nigten 
   van Holthe alle mijne klederen, sijden linnen, en wollen 
   met all het geene tot mijnen lijve behoort, gelijk mede 
   mijne klijnodien, juwelen, goud en sijlver, en andere orna- 
   menten door mij gedragen en gebruijkt zijnde, en tot mijnen 
   lijve behorende, all het welke ik wil en begeer, dat door 
   mijne Nigten van Holthe als prelegaten genoten sal 
   worden 
   Soo het mogte gebeuren dat een van mijne Nigten van 
   Holthe voor mij testatrice komt te sterven, dan is mijn 
   wille en begeerte dat de langstlevende van haar beijde 
   all het geene voorschreven onder dit prelegaat of prelegaat 
   gemelt en begrepen hebben alleen sal hebben, en genie- 
   ten, en daar mede naa welgevallen sal mogen handelen 
   verders legatere, en bemake ik aan het kinderhuijs tot 
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   Harderwijck eens de somma van twee hondert guldens om binnen 
   de twee maanden nae mijn overlijden betaalt te werden 
   de gemelde legaten in voegen voorschreven bij een iegelijk ge- 
   noten, toe en aangedeelt zijnde, door mijnen Executeur 
   testamentair, is mijne wille en begeerte omtrend alle 
   mijne overige gerede goederen actien en crediten, als mede 
   omtrend mijne ongerede goederen 
   dat deselve in egale portien genoten en geprofiteert sullen 
   worden bij mijne drie Nigten de Freulijns Roelina Gerdina Gerbrech van den   
 Clooster, Bartha Gosina van Holthe, en Aleij- 
   da Andrea van Holthe, een ieder voor een gerechte derde gedeelte 
   deselve daar inne tot mijne erfgenamen nominerende en insti- 
   tuerende kragt deeses 
   soodanig invall mijne Nigte Roelina Gerdina Gerbreg  
   van den Clooster voor mij mochte koomen te overlijden, dat haare 
   kinderen in ehestand geprocreert bij de Heer P.A. van Holthe 
   in haar moeders plaatse voor een derde portie sullen succederen 
   Een of meer van mijne Nigten van Holthe voor mij over- 
   lijdende, sal de portie van dien accresseren aan de overige 
   van mijne drie Nigten, welke bij mijn afsterven in leven 
   sullen zijn 
   met all het welcke ik mij versekert houde, dat mijne 
   genomineerde en geinstitueerde erfgenamen genoegen sullen 
   neemen en approberen dese mijne dispositie in alle lide en dele 
   van dien aannemen en approberen 
   Dog soo een van alle onvermoedelijk sig hier tegens mogte 
   opposeren sal deselve van alles verstoken en gesecludeert zijn, 
   en sal die portie accreseren ten faveure van die gene wel- 
   ke deese mijne dispositie koome te ratificeren en te ag- 
   tervolgen. 
   En op dat dese mijne laatste en uijtterste wille punctueel sal 
   werden nagekomen en agtervolgt, soo stelle ik tot Executeur 
   van dit mijn testament, en Erffuijter van mijne naelatenschap 
   aan den Heer en mr. O.D. Wakker Advocaat in Arnhem, gevende 
   aan den selven sodane magt en authoriteijt, als aan Execu- 
   teurs en Erfuijters nae coustume en statuten deser stad, off 
   andersints nae rechten eenigsints is competerende 
   All het welcke aan mij Testatrice duijdelijk en distinct 
   voorgelesen zijnde, en dat het mijne vrije wille is soo 
   begeer ik ook dat deselve exact naa mijn overlijden 
   sal werden agtervolgt, en nageleeft, het zij als Testament 
   codicil legaat, gifte onder de levende, ofte uijt oorsake 
   des doods, ofte sodane andere wijse, als deselve het best nae  
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   regten sal kunnen volstaan om effect te sorteren 
   in waarheijds oirconde heb ik testatrice dese eijgenhan- 
   dig ondertekent en met mijne cachet bekragtigt bin- 
   nen Harderwijck den 8. April 1783 was nevens een cachet 
   in swart lak gedrukt getekent Helena Petronella van  
   den Clooster 
acte van approbatie   LS. 
van die van de Reke-   getekent 
ning in gelderland   T.W. van den Steen 
   Die van de Rekening in Gelderland, doen te weeten een iege- 
   lijk die deese sal voorkomen, hoe dat op huijden ter camere 
   erschenen is. mr. O.D. Wakker Advocaat voor den Hoove 
   van Gelderland, vertonende sekere beslotene testamentaire 
   dispositie met twee cachetten in rood en een in swart 
   lak uijtgedrukt, toegemaakt, waar van de superscriptie 
   luijt als volgt 
   Voor ons ondergesr. Schepenen der stad Harderwijck compa- 
   reerde de Freule Helena Petronella van den Clooster, 
   met ons gaande en staande, haar verstand ten vollen 
   magtig soo als ons gebleken is, welke verklaarde in 
   dit besloten papier begrepen te zijn haare laatste en uijt- 
   terste wille, begerende dat deselve nae haar overlijden sal 
   worden geopent, en nae Comparants dood gelden als testament 
   legaat, codicil, off andere betere forme, soo als het best 
   nae rechten sal kunnen bestaan: wordende door Compa- 
   rante mits deesen den Heer mr. O.D. Wakker Advocaat 
   voor den WelEd. Hoove Provinciaal van Gelderland versogt en 
   gequalificeert om desen testamente soo verre daarbij over 
   Heeren goederen is gedisponeert ter camere van Reke- 
   ninge in Gelderland te versoeken de nodige approbatie, 
   en verder te doen dat in deesen word vereijscht. T’oirkonde 
   is deese bij ons, en den secretaris getekent en gesegult 
   in Harderwijck den 8 April 1783, was nevens twee cachetten 
   in rood en een in swart lak uijtgedrukt getekent J.H. 
   Apeldoren M.S. van Cooth. Abr van de Graaff secret. en versogte 
   de Comparant in qualiteijt als bij voorschreven superscriptie 
   is uijtgedrukt, van deese testamentaire dispositie voor soo 
   verre de Heeren goederen daar in vermelt, aangaat, deser Ca- 
   mere approbatie, en sulks door brieven in forma. 
   Die voorschreven van de Rekening genegen wesende in dit 
   versoek, hebben gemelde Testamentaire dispositie voor 
   soo verre de Heeren goederen aangaat geapprobeert, en gecon- 
   firmeert, doende sulks kragt deeses, mits dat daar voor tot een 
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   recognitie aan handel L.Z. Brouwer keurmeester van Veluwen 
   betaalt sal werden een gout gl. van lzvv st. om daar aff in reke- 
   ninge te verandwoorden naa behooren. dit alles voorbehoudens 
   de Edele Mogende Heeren Staaten deses Furstendoms en Graaf- 
   schaps oire Heeren gelden, rijsvoeders, rookhoenders, en andere 
   verdere geregtigheden op den goede staande, en een ieder sijnes 
   goede rechten hier meden onbenomen. gegeven in de camer van 
   rekening des Furstendoms Gelre ende Graafschaps Zut- 
   phen te Arnhem onder het groot cachet der selvere camere 
   den 10. April 1783 s’nademiddags om een uijhr, was nevens een 
   opgedrukt zegul in een roode ouwel, en met een papiere ruijte 
   overdekt getekent G. Pronck, onderstond boven staande eene 
   ggl aan mij ondergesr qq voldaan was getekent G. Pronck 
          Ru den 16. junij 1784. 
   Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde de Hoog 
   welgeboren Freulin Helena Petronella van den Clooster, gesond 
   van verstand, haar memorie en uijtspraak volkomen magtig, 
   en verklaarde bij forme van codicil, en onverkort haar laatste 
   voorgaande dispositie, bij dese te legateren en bemaken 
   aan haar Neef Roedolf Otto van Holthe, soon van den 
   Heer Peter Adam van Holthe en Vrouwe Roulina Gijs- 
   bertina Gardina van den Clooster ehelieden een camp lands 
   gelegen buijten dese stad aan de lijksteeg, en soo als van 
   wijlen Haar Tante Gardina Gerberich van den Clooster 
   is heengekomen, en thans bij haar eijgendommelijk bese- 
   ten en bij doctor J. Apeldoren in pacht gebruijkt word, doende 
   in ordinaris verponding behalven de stads stuijvers een sum- 
   ma van f 2 – 16 – 12 
   Aan het Burgerweeshuijs binnen dese stad eene somma 
   van twee hondert guldens eens 
   Willende en begerende sij Comparante, dat het voorschreven 
   gelegateerde door Haar Erfgenamen sal uijtgekeert, en deese 
   na gekomen werden, als testament, legaat, codicil, off soo 
   en als best nae rechten sal konnen bestaan, en dat all 
   het geene sij bevoorens heeft getesteert, soo verre hier 
   niet tegen strijdig is, sijn volkomen effect sorteren sal 
   Actum en in oirkond onser betekening en besegeling in Har- 
   derwijck den 25. Februarij 1784. was nevens twee cachetten 
   in rood lak gedrukt getekent W. de Meester H.J. Schrassert 
          Ru 16. januari 1784. 
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   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde Hen- 
   rica Vosselman gesond van verstand, haar memorie 
   en uijtspraak volkomen magtig, en verklaarde bij 
   deesen onverkort sodane testamentaire dispositie als 
   sij, het zij alleen, of met haare overledene susters 
   gemaakt mogte hebben, bij deesen te bemaken en lega- 
   teren aan de gereformeerde diaconie binnen dese stad 
   een somma van drie hondert guldens, ten eijnde om 
   daar mede haar schoonste te doen, willende en begerende 
   dat die gem. f 300. gls. binnen twaalf weeken naa haar 
   overlijden aan de tijdelijke diaconie sullen uijtge- 
   reikt worden, en verders dat deese sal gelden als een legaat 
   testament, codicil, ofte soo en als best na regten kan 
   bestaan. 
   T’oirkonde hebben wij deesen getekent en besegult op 
   den 17. junij 1784 was nevens twee cachetten een in 
   ’t rood en een in ’t swart lak getekent H.H. Pannecoeck 
   J.H. Apeldoren 
   Voor deselve schepenen compareerden Jan Hendriksen  
   Priester en Neeltje Peters ehelied tutore marito, kinderen 
   en universele erfgenamen van wijlen haar vader Peter  
   Hendriksen. volgens acte d.d. 19 maart 1784. voor Heeren 
   Schepenen deser stad gepasseert, die bij ons gesien gelesen 
   en bevonden is sulks te behelsen, dewelke verklaarden kragt 
   deses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom 
   over te geven aan en ten behoeve van Peter Hesse en Ma- 
   ria Smeenk Eheld. ende haare erven, sodane Hof leg- 
   gende voor dese stad buijten de groote poort naast den hof 
   van Jan IJsendoren ter eenre, en een gemeen steegje 
   ter andere sijde, soo en als deselve op den 21. Februarij deses 
   jaars 1784 door wijlen gem Peter Hendriksen publijcq is 
   verkogt, en sulks voor een somma van drie hondert 
   vijf en seventig guldens vrij geld daar van de Comparanten 
   bekennen voldaan en betaalt te wesen, en dus geen regt 
   of eijgendom daar aan meerder te hebben of behouden, 
   belovende over sulks voorschreven parceel te sullen wagten 
   en waken kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
   die jaarlijks sonder de stads stuijvs is f 11 – 8 – 8 tot over 
   den jaare ordinar 1782 incluijs daar van afte doen als erf- 
   koops regt is, onder verband en submissie als na regten actum 
   17. junij 1784. 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde de 
   Heer Mr O.D. Wakker in qualiteijt als executeur en Erf- 
   uijter over den boedel en nalatenschap van wijlen de Hoog 
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   Welgeboren Jong Vrouwe Helena Petronella van den Clooster 
   en sisteerde J. Gelderman en R. Huijgen beijde in dese stad 
   wonende, welcke gelooft en haar tot Burgen geconstitueert heb- 
   ben als voorvanks regt is, voor het Erf en sterfhuijs van welgemelte 
   Freule van den Clooster, waar tegens den Heer Comparant in sijn 
   qualiteijt belooft, en aangenomen heeft de burgen te sullen vrijen 
   guaranderen, kost en schadeloos houden als regt is, onder verband 
   van de goederen en effecten tot den boedel van de Freule van 
   den Clooster gehorende, en voorts ten wedersijden met submissie 
   als na regten actum den 18. junij 1784. 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvanks recht is Dor P.G. Wijnstok en Jan van Luijk voor 
   het erf en sterfhuijs van wijlen de Heer Lieutenant Gerrit  
   Clemens Averkamp en vrouwe Gerdina van Boekhuijsen 
   ehelieden, des beloofden de Heeren Derk Avercamp en Gerret  
   Dwars als momberen van het onmundige kind van gemelte 
   Ehelieden met name Bartholt Gerret Willem Avercamp 
   deese haare voorñ burgen te vrijen en guaranderen als regt is 
   onder verband als na rechten actum den 2. julij 1784. 
   Voor Van Cooth en Heurdt Schepenen compareerden de Heer 
   en mr. Jacob Poelman Advocaat te Batenburg, in quali- 
   teijt als volmagtiger van mr Herman Jacob Hessufius en 
   Vrouwe Anna Hoes Ehelieden, zijnde den eerste Compa- 
   rant volmagtiger van de Heer Hendricus Florentius Hessufius 
   en de rato caverende voor sijne Broeder Drs Samuel Arnold  
   Hessufius en sijn suster Maria Christina Victor Ehelr, van de 
   Heer Willem Hessufius en Vrouwe Johanna Momma Ehelr 
   van de Heer Frans Carel Hessufius, van de Heer Carel Benjamin  
   Hessufius en Sijna van der Slede Eliedr, van de Heer Johan  
   Hessufius, pro se, en de rato caverende voor Cornelis Sonnevelt 
   en Amelia Hessufius Ehe., als mede Hermanna Hessufius 
   weduwe Boekelman, ingevolge acte van volmagt voor Ar- 
   noldus Coerman als stadhouder en Schepenen der stad en 
   vrije Heerlikheijt Batenburg de dato den 6. julij 1784, dan 
   nog als volmagtiger van de Heer T.C.D. Varencours en Juffr 
   frouw A.C. Hessufius ehelieden vermogens volmagt voor 
   G. van Laar onderscholt des ampts Epe, als geautoriseerde 
   van den Heere Landdrost van Veluwen en gerigtslieden mede 
   den 6. julij 1784. gepasseert, mitsgaders als volmagtiger van  
   Hendrik Brouwer, en Juffrouw Gerharda Maria Hessufius 
   Ehld. ingevolge volmagt van gem. G. van Laar q.p. en ge- 
   rigtslieden den 6. deser gepasseert, en eijndelijk als volmagtiger 
   van Gerret Prins en Anna Amelia Hessufius eheld. en 
   van Juffer Everhardina Hessufius volgens volmagt 
   voor dr C. Kruijthof wegens hooge overheijt schults van  
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   meppel reets den 8 Novemb 1783 gepasseert, alle welke 
   volmagten bij ons zijn gesien, gelesen, zijnde dese 
   alle gesamentlijke pro potionibus horeditarus ab in- 
   testato erfgenamen van wijlen den Apotheker Wilhelmus  
   Hessufius, voorts compareerde de Heer Dor.

 P.G. Wijnstok en 
   Juffer Zara Baltina Wijnstok als erfgenamen ex 
   testamentato Johanna Hoefhamer in leven weduwe 
   van voorñ Wilhelmus Hessufius, welcke beijde met en 
   benevens den Heer eerste Comparant mr. Jacob Piel- 
   man bij dese de rato caverende voor de absente Heer 
   Samuel Hessufius en voor Juffrouw Maria Aartsen 
   weduwe van wijlen Drs Willem Hessufius en haare 
   kinderen bij gemelte W. Hessufius verwekt mede 
   proportionibus erfgeñ van voorñ Apothecer Wilhel- 
   mus Hessufius, en verklaarden de Comparanten op den 
   15. Novemb 1783 in het openbaar te hebben verkoft en 
   oversulks kragt deses te cederen en transporteren het Huijs 
   en Erve door voorñ W. Hessufius en J. Hoefhamer nagelaten 
   staande en gelegen binnen dese stad in den hoog straat 
   naast het huijs van wijlen de Heer Burgermeester J. Apel- 
   doren ter eenre en het steegje naa de Visch merkt ter andere 
   sijde, ende sulks aan en ten behoeve van de gesamentlijke 
   kinderen en erfgenamen van gem. Burgermeester J. Apeldoren 
   met naamen Jacobus Apeldoren, Cornelia Apeldoren, Andreas  
   Apeldoren, Jan Hendrik Apeldoren en Maria Apeldoren ende 
   haare Erven te samen, en dat voor een somma van agt hon- 
   dert en twintig gulden, daar van Comparanten in qualiteijt 
   als voorsr bekenden voldaan te wesen, doende in ordinaris ver- 
   ponding behalven de stads stuijvers f 2 – 17 – straatgeld f 1 – 10 – 
   en voorts het heerstede, put of pomp geld daar op staande be- 
   lovende over sulks dit parceel te wagten en te wharen kom- 
   mervrij, en alle voorpligt en welde verponding over ordinaris 1782 
   heerstede geld tot ult. junij 1783 en het straatgeld tot 1 Novem. 
   1783 incluijs daar van aftedoen als erfkoop regt is, onder ver- 
   band en submissie als na regten actum den 10. Julij 1784. 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen loofden en wierden 
   Burgen als voorvank regt is Franciscus Martinius, en dr 
   Petrus Gijsbert Wijnstok voor het erf en sterfhuijs van Johan- 
   na Palmboom Wede van de predikant Johannes Hendrik  
   Wijnstok, des beloofden Ditmer Martinius en Petronella  
   Elisabeth Johanna Wijnstok Ehelieden als kinderen en eenige 
   Erfgenamen van voorsr overledene geseide Burgen te vrijen en 
   guaranderen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 15 Julij 
   1784. 
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   Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerde mr. P. 
   J. Heijblom, gesond van lighaam, sijn verstand en sinnen volko- 
   men magtig, dewelke verklaarde, in overweging genomen te 
   hebben de sekerheijt des doods en de onsekere uure van dien, 
   eer hij deser wereld mogte komen te overlijden, uijt eijgen 
   motiven sonder ijmands persuasie ofte inductie over sijn 
   natelatene goederen te disponeren op navolgende wijse 
   de Comparant nomineerde en stelde mits deese tot sijn 
   eenige en universele erfgenaam over alle sijne natela- 
   tene gerede en ongerede goederen actien en crediten, waar 
   ter plaatse deselve ook mogte ervintelijk zijn, niets daar van 
   uijtgesondert, soo als hij Comparant stervende mogte komen 
   natelaten aan sijn halve Broeder P.J. Wobma soon van 
   den Heer S.G. Wobma bij wijlen Elisabeth Klock Ehelijk 
   verwekt 
   waar mede Comparant deese sijn uijtterste dispositie 
   eijndigde. willende en begerende dat deese als Testament 
   legaat, ofte codicil, ofte soo als dese naa sijn dood het 
   beste soude kunnen bestaan, volkomen sal agtervolgt 
   werden. 
   T’oirkonde hebben wij Schepenen deese eijgenhandig gete- 
   kent en met onse segul bekragtigt binnen Harderwijck 
   op den 17. Julij. 1784 was nevens twee cachetten een in rood en 
   een in swart lak getekent H.H. Pannecoeck J.B. de Vries 
         Ru. 17. julij 1784. 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Jacob  
   Meijer Cohen, Samuel Meijer Cohen en Benjamin Meijer Cohen 
   zijnde d’eenige nagelaten broeders en alsoo eenige erfgenamen 
   ab intestato van wijlen Rachel Meijer Cohen, in der tijd weduwe 
   van Jacob Juda, welcke Rachel Meijer Cohen is geweest eenige 
   geinstitueerde erfgenaam, onder de last der uijtkering van ‘t  
   natemelde legaat van deselve haare man Jacob Juda volgens 
   hun lieder testament op den 28. october 1777. voor en ten over- 
   staan van mr. Johannes Klinkhamer Notaris te Amsterdam 
   en getuijgen gepasseert, wonende de Comparanten alle binnen 
   dese stad, uijtgesondert Moses Meijer Cohen die t’amsterdam 
   woonagtig is, en verklaarde sij Comparanten in hunne voorñ 
   qualiteijt en relatie, geen ’t minste recht actie of eijgendom 
   te hebben ofte behouden op seeker Huijs en erve, mits gaders 
   twee agter huijsen en derselver erven staande en gelegen binnen 
   gemelde stad Amsterdam in de kerkstraat Noordsijde tussen 
   den Binnen Amstel en Weeseper straat, aan de gemelde Jacob 
   Juda den 10. julij 1777 in eijgendom getransporteert, en tot 
   sijn boedel en nalatenschap behorende, en welcke parcelen door 
   deselve Jacob Juda bij zijn voorñ testament, in gevallen hij 
   d’eerst stervende mogt zijn, soo als gebeurt is aan de gesamentlijke 
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   kinderen van sijn testateurs swager Barend Salemons soo 
   die hij uijt sijn twee voorige huijwlijken als bij sijn te- 
   genswoordige huijsvrouwe Rebekka Juda reeds had ver- 
   wekt, en nog verder soude komen te verwekken, en in ‘t  
   leven natelaten, alle hoofd voor hoofden in egale portien 
   en bij voor overlijden van een of meerder van deselve, als dan 
   des, off der sodanige wettige descendenten of descendenten 
   bij plaatsvulling onder de bepaalingen daar bij gemelt, zijn 
   gelegateert geworden, neen maar ter contrarie deselve 
   parcelen, met de papieren en bewijsen van eijgendom daar 
   bij behorende, ter voldoeninge van ’t selve legaat aan de 
   Heeren Jochem Judu, Salomon Magnus Meijer en 
   Emanuel Meijer Cohen, als bij ’t gedagte testament door 
   den Testateur gecommitteert zijnde, tot voogden over sijne 
   voorñ minderjarige legatarissen, en administrateurs 
   van derselver goederen, soo lang den administratie plaats 
   soude hebben, en sulks ten behoeven van deselve minderjarige 
   legatarissen, als vrij eijgen goed te hebben aff en overgegeven 
   en de huuren en lasten van dien, met deselve te hebben ver- 
   rekent en geliquideert sonder eenige reserve, mits deselve 
   voogden en administrateuren in hunne qualiteijt, nogtans 
   tot hunne lasten en rekening neemen sodanige somma 
   van f 6000 - : - met de interesse van dien, als waar meede de 
   voornoemde parcelen ingevolge de schepen kennisse door de 
   voormelde Jacob Juda en Rachel Meijer Cohen echtelieden 
   op den 15. julij 1777 ten behoeve van Pieter Snakenburg 
   voor de Edele Achtb Heeren Schepenen t’amsteldam 
   gepasseert, zijn belast, en dit alles onder renunciatie van 
   relief en verband als na regten actum Harderwijck den 24. Julij 
1784. 26. Julij  1784. 
geprothocoll. ten   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Hendrik 
nieuw prothocol   Gerretsen en Petertje Jans ehelieden, welcke bekenden inge- 
Rubr. Hierden fo. 371  volge magescheijt den 8 meij 1784 over den boedel en nalaten- 
VS.    schap van Jan Hannissen en Jannetje Beerds opgerigt, opdragt 
   opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de minderjarige 
   kinderen van Aaltje Beerds weduwe Hannis Jansen met 
   naamen Jan Hannissen en Hannisje Hannissen, een sum- 
   ma van negen hondert en vijf en twintig gulden, waar voor sij 
   Comparanten aan rente sullen betalen drie gulden en thien 
   stuijvers van ijder hondert, aanvang nemende met petri 1785 
   en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, die 
   volgens magescheijt met petri 1786 sal kunnen geschieden 
   mits dat Comparanten drie maanden bevorens het sullen 
   moeten opseggen, dog haar vrij staande om dese penningen 
   onder sig te kunnen houden tot der kinderen meerderja- 
   righeijt, sullende de rente jaarlijks bij de moeder Aaltje 
   Beerds kunnen werden geprofiteert. 
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   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten verbinden Comparanten 
   een erf en goed gelegen in het schependom van Harderwijck met sijn boom 
   gewassen en onderhorrige landerijen, kennelijk in hierden aan de 
   gemeene weg gelegen, soo als het selve bij Comparanten bewoond 
   werd, en haar lieden bij voorsr. magescheijt toebedeelt, stellende 
   tot een verdere whaarschap haar personen en goederen ten bedwang 
   en submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien, 
   en deese eenigsints contrarierende in specie van ongetelden 
   gelde Actum Harderwijck den 26 julij 1784. 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden Ditmar  
   Martinius en Petronella Elisabeth Jolanda Wijnstok ehe- 
   lieden, ende verklaaren te constitueren en volmagtig te maken 
   den WelEd. Gestr Heer Cornelis Kluijt Schout etc van Mijns- 
   heeren land van Moerkerken, specialijk en van wegens haar 
   beijde Comparanten te regeren en administreren sodanige lande- 
   reijen, als sij Comparanten zijn hebbende, en besitten, gelegen 
   onder mijnsheren land van Moerkerken en Claaswaal, present 
   in huur gebruijkt werdende bij Arij van de Merwe, Cornelis  
   Aris Vervooren, en Jacob van der Linde, de daar in verschenen, 
   als in ’t vervolg van tijd te verschijnen revenuen, Huuren, en 
   pagtpenningen te innen, vorderen en te ontfangen en van 
   alle ontfangh quitantie te passeren, de ingebreken blijvende 
   huurderen, en pagteren, bij middelen en manieren van regten 
   tot betaling te constringeren, deselve te doen convoceren, voor 
   sodanige regters en Regtbanken als de Geconstitueerde sal 
   oordelen te behooren, de saken is ’t nood ten uijteijnde te 
   vervolgen, arresten, en bekommeringe op vee, vrugten te vel- 
   den, en andere goederen te mogen doen, die te vervolgen ook 
   weder aftedoen, na expiratie van de jegenswoordige gecon- 
   tracteerde huuren den landen op nieuw te verhuren, voor 
   sodanige tijd van jaaren en somma, conditien en personen, als 
   sijn geconstitueerdens goeden raad gedragen sal. op alle soo 
   gemeen lands als andere rekeningen, en convocatien te 
   assisteren, aldaar met de geinteresseerdens te concluderen 
   en resolveren, de rekeningen te aanhooren, op te neemen en 
   te sluijten, off die te debatteren, soo den heer geconstitueerde 
   dat sal oordelen te behooren, en voorts generalijk in alle voor- 
   komende saaken de voorsr landerijen en goederen, eenigsints 
   betreffende haar Comparantens personen te representeren, 
   en interesse waar te neemen, mitsgaders te doen en handelen 
   als sij Comparanten present zijnde, selve soude kunnen of mogen 
   doen, alwaar ’t ook dat het geene voorsr is eenige nader of 
   speciaalder last wierden vereijscht dan voorsr staat, deselvewelke 
   alhier werd gehouden voor geinfereert, en dat alles met magt 
   van substitutie, en onder belofte van approbatie, en ratifica- 
   tie, des blijft de geconstitueerde gehouden van sijn bewind 
   directie en administratie, mitsgaders ontfangen en uijtgave te 
   doen behoorlijke rekeninge en verandwoording. Actum 
   Harderwijck 30. julij 1784. 
   Voor Schrassert en De Vries Schepenen compareerden Hartger 
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   Lubbertsen wegens swaare doofheijt geassisteert met 
   sijn soon Lubbert Hartgersen, sig sterk makende voor sijn 
   overige Broeder en Susters, als kinderen van wijlen Hendrikje  
   Gerrets in leven vrouw van gemelte Hartger Lubbertsen 
   en bekennen in een vast en stedigen erfkoop te hebben ver- 
   koft, en kragt deses te cederen en transporteren aan en 
   ten erflijken behoeve van Steven Petersen en Aaltje  
   Hendriks ehelieden een halv. mudde saaijland op de kleijne 
   of lage vaaren, gelandet aan het land van cooperen ten 
   suijden, Rijket Reijersen aan de oostkand, doende in ordi- 
   naris verpondinge f : - 5 – 6 voor hondert vijf en tagtig gulden 
   vrij geld kunnende het selve aantasten soo drae de 
   rog van ’t land is, van welcke somme sij Comparanten 
   bekennen voldaan en betaalt te zijn, waar onder mede 
   is gehorende een wijnig hout gewas, mede daar bij in ‘t  
   schependom gelegen, belovende voorsr. parceel te wagten 
   en te wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de verpon- 
   ding 1782 incluijs daar van afte doen als erfkoop regt is 
   onder verband en submissie als na regten actum Harder- 
   wijck den 1. August. 1784 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden den 
   Heer en mr. J.F. van Medenbach Wakker, Proffessor 
   en rector te Zwolle, de Heer Arend Gerhard Wakker 
   predicant te Emenes pro se, en als volmagtiger van des 
   selfs Ehevrouw Petronella Havercamp vermogens vol- 
   magt voor Schepenen van Emenes den 18 deses gepasseert 
   de Heer Johannes Franciscus Dekker predicant te Hage- 
   steijn pro se, en als volmagtiger van sijn Ehevrouw Gerhar- 
   da Catharina Wakker, en van sijn schoon suster Juffer Johan- 
   na Wakker den 19 deser voor de geregte van de Hoge en Vrije 
   Heerlijkheijt Hagesteijn gepasseert, welke volmagten bij ons 
   zijn gesien, gelesen, en bevonden hier toe gepasseert te weesen 
   dan nog Juffer Susanna Benjamina Wakker, Juffer Maria  
   Elisabeth Wakker, Juffer Cornelia Antonia Wakker, als mede 
   de voornoemde Heeren J.F. Wakker, A.G. Wakker en J.F. 
   Dekker als voogden van de minderjarige Johannes Wit- 
   sonius Wakker als ad hune actum bij de Heeren van de 
   Magistraat der stad Harderwijck, en het Hoog adelijke 
   Landgerigt van Veluwen volgens respective appointementen van 
   den 9. Augus 1783 en 20. meij 1784 geauthoriseert en gequalifi- 
   ceert, alle kinderen en erfgenamen van wijlen de Heer 
   en mr. Anthonij Wakker en Vrouwe Cornelia Henrietta  
   van Medenbach Ehelieden, en verklaarde op den 3. januar. 1784 
   in het openbaar in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
   verkogt, en over sulks all nu in kragt en vermits deesen te cede- 
   ren en transporteren 
   aan en ten behoeve van Lubbertus Bunskerken en Gijsjen 
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   Hulsentop ehelieden ende haare erven een hout gewasch of wel 
   den eijgendom van dien in ’t schependom van Harderwijck gelegen, 
   genaamt het Blik op eene ordinaris verpondinge behalve de 
   stads stuijver van f 1 – 1 – 4 ende sulks voor een summa van 
   ses hondert en thien guldens, daar van de Comparanten bekennen 
   voldaan te wesen, belovende over sulks voorsr parceel te wagten 
   en te wharen kommervrij, en alle voorpligt de verpondinge 
   over ordinair 1782 daar van afte doen als erfkoop regt is alles 
   onder verband en submissie als nae rechten 
   Aan Hermannus van Cleeff en Grietje Willemsen Fijnvan 
   draat ehelieden een akker saajland genaamt swens akker 
   met het houtgewasch bij de Bremerbosch onder Harderwijck 
   zijnde het land ongeveer ses schepel lands bij Jan Roelof- 
   sen in pagt, doende in ordinaris verponding behalven de stad 
   stuijvers f : - 17 – 12, ende sulks voor een summa van twee 
   hondert en veertien guldens, daar van de Comparanten bekennen 
   voldaan en betaalt te wesen, belovende over sulks voor- 
   schreven parceel te wagten en te wharen kommervrij en 
   alle voorpligt, de verponding over ordinaris 1782 daar 
   van aftedoen als erfkoop regt is alles onder verband en 
   submissie als naa regten 
   Voorts verklaarden de hier boven genoemde Comparanten 
   all nog uijt de hand te hebben verkogt, en nu mede kragt ende 
   mits desen te cederen en transporteren aan en ten erflijken 
   behoeve van den Hoog welgeboren Heer Baron Van Deneken 
   en vrouw            Du Pyroux Ehelieden ende haare erven 
   een welgelegen huijs en erve met des selfs schuur daar naast 
   staande binnen dese stad in de Hoogstraat, soo en als het 
   selve door dese Comparanten ouders is nagelaten, doende dit 
   parceel in verpondinge behalven de stad stuijvers in vier posten 
   f 10 – 13 – 12, ende sulks om en voor een capitale somma van 
   vijf duijsent en vijf hondert guldens vrij geld, daar van de Compa- 
   ranten verklaren voldaan en betaalt te wesen, belovende over 
   sulks voorschreven parceel te wagten en te wharen kommer- 
   vrij, en alle voorpligt de verpondinge over ordinaris 1782 
   heerstede geld tot ult. junij 1784. en straatgeld 1. Novemb 1784. 
   daar van aftedoen als erfkoop regt is alles onder verband en 
   submissie als nae rechten actum Harderwijck den 26. julij 1784. 
   Voor De Vries en Apeldoren Schepenen der stad Harderwijck mede 
   als geerfden van Veluwen compareerde Aaltje Beerds, geassisteerd 
   met Jan IJsendoren, weduwe van Hannes Jansen sig willende 
   verandersaten, heeft volgens examinatie des boedels ten 
   overstaan van onder benoemde voogden, aan haar twee minder- 
   jarige kinderen met naame Jan Hannissen en Hannisje Hannissen 
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   voor vader versterf bewesen de summa van hondert en ses 
   gulden te betalen pro rata als ijder van haar kinderen sal 
   mundig wesen waar voor sij verbind haar persoon en goederen 
   ten bedwang en submissie als na regten 
   daar benevens negen hondert vijf en twintig gulden, welke 
   Hendrik Gerretsen en Petertje Jans ehelieden volgens 
   hier naa te passeren vestenis brief nog onder sig hebben, 
   waar van de jaarlijkse rente bij de moeder sal werden 
   geprofiteert, en inval dese penningen door geseide Ehe- 
   lieden mogte werden afgelost, hij als mede voogd wederom 
   sal belegt werden, ter tijd toe dat de kinderen sullen 
   meerderjarig zijn 
   dan nog aan vaste goederen binnen het schependom gelegen 
           1. een halve camp gelegen aan de broek steeg behorende de we- 
   derhelft aan de Heer Mr J.C.T. de Vries 
           2. seven vierel math Hoojland op de middelste camp van de 
   oostermehen 
   en meede op de Veluwen in den Ampte van doornspijk Buur- 
   schap Bijsel een halve camp genaamt de segge gelegen 
   aan de kromme weg, waar van de wederhelft behoort 
   aan de weduwe Peter Hannissen 
   aan klederen en verder linnengoed 
   vijf lakens 
   negen hembden 
   een tafellaken 
   drie slopen 
   dartien manshembden 
   vier lakens 
   vijf slopen 
   een servet 
   vijftien en een half el linnen 
   twee witte dassen 
   twee paar sijlvere gespen 
   een paar goude knopen 
   een paar sijlvere do 
   een sijlver lepel 
   een boek met sijlvere krappen 
   een swarte sluijer 
   19. sijlvere knopen van een borstrok 
   twee sijlvere hembs knoopen 
   drie boven hembsrokken met sijlvere knopen 
   een witte somer borstrok 
   vier chargie mansrokken 
   een lakens buijs 
   vier wollen Broeken 
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   een hoed 
   twee paar wollen kousen 
   welke goederen sullen zijn in bewaring der voogden 
   de voornoemde gouwe knoopen met de sijlvere gespen zijn ge- 
   waardeert op f 33 - : - welke het jongetje meerderjarig zijnde voor 
   sig sal profiteren, en aan sijn suster bij verdeling uijtkeren dierge- 
   lijke f 33 - : - 
   voorts neemt sij Comparant op sig haar kinderen te reden, kle- 
   den en alimenteren, voorts ook te laeten leeren leesen schrijven 
   en verders wat haar omstandigheijt tot een goed bestaan sal 
   permitteren 
   hier waren aan over en mede te vreden Hendrik Gerretsen 
   en Teunis Aardsen Foppen bij de Heeren van de Magistraat 
   tot voogden aangestelt 
   Aldus bij ons als overweesmeesteren geapprobeert en als geerfde 
   benevens Aaltje Beerds weduwe van Hannes Jansen gete- 
   kent en besegult in Harderwijck 16. julij 1784. was nevens 
   drie cachetten in swart lak getekent J.B. de Vries J.H.  
   Apeldoren, Aeltje Beerds 
      onderstond mij vertoont extract uijt ‘t  
      verpondingsboek des Ampts doornspijk 
      en daar bij gebleken dat de halfscheijt 
      van negen greesen op naame van de 
      kinderen van Hannes Jansen zijn geset 
      actum d. 21. Augus. 1784. 
       getekent Abr. van de Graaff secr. 
          Ru. 26. julij 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde mr. Jacobus Apeldoren 
   dewelke bekende in de beste en bestendigste forme regten te con- 
   stitueren en magtig te maken de WelEdele Heer Jacob Douwes 
   Cz. procureur voor den Ed. en Achtbare geregte der stad Amster- 
   dam, om alle des Comparants saken soo hebbende als toekomende 
   waar die ook mogen zijn mogten, waar te neemen, ende te ver- 
   rigten, alle middelen regtens tegens de onwillige te gebruijken 
   te accorderen, transigeren etc. penningen te ontfangen, quiteren 
   voorts daar in alles te doen het geen de natuur en voorvallen 
   der saken soude mogen komen te vereijschen, en te doen het 
   geen na coustume locaal nodig is, schoon tot het een of 
   ander een nadere of speciaalder volmagt vereijscht wierde 
   die hij hier in begrepen hielt, met magt van substitutie 
   ratihabitie en indemniteijt actum den 4. Augustus 1784. 
   Voor deselve Schepenen als overweesmeesteren compareerde Ger- 
   ret Beerdsen Joosten weduwenaar van Margareta Smith sig willende 
   verandersaten heeft voor s’moeders versterf naa examinatie des 
   boedels aan sijn drie minderjarige kinderen met naamen Catharina 
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   Berend, en Aartje Petronella Gerrets, bewesen aan ijder drie 
   ducaten, te betalen als ijder sal mundig wesen mits gaders 
   het volgende lijfsbehoor 
   een blauwe sijde japon 
   een blauwe gestreepte rok gestikte rok 
   een sijde damaste rok 
   een wolle damaste rok 
   een roje grijne rok 
   een roje gestreepte grijne rok 
Berend, en Uittien Aartje Petronella Gerrets, bewesen aan ijder drie 
   ducaten, te betalen als ijder sal mundig wesen mits gaders 
   het volgende lijfsbehoor 
   een blauwe sijde japon 
   een blauwe gestreepte rok gestikte rok 
   een sijde damaste rok 
   een wolle damaste rok 
   een roje grijne rok 
   een roje gestreepte grijne rok 
   een geruijte grijne rok 
   twee cottoene rokken 
   vijf witte rokken 
   een blauwe gestreepte rok 
   een ceurslijf 
   een paar muijlen 
   een vrouwe broek 
   thien hembden 
   vier ongenaaijde hembden 
   elf jakken 
   vijf boeselaars 
   een regen kleed 
   ses neteldoekse doeken 
   seven feijtels 
   vijf sakdoeken 
   drie en twintig boven mutsen 
   ses kantjes sonder mutsen 
   agt onder mutsen 
   agt paar boord mouwen 
   een capje 
   drie paar moffen 
   een boek met sijlvere krappen 
   een gouden haak en oog 
   een ketting met couralen met een goud slootje 
   een goude ring 
   een sijlvere beugel 
   een sijlvere gespel 
   een sijlvere naalde koker 
   een sijlvere vingerhoed 
   een sijlver naajringetje 
   een swart hoedje 
   een wajer 
   welke goederen sullen verblijven in bewaring van Peter  
   Brondsvelt als aangestelde voogd, en de sleutel van de 
   mand bij de meede voogd Jan Beerdsen 
   voorts aannemende sijn drie gemelde kinderen te houden 
   buijten alle lasten en schulden van den boedel haar daar 
   voor guaranderende mits dese 
   nemende verder aan te reden kleden en te alimenteren tot 
   haar mundige dagen toe, voorts om deselve te laaten leeren 
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   wat sij ijder respectivelijk tot een goed bestaan nodig hebben 
   hier waren aan over en mede te vreden beijde voorsr voogden 
   bij de Heeren van de magistraat aangestelt 
   T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent binnen 
   Harderwijck den 13. August. 1784 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden 
   Ditmar Martinius en Vrouwe Petronella Elisabeth  
   Johanna Wijnstok ehelieden, en verklaarden in de beste 
   en bestendigste forme regtens te constitueren en volmagt 
   te maken, doende sulks kragt en mits desen den Heer 
   Cornelis Dom makelaar woonagtig te Amsterdam ten 
   eijnde om naamens de Comparanten publijck en aan de 
   neest biedende te verkopen sodane obligatien, en losrenten 
   als reeds aan de Geconstitueerde zijn opgegeven als nament- 
   lijk 
   Een obligatie ten laste van Holland en West-Vriesland ten 
   comptoire s’Hage staand ten naame Cornelis Bruijn 
   de Groot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      f 1000 - : - 
   Een dito als voorn. ten naame Marten  
   de Vijver groot - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     1000 - : - 
   Een dito als voorñ ten comptoire gouda 
   staande in blanco groot - - - - - - - - - - - -       1000 - : - 
   een do als voorn op gouda groot - - - - - -       1000 - : - 
   een los rente te laste als voorñ ten 
   comptoire Rotterdam staande ten naa- 
   me Jan Crackou groot - - - - - - - - - - - - -        1200 - : - 
   een do als voorn ten comptoire dordrecht 
   staande ten naame Cornelis de Vries groot    1000 - : - 
   Voorts naa verkoop naemens de Comparanten deselve te 
   transporteren en den vollen eijgendom van deselve over te- 
   geven, de penningen daar van geprovenieert te ontfangen, 
   voor den ontfangst van deselve quitantie te passeren, 
   en vervolgens de penningen op de beste wijse aan de Com- 
   paranten over te maken, en voorts in het generaal in deese 
   te doen, en te verrigten, wat de natuur en nooddruft der 
   saaken vereijschen mogte ende Comparanten selfs present 
   zijnde souden kunnen mogen of moeten doen, en offschoon 
   tot het een of andere alleen nadere volmagt vereijscht wierde, wil- 
   len de Comparanten het selve gehouden hebben, als of woordelijk 
   in deesen geinfereert waare, wijders met magt van substitutie 
   onder belofte van goedkeuringe en schadeloos houdinge 
   voorts ten all sulken fine en effecte als nae rechten 
   behoort Actum Harderwijck den 19. Augus. 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Vrouwe Petronella  
   van Castricum weduwe van wijlen onsen meede Raads Vrind de 
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   Heer mr. H.C. van de Graaff, geassisteert als regtens, wel- 
   ke ingevolge testamentaire dispositie de dato Bever- 
   wijk 9. Julij 1782 voor den Notaris Pieter Warnier en ge- 
   tuijgen gepasseert, waarbij Haar Ed pro rata is meede Erf- 
   genaam van haar Oom wijlen den Heer Johannes Cocq al- 
   daar overleden 30. November 1783, dienvolgens verklaart 
   sij Vrouwe Comparante te constitueren en volmagt te 
   maaken doende sulks kragte deser haar Broeder den Heer 
   Cornelio van Castricum wonende tot Amsterdam ten 
   eijnde om de rekening der executeuren testamentair 
   nae te sien en te examineren, deselve goed bevindende 
   te approberen, andersints te debatteren, haar voor haare 
   goede administratie en gedane rekening te bedanken, voorts 
   scheijding en deijling met de overige erfgenamen te pas- 
   seren, deselve te ondertekenen, penningen te ontfangen 
   daar voor quitantie te passeren, voorts generaliter alles 
   in dese te doen en te verrigten ’t geen sij Comparante 
   selve present zijnde soude kunnen en moeten doen, 
   alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
   en indemniteijt onder verband en submissie als naa 
   regten, blijvende hij de Heer Geconstitueerde verpligt tot het doen 
   van bewijs rekening en reliqua actum Harderwijck d. 13. 
   Augus. 1784. 
   Voor De Vries en Apeldoren Schepenen compareerde mr 
   E.J. Ammon pro se, en als volmagtiger van de Heer 
   H.H. Pannecoeck onse mede Raads Vrind, ingevolge 
   volmagt den 12. Julij 1779 voor de magistraat deser 
   stad gepasseert en vertoond, en verklaarde volmagt te maken 
   en te substitueren Braskamp en Ketel onderscholten te 
   Apeldoren, sampt en ieder in het bijsonder, om hunne 
   saken in prive en te saamen aangaande, soo buijten 
   als in regten, tam agendo quam defendendo tot de executie 
   en ontfangst van penñ incluijs waar te nemen, alles 
   onder verband belofte van ratihabitie en indemniteijt 
   verband en submissie als na regten actum den 
   17. Augus. 1784. 
   Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Phlip Benja- 
   min te kennen gevende, dat sijn Ehevrouw Judith Mag- 
   nus, in vorige echt getrouwt geweest met Salomon Heijmans 
   met en neffens haar eerste man wijlen Salomon Heijmans 
   voorgemelt van Nathan Magnus en Ester Salomons Eheliedr. 
   eenige meubilaire goederen breder in een gerigtelijk acte 
   d.d. 18. april 1757 voor Schepenen deser stad gepasseert, vermelt 
   hebben gekogt te samen voor de summa van twee 
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   duijsent guldens, welke koopspenningen tot op heden onbetaalt 
   zijn gebleven, en vermits des Comparants vrouws eerste man Sa- 
   lomon Heijmans meer gemelt na dato is komen te overlij- 
   den, en des Comparants ehevrouw die schuld tot haere privative 
   lasten onder verband, soo als in boven gemelte acte vermelt is 
   op sig genomen heeft, en de Comparant met sijn meer gem. 
   Ehevrouw Judith Magnus in volle gemeenschap van goe- 
   deren is getrouwt, en dus ook de boven gemelde schult tacite 
   mede op sig genomen heeft, soo verklaarde de Comparant 
   tot wegneming van alle disputen, dewelke andersints daar 
   omtrend soude konnen ontstaan, de voorschreven schuld, 
   met alle daar op verschuldigde, en nog te verschuldene interes- 
   sen, ingevolge de voorgemelte acte (: dewelke hij Compa- 
   rant alhier soo veel nodig als dienstig voor geinseert wilde 
   gehouden hebben :) vervat quorfum relatio mits dese met en 
   neffens sijn voorgem. Ehevrouw mede op sig te neemen, even als 
   dese schult door de Comparant selfs en sijn Ehevrouw te samen 
   gemaakt was, en tot meerder securiteijt van deselve aan Ester  
   Salomons nu weduwe en Boedelhouderse van wijlen Nathan  
   Magnus, en haar lieder erfgenamen mits dese mede te verbinden 
   sijn persoon en goederen, en wel met verwillekeuringe (: na dat 
   hij Comparant van verwillekeurings recht en werking volkomen 
   geinformeert was :) van alle sijne gerede goederen actien en cre- 
   diten, soo thans hebbende, als in het toekomende nog te 
   verkrijgen, met submissie der selver aan de parate exe- 
   cutie om alle hinder en schade daar aan mede te konnen 
   verhalen, houdende deesen onvermindert de voorgem. acte 
   d.d. 18. april 1757 van volkomen kragt en waarde, alles verder 
   om te strekken ten fine en effecte als na rechten, en onder 
   renunciatie van alle den inhout deeses eenigsints contrari- 
   erende exceptien Actum in Harderwijck 19. Augus. 1784. 
   Voor deselve Schepenen compareerde Hartger Lubbertsen, naa 
   nauwkeurige overdenking van sijn toestand, waar in hij sig 
   bevind, en overwegende aan de eene kant sijn onvermogen we- 
   gens sijne jaaren, en lighaams gebreken om sijn brood te 
   kunnen winnen, en aan de andere kant, sijne middelen 
   en inkomsten soo gering zijn, dat wanneer het den vrij mag- 
   tigen Albestierder behagen mogte om hem nog eenige 
   tijd het leven te vergunnen, hij als dan op de ontferming van 
   een sijner kinderen moest hopende zijn, soo is ’t om en sulks 
   voor te koomen, dat hij vast besloten heeft alle sijne goede- 
   ren gereede en ongerede, actien en crediten, hoe ook genaamt 
   en waar te vinden, sonder eenige uijtsondering op heeden op te 
   dragen en overtegeven, gelijk hij doet kragte deser aan sijn 
   soon Lubbert Hartgersen en Cornelisje Jans Ehelieden en 
   sulks in een volkomene besitting en eijgendom, waar voor 
   sijlieden hem Comparant gedurende sijn leven sullen naa sig nee- 
   men, en besorgen van alle kost en drank, en ’t geene verder sijn 
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   leven lang mogte van noden hebben, en komende te over- 
   lijden, na hun vermogen een eerlijke begraffnis te sul- 
   len aan doen, sonder dat eene van alle sijne kinderen ofte 
   naastbestaande, nu of na sijn dood iets van sijne goederen 
   sullen kunnen eijschen of pretenderen 
   Des compareerden meed Lubbert Hartgersen en Cornelisje  
   Jans voorsr verklaren de intentie van haar 
   geseide vader verstaan en begrepen te hebben, aannemen 
   en beloven deselve in alle deelen te sullen naa leven 
   en agtervolgen, waar toe sij verbinden haare personen 
   en goederen ten bedwang en submissie als naa regten 
   met renunciatie van alle exceptien deese eenigsints 
   contrarierende Actum Harderwijck d. 21. Augus 1784. 
   Voor de Apeldoren en De Vries Schepenen compareerden 
   M.C. van Hoesden wede. van den WelEd Heer N.M. Kleijn 
   als onder de last van uijtkering der legitime portien 
   aan sijne bij haar verwekte kinderen, eenige geinsti- 
   tueerde Erfgenaam van deselve haar man, mitsgaders als 
   moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen bij wijlen 
   haar man in huijwlijk verwekt volgens testament den 
         voor           gepasseert, wonende 
   alhier 
   En verklaarde sij Comparante bij deese te herroepen te ver- 
   nietigen, en buijten effect te stellen, de procuratie soo 
   door haar overleden man, als door haar selve, soo voor als naa ’t over- 
   lijden van die haare man, op de Heeren David Wensdorp en 
   Thomas Hope Heijliger te saamen of ieder in ’t bijsonder 
   gepasseert, soo tot het voeren der directie over haar Compa- 
   rants plantagien genaamt korte Vreugt, en kleijnhoven 
   beijde gelegen in de colonie Surinamen, als tot het waar 
   nemen van alle haar Comparants andere saaken 
   En als nu bijsonder vermits de vrijwillige afstand van de 
   Heer David Wensdorp, en het derengement der laatst genoemde 
   Heer Thomas Hope Heijliger bij dese opnieuw te consti- 
   tueren en magtig te maaken de Heer Lanbert Wijk junior 
   koopman woonagtig t’Amsterdam, om haar Comparants bei- 
   der voorsr plantagien korte Vreugd en Kleijnhoven gelegen in de 
   Colonie van Surinamen en de daarop gevestigde fondsen van 
   negotiatie door haar Constituante en wijle haar man 
   den WelEd. Heer N.M. Kleijn gepasseert te dirigeren 
   en administreren de daar op vallende productie, welke door 
   den Heer J.T. Andre als Administrateur van voorsr. 
   plantagien, of die hem mogt of mogte komen te ver- 
   vangen, sullen worden afgesonden, in ontfangst te nemen, 
   die ten hoogste prijse doenlijk te verkopen, de penningen 
   daar voor te ontfangen, en naa afkoping van ijder parteij 
   producten aan de Constituante te geven behoorlijke ver- 
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   koop rekening, onder aftrek van soodane onkosten en provisien 
   als daar op sullen vallen, wijders de nodige assurantien op de advi- 
  sender afgescheepte producten te doen effectueren, de nodige provisien 
   voor de opgemelde plantagien s’jaarlijks te besorgen en na de 
   Colonie voor de voorñ plantagien te zenden, wisselbrieven en 
   assignatien voor rekening der gemelte plantagien getrokkende 
          werdende te accepteren, en ten vervaldagen te voldoen of de acceptatien 
   en voldoening betalinge van deselve des noods te weijgeren 
   en die ten behoeve deselve getrokken wordende te innen 
   en ontfangen daar voor te quiteren, bij manquement van 
   betaling te doen protesteren, en wijders alles omtrend de 
   voorsr. plantagien te doen en verrigten, het geene na omstandig- 
   heden van saaken sal vereijscht worden 
   Voorts nog uijt haar Constituantes name van de Heeren D. Wensdorp 
   en Thomas Hope Heijliger, of van ijder van hen afsonderlijke afte 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx behoorlijke rekening en verandwoording van 
   de door hun gehoudene directie over gemelde plantagien, mits   
   gaders ’t saldo van Reeken Boeken en papieren de gemelde planta- 
   gien specterende producten en conñ van afgescheepte producten, 
   welcke nog onder hun berusting zijn over te nemen en ontfangen, 
   nae ontfangst van dien daar voor te quiteren, ook des noods in reg- 
   ten te ageren op en jegens eene iegelijk voor alle Hoven Heeren Rigters 
   en Gerigten, soo eijschende als verwerende, in conventie en recon- 
   ventie, tot de definitive sententien en executien van dien inclu- 
   sive, van nadelige sententien en decreten te mogen appelleren of 
   provoceren, en revideren, arresten te doen, en weder te ontslaan, ge- 
   executeerde genamptiseerde en geconfigneerde penñ te moogen 
   ligten, alle vereijscht wordende cautien te stellen, en de borgen 
   bevrijding te beloven, in dien ’t gerequireert mogt worden, domicilium 
   citandi et executandi te kiesen, ook over alle questien en verschillen 
   te mogen accorderen, transfigeren en compromitteren, dies wegens de 
   nodige actens te passeren, justificatien, des noods onder solemne- 
   len eede, sodanige daar ’t behoort te doen, en voorts soo in als buijten 
   regten, alles verders en meerder te doen en te verrigten, wat naa om- 
   standigheid van saken vereijscht sal werden, en nodig zijn sal, even 
   en gelijk sij Constituante selfs present zijnde, soude kunnen 
   mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie tam ad 
   negotia quam ad lites 
   Belovende sij Vrouwe Comparante te sullen approberen, en van 
   waarde te houden, al het geene uijt kragten deses sal werden 
   gedaan, en uijtgevoert onder verband als na regten. 
   T’oirkonde is dese getekent binnen Harderwijck den 2. septemb 1784 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden A.E. Oos- 
   terbaan Ehevrouw van D.B. Cranen, en gevolmagtigde van 
   haar man volgens volmagt den 30. april Augus. 1784. voor de rege- 
   rig der stad Naarden gepasseert, geassisteert met F. Marti- 
   nius als gekoren momboir in dese, voorts mr. E.J. Ammon 
   als volmagtiger van Anna Oosterbaan, thans weduwe Greber, 
   luijd volmagt den 29. septemb 1768 voor de regeringe alhier 
   gepasseert, dan nog Fr. Martinius in huijwlijk hebbende 
   Geertruijd Oosterbaan, en dr. J. Apeldoren en Z. Buijtenhuijs  
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   als curateuren over Nicole Oosterbaan, volgens acte daar 
   van zijnde, aan ons vertoont met de volmagten, alle de 
   Comparanten pro se et qp, als kinderen en erfgenamen 
   van Sara Palte wed. Hendk. Oosterbaan, en hebben ter 
   voldoening aan de 12. en 13. artn van f. 6o. capitt. deser 
   stads willekeur 3. deel het Erf en sterfhuijs verburgt 
   met R. Reijniers en Aard Koning, dewelke present zijnde 
   die Burgtogt onder verband van hunne personen en 
   goederen hebben aangenomen, en belooft alle bewijse- 
   lijke schulden, en ’t geene in genere op ’t erfhuijs te 
   spreken viel te sullen voldoen. Des beloofden Compart. 
   pro se et qp dese Borgen te guaranderen onder verband 
   en submissie van hunne en principalen personen en 
   goederen als na regten. actum den 1. septemb. 1784. 
   Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerden Jan IJsendoren 
   en Gerretje van der Steen ehelieden en verklaarden dat de 
   ses hondert gulden welke haar kinderen Warner IJsendoren 
   en Mechtelt Timmer ehelieden volgens transport van den 
   4. meij 1781, wegens de aankoop van een huijs aan haar Com- 
   paranten zijn schuldig gebleven, door haar suster Jacoba Vre- 
   denburg weduwe Willem IJsendoren aan haar Comparanten 
   voldaan zijn, dien volgens cederen en overgeven sij Comparanten 
   aan gemelde haar suster dese haare pretensie, en bekennen 
   wegens haar kinderen voorsr. voldaan te zijn, kunnende deese 
   haar voorsr suster gemelte pretensie ad ses hondert gulden 
   ten allen tijde vorderen van haar voorseijde kinderen, sonder 
   daar aan eenige regt ofte pretensie te reserveren, waar van 
   Comparanten wel expresselijk afsien en renuncieren bij dese 
   Actum den 6. septemb. 1784. 
   Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden 
   Willem Bot als volmagtiger van Hendrik Olofsen, inge- 
   volge acte van volmagt voor Melchior Willem de Raadt Gecommit- 
   teerde Raad der Ommelanden tussen den Eems en Lauwen  
   Grietman van Ooster en Westerdeel sangewalt op den 
   30. April 1784. gepasseert, en bij ons gesien en gelesen. 
   Cornelia Hondius, huijsvrouw van Harmen Olofsen, 
   en bij des selfs absentie sig daar voor sterk makende 
   Teunis Kappers als vader van sijn drie onmumdige kinderen 
   Willem Frederik, en Jacoba Kappers bij wijlen Willemi- 
   na Olofs ehelijke verwekt, en sig mede sterk makende 
   voor Philippus Kappers en Jannetje Olofs ehelieden, en 
   Gerret Klomp en Gijsjen Olofs ehelieden, Daniel Mat- 
   thijs Neeltje Olofs ehelieden, Klaas Bekbergen en 
   Hendrikje Olofs ehelieden gesamentlijke kinderen en erfge- 
   namen van wijlen Olof Hendriksen en Jacoba Harms in 
   leven ehelieden, dewelke bekonden bij publijcque verko- 
   pinge d.d. 13. januar 1784 te hebben verkoft en alnu kragt 
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   deses te cederen, transporteren en in vollen eijgendom over te 
   geven aan Harmen Tapper en Eva Terlet ehelieden een huijs 
   en erve staande en gelegen binnen dese stad in de Rabbe- 
   straat naast het huijs van Peter Geurtsen ter eenre, en de 
   mistbak van Mevrouw de Weduwe Van Westervelt ter andere 
   sijde, en sulks met al des selfs ap en dependentie lusten 
   en lasten, niets daar van uijtgesondert, doende dit parceel 
   in ordinar. jaarlijkse verponding behalven de stad stuijver 
   f 1 – 2 – 4 -, en aan straat geld vijfthien stuijvers, en sulks 
   om en voor de somma van twee hondert en tien guldens 
   van welke koopspenningen sij Comparanten bekenden vol- 
   daan en betaalt te zijn. Belovende over sulks dit verkogte 
   parceel te sullen wachten en wharen kommervrij en alle 
   voorpligt daar van aftedoen, het selve te suijveren van 
   de verponding ordinr. tot over de jaare 1782, straat geld ver- 
   schenen meij 1783, en haarstede geld verschenen ult. junij 
   1783 alles verder soo als erfkoop regt, en binnen dese stad 
   gebruijkelijk is, onder verband van persoonen en goederen met 
   submissie derselver ten fine en effecte als na regten 
   actum Harderwijk den 22. junij 1784 
         Ru. 9. septemb. 1784. 
   Voor Apeldoren en De Vries Schepenen compareerden Aard Hendrik  
   Drost en Zara Egge Ehelieden dewelke bekenden bij publijcque 
   verkoping d.d. 13. januar 1783 te hebben verkogt en al nu kragt 
   deses te cederen en transporteren en in vollen eijgendom over te geven 
   aan en ten erflijke behoeve van Willem Fijnvandraat en Sara  
   Regina Schutte Ehelied. een hof gelegen buijten de Groote poort 
   deser stad, naast de hoek van den Haven ter eenre, en de Hof van 
   de kinderen en erfgenamen van Gerret Buijtenhuijs ter andre 
   sijde, soo als deselve het laatst bij der Comparanten vader Harmen  
   Drost is gebruijkt geweest, met alle des selfs ap en dependentien 
   lusten en lasten zijnde vrij van verponding, en sulks om en voor de 
   somma van twee hondert en tien guldens vrij geld, van welke 
   koops penñ sij Comparante bekennen voldaan en betaalt te zijn 
   Belovende over sulks dit verkoft parceel te sullen wachten 
   en wahren kommervrij, en alle voorpligt daar van afte doen 
   soo als erfkoop regt en binnen dese stad gebruijkelijk is. 
   allesints onder verband van persoonen en goederen met submissie 
   der selver ten fine en effecte als na regten, en onder renuncia- 
   tie van alle tegenstrijdige exceptien actum Harderwijck 
   den 20. septemb. 1784. 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Metje Tijmons 
   Huijsvrouw van Aard Lubbertsen, zijnde met ons gaande en staande 
   en haar verstand ten vollen magtig, en verklaarde over haare tij- 
   delijke goederen in deser voegen te disponeren 
   voor af casserende dood en te niette doende haare voorige dis- 
   positien, zij met haar man te saam off alleen voor haar prive 
   gemaakt, vervolgens institueert sij tot haar eenige en uni- 
   versele erfgenamen. 
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   1o. de samentlijke kinderen van Tijmon Tijmonsen 
   2o. de kinderen van Eijbert Tijmonsen 
   3   de kinderen van Annetje Tijmonsen 
   4o. de kinderen van Gerretje Tijmonsen 
   haar Comparantes broeders en susters kinderen 
   met begeerte dat naa doode der langst levende haarer 
   beijde des Comparants goederen sullen erven en versterven 
   in vier egale staaken 
   waar van d’eene staak sal sterven op de kinderen 
   van haar broeder Tijmon Tijmonsen. 
   de tweede staak op de kinderen van Eijbert Tijmonsen 
   de derde staak aan de kinderen van Annetje Tijmons 
   en de vierde staak aan de kinderen van Gerretje Tijmons 
   bestaande ijder staak in een geregt vierde part van 
   haar gehelen boedel gereed en ongereed sonder onderscheijt 
   waar mede is onder begrepen de helft van het huijs daar 
   sij in woond, en de helft van den akker daar het huijs  
   op staat, met uijt sluijting van alle verdere naast be- 
   staande vrienden 
   willende en begerende dat dese haar laatste en 
   uijtterste wille naa haar en haar voorsr mans dood 
   sal gelden als testament legaat codicil of andere betere 
   stiptelijk sal agtervolgt werden 
   T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder- 
   wijck den 20. septemb 1784. was nevens twee cachetten in roden 
   lakke getekent H.J. Schrassert M.S. van Cooth 
1784. 24. sept 
geprothocoll. ten   Voor De Vries en Van Cooth Schepenen compareerden Eijbert   
nieuw. prothoc Rubr  Claasen en Hendrikje Elberings ehelieden, dewelke bekenden 
wulle wevers straat   wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen op- 
fo. 233 VS   regt en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erflijken 
   behoeve van Berend Elbering en Judith Gensdorp eheliedr 
   wonende te Amstelredam de somma van een hondert gulden 
   ad 20. stuijvs ’t stuk, daar voor Comparanten beloven jaarlijks 
   op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen 
   voor rente betalen drie gulden en thien stuijvers, waar mede 
   sullen continueren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks 
   op geseide verschijndag, sal kunnen geschieden, mits een 
   vierdeel jaar bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde 
   Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en onverhoopte kosten 
   verbinden Comparanten een huijs haar in eijgendom toe- 
   behorende en bewoond werdende, staande binnen dese stad 
   in de lutteke poort straat met de camer, staande op de 
   hoek van de groote haverstraat ter eenre, en Dirk Brouwers 
   huijs ter andere sijde, stellende tot een verdere whaarschap 
   haar personen en goederen ten bedwang en submissie als na 
   regten, met renunciatie van alle exceptien dese contrarie- 
   rende in specie van ongetelden gelde, onder verband en sub- 
   missie als na regten actum d. 24. septemb. 1784. 
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1784. 3. sept   Voor De Vries en Van Cooth Schepenen compareerden Hendrik 
geprothocoll. ten nieuw  Jansen en Anna Geertruij Huijsman Ehelieden en bekennen 
prothoc Rubr wulle   wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
wevers straat fol 219  en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten erflijken be- 
   hoeve van Andre Stolte mr. stads chirurgijn eene sum- 
   ma 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 drie gelijke guldens 
   en thien stuijvers van ijder hondert, en daar mede te conti- 
   nueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gemelde 
   verschijndag sal kunnen geschieden mits drie maanden 
   bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van 
   voorsr. capitaal renten en kosten verbinden Comparanten 
   haar huijs en woning, staande binnen dese stad in de 
   wullewevers straat tussen de huijsen van Jan van Luijk 
   ter eenre en Jan Hendrik Bakker ter andere sijde 
   soo als bij haar selve bewoond werd, daar benevens ook 
   het werkhuijs in het vleesch houwers steegje soo als 
   bij hem eerste Comparant in sijn affaire gebruijkt werd 
   stellende tot een verdere whaarschap haar personen en goe- 
   deren ten bedwang en submissie als na regten, met re- 
   nunciatie van alle exceptien dese contrarierende in spe- 
   cie van ongetelden gelde Actum Harderwijck den 3. septemb. 
   1784. 
   Ru. 3. sept. 
   Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden 
   Hendrik Aaltsen en Willemtje Aardsen ehelied., de vrouw 
   met haar man geassisteert, en verklaarde uijt de hand 
   in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt 
   deser te cederen en transporteren aan en ten erflijken be- 
   hoeve van Cornelis Petersen en Jacobje Willems ehelieden, aan 
   Reijnt Petersen en Evertje Thijssen ehelieden, en aan Willem  
   Willemsen en Hendrikje Peters ehelieden te saamen een 
   sestiende part in drie math Hoojland gelegen op de cromme 
   mehen, naast de math van Harmannus van Cleef ter eenre 
   en die van Jan Roelofsen ter andere sijde voor vijf en 
   twintig gulden vrij geld, waar van sij Comparanten bekennen 
   voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. 1/16 part te 
   wachten en te wharen commervrij, en alle voorpligt tot 
   de verponding 1782 incluijs daar van aftedoen als erf- 
   koop regt is onder verband en submissie als na regten 
1784. 6. octob  Actum Harderwijck d. 25. septemb. 1784. 
geprthocoll. ten nieuw  Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Jan Hendrik 
prothocoll. Rubr. donker-  Schut en Marritje Willems ehelieden, en verklaarden in een vast en 
straat. f.o 15   stedigen erfkoop op den 20 Julij 1782 reets te hebben verkoft, en 
   over sulks kragt deses te cederen en transporteren aan en ten 
   behoeve van Steven Bosch en Grietje Alberts ehelieden 
   ende haare erven haar huijs en erve binnen dese stad in de 
   donkerstraat, naast het huijs van mevrouw de weduwe van Bur- 
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   germeester N.W. de Meester  doende in ordinaris ver- 
   ponding behalven de op stad stuijvers f 3 – 12 – 14. met de verdere 
   lasten soo van heerstede geld, als pomp, waak en straat 
   geld, ende sulks voor eene summa van twee duijsent drie 
   hondert car. guldens, dewelcke de koperen op interesse 
   houden en bij termijnen betalen sullen mogen onder 
   belofte van waringe, en de verpondinge over ordinaris 
   1783, heerstede geld tot ult junij 1784, pomp, waak en 
   straat geld over 1784 incluijs daar van aftedoen als erf 
   koops regt is. 
   soo als de comparanten kooperen Steven Bosch en Grietje Alberts Ehe- 
   lieden thans mede present verklaarden die koopspenningen 
   al nog schuldig te zijn ter somma van        f 2300 - : - 
   als mede nog een summa van - - - - - - - -     300 - : - 
   procederende wegens den aankoop soo van de winkel als 
   Bakkereij met alle de gereedschappen en verdere toebehoren 
   all het welcke sij reets hebben ontfangen en overgenomen 
   van alle welcke penningen, te saamen een capitale somma 
   van twee duijsent ses hondert guldens uijtmakende de 
   gemelde ehelieden beloofden te sullen betalen eene interesse 
   van drie gulden van ijder hondert, en daar in te continueren 
   tot de finale aflosse toe, sodanig dat de laatste com- 
   paranten alle jaar op den eersten september twee hondert 
   gulden in mindering van gemelte capitaal sullen moeten 
   afdoen, daar van de eerste termijn sal verschijnen 1. septemb 
   1785, als wanneer de interesse naa proportie sullen ver 
   minderen 
   Tot securiteijt van welke capitale, renten, en ’t gunt voorsr 
   de tweede Comparanten hebben verbonden haar personen en 
   goederen en tot een speciaal onderpand gestelt haar lieder 
   huijs en Erve, soo en als ’t selve hier vooren aan haar getrans- 
   porteert is, ten einde om daar aan ten allen tijde alle hinder 
   en schade te komen verhalen, met submissie als na rechten 
   en renunciatie van alle exceptien in specie die van ongetelden 
   gelde : Actum den 6. october. 1784. 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen loofden en wierden borgen 
   als voorvanks recht is Rutger Huijgen en Jan Drost, voor het 
   erf en sterfhuijs van de Heer Albertus Lulof in leven Lieu- 
   tenant ten dienste deser lande, des beloofde Juffer Henrietta  
   Lulof suster en eenige erfgenaam van gem. A. Lulof deese 
   haare voorñ Borgen te guaranderen als recht is onder verband 
   van wedersijds personen en goederen ten effecte als na rechten 
   met submissie als naa rechten onder renunciatie van alle 
   van alle exceptien actum den 26. Julij 1784. 
          Registr. 12. octob. 1784. 
   Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Petrus  
   Martinius voor sig selve en sig sterk makende voor sijn 
   suster Christina Helena Martinius, Franciscus Martinius 
   mede voor sig, en als volmagtiger namens sijn absente 
   broeder Bernardus Martinius, als mede Ditmar Martinius 
   allen sig qualificerende als erfgenamen ab intestato 
   van hun lieder Moeder Hendrica Fabritius weduwe  
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   van wijlen Ditmar Martinius, en hebben het erfhuijs verburgt van 
   gemelde hunne moeder verburgt met de personen van R. Reij- 
   niers en M.A. Millo, beijden alhier geerft en gegoedet, dewelke 
   ook present zijnde, dese Burgtogt hebben aangenomen, daar 
   toe verbindende hunne personen en goederen 
   des beloofden eerste Comparanten gemelde burgen te wagten 
   en wharen kommervrij als erfhuijs regt is 
   T’oirkonde der waarheijt hebben wij dese getekent op den 14. 
   october 1784. 
   Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Antonij de  
   Rooij, Rector van het gymnasium Veluvicum te Harderwijk 
   welke verklaarde, dat ten faveure van sijn soon Assuerus  
   de Rooij, beroepen Herder en Leeraar in de Gemeente te 
   Zeddam, renuncieert van de jaarlijkse revonuen hem compe- 
   terende uijt hoofde van een capitaal van duijsent en twee 
   hondert guldens, uijt de nalatenschap van wijlen Jacob  
   Viellard, ingevolge des selfs testamentaire dispositie, ter 
   weeskamere binnen de stad Leijden wordende geadmini- 
   streert, consenterende mits deesen in het versoek van gemelde 
   sijne zoon bij de WelEdele Groot Achtbaare Heeren van 
   den geregte der stad Leijden per Requeste gedaan, omme 
   opgemelde somma van duijsent en twee hondert guldens, 
   zijnde een gedeelte uijt de erfportie, op hem bij het overlij- 
   den van sijnen vader Anthonij de Rooij staande te devol- 
   veren te moogen ligten Actum Harderwijck den 
   18 october 1784 
   Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is Andreas Apeldoren en Arend Ampmeijer voor 
   het erf en sterfhuijs van Bastiaan Olofsen en Jannetje Stevens 
   in leven ehelieden, des beloofden Jan Loge in huijwlijk hebbende 
   Gerretje Bastiaans als haar eenige en universele erfgenaam voorsr 
   Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is. actum Harderwijck 
   den 28 october 1784 
   Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Dump en Tijmon Hoojberg 
   beijde Burgeren en inwoonderen deser stad en van competenten ouder- 
   dom, verklaren voor de opregte waarheijt seer wel gekent te hebben 
   Evert Jansen Slors en Woutertje Rutgers in leven ehelieden, en mede 
   binnen dese stad woonagtig, welcke ehelieden samentlijk staande 
   huijwlijk hebben geprocreert te weten Jan Everts, Geertruijd Everts 
   Geurt Everts, Gerret Everts, en Elisabeth Everts, waar van Jan 
   Everts, Geurt Everts en Gerret Everts ongehuijwt sonder echte lijfs 
   geboorte en sonder testamentaire dispositie zijn komen te overlijden 
   en van dese gemelte vijf kinderen alnog in leven zijn Geertruijd en 
   Elisabeth Everts, welke also zijn eenige en universele erfgenamen 
   ab intestato van haar gemelte reets overleden Broeders 
   in waarheijts oirkonde hebben Comparanten dese met solemne- 
   len eede bevestigt actum in Harderwijck den 28. october 1784. 
   Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Geertruijd 
   Everts en Elisabeth Everts beijde geassisteert met Rutger van 
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   Werven als haaren gekoren momber, te saamen erfgenamen 
   ab intestato van wijlen Geurt Everts en Gerret Everts, in leven 
   veerschipperen op het veer van Harderwijck op Amsterdam 
   en verklaarden saam en ijder in het bijsonder te constitu- 
   eren en volmagt te maken kragte deser Christiaan  
   Roloff koopman woonagtig te Amsterdam ten eijnde om 
   naamens de Comparanten alle haare saaken waar te 
   neemen, en in specie uijt de hand of in het openbaar 
   te verkopen een carveel schip lang over steven 68 voet 
   hol onder sijn berkhout vijf voet, wijt op sijn berkhout 18¼. 
   voet, gemaakt door P. van den Berg scheeps timmerman 
   aan de nieuwe sluijs alles ingevolge Bijlbrief voor den 
   verwalter Hoofdschold en keurnoten van Hasselt en Hasseler 
   ampt gepasseert den 7. April. 1772, welke volgens verkla- 
   ring in dorso op den 16. junij 1772 voldaan is, daar van behoorlijk    
   in naame der Comparanten transport in forma te doen 
   gemelde bijl brief aan de koperen te cederen en over te geven 
   penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, onder anderen 
   werd de geconstitueerde mede gequalificeert en gemagtigt om 
   ter geoctroijeerde nederlandsche oostindische compagnie 
   ter camere Amsterdam te ontfangen voor twee vragten op 
   den 3. julij en 6. julij 1784 geladen uijt het schip de de lesperance 
   de la pais door wijlen haar broeder Gerret Evertsen, daar 
   voor mede quitantie te passeren, en in ’t generaal alles te  
   doen en te verrigten wat de natuur deser saaken sal 
   komen te vereijschen, alles met magt van substitutie 
   belofte van ratihabitie en indemniteijt, mits de ge- 
   constitueerden verokigt blijven te doen bewijs rekening en 
   reliqua actum Harderwijck den 28. octob. 1784. 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Antonius  
   de Rooij rector van ’t Gijmnasium Velavicum binnen 
   gemelde stad, welke verklaarde te autoriseren en magtig 
   te maaken den WelEd. Heer R. de Kruijff practiserend 
   meda doctor te Leijden, omme ter weeskaamere binnen geseide 
   stad voor hem Comparant te ontfangen al soodane revenuen, 
   als voor hem uijt de nalatenschap van wijlen Jacob Veillard, 
   ter gemelte weeskamere wordende geadministreert, voor desen 
   lopende jaare 1784. zijn vervallen, daar voor te quiteren en in dese 
   alles te doen, wat hij Comparant, selfs tegenwoordig zijnde, soude 
   kunnen of vermogen te doen, mortificerende kragt deser al sodane 
   acte, of actens van procuratie als voor heen door hem Comparant 
   op de Heer Joh. Thijssen, Notaris publicq binnen Leijden ten deesen 
   gerichte mochten zijn gepasseert, om bovengemelde revenuen 
   voor hem te ontfangen actum te Harderwijck den 3e Novemb 1784 
   Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen loofden en wierden Burgen 
   als voorvank regt is Wijnik van Dasselaar en Albert Melo voor het 
   erf en sterfhuijs van Hendrik Schutte en Zara van der Schaar in 
   leven Ehelieden, des beloofden Reijer Van Raalte in huijwlijk 
   hebbende Cornelia Schutte, Willem Fijnvandraat in huij- 
   welijk hebbende Zara Regina Schutte, en Hendrik Schutte 
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   saam kinderen en erfgenamen van voorsr ehelieden voorseijde Burgen 
   te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is actum Harderwijck 
   den 11. Novemb. 1784. 
17. Novemb. 1784.   Voor Boonen en Schrassert loco Apeldoren Schepenen en overwees- 
geprothocoll ten nieuw  meesteren compareerde Peter Aardsen, voor de tweedemaal wedu- 
prothocoll Rubr. ooster-  wenaar van Gerretje de Ronde, en bekent voor tegenwoordig buijten 
wijk fo 351   staat te zijn om sijn drie meerderjarige kinderen, die thans in 
   leven zijn met Megteltje Peters, Geertje Peters en Hen- 
   drikje Peters, zijnde Aart Petersen, reets minderjarig overleden, bij 
   wijlen Aaltje Haverkamp ehelijk geprocreert, te kunnen voldoen, 
   die hondert en vijftig gulden, welke aan haar buijten de klederen 
   tot haar moeders lijf gehoort hebbende, en onder haar verdeelt zijnde 
   aan haar bij acte van afgoeding van d. 16. october 1767 voor s’moe- 
   ders versterf bewesen, en nu bij haar meerderjarigheijt volgens belofte 
   bij d’acte van afgoeding diende betaalt te werden, en vermits dese 
   Comparant met sijn eerste vrouw getrouwt is geweest buijten 
   huijwlijkse voorwaarde, en door doode van Aart petersen ¼ portie 
   in gemelte hondert en vijftig gulden ad f 37 – 10 – op hem Comparant 
   ab intestato is komen te devolveren, en dus de overige drie 
   kinderen in voorsr f 150 - : - is competerende hondert twaalf gulden 
   en thien stuijvers, soo is het dat Comparant tot securiteijt van 
   gem f 112 – 10 – op nieuws bij dese verbind gelijk verbind kragte 
   deser een huijs met sijn ap en dependentie staande in den ooster- 
   wijk tussen het huijs van Grietje Harms kinderen ter eenre 
   en de camer van Aartje Aards ter andere sijde soo als bij 
   comparant selve bewoond en in eijgendom beseten werd, mitsgaders 
   sijn geheele vissereij, en alles wat daar eenigsints onder behoort, om 
   door sijn kinderen aan een en ander alle hinder en schade te kunnen 
   verhalen, met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints 
   contrarierende in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck den 
   13. Novemb. 1784 
   Voor deselve Schepenen compareerde Anne Elisabeth Allardin 
   naa regten geassisteert mede erfgenaam ab intestato van haar suster 
   Emilia Sophia Allardin binnen Frankfurth aan den Oder overleden 
   verklaart te constitueren en volmagt te maaken kragt deses de 
   Heer Tonne Justitie Commissaris aldaar ten einde om sig als mede 
   erfgenaam van haar gemelten overleden suster te declareren de erfenisse 
   verder te aanvaarden, deselve tot liquiditeijt te helpen brengen, gerede 
   en ongerede goederen te verkopen, en transport in ordre te doen, voorts    
 scheijding te passeren, erfpenningen te ontfangen, daar voor te quiteren, de   
 ontfangene penningen bij assignatie als andersints aan haar over te maken,    en 
verder daaromtrend te doen ’t geene de Comparante selve present zijnde 
   sou kunnen en mogen doen, met magt van substitutie belofte van 
   ratihabitie en indemniteijt mits de geconstitueerde verpligt blijve 
   te doen bewijs rekening en reliqua actum Harderwijck den 15. November 
   1784. 
   Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Francis- 
   cus Martinius en Dithmar Martinius beijde geerfde en gegoede 
   Burgeren en inwoonder deser stad, welke verklaarden sig te constitu- 
   eren en Burge te stellen, voor de monopolium, welke Gerret Scher- 
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   renbergh op morgen den 17. November 1784 tot Arnhem van t’Quartier 
   van Veluwen mogte komen te pagten, voor soodane pagt penningen 
   ijder haare respective personen en goederen daar voor verbindende 
   onder renunciatie van alle exceptien, en onder de clausule 
   een voor allen en ijder als principaal gemelte pagtpenningen op sig 
   te neemen, haare personen en goederen submitterende aan de 
   parate executie van Haar Ed. mog de ordinaris Heeren ge- 
   deputeerde staaten des Quartiers Van Veluwen of des selfs Ontfanger 
   Generaal om alle hinder en schade daar aan te kunnen ver- 
1784. 19 Nov. ’emb  halen. Actum Harderwijck den 16. Novemb. 1784. 
geprothocoll ten nieuw  Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden H.J. Baillet 
prothocol Rubr Hoog  en Catharina de Jongh ehelieden, dewelke bekenden wegens 
straat fo 185   van tijd tot tijd opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
   oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Vrouwe Anna  
   Brians weduwe Massuet de summa van vijfhondert en 
   tagtig guldens, welke penningen sij Comparanten mits dese 
   aannamen om op 1o Februar 1785 te sullen bestuleren restitueren 
   Als mede verklaarden sij Comparanten noch daar en boven 
   vermits opgem. Vrouwe A. Brians weduwe Massuet met 
   onderling genoegen volgens eijgen handtekening tot haar 
   privative lasten en op sig genomen heeft te sullen betalen 
   aan de coopman D. Penninck de summa van ses hondert en 
   dartig guldens wegens door hem aan de Comparanten gele- 
   verde houtwaaren, mede uijtterlijk op 1o Februar aan meerge- 
   melde Vrouwe A. Brians weduwe Massuet te sullen voldoen 
   de summa van drie hondert en sestig guldens, voor dien door Com- 
   paranten aan meer gemelte Vrouwe A. Brians weduwe 
   Massuet reeds zijn toegetelt, en in vollen eijgendom zijn over- 
   gegeven te saamen drie hondert en veertien guldens, dewelke in 
   mindering van de vermelde, en aan de coopman D. Penninck ver- 
   schuldigde f 630 - : - sullen strekken 
   En eijndelijk nemen sij Comparanten tot haare privative 
   lasten op sig alle de gerigtelijke en ongerigtelijke kosten 
   dewelke meergemelde Mevrouwe Massuet genoodzaakt is 
   geweest tot verkrijginge deeser aan te wenden, en al nog aan 
   den Advocaat J. Gelderman moeten betaalt werden en soo 
   drae deselve liquid gemaakt zijn aan meergemelde Mevrouwe 
   de weduwe Massuet te sullen voldoen ofte betalen. 
   Tot volkomen nakominge van het geene hier boven vermelt 
   is verbinden sij Comparanten hunne personen en goederen 
   en wel hunne gerede goederen, actien en crediten so thans 
   hebbende als nog te krijgen bij parate executie en ver- 
   willekeuring, van welkers kragt en werkinge sij Comparanten 
   sig mits deese volkomen geinformeert hielden, en stelden boven 
   dien nog tot meerder securiteijt tot een speciaal onderpand hun 
   huijs en erve, staande en gelegen binnen dese stad in de Hoog- 
   straat, naast het huijs van Burgermr. D. Boonen ter eenre en 
   de schuur van     ter andere sijde, 
   soo als het selve thans door de Comparanten bewoond werd om 
   aan het een en het ander alle hinder en schade te kunnen verhalen 
   alles verder onder verband en submissie als na regten, en onder 
“voor soo verder nodig van  renunciatie van alle den inhout deser eenigsints contrarierende 
 de exceptie   exceptie in specie van ongetelden gelde. Actum Harderwijck den 
   19. Novemb. 1784. 
   Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerde Anna  
   van Asselt Ehevrouw van Gerret Docter, geassissteert met  
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   Jan Proper haar gekoren momber, welke verklaarde kragte deser 
   te constitueren en volmagt te maken haar voorsr. Eheman Gerret  
   Docter, ten eijnde om uijt haar naam mede te cederen en transporteren 
   een halve Boere plaats genaamt de Bullenbrink gelegen in Wel- 
   sum onder Olst verkoft aan Derk H. Bomhof, daar voor de nodige 
   cautie van whaare te doen, penningen te ontfangen, daar voor te 
   quiteren, en verders generalijk alles te doen wat sij Comparante selve 
   present zijnde 
soude kunnen kunnen en mogen doen met magt van substitutie 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt alles onder verband en 
 submissie als na regten Actum Harderwijck den 20. November 
 1784. 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden Hendrik van  
 Essen en Eijbert Gerretsen, dewelke verklaarden seer wel gekent 
 te hebben Willem van Essen in den jaare 1767 naa Oostindien ver- 
 trokken, waar van vader is Gerhard van Essen, zijnde des selfs moeder 
 moeder geweest Hendrica Messing voor vier jaaren reets overleden 
 en uijt welck Huwelijk buijten de voornoemde Willem van Essen 
 welke Comparanten vernemen op Batavia te zijn overleden, al- 
 leenlijk nog overig nog zijn twee soons met namen Jan van Es- 
 sen en Gerhardus van Essen, beijde mede benevens hen lieder vader 
 bij het passeren deses present, en ten wiens versoeke de Comparen- 
 ten niet hebben willen weijgeren dese hunne verklaring met 
 solemnelen Ede te bevestigen, gelijk deselven eed ook werke- 
 lijk hebben gepresteert 
 Voorts verklaarden Gerhardus van Essen als vader van sijn soon Wil- 
 lem van Essen op Batavia overleden, als mede Gerhardus van Essen 
 en Jan van Essen Broeders van den overledene in qualiteijt als erf- 
 genamen ab intestato volmagt te maken sulks doende mits 
 dese Andries Neske om in der Comparanten naam op te beuren 
 alle sodane penningen als de overledene Willem van Essen van de 
 O. Compagnie ter Camere Amsterdam nog competeerden, daar 
 voor te quiteren, en generaliter alles te doen wat de Comparanten 
 selfs present zijnde soude kunnen of moeten doen, belovende den 
 selven te wagten en wharen kommervrij mits deselve verpligt zij te 
 doen behoorlijken rekening, bewijsen reliqua 
 in oirkonde der waarheijt hebben wij dese getekent den 22 Novmr 1784. 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde mr Jacobus Apel- 
 doren dewelke bekende in de beste en bestendigste forme van regten 
 te constitueren en volmagt te maken den WelEdelen Heer Everhar- 
 dus Zegerius solliciteur voor den Edele Achtbare Gerigte der 
 stad Amsterdam, om alle des Comparants saaken, soo hebbende als 
 toekomende waar te neemen, alle middelen regtens tegen den 
 onwilligen te gebruijken, ook penningen te ontfangen, daar van quitantie 
 te passeren, en voorts alles te doen, ’t geen de natuur en voorvallen 
 der saken soude mogen koomen te vereijschen, schoon tot ’t een 
 en andre een nader of speciaalder volmagt vereijscht wierd, die 
 hij hier in begrepen hield cum potestate substituendi, indemni- 
 sandi ceterisque de jure solitis mits doende behoorlijke reke- 
 ning actum Harderwijck den 24. November 1784 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Gerret Vermeer en  Aeltje 
van den Heuvel ehelieden, dewelke verklaarden bij publijcque  verkopinge d.d. 
3. april 1784 te hebben verkogt, en alnu kragt deser te  cederen 
transporteren, en in vollen en volkomen eijgendom over te geven 
 aan en ten erflijken behoeve van Evert Duverge een huijs en erve 
 staande en gelegen binnen dese stad in de Bruggestraat naast  
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 het huijs van de weduwe P.B. Duverge ter eenre, en het steeg- 
 je vulge genaamt het roeper steegje ter andere sijde, soo 
 als het selve thans door Willem Zegers in huijr gebruijkt werd 
 en sulks met alle des selfs ap en dependes, lusten en lasten 
 niets daar van uijtgesondert, doende dit parceel in ordinaris jaar 
 lijkse verpondinge, behalve de stads stuijvs. f 5 – 2 – 2 en aan straat 
 geld f 1 – 10 – en sulks om en voor de somma van een duijsent en 
 vijftig gulden vrij geld (: blijvende de kosten van het transport 
 en vijftigsten penning ten lasten van den koper van welcke 
 koops penningen sij comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 zijn. Belovende over sulks dit verkochte parceel te sullen wach- 
 ten en wahren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen 
 het selve te suijveren van de verponding ordins. tot over den jaare 
 1782, straatgeld tot 1. meij 1784. en haarstede geld verschenen 
 ult. junij 1784, waar tegens de verkoperen sullen profiteren de 
 pagt verschenen op 1. november 1784. en moetende het verkofte parceel 
 door Willem Zeger in huijr behouden worden tot op 1. meij 1785 
 voor de somma van ses en vijftig guldens gerekent tegens 
 het geheele jaar, alles verder ingevolge conditien van boven 
 gemelde publijcque verkopinge vermelt. alles onder verband 
 en submissie als naa regten, en onder renunciatie van alle 
 tegenstrijdige exceptien. Actum Harderwijck den 4. November 1784 
         Ru 25 november 1784 
 Voor deselve Schepenen als overweesmeesteren compareerde Evertje  
 Aards weduwe van Claas Geurtsen sig willende verandersaten 
 heeft aan haar vier minderjarige kinderen, met naamen Jannetje 
 Aard, Petronelletje en Geurtje Claasen voor haar vaders 
 versterf bewesen voor ijder kind drie gulden te betalen als ijder 
 sal mundig wesen, belovende deselve te sullen alimenteren 
 reden en kleden, soo als de omstandigheden van haar geringen 
 boedel sal toelaten 
 Hier waren aan en over te vreden Cornelis Verhoef en Claas Assen 
 bij de Heeren van de magistraat aangestelde voogden 
 T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent den 3. decemb. 1784. 
 Voor deselve Schepenen als overweesmeesteren compareerde Beerd  
 Evertsen Mulder sig willende verandersaten heeft sijn twee 
 minderjarige kinderen met naamen Gerret en Teuntje priester 
 bij wijlen Wilmijntje Priester in ehestand verwekt voor moeders 
 versterf te bewijsen ijder eene gulden te betalen als sullen 
 mondig wesen, voorts te alimenteren reden en kleden als 
 sijn boedel sal permitteren 
 hier waren aan en mede te vreden Cornelis ten Bos en Warner  
 IJsendoren bij de magistraat aangestelt tot voogden 
 T’oirkonde is dese bij ons geapprobeert en getekent in Harderwijck 
 den 3. december 1784. 
 Voor De Meester en Schrassert Schepen compareerde onse mede Raads 
 vriend de Heer J.B. de Vries, welke bekende in optima jaris 
 forma te constitueren en volmagtig te maaken den WelEdele 
 Gestrengen Heer J.T. Frederici  Lieutenant Collonel in dienst van 
 de Edele Groot Achtbare Heeren Directeuren en Regeerders der 
 Colonie Surinamen om uijt Comparants name, en van sijnent wegen 
 generalijk alle sijne saaken in gemelde Colonie te administre- 
 ren, om specialijk des selfs plantagie genaamt Coresburg, gelegen 
 in de Hoer helena Creecq, van deselve plantagie producten 
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 af te schepen, wissels te trekken, en verders in de voorschreven 
 saak meer te doen, handelen en verrigten, soo als des geconstieer- 
 dens goeden raad gedragen sal, en als de Comparant selfs present zijnde sou 
kunnen en vermogen te doen, en ofschoon een ampeler volmagt 
 gerequireert werd, soo wilde Comparant deselve mits dese voor geinfe- 
 reert gehouden hebben, met magt van substitutie en belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, des blijft de geconstitueerde ten allen 
 tijde gehouden en verpligt aan den constituant te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua, alles onder verband en submissie als 
1784. 10. december na regten Actum Harderwijck den 4. december 1784. 
geprothocoll ten nieuw  Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde Joseph Teekman 
prothocol Rubr. hoog  lootgieter binnen dese stad te kennen gevende, dat hij Comparant 
straat fo. 185 VS  van H.J. Buillet en C. de Jong Ehel. te pretenderen heeft de summa 
 bedragende s.c. et ded prob. sol. een hondert negen guldens ses 
 stuijvers en vier penningen, sijnde rest van meerdere summa ad 
 f 111 – 9 – 4. wegens in deesen jaare 1784. aan het huijs van H.J. 
 Buillet en C. de Jongh ehelieden gelevert lood en verdiend arbeijts 
 loon, voor welke penningen hij Comparant ingevolge deser stads 
 willekeur2. deel cap. 4. art. 78 voor alle crediteuren op het voorschre- 
 ven huijs geprefereert is, en uijt de gedane publicatie vernomen 
 hebbende, dat het opgemelde huijs op heden bij publicque verkopinge 
 soude verkogt worden, soo verklaarde Comparant uijt hoofde van 
 sijn wettig verkregen regt, en stilswijgent hijpotheecq op het voorschre- 
 ven huijs mits dese tegens de te doene verkoping omni meliori modo 
 te protesteren en daar in niet anders te consenteren, als onder voor- 
 behout van het selve regt op de koopspenningen van het voorsr. 
 huijs te provenieren, het welcke hem anders op het huijs selve 
 competerende is, en diesvolgens deselve koopspenningen ter con- 
 currenter summa van des protestans pretensie met de kosten 
 in cas van onvermoedelijke oppositie door den koper niet sullen 
 worden uijtgereijkt, ten eijnde Comparant sijn voorseijden schuld daar 
 uijt sal mogen ontfangen, ofte in cas van contradictie soo lang onder 
 den koper sullen verblijven berusten, ofte in den gerigte geseponeerd 
 worden, tot dat daar over behoorlijk sal zijn erkent. 
 alles om te strekken ten fine en effecte als na rechten 
1784. 10. decemb  Actum Harderwijck den 10. decemb 1784. 
geprothocoll ten nieuw  Voor deselve Schepenen compareerde Cornelis Olthuijsen meester smit 
prothoc. rubr. Hoogstraat  alhier te kennen gevende, dat hij Comparant van H.J. Buillet en 
fo 185 VS  C. de Jongh ehelied. te pretenderen heeft de summa bedragende salo 
 calc. et ded. prob. sol. seventig guldens en veertien stuijvers wegens 
 in deesen jaare 1784 aan het huijs van H.J. Buillet en C. de Jongh 
 Ehel. gelevert ijserwerk en verdient arbeijtsloon, voor welke pennin- 
 gen hij Comparant ingevolge deeser stads willekeuren 2. deel cap. 4 art 
 78 voor alle crediteuren op het voorschreven huijs geprefereert is, en 
 uijt gedane publicatie vernomen hebbende, dat het opgem. huijs 
 op heden bij publicque verkopinge soude verkocht worden, soo ver- 
 klaarde Comparant uijt hoofde van sijn wettig verkregen recht en stil- 
 swijgent hijpotheecq op het voorgeschreven huijs, mits dese tegens 
 de te doene verkoping omni meliori modo te protesteren, en daar 
 in niet anders te consenteren, als onder voorbehoud van het selve recht 
 op de koopspenningen van het voorschreven huijs te provenieren, 
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 het welck hem anders op het huijs selve competerende is, 
 en dies volgens de selve koopspenningen ter concurrenter summa 
 van des protestants pretensie met de kosten in cas van 
 onvermoedelijke oppositie door den koper niet sullen werden 
 uijtgereijkt, ten eijnde Comparant, sijn voorseide schuld daar 
 uijt sal mogen ontfangen, ofte in cas van contradictie 
 soo lang onder den koper sullen blijven berusten, ofte in den 
 Gerigte geseponeert werden tot dat daar over behoorlijk sal 
 zijn erkent. Alles om te strekken ten fine en effecte 
 als na regten. Actum Harderwijck den 10. decemb 1784. 
 Devans Scheltinga et Van Cooth eckevins et confeillers sont 
 comparues Susanna Benjamina Wakker et Anthonij de  
 Roij au nomd de Cornelia Anthonia Wakker selon une 
 procuration expressement et judiciellement qualitie, Antho- 
 nia et Johanna Wakker les quelles ont constituers pour 
 procureurs generaux et speciaux les sieurs Jean Girardot  
 de Morignij et Emanuel Haller Banquiers a paris aux 
 quel ou à l’un d’eux elles donnent pouvoir de recevoir 
 pourelles et en leurs nom les arrerages échus et echoir des rentes 
 perpetuelles, viagerel, tontines et accroissement d’icelles 
 qui appartiennent et pourront appartenir par la huite 
 aux dites constituantes assigners sur les aides et Gabelles 
 Tailles, Postes, Cuirs, deux sols pour livre du dixieme caisse- 
 des amortissemens et des errerages, compagnie des Judes Etats 
 de Bretagne, Langue dos, Princes et particuliers, et autres, de 
 quelque nature que ce soit, des recus donner quitance, rece- 
 voir aussi les remboursemens des dittes rentes, qui pourrons 
 etre offertes, ou echoir par les xtriages facts ou à fuire 
 des reçus donner pareillement quitances, remettres tous ti- 
 tres et preces, consentir, mention, et lubrogation et la cassation 
 de tous arrerages, substituer procureurs, les revoquer en substi- 
 tuer d’autres et generalemens promeltantes obligeantes 
 En foi de quoi nous avons fact signer le present par notre 
 secretaire, et ij fact signer le presents par notre secretaire 
 et ij fact approser le sieau de la ville dans la quelle ni à trois 
 lieu de distances ne reside au un ministre, ni charge d’affaires 
 de sa majeste le Roi de France 
 fact a Harderwijck den 11. december. 1784. 
 Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerde onsen mede 
 Raadsvrind den Heer en mr. D. Boonen en vrouw Cathatina Cor- 
 nelia de Graet, bevorens weduwe en universele geïnstitueerde 
 erfgenaam van wijlen den Heer Isaak Roos ingevolge des selfs 
 testamentaire dispositie voor den Notaris N. Gallé en getuij- 
 gen te Haarlem op den 8. August. 1768 gepasseert, Echtelieden 
 tutore marito, dewelken verklaarden in hunne opgemelde quali- 
 teijten te adproberen en ratificeren sodanige schikkingen 
 als door den WelEd. Achtb. Heer Jaques Caucanus in Surinamen 
 waaren aangegaan en gemaakt met de WelEd. Heer mr. P.P.  
 Muntz, wegens sekere schult de Vrouwe tweede Comparant 
 in haar opgemelte qualiteijt van den voorn Heer Muntz compe- 
 terende, groot per reste een somma van drie duijsent vijf 
 hondert vijf en seventig guldens Hollands te veertig grooten 
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 ’t stuk, spruijtende uijt hoofde van sekere obligatie groot 
 ses duijsent guldens Hollands, door gem. Heere mr J.P. Muntz 
 en des selfs overleden huijsvrouw, vrouwe Johanna Catharina  
 Maria Cambier in d. den 19. maart 1767 ten behoeve van 
 den WelEd. Heere Isaac Roos te Haarlem gepasseert 
 en getekent, en op welke obligatie in den jaare 1768 drie      
 duijsent guldens zijn afbetaalt, soo dat deselve maar bleeft een 
 somma van drie duijsent guldens 
 En verklaarden de Heer en Vrouwe Comparanten wijders en 
 ingevolge van dien, op de kragtigste wijse doenlijk bij deese 
 te constitueren en magtig te maken den voorñ Heer Jaques  
 Cancanus, speciaal om in naame en van wegens hen Heer 
 en Vrouwe Comparanten, in hunne opgemelde qualiteijten 
 te accepteren sodanige nieuwe obligatie als door den 
 voorñ Heer, mr W.J.P. Muntz op den 13 Augus deses jaars 
 1784. tot quijting der voorsr restant schult van drie duijsent gulden 
 met de verlopen interesse ter somma van vijfhondert vijf en seventig 
 guldens ten behoeve van den Heer eerste Comparant, als in huijwlijk 
 hebbende de Vrouwe tweede Comparante in haare voorsr qualiteijt 
 onder des selfs handtekeninge is afgegeven, en gepasseert, daar 
 tegens de opgemelde oude obligatie en schuld bekentenis van den 
 19 maart 1767 in naame der Comparanten in hunne oversr. quali- 
 teijt te quiteren, dood en te niet te doen, de termijnen van betaling 
 soo van capitaal als interesse, bij de opgem. nieuwe obligatie van den 13 
 August 1784 ter respective vervaldagen te ontfangen, daar voor te 
 quiteren, en des noods bij onverhoopte wanbetalinge geregtelijk in te 
 vorderen tot de volle en effectuele voldoeninge toe, en generalijk om in 
 deese der Comparanten interest soo in als buijten regten waar te nemen en 
 voorts daar in alles te doen en te verigten wat de Comparanten selve 
 present zijnde soude kunnen of behoren te doen, alles met de magt 
 van substitutie en surrogatie 
 verklaarde laatstelijk de Comparanten bij dese volkomen te approberen 
 het geene reeds door den Heer Geconstitueerde in deesen namens de 
 Comparanten mogte wesen gedaan en verrigt, belovende al het geene door 
 gemelte Heer Geconstitueerde of des selfs gesubstitueerden kragt deser 
 sal werden gedaan en verrigt van vollen waarde te sullen houden en doen 
 onderhouden, onder verband en submissie als na regten Actum Harderwijck 
 den 10 december 1784. 
 Voor Schrassert en Heurt Schepenen compareerde Juffer Henrietta Lulofs 
 pro se, en als eenige en universele erfgenaam van haar Broeder 
 de Heer Albertas Lulofs in leven Luitenamt ten dienst deser 
 landen, en verklaarde op den 31 julij deses jaars 1784. in ’t openbaar 
 te hebben verkoft en over sulks kragt deses te cederen en transporteren 
 aan d. WelEd. en Hoog geleerde Heer Evert Scheidius en Vrouwe Gardina  
 Abigael van Beem Ehelieden ende haare erven, haar huijs en Erven 
 met een plaats en Hof daar agter, staande en gelegen binnen 
 dese stad in de susteren straat, naast het huijs en erve van de kin- 
 deren van Burgermeester A. van Holthe ter eenre en de hof 
 van de academie ter andere sijde, soo als laatst bij de Comparanten 
 selfs is bewoont en gebruijkt geweest doende in ordinaris verpon- 
 ding behalven de stads stuijvers f 8 – 10 – voorts met het straat, put 
 of pompgeld en andere reele lasten daar op staande, ende sulks voor 
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 een summa van sestien hondert en vijf gulden, daar van de 
 Comparante bekende gedeeltelijk in gelde en gedeeltelijk met een 
 obligatie voldaan te wesen, belovende over sulks voorsr. parceel 
 ’t welcke reets met gepasseerde allerheijligen door koperen is aan- 
 veerd te wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt in 
 specie de verponding over ordinari 1783, het heerstede geld tot ult. 
 junij 1784 en het straatgeld tot 1. Nov. 1784. daar van afte 
 doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als naa 
 regten, en miet renunciatie van alle exceptien actum 
 den 18. decemb. 1784. 
 Voor deselve Schepenen en Rigteren in tempore compareerde 
 Andries van der Valk en Frederica Krijgsman Ehelieden, en 
 verklaarden onder voorbehoud van alle exceptien, beneficien 
 en privilegien rechtens kragt deses te doen pand keringe, tegen 
 sodane nulle en wederregtelijke peindingen, als Jan Vening 
 ook als eenige soon en universele erfgenaam van Harman- 
 nus Vening op den 2. decemb 1784. op de gerede goederen 
 actien en crediten, en mede bij suffisance van ’t gerene op de 
 ongerede goederen van Comparanten en speciaal op haar papier 
 mole genaamt de maria magdalena, met alle derselver ge- 
 bouwen op deser stads weijde te onregt heeft ondernomen, ver- 
 bindende ten effecten als na regten haar personen en goederen, en 
d 12 H.H. U op den 18 speciaal haar voorsr. molen ten einde de pandeijscher gehoude 
dec. 1784. mede bij de  sal zijn de bepeinde effecten van de inventarisatie te ontslaan 
ondertekening geconfig-  met consignatie van 12 H.H. ponden om te strekken volgens wille- 
neert  keur actum den 18. decemb. 1784. 
 Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerde mr. Jacobus  
 Apeldoren verwalter Rentmeester des quartiers van Veluwen, dewel- 
 ke bekende in de beste en bestendigste forme van regten 
 geconstitueert en volmagt gemaakt te hebben de WelEd. 
 Gestr. Heer en mr Nicolaas Ooster scholtus des ampts Epe 
 om alle des Comparants saaken soo hebbende als toekomende 
 waar die ook zijn mogten waar te neemen ende te verrigten 
 alle middelen regtens tegens den onwilligen te gebruijken 
 te accorderen, transfigeren, ook penningen te ontfangen, daar 
 voor quitantie te passeren, en voorts alles te doen ’t geene de 
 natuur en voorvallen der saken soude mogen koomen te vereijschen 
 schoon tot het een en andere een nader of specialder volmagt 
 vereijscht wierd, die hij hier in begrepen hielt met de magt 
 van substitutie ratihabitie indemniteijt als regt is, 
 mits doende behoorlijke rekening en verandwoordinge actum 
 den 20. decemb. 1784. 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepen compareerde Mejuffrouw 
 Ida Hilea Hesse weduwe en Boedelhoudersche van den 
 WelEerwaarde Heer Conradus Woldering in leven Predicant 
 te Nijmegen ten desen voor soo veel nodig geadsisteert 
 met haar oudste soon de Heer Harmen Hesse 
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 Woldering als haaren gekoren momboir in desen, woonagtig 
 alhier te steede, en verklaarde sij Comparte kragt deses te 
 constitueren en magtig te maken den Advocaat Jacobus  
 de Man te Nijmegen, om in haar Compts naam te 
 ontfangen den inhout eener pand vijlige obligatie 
 voor Erfpagteren des ampts van Overbetuwe, door Jaco- 
 mina Hendriksen, weduwe en Boedelhoudersche van wij- 
 len Egbert Dirksen, woonagtig te Valburg ten behoeve 
 van haar Compte en wijlen des selfs voorñ Eheman 
 in dato 14. april 1700 een en tagtig schuldig beleden 
 groot in capitaal twee duijsent vijf hondert guldens 
 behalven de daarop verlopene interessen, mits gaders wegens 
 wanbetalinge aangewendene kosten, voorts te compareren 
 voor Erfpagteren des voorsr. ampts te gerigtelijke er- 
 kentenisse van den inhout dier voorsr. obligatie 
 in naame van Compte. voldaan te zijn, en roijement 
 derselver te versoeken ten Prothocolle van beswaar 
 des meergemelte ampts. Belovende sij Compte voor vast 
 bondig en van waarde te sullen houden en doen houden ’t geen door 
 hem geconstitueerde in desen sal zijn verrigt, mits 
 tegen behoorlijke indemnitatie, daar van doende reke- 
 ning, bewijs en reliqua. Actum Harderwijck den 30 
 december 1784. 
 Voor deselve Schepenen compareerden Jannetje Fidders weduwe van  
 Hendrik Priester eijgenaar en besitterse voor de eene helft, en Jan Hendrik  
 Priester en Neeltje Peters ehelieden, Johanna Priester, en Gerret  
 Priester voor den andere helft eijgenaren van onderbenoemde huijs be- 
 kennen in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt en kragt 
 deser te cederen en transporteren aan en ten erflijken behoeve van 
 Hendrik Jekel een huijs en erve, staande binnen dese stad in de voller 
 straat tussen de huijsen van Reijer den Grooten ter eenre en dat van Harmen 
 Jansen ter andere sijde soo als thans bij de weduwe bewoond werd 
 met geene andere lasten beswaart als met een ordinaris 
 jaarlijkse verponding van f 3 – 3 – 12 voor een summa van vier hondert 
 en vijftig gulden vrij geld waar van bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn, des beloofden voorsr huijs te wachten en te wharen kommer- 
 vrij en alle voorpligt tot de verponding 1783, heerstede geld ult 
 junij 1784 en het straat geld ad f 1 – 10 – tot meij 1785 daar van afte 
 doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten voorts 
 bedongen, dat koperen voorsr. huijs niet eerder sal kunnen aan 
 vaarden als met 1e meij als met 1e meij 1785 actum Harder- 
 wijck den 15 december 1784 
  Lectum et Recognitum 
      7. Januar. 1785. 
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1785. 13. Januar Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Jacobus 
geprothocolleert ten Kuijpers en Miarina Mariana Cornelia van Boxel ehelieden 
nieuwe prothocoll Rubr  welke bekenden voor sig en haar erven. wegens ter leen 
groote markt straat  ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
fo. 318  wesen aan en ten erflijken behoeve van André  
 Stolte, mr stads chirurgijn de summa van drie hondert 
 Caroli guldens, daar voor belovende jaarlijks op de ver- 
 schijnsdag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen 
 betalen vier gulden van ijder hondert, en daarmede te conti- 
 nueren tot de volle aflosse toe, die jaarlijks op 
 gemelde verschijndag sal kunnen geschieden, mits een 
 vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en kosten ver- 
 binden sij Comparanten haar huijs met sijn ap en de- 
 pendentie staande binnen dese stad in de groote 
 markt straat, tussen de huijsen van Evert Hoojberg 
 ter eenre, en een huijs van de dijaconie ter andere 
 sijde, soo als bij Van der Heijde en Henricus Bosch saam be- 
 woont werd, stellende tot een verdere whaarschap 
 haare personen en goederen ten bedwang en submissie 
 als na regten, met renunciatie van alle exceptien 
 dese contrarierende in specie van ongetelden gelde. Actum 
 Harderwijck den 13. januar 1785. 
  
 Voor Boonen en Heurt Schepenen compareerde Juffer Ida  
 Hisca Hesse weduwe van wijlen den Eerwaarde Heer 
 Coenradus Woldringh in leven predicant binnen Nijmegen 
 geassisteert met onsen secretaris, welke bekende kragte 
 deser te constitueren en magtig te maken den Heer Jacobus  
 Woldringh secretaris van de stads weescamer binnen Groningen 
 ten eijnde om des Comparants saaken waar te nemen, omtrend 
 het erfhuijs van Juffer Johanna Elisabeth Woldringh bin- 
 nen Groningen overleden, den boedel voor haar Comparante te adie- 
 ren, gerede en ongerede goederen te verkopen, de nodige trans- 
 porten te doen, penningen te ontfangen, daar voor te quiteren 
 uijtstaande schulden te innen, en generaal den boedel tot li- 
 quiditeijt te brengen, scheijding te passeren en ondertekenen te 
 caveren, de onwillige debiteuren tot betaling door middelen regtens te constringeren 
 termijnen te respicieren, sententien te aanhoren deselve 
 ter executie te leggen, van de nadelige te appelleren, voorts 
 generalijk alles te doen en te verrigten wat Comparanten 
 selve present zijnde, soude kunnen en mogen doen met magt 
 van substitutie belofte van ratihabitie en indemniteijt, zijnde 
 Geconstitueerde verpligt rekening en reliqua te doen actum 
 Harderwijck den 14. Januar. 1785 
 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Andries  
 Wijnbergen, Rijk Willems en Hendrik Berends Reijnders 
 en verklaarden, soo voor sig selfs, en in derselver qualiteijten 
 als mede caverende voor hunne mede eijgenaren te 
 constitueren en volmagtig te maken, sulks doende kragt 
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 deses den WelEd. Gestr Heer en mr E.J. Ammon scholtis des 
 Ampts Ede, ten einde in eene massa, of bij parcelen te verko- 
 pen, te transporteren, koopspenningen te ontfangen, daar van 
 verandwoording te doen, en voorts alles te versorgen wat tot een 
 vasten en stedigen verkoop nodig is, derselver eijgendommelijk 
 erve en goed, genaamt Holtmans goed, zijnde een Zaale wheer 
 bij Teunis Spaan meijers wijse gebruijkt, met alle des selfs 
 onderhorige Bouw en Hooglanden, opgaand hout, Heggen en 
 houtgewas, gelegen te Noord Apeldoren in de Hoge en vrije 
“is gekogt dog van welcke  Heerlikheijt ’t Loo, en wel soo als het in de maand meij 1779 
koop gemeld. A van  bij publique veiling door Abraham van Daverveld” (: mede voor 
Daverveld  ons comparerende :) verklaarden wegens ontstane differenten, door minne- 
 lijke schikking te hebben afgesien, en op der eerste 
 Comparanten versoek in voorsr. qualiteijten gereannueert, renun- 
 cierende ook bij desen van alle actien en pretensien, op en 
 van wegens dat goed, voor sig en sijne erven onder verband als 
 na regten, en terwijl eerste Comparanten mede verklaar- 
 den voor hun selfs en hunne qualiteijten, en als caverende 
 voor hunne mede eijgenaren en Erven Abraham van Daver- 
 veld te hebben ontslagen, en bij desen nog te ontslaan van 
 de koop, met protest tegens alle actien of moejelijkhe- 
 den, welke hem of sijne erven ooijt des wegens souden 
 mogen worden aangedaan, mede onder verband van onse perso- 
 nen en goederen als na regten Actum Harderwijck den 
 18 januar. 1785 
  
 Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Hendrik Ger- 
 ritsen Lommen, welcke bekende voor sig en sijne erven te hebben 
 verkogt en in een vast en stedigen erfkoop te transporteren aan Berend  
 van den Emster en Maria Gerrits ehelieden een huijs staande binnen 
 dese stad op de hoek van de kleijne en groote Haverstraat naast 
 het huijs van Abraham Joorman sonder verponding aan straat 
 geld 15 stuijvers voor twee hondert en vijf gulden, waar van Compa- 
 rant bekent voldaan en betaalt te zijn des beloofde voorsr. huijs 
 te wagten en te wharen kommervrij, en alle voorpligt tot het straat 
 geld meij 1785 en het heerstede geld ult. junij 1785 daar van aftedoen als 
 erfkoop regt is onder verband als naa regten actum Harderwijck den 28 Ja- 
 nuarij 1785 
 
 Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden Gerret Jansen  
 van Velthuijsen, Aartje Jans van Velthuijsen meerderjarige kinderen 
 van Jan van Velthuijsen en Evertje Gerrets Ehelieden, dan nog Marten  
 Alberts en Peter Berends als door de heeren van de Magistraat 
 deser stad bij resolutie van den 11. october 1784 aangestelde voogden 
 over de minderjarige Dirik Jansz. van Velthuijsen, als mede 
 Lubertus Bunskerken en Hendrik Cirkel als provisoiren van het dijaco- 
 nije weeshuijs van wegens Petronela  en Hendrik Jansen van  
 Velthuijsen, mits gaders Dr. Hendrik Johan Ardesch en dr. Jacobus  
 Apeldoren als tijdelijke weesmeesteren en boedelhouders van het 
 Burgerweeshuijs naamens de Alumnut Jacobus Jansen van  
 Velthuijsen alle kinderen en erfgenamen van wijlen gemelte Jan van 
 
 Velt  
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 Velthuijsen en Evertje Gerrits ehelieden, en hebben de Comparanten 
 verklaart een ijder voor derselver aandeel op den 30. october 1784. 
 vermogens conditien van verkoping in het openbaar te 
 hebben verkogt, en over sulks kragt deses te cederen en 
 transporteren aan en ten behoeve van Harmen Hendriks 
 en Petertje Dirks Ehelieden een huijs en Erve met de plaats 
 de plaats daar agter staande en gelegen, binnen dese 
 stad in de groote markt straat, naast het huijs van 
 Cornelis Buurman ter eenre en het moole straatje ter 
 andere sijde, soo en als bij de overledene beseten en stervende 
 nagelaten is op een verponding van het huijs f 1 – 17 – 4. en wegens 
 de ledige plaats f 2 – 2 – 8 makende saam f 3 – 19 – 12 en 
 het straat geld daar op staande, ende sulks voor een sum- 
 ma van drie hondert ses en vijftig gulden, daar van de Compa- 
 ranten een ijder voor des selfs aandeel bekenden voldaan te 
 wesen, belovende over sulks voorsr parceel te wagten en te 
 wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 over ordinaris 1783 het heerstede geld tot ult. junij 1784 en 
 het straat geld tot 1. Novemb 1784 incluijs daar van afte- 
 doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als na 
 regten actum den 31. januar 1785 
  
 Voor Boonen en Apeldoren Schepen compareerden Harmen  
 Hendriksen en Petertje Dirks ehelieden, en bekenden wegens opge- 
 nomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te weesen aan en ten behoeve van den Heer 
 Dr. Petrus Gijsbertus Wijnstok en Juffer Zara Baltina  
 Wijnstok te saamen eene summa van drie hondert en 
 vijftig Car guldens ad 20. stuijvers ’t stuk, daar van sij jaarlijks 
 op den verschijndag waarvan heden over een jaar de eerste sal 
 wesen, beloofden te betalen eene interesse van drie gulden en thien 
 stuijvers van ijder hondert en daar in te continueren tot de 
 finale aflosse toe, dewelke ook alle jaar sal kunnen ge- 
 schieden, mits de opsage een vierdeel jaars bevorens van een van 
 beijde sijde geschiede 
 Tot securiteijt van welck capitaal en rente de Comparanten hebben 
 verbonden hare personen en goederen, en tot meerder securiteijt tot 
 een speciaal onderpand gestelt haar huijs en erve met de ledige 
 plaats daar bij staande en gelegen binnen dese stad in de groote 
 markt straat naast het huijs van Cornelis Buurman ter eenre 
 en het mole straatje ter andere sijde, soo en als van de kinderen en 
 Erfgenamen van wijlen Jan van Velthuijsen aangekoft en aan Comparanten 
 getransporteert is ten eijnde, om ten allen tijde daar aan alle hinder 
 en schade te konnen verhaelen met submissie als nae regten, 
 en renunciatie van alle exceptien in specie van ongetelden 
 gelde. actum den 2. Februar. 1785 
  
 Voor Scheltinga en De Vries Schepenen compareerde Vrouwe Agatha  
 Croiset weduwe van wijlen de Heer Willem van Hoesen, dewelke  
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 verklaarde te constitueren en volmagtig te maken sulks doende 
 kragt deses de Heer mr Pieter Lijonet secretaris van de ijsters van Hun Hoog 
 mogende de Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden ten 
 einde om namens de Vrouwe Comparante in te vorderen en te ontfangen 
 sodane penningen als mr J. Noltenius Advocaat en Notaris te Am- 
 sterdam, mits gaders Swaan en Swart kooplieden aldaar in qualiteijt 
 als lasten procuratie hebbende van Samuel van Hoesen onder 
 koopman te dienste van de Oostindische Compagnie wonende te 
 Batavia ingevolge verbalen en daar op gevolgde vrijwillige condemnatie 
 voor Heeren Commissarissen van den Hove van Holland d.d. 17. decemb   
 1784 bij den Heer Geconstitueerde en boven gem. mr. J. Nolthenius mits   
 gaders Swaan en Swart ten vollen bekent, sullen moeten betalen aan de   
 Vrouwe Comparante, daar voor te quiteren na behoren, als mede om daar  
 Uijt te betalen de rekeningen en declaratie van salaris en verschotten welke mr 
 Guilliam van der Meersch Advocaat voor de Hove van Holland, en den 
 procureur Matthijs Hendrik van Son Hendrikz. van de Vrouwe Comparante 
 te pretenderen hebben, na dat die declaratie en rekeningen door den 
 Heer Geconstitueerde geexamineert en geapprobeert sullen zijn, voorts 
 ook om van die ontfangene penningen afte houden soodane sum- 
 ma van dartien hondert gulden als meergemelte Heer Geconstitu- 
 eerde wegens geleende penningen te pretenderen heeft van des Comparan- 
 tes dogter Vrouwe Maria Catharina Kuijsten van Hoesen weduwe Kleijn 
 mits daar voor behoorlijk te quiteren 
 En Eijndelijk om generaliter alles te doen en te verrigten het geen 
 namens Vrouwe Comparante tot den ontfangst van de in deesen ge- 
 melde penningen sal vereijscht en gerequireert worde te doen, even als 
 of de Vrouwe Comparante selfs present ware 
 Alles met magt van substitutie belofte van ratihabitie en indemni- 
 teijt, ceterisque clausulis de jure solitis ac necessaris, mits de 
 geconstitueerde verpligt blijve te doen behoorlijk bewijs rekening en reli- 
 qua. actum Harderwijck den 3. Februar 1785 
  
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Jan ter Beek en  Janneke 
 Brester Ehelieden wonende op ’t Loo onder de Heerlikheijt, dog thans alhier present 

en verklaarden op den 5. deses uijt de hand te hebben verkoft, en over sulks kragt 
deses te cederen en transporteren aan en ten behoeve van de Heer Ditmar Marti 
nius en Juffrouw Petronella Elisabeth Johanna Wijnstok ehelieden, ende 
haare erven een huijs en erve staande binnen deese stad in de Vrouwe straat 
tussen de houtschuur en uijtgang van de Heer koper, soo en als het selve 
door wijlen den oud Burgermeester Rodrik Schrassert bij testament van den 
26. april 1750 aan wijlen Aartje Kolkmans, waar van tweede Com 
parante is erfgenaam, was gelegateert, en na dat Boele Boelens als ge 
tugdigde Weduwenaar van gem. Aartje Kolkmans van sijn tugtregt 
bij acte van den 5. deses had gerenuncieert, en sulks voor eene somma van 
drie hondert en tachtig gulden, daar van Comparanten bekenden voldaan te wesen 
en sal het selve met 1o. meij 1785 aanvaart konnen werden, belovende over 
sulks voorsr. parceel op eene ordinaire verpondinge van f 2 – 13 – 2 te wachten 
en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding over ordin 1783 het 
heerstede geld junij 1784, straatgeld tot 1e meij 1785 alles ingesloten, daar 
van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 

 actum den 7 februar 1785 
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 Voor Scheltinga en Heurt Schepenen compareerden de Heer mr 
 A.P. van Westervelt heer van Leuvenum en Vrouwe A.M. Jordens 
 Ehelieden tut. mar. dewelke verklaarden in optima forma juris 
 te constitueren en volmagtig te maken, sulks doende kragt deses 
 J. Gelderman en mr. J. Gelderman junior, advocaat binnen dese 
 stad ten eijnde om gesamentlijk en elk en een ieder in het bijson 
 der alle der Comparanten saaken te betreden, en waar te ne- 
 men, van alle der Comparanten saaken te betreden, en waar te ne- 
 men, van alle der Comparanten debiteuren in te vorderen 
 en te ontfangen alle soodane penningen, als deselve reets 
 aan Comparanten schuldig mogte zijn, ofte nae deesen nog ver- 
 schuldigt mogten worden, en haar daar toe met alle nodige 
 middelen en ingangen regtens waar ter plaatse sulks ook soude mogen zijn 
 te constringeren, quitantie te passeren, termijnen te respicie- 
 ren, sententien te aanhooren deselve ter uijteijnde en tot de fi- 
 nale executie toe te vervolgen en van de nadelige te appelleren 
 voorts ook caveren, accorderen accorderen, transfigeren, en generaliter soo in 
 als buijten rechten tam regendo quam defendendo contra quoscumque 
 dese Comparanten te representeren 
 verders verklaarden Comparanten ook dat Haar WelEd. aan de Geconsti- 
 tueerdens samentlijk, en elk in het bijsonder mits desen overgaven 
 de volle magt om namens Comparanten, alle der Comparan- 
 ten gerede en ongerede goederen, waar ter plaatse deselve ook 
 mogte gelegen zijn, t’alieneren verkopen en transporteren 
 en de koopspenningen daar voor te ontfangen, en om in het 
 generaal alles naamens Comparanten te doen en te verrigten, wat 
 Comparanten selfs present zijnde souden, kunnen mogen 
 en ook moeten doen, en of schoon het een of ander in dese waar 
 geomitteert ofte daar toe een nader of speciaalder volmagt ge- 
 requireert wierde, wilde Comparanten het gehouden hebben 
 of van woord tot woord in deesen ware geinfereert. alles met magt 
 van substitutie belofte van ratihabitie en indemniteijt caterisque 
 clausules de jure ac necessaris, mits geconstitueerdens 
 verpligt blijven te doen behoorlijk bewijs rekening reliqua, actum d. 7. febr. 
1785. 9. Febr. geprotho-  1785. 
colleert ten nieuw prothocol  Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen Compareeren Hendrik  
Rubr. Smeepoortenbrink Nijhof en Grietje Everts ehelieden, welke voor haar en haare 
fo 52 erven bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Hendrik Gerretsen Lommel 
 en sijne erven een summa van een hondert Caroli gulden ad 20 stuijvs. 
 het stuk, daar voor beloofden jaarlijks op de verschijndag (: heden over 
 een jaar de eerste :) te sullen betalen voor rente drie gelijke guldens 
 en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, die jaar- 
 lijks op de 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 onverhoopte kosten verbin- 
 den Comparanten haar huijs erf en schuur, soo als bij haar selve be- 
 woond werd staande op de Smeepoorter Brink op de hoek daar    
 naa agter de muur heen gaat ter eenre en Gerret Hartgersen ter 
 andere sijde soo als Comparanten in het geheel in eijgendom toe 
 behoort, stellende tot een verdere whaarschap haare personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als naa regten, met renunciatie van 
 alle exceptien dese eenogsints contrarierende in specie van 
 ongetelden gelde actum Harderwijck. 9. Febr 1785 
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 Voor Haersolte en Van Cooth Schepenen compareerden Gerret Thijsen van Burken 
 en des selfs ehevrouw Albertje Vredenburg woonagtig te Nijkerk ter eenre 
 en Jacobus Willem Kuijpers en des selfs Ehevrouw Mariana Cornelia  
 van Boxel wonende alhier ter andere sijde, en verklaarden de twee 
 eerste Comparanten te hebben verkogt aan de twee laatsten Compa- 
 ranten, en aan haar kragt deses te cederen, transporteren, en in volkomen 
 eijgendom overte geven alle de goederen roerende en onroerende, welke Rij- 
 kert van Otterloo in tugt heeft van sijne overledene vrouwe, om naa 
 doode van gemelte Rikert van Otterloo ’t selve als haar eijgen goed 
 te kunnen gebruijken, en sulks voor de somma van drie hondert vijftig 
 guldens, van welke summa de twee laatste Comparanten aan 
 de twee eerste aannemen te betalen bij ’t passeren deser acte aan- 
 stonds vijf en twintig guldens, en dan vervolgens alle jaaren vijftig 
 guldens, soodat de geheele somma sal moeten betaalt zijn den 
 tiende Februarij seventhien hondert twee en negentig, rekenende 
 van deese somma geen interest, renuncierende vervolgens van alle 
 exceptien in dese eenigsints contrarierende alles onder verband en 
1785. 18. Febr.  submissie als naa regten actum Harderwijck d. 10. Februarij 1785. 
geprothocoll. ten nieuw  Voor Van Cooth en Heurt Schepenen compareerden Geerlof Gerretsen en Hendrica 
prothocol rubr Landerijen  Wouters ehelieden welke bekenden voor sig en haare erve wegens opgenomen 
tussen de Lage Sijpel en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
en Weijsteeg fo 324. VS  wesen aan en ten erflijken behoeve van Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentob ehelied. een 
et fo 325  capitale summa van vijfhondert Caroli Gulden ad twintig stuijvers ’t stuk, waarvoor 
 sij beloofden jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen 
 betalen drie gelijke guldens van ijder hondert, en daar mede te continue- 
 ren tot de volle aflosse toe die alle jaar op de gem. verschijndag 
 sullen geschieden mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
 Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten verbinden Comparanten 
 1o haar twee campen gelegen aan de weijsteeg met een sloot gesepareert 
 tussen de camp van de Heer Burgermr. De Vries ter eenre, en het Box- 
 steegje aan rendtrekkeren behorende ter andere sijde 
 2o een comp voor aan westen gelegen naast de smeepoorter gragt ter 
 eenre en het zeegsteegje ter andere sijde 
 stellende tot een verdere waarschap haar personen en verdere goederen 
 ten bedwang en submissie als naa regten, met renunciatie van alle 
 exceptien. dese contrarierende in specie van ongetelden gelde. actum 
 Harderwijck den 18. Februar. 1785 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Jacobus Willem  
 Kuijpers en Rieket van Otterlo, en verklaarde de eerste Comparant gekogt 
 te hebben alle de roerende en onroerende goederen, welke tweede Comparant 
 van sijne overledene huijsvrouw in tugt besit volgens acte hier van gepasseert 
 den 10. Februarij 1785, stellende gemelde tweede Comparant tot verbur- 
 ging van alle de gemelde roerende en onroerende goederen per- 
 soonen van Gerret Behrensen, en Willem Jan Maters Burgers deser 
 stad, dewelke present zijnde dese Burgtogt op haar en aangenomen 
 hebben onder verband van hunne personen en goederen, des beloofde 
 tweede Comparant dese sijne voornoemde Borgen allenthalven 
 te indemniseren, kost en schadeloos te houden onder gelijk verband als 
 naa regten actum den 24. Februarij 1785 
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 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden den Heer 
 Capitein Dirk Avercamp en Gerret Dwars als voogden over 
 het onmumdige kind en erfgenaam van wijlen de sous Lieu- 
 tenant Gerret Clemens Avercamp, met naame Barthold  
 Gerrit Willem Avercamp voor de eene helft eijgenaar van 
 het huijs hier naa benoemt, als mede Mevrouwe Ar- 
 nolda Wolfsen weduwe van den Heer en mr Willem  
 Botter Heurtt, soo voor sig selfs, als wegens de erfportie 
 van wijlen haar Broeder de oud Ritmeester Pelgrom  
 Derk Wolfsen ex testamento op haar gedevolveert, mr. H. 
 J. Ardesch in qualiteijt als volmagtiger van mr Hendrik  
 Gijsbert Wolfsen voor een vierde part ingevolge volmagt 
 voor dr J. D’Oude Scholtus des ampts Nijkerk, en gerigts lieden 
 den 20. janñ 1785 gepasseert, soo als bij lecture der selve aan 
 ons is gebleken, en Mevrouw Johanna Aleijda Wolfsen 
 weduwe van de Heer en Mr R.C.W. de Wolff van Westerode 
 in leven onse meede Raads Vrind insgelijks voor een vierde part 
 erfgenaam van vrouw Geertruijd van Dompselaar in leven 
 met voorñ G.C. Avercamp getrouwt geweest en alsoo eijge- 
 naaren van de andere helft van het huijs door beijde Ehelieden 
 nagelaten en verklaarden de gesamentlijke comparanten in een 
 in een vast en stedigen erfkoop op den 27. November 1784 in 
 het openbaar te hebben verkogt en over sulks kragt deses te cederen 
 en transporteren aan en ten behoeve van den Heer Jacobus Botter Heurtt 
 onsen meden Raads Vrind, en Vrouwe Christina Bondam Ehelieden 
 ende haare erven een huijs en erve, met de hof daar agter, staan- 
 de en gelegen binnen dese stad in de Lutteke poort straat naast 
 het huijs van de Heer A.T. van Rosendal ter eenre en het huijs 
 van Evert Slaap ter andere sijde, soo en als het selve door voorñ G.C. 
 Avercamp als weduwenaar en voor de helft getugtigde boedel 
 houder stervende nagelaten en door de Heer en Vrouwe coperen van 
 de slag aff. aanvaard is, diende in verpondinge behalven de stads 
 stuijvers f 5 – 6 – straat geld twee gulden en voorts het heerstede 
 geld, waak en pompgeld daar op staande, en sulks voor eene somma 
 van twee duijsent en vierhondert Caroli guldens, van welke koops 
 penningen de gesamentlijke comparanten een ieder voor sijn 
 geregte aandeel bekenden voldaan te zijn. belovende over sulks voor- 
 sr. parceel te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 ( de verpondinge over 1783, heerstede geld tot ult. junij 1784. 
 en het straatgeld tot primo Novbr 1784. alles ingesloten :) 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en sub- 
 missie als nae rechten actum den 25. Februarij 1785 
 Voor Scheltinga en De Vries Schepenen compareerden Jacobus Willem  
 Kuijpers en des selfs Ehevrouw Mariana Cornelia van Boxel als 
 gekogt hebbende volgens acte hier van gepasseert den 
 16. Februar 1785 alle de roerende en onroerende goederen van de 
 erfgenamen van Riket van Otterlo en hebben het erfhuijs 
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 verburgt met de personen van Willem Tonnevelt en Jacob de  
 Meester beijde alhier geerft en gegoedet, dewelke ook present zijnde 
 dese Burgtogt hebben aangenomen daar toe verbindende hunne 
 personen en goederen, des beloofden eerste Comparanten gemelde bur- 
 gen te wagten en wharen kommer vrij als erfhuijs regt is 
 Actum den 28. Februarij 1785 
 Voor Schrassert en Heurtt Schepenen compareerden H.J. Buillet 
 en Catharina de Jongh Ehelieden, dewelke bekenden bij pu- 
 blijcque verkopinge d.d. 10. december 1784 te hebben verkogt 
 en alnu kragt deeser te cederen transporteren en in vollen en 
 volkomen eijgendom over te geven aan en ten erflijken behoeve van 
 Vrouwe A. Brians weduwe Massuet een huijs en erve staande 
 en gelegen binnen dese stad in de hoogstraat naast het 
 huijs van den Heer Burgermeester D. Boonen ter eenre en de 
 schuur van de erfgenamen van wijlen Jan Wittop ter andere 
 sijde soo als het selve tot op 1e Februarij laastleden door de 
 verkoperen selfs gebruijkt is geweest, en sulks met alle des selfs 
 ap en dependentien lusten en lasten niets daar van uijt gesondert 
 doende dit parceel in ordinaris jaarlijkse verponding behalve de 
 stads stuijvers f 4 – 12 – 8 en aan straatgeld f 1 – 10 -, en sulks 
 om en voor de summa van twee duijsent twee hondert en twee 
 guldens vrij geld, van welke koopspenningen sij Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn. Belovende over sulks dit verkofte 
 parceel te sullen wachten en wharen kommervrij, en alle voor 
 pligt daar van aftedoen, het selve te suijveren van de verpondingen 
 ordis tot over de jaare 1783 straatgeld verschenen 1o. meij 1784. 
 en haardstede geld verschenen ult junij 1784, alle sints onder ver- 
 band van personen en goederen met submissie der selver ten 
 fine en effecte als naa regten actum Harderwijck den 10. 
 Maart 1785 
1785. 11. maart  Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Vrouwe A. Brians 
geprothocoll. ten  weduwe Massuet, welke bekende opregt en deugdelijk aan en ten 
nieuw prothocol  erflijken behoeve van Andre Stolte schuldig te zijn de summa van 
Rubr Hoogstraat  negen hondert Caroli guldens wegens opgenomen en ter leen ontfangene 
fo 185. VS.  penningen, belovende daar van jaarlijks op elke verschijndag (: waar 
 van heden over een jaar de eerste sal zijn :) eene interesse van vier 
 gelijke guldens van elke hondert gulden te sullen betalen, en daar in 
 te sullen continueren tot de finale en volkomene aflossinge toe, de 
 welke alle jaaren sal kunnen en mogen geschieden mits een vierde 
 jaars voor de verschijndag een behoorlijke opsage aan een van beide 
 sijden geschiede. Tot securiteijt van welck voorschreven capitaal met 
 de daar op te verschuldene interesse verklaarde Comparante te ver- 
 binden haare persoon en goederen, stellende boven dien nog tot 
 meerdere sekerheijt tot een speciaal onderpand hun huijs en erve 
 staande en gelegen binnen dese stad in de Hoogstraat naast het 
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 huijs van de Heer Burgermeester D. Boonen ter eenre en de 
 schuur van de erfgenamen van wijlen Jan Wittop ter andere 
 sijde, soo als het selve door Comparante van A.J. Buillet en 
 Cath. de Jong ehel. gekogt is om alle hinder en schade 
 daar aan te kunnen verhalen, alles met renunciatie 
 van alle tegen strijdige exceptien in specie die van ongetelden 
 gelde, van welkers kragt en inhout Comparante sig mits dese vol- 
 komen geinformeert hout. Actum Harderwijck den 11. Maart 1785 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerde Ar- 
 nolda Wolfsen weduwe en Boedelhouderse van wijlen de Heer mr 
 W.B. Heurdt, dewelke verklaarde in optima juris forma te con- 
 stitueren en volmagtig te maaken sulks doende kragt deeser 
 Elbert Aalten, ten eijnde om namens Comparante in te 
 vorderen en te ontfangen alsodane penningen als vrouwe 
 Comparante soo wegens verschenen pagt huur als andersints 
 van Geertje Gerrits weduwe en Boedelhouderse van wijlen 
 Jan Elbertsen Vink te pretenderen heeft, en daar voor te quiteren, 
 daar toe bij peijndingen op alle haare gerede goederen te procederen ofte 
 ook alsodane ingangen en middelen rechtens te gebruijken, als 
 Geconstitueerde tot volkomen invordering en voldoening nodig sal 
 oordelen, alle termijnen te respicieren, sententien en 
 decreten te aanhoren, deselve tot de finale executie toe 
 te vervolgen, en van de nadelige te appelleren, voorts ook accor- 
 deren, caveren transfigeren, en generaliter soo in als buijten 
 rechten Comparante te representeren, en tam agendo quam 
 defendento alles te doen en te verrigten, al wat Vrouwe Com- 
 parante selfs present zijnde, soude kunnen mogen en ook 
 moeten doen. Alles met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt, mits de Geconsti- 
 tueerde verpligt blijve, te doen behoorlijk bewijs reke- 
1785. 26. maart  ning en reliqua actum Harderwijck den 14. Maart 1785 
geprothocolleert ten nieuw Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmeesteren 
prothocoll Rubr Schoemaker  compareerde Gerret van Essen als vader van Gerhardus van 
straat fo 262 Vs en Hoven   Essen, welcke bekende met onse voorkennis en permissie 
fo 19  uijt de wesekas geligt te hebben een hondert gulden gehorende 
 aan sijn gemelde soon Gerhardus van Essen welcke mits desen 
 bekende schuldig te wesen, en beloofde daar voor jaarlijks (: heden 
 over een jaar d’eerste, te sullen betalen drie gulden, en daar mede 
 te continueren tot de volle aflosse toe, welcke jaarlijks 
 op de verschijndag sal kunnen geschieden, mits een half jaar 
 bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde, en ingevalle dese aflossing 
 niet geschiede bij het leven van de Comparant, sullen de ver- 
 schenen renten met het capitaal selve aan sijn ge- 
 melde soon werde gerestitueert of aan des selfs erve 
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 daar voor tot securiteijt verbindende sijn persoon en goederen, in specie 
 een half huijs staande in de voller straat, soo als bij Comparant 
 selve bewoond werd, benevens een halve hof gelegen aan de Lutte- 
 ke poorter bleek, soo als mede bij Comparant selve gebruijkt werd 
 met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarierende 
 actum Harderwijk den 26. Maart 1785. 
 Voor De Vries en Apeldoren Schepenen compareerde Mevrouwe 
 Cornelia Cores weduwe van wijlen den Heer James Abercrombie 
 dewelke bekende in optima juris forma te constitueren en vol- 
 magtig te maken den WelEdelen Gestrengen Heer J.F. Fri- 
 deriu Lieutenant Collonel in dienst van H.W. Groot  
 Achtbaaren de Heeren directeuren en regeerders der Colonie 
 van Surinamen specialijk om voor Vrouwe Comparante jaarlijks 
 te ontfangen de gelden welcke sij uijt de casse tegens 
 de weglopers trekt, daar van quitantie te passeren, deselve over 
 te maken, en verders meer te handelen en verrigten, soo als des ge- 
 constitueerdens goede raaden gedragen sal en als de Vrouwe 
 Comparante selfs present zijnde soude kunnen en vermogen 
 te doen, met magt van substitutie en belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt des blijft de geconstitueerde ten allen tijde ge- 
 houden en verpligt aan Vrouwe Comparante te doen behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua, alles onder verband en submissie als na 
 regten actum Harderwijck d. 29 Maart 1785. 
 Devante Boonen en Apeldoren Echevin de la ville de Harderwijck 
 sont comparus le tres noble signeur Anthoni Frederik Robbert  
 Evert Baron van Haersolte, et Dame Catharina Jacoba Johanna Baronne 
 Taets d’Amerongen son epouse actuellement demeurants en cette 
 ville, les quels ont declares constituer pour Procureur Generales Speci- 
 al Monsieur Jean Nicolas Hautos Banquier à paris, au quel ils 
 doment pouvoir, de pour eux et en leurs noms recevoir les arrerages 
 echus et echeoir de rentes perpetuelles, viageres, tontines et accoisse- 
 mens d’ocelles, qui appartiennent, et pourront appartenir par la 
 suite au dits seigneur et dame constituants, assigneës sur les aides 
 et gebelles, tailles pottes cuirs, deux sils pour livre du dizeme, caisse 
 des amortissements et des arrerages compagnie des Indes et autres, de quelque 
 nature que ce soit, de recus donner quitances, recevoir aussi les rembour- 
 sements des dite rentes, qui pourront etre offerts, ou echoir par les 
 tirages facts ou à faire des recus donner parreillement quittances, 
 remettre, tous titres et pieces consentir mention et subrogation et 
 la cessation de tous arrerages, substituer Procureurs les revoquer en 
 substituer d’autres generalement promettant obligeant et 
 nous declarons de plus qu’il ne reside en cette ville ni en trois 
 lieuts de distance ou un ministre de sa majeste tres 
 chretienne, tout à Harderwijck, ce jour d’huij le 25. Mars 1785 
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 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmeesteren 
 der stad Harderwijck compareerde Sijmon Geurtsen, sig wil- 
 lende verandersaten, heeft naa voorgaande examinatie 
 des boedels in presentie van onderstaande voogden aan sijn 
 drie minderjarige kinderen, met naamen Geurt Sijmon- 
 sen gaande in sijn elfde jaar, Johannes Sijmonsen 
 gaande in sijn negende jaar en Hendrik Sijmonsen 
 oud ses jaaren bij wijlen Claasje Pol ehelijk verwekt 
 voor haar moeders versterf te bewijsen ijder ses 
 gulden te betalen als ijder sal mundig wesen, daar 
 voor verbindende sijn persoon en alle sijne gerede goederen 
 haar een goed ambagt te doen leeren tot haar bestaan 
 ook te laeten leeren leesen en schrijven, dan ook naa 
 omstandigheden des boedels te alimenteren reden en 
 kleden tot haar mundige jaaren toe 
 Hier waaren aan over en meede te vreden Beerd Geurtsen 
 en Cornelis Evertsen van Nunspeet bij de Heeren 
 van de magistraat aangestelde voogden 
 T’oirkonde is deesen bij ons geapprobeert en getekent 
 binnen Harderwijck den 14. april 1785 
 Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden Jacob de  
 Meester ter eenre, en James Runkert Schipper wonende aan 
 de Swartsluijs ter andere sijde, en bekende de Comparant 
 ter eenre sijde aan de Comparant ter andere sijde te hebben 
 verkocht, gelijk de Comparant ter andere sijde ook verklaarde 
 te hebben gekocht een hol van het schip door de Compa- 
 rant ter eenre sijde als veerschipper van Harderwijck op Am- 
 sterdam gebruijkt, soo als het selve door Comparant ter andere 
 sijde reeds is ontfangen, om daar mede van nu af aan op 
 alle stroomen havens en rivieren vrij te kunnen vaaren, 
 en sulks voor de summa van ses hondert guldens, in minde- 
 ring van welke koopspenningen Compr ter eenre sijde 
 mits deese bekende ontfangen te hebben de somma van 
 drie hondert guldens, belovende de Comparant ter andere 
 sijde, de overige drie hondert guldens in drie termijnen te sullen 
 voldoen, te weeten op elke termijn met een hondert gulden 
 sullende de eerste termijn verschenen zijn op den 1e april  
 1786 de tweede op 1o april 1787 en de derde op 1o april 1788 
 en daar en boven nog een jaarlijkse interesse van drie gulden en 
 thien stuijvers van elke een hondert guldens voor soo verre deselve 
 onbetaalt mogten blijven, mede op elke termijn te sullen be- 
 talen en daar mede jaarlijks blijven continueren tot de finale 
 voldoeninge toe 
 Voor welke bovengemelde nog verschuldigde koops- 
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 penningen met alle daarop loopende interesse sampt alle 
 aan te wendene kosten de Comparant ter andere sijde verbond sijn 
 persoon en alle sijne goederen soo thans hebbende ofte nog na te 
 krijgen, waar deselve ook mochten gelegen of ervintelijk zijn, 
 en verbindende tot meerdere sekerheijt wel speciaal het boven 
 gemelde schip cum omnibus appertinentus, als mede alle 
 sijne gerede goederen bij verwillekeuring en parate executie 
 en aankeringe (: van welkers kragt en werkinge de Compart. 
 ter andere sijde sig volkomen geinformeert hield :) ten einde 
 de Comparant ter eenre sijde, de nog resterende koopspennin- 
 gen met alle de daar de op te verschuldene interesse 
 en kosten daar aan soude kunnen verhalen, en wel speciaal 
 om in cas van wanbetaling het voorschreven schip met alle 
 sijn toebehoren op alle havens stroomen en rivieren te kun- 
 nen agtervolgen en executeren, sonder des wegens eenige oppo- 
 sitie te lijden, waaraan sig de Comparant ter andere sijde 
 mits desen volkomen submitteert, des beloofde de Compart. 
 ter eenre sijde aan de Comparant ter andere sijde, soodrae de gehele 
 boven gem. drie hondert guldens met alle de daarop te lope- 
 ne interesse ten vollen betaalt sullen zijn, daar tegens 
 vrij en onbeswaart de bijlbrief van het voorschreven schip te 
 sullen overgeven, alles onder renunciatie van alle tegen- 
 strijdige exceptien Actum Harderwijck op den 25. Maart 1785 
                                Ru 15. april 1785 
 Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerde Dirk  
 Wickerts ontvanger der convogen en licenten alhier, dewelke 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme van regten te 
 constitueren en volmagtig te maken, doende sulks mits ende kragte 
 deses den Heer mr. Peel Beek wonende te wageningen 
 om namens de Comparant te administreren soodane goe- 
 deren als in de stad en schependom van wageningen heeft 
 leggende, de goederen te verhuuren in ’t publicq of uijt de 
 hand soo en als den geconstitueerde ten meesten nutte en voor- 
 deel van den Constituant sal vermenen te behooren, de nodige 
 reparatie aan de goederen te laeten doen, de jaarlijkse 
 lasten en ongelden te betalen, de huuren of pagten der goe- 
 deren in te vorderen, en daar voor te quiteren, tegens onwillige 
 debiteuren in regten te procederen, en sodane procedures 
 tot de executie en uijteinde te vervolgen voorts om te transfi- 
 geren accorderen en compromitteren, en in ’t generaal dat gene 
 te doen en te verrigten het welk den Comparant 
 selve present zijnde soude kunnen mogen en moeten doen 
 speciaal mede om van den Heer Jan Gordon, welke 
 sedert eenige jaaren de administratie der goederen van 
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 van den Comparant heeft gehad, afte vorderen rekening bewijs 
 en reliqua van sijn gehouden administratie, die rekeninge 
 in ordre en naa behoren bevonden zijnde met gemelde 
 Heer. J. Gordon te sluijten, en te goede zijnde penningen 
 te ontfangen, en inval die rekeninge niet in ordre en na 
 behooren mogte zijn gestelt, tot redres der selver tegens 
 sijn Ed. te procederen, de papieren en bewijsen, welke 
 onder deselve zijn te ontfangen, en daar van behoorlijk 
 recus afte geven, alles met magt van substitutie 
 belofte van ratihabitie indemniteijt en andere naa 
 regten gewone clausules, mits de geconstitueerde ver- 
 pligt blijve van dese sijne administratie te doen 
 behoorlijke rekening bewijs en reliqua actum d. 22 
 april 1785 
 Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Gerrit  
 Brands Hendriksen Mouwe en Emmetje Peters Ehelieden 
 wonende in den Ampte van Barnevelt karspel Elspeet 
 zijnde kinderloos, en beijde met ons gaande en staande 
 haar verstand en oordeel ten vollen magtig verklaarden 
 uijt onderlinge liefde en toegenegentheijt sonder inductie 
 ofte persuatie van ijmand malkanderen en den een den 
 anderen, doende sulks reciproce kragte deser te legateren en 
 bemaken het vrugt gebruijk van haaren gerede en ongerede 
 goederen, en dus van den gehelen boedel, soo als deselve naa 
 doode der eerst stervende sal bevonden werden ten eijnde de 
 langslevende haarer beijden deselve naa tugt regten sal 
 besitten ende gebruijken tot weder trouwen toe, sulks onder bespi- 
 ring van, ofte tegen seggen van ijmand. 
 Begerende dat dese als haar laatste en uijtterste wille naa 
 dode der eerst stervende sal gelden als testament legaat codicil 
 of andere, betere forme, als naa regten het best sal kunnen 
 bestaan 
 des compareerden mede Hendrik Mouwe en Hendrikje Jans 
 Ehelieden, de eerst Comparants ouders, en verklaarden met dese consti- 
 tutie van tugt volkomen genoegen te neemen, renuncierende 
 van alle regten, pretensie, welcke haar uijt hoofde der 
 legitime portie naa regten mogte competeren 
 in waarheijts oirkonde is dese bij ons getekent en besegult 
 binnen Harderwijck. den 14. april 1785, was nevens twee 
 cachetten in rooden lakke getekent H. van Westervelt  
 D. Boonen 
                                     Registr. 30. april. 1785 
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 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Hendrik Mouwe en 
 Hendrikje Jans Ehelieden, de vrouw met haar Eheman geassisteert, Besitte- 
 ren van Heerengoed gelegen in de ampte van Barnevelt Karspel Elspeet 
 en verklaarden te constitueren en magtig te maaken doende sulks kragte 
 deser de Heer mr. B. van Hamel Burgermeester der stad Arnhem 
 en Advocaat voor den Ed Hove van Gelderland, om sig te vervoegen 
 voor die van de Rekening in Gelderland en te versoeken approbatie 
 op soodanige disposttie als voorsr. Ehelieden op den 14. april 1785 
 voor Schepenen der stad Harderwijck gepasseert hebben, tenderende tot 
 renunciatie van de legitime portie haar na regten competerende 
 omtrend de goederen die haar soon Gerret Brands Hendriksen Mouwe mogt 
 koomen natelaten, en nae tugt regten tot weder trouwen gelegateert 
 heeft aan Emmetje Peters sijn tegenswoordige Huijsvrouwe 
 soo veel nodig approbatie daar omtrend te versoeken, als mede brieve 
 in forma, de curalia en verdere Heeren gewerden daar voor te 
 betalen, voorts te doen en te verrigten, wat de Comparanten selve 
 present zijnde soude kunnen mogen en moeten doen, en soo hier 
 omtrend nader of speciaalder volmagt gerequireert wierde wil 
 gehouden hebben of in dese geinfereert waare met belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, voorts een of meer te substitueren 
 onder verband van haar personen en goederen met renunciatie van 
 alle exceptien deese eenogsinds contrarierende deselve submitte- 
 rende aan de judicature van den Ed. Hove van Gelderland en verdere 
 gerigten actum Harderwijck den 14. april 1785 
                                      Ru, d. 30 april 1785 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde Mejuffrouw 
 Petronella Elisabeth Johanna Wijnstok Ehevrouw van de Heer 
 Dithmar Martinius in dese van des selfs momberschap ontslagen, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te con- 
 stitueren en magtig te maaken kragt deses haar gem. Eheman 
 D. Martinius, ten eijnde om naamens de vrouwe Comparante 
 waar te neemen alle soodane saaken als sij lieden te saam 
 uijt staan hebben, speciaal om naamens haar te cederen en naa 
 coustume locaal te transporteren alle sodane ongerede goederen 
 onder wat jurisdictie deselve gelegen mogen zijn als door de gesa- 
 mentelijke kinderen en erfgenamen van des geconstitueerdens vrouwe 
 moeder wijlen Juffrouwe Hendrica Fabritius weduwe wijlen 
 Ds Martinius in leven predicant te Elspeet ’t zij in ’t openbaar 
 of uijt de hand reets verkoft zijn, of nog verkoft souden mogen worden en daar 
 omtrend met de andere mede erfgenamen te concurreren 
 ook de koopspenningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 belofte van wharinge te doen, ook vervolgens magescheiding 
 des boedels opterigten en tekenen, en wijders tam generaliter 
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 quam specialiter te doen en te laaten geschieden ’t geen de 
 natuur en nooderuft der saken sal vereijschen, en comparante 
 selve present zijnde soude kunnen doen met magt om een 
 of meer te substitueren onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt ceterisque sub clausulis de jure solitis 
 ac necessarus onder verband en submissie als na regten 
 actum den 29. April 1785 
 Voor Schrassert en Apeldoren Schepenen compareerde 
 mr. Abraham van de Graaff secretaris deser stad, welke 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken, doende 
 sulks kragte deser mr. A.S. Houck Advocaat voor de 
 WelEd Hove Provinciaal van Gelderland en landschrijver 
 van Veluwen en Veluwen zoom, ten einde, om van de 
 kinderen en erfgenamen van wijlen Trijntje Cromhout 
 weduwe van wijlen Harmannus Proper in te vorderen 
 en te ontfangen een capitale summa groot vijf hondert 
 gulden, gevestigt in haar eigendomlijk Huijs Hof en 
 schuur genaamt ’t Hart met het saajland daarbij en 
 aangelegen met sijn holtgewas genaamt Jan Hartgers 
 Camp, soo en als sij selve volgens acte van vestenis 
 de dato den 24. october 1775 als een Herbergs woning 
 gebruijkt en beseten heeft, kennelijk gelegen in de Hooge 
 en vrije Heerlikheijt ’t Loo onder Apeldoren 
 mits gaders vier jaar verschenen en verlopen interesse ad 3½ 
 percent sedert den 24. octob. 1781, 1782. 1783 en 1784. 
 bedragende te saam seventig gulden, behalve het nog lo- 
 pende jaar over 1785, waar van behoorlijk opsage xx den 16. meij 
 1784 is geschiet, als dan quitantie te passeren en verband 
 ten prothocolle van beswaar te doen roijeren en verders te verrigten 
 ’t geen Comparant selve present zijnde soude kunnen mogen 
 en moeten doen, met de magt van substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt ceterisque sub clausulis de jure 
 solitis ac necessaris onder verband en submissie als naa 
 regten actum Harderwijck d. 29. April. 1785 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerden onsen mede 
 Raads Vrind E. Scheltinga benevens Professor Johan Theodorus Rossijn 
 als in huijwlijk hebbende Johanna Scheltinga beijde voor sig 
 en sig sterk makende voor hen lieder absente suster 
 IJda Scheltinga, benevens Juffer Sieptje Scheltinga 
 gesamentlijke kinderen en erfgenamen van hen lieder 
 ouders Theodorus Scheltinga en Vrouwe Odilia Suffrida 
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 Pautsma laastelijk overleden, en verklaarden tot Burgen te 
 stellen voor den Erf en sterfhuijse van hen lieder ouderen voorschre- 
 ven ingevolge coustume locaal de Heeren Ditmar Martinius 
 en Petrus Wijnstok beijden bij het passeren van dese acte 
 present, die dan ook voorschreven Burgtogt hebben aangenomen 
 des beloofden de eerste Comparanten voorschreven Burgen te guaranderen 
 ende kost en schadeloos te houden gelijk na regten behoort. in waar- 
 heijds oirkonde hebben wij desen getekent op den 29. April 1785 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden G.A.J.  
 de Wolff van Westerode in deesen soo veel nodig geassisteert 
 met mr. Abr. van de Graaff haaren verkoren mombier als  
 mede Vrouwe J.A. Wolfsen weduwe tugtenaarsche en 
 Boedelhoudersche van wijlen den WelEdelen gestrengen 
 Heer en Mr. R.C.W. de Wolff van Westerode, mede soo veel 
 nodig geassisteert met voorn. Heer en mr. Abr. van de Graaff 
 in qualiteijt als moeder en legitime voogdesse van haar 
 minderjarige soons W.P.D. de Wolff van Westerode en H.G.  
 de Wolff van Westerode, sig vervolgens mede sterk 
 makende voor haaren meerderjaarigen zoon A.R.  
 Wolfsen de Wolff van Westerode ijder voor een vijfde gedeelte 
 Erfgenaam van wijlen haaren minderjarigen Broeder E.A.H. de  
 Wolff van Westerode als Adelborst gedient hebbende op het 
 schip van oorlog de Dolphijn onder Commando van de WelEd. 
 Ges. Heer Capitain P. Smasen en overleden den 10 April 1784. 
 in Rio de Berbice, verklarende sij Comparanten voornoemt 
 in de beste forme regtens te constitueren en magtig te maken 
 sulks doende kragt deses den Heer en Mr T.C.H. de Wolff van  
 Westerode meede voor een vijfde gedeelte Erfgenaame van zijnen 
 overledene broeder voornt, om voor haar overtenemen sodanige pa- 
 pieren als zijn berustende onder den WelEd. Heer J. Otten Huseg 
 en sig daar mede te vervoegen aan de Admiraliteijt ter camer 
 Amsterdam, en te ontfangen soodane penningen van gage als 
 andersins, en daar voor te quiteren, als waar toe sij Comp. voornoemt 
 als erfgenamen van gem. E.A.H. de Wolff van Westerode geregtigt 
 zijn, als mede om finalijk met de Heer Capitain P. Smaasen 
 omtrend den overledene Adelborst E.A.H. de Wolff van Westerode 
 alles te verrekenen, liquideren en vereffenen, penningen te 
 ontfangen, en daar voor te quiteren. 
 Belovende van waarde te houden al het geen door hem gevol- 
 magtigde voorsr sal werden verrigt. cum promissione ratiha- 
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 bendi et indemnisandi ceterisque sub clausulis de 
 jure solitis Actum Harderwijck den 2. Meij 1785 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde 
 Geertruijd Oosterbaan Ehevrouw van Franciscus Marti- 
 nius in desen van des selfs momberschap ontslagen, en 
 verklare in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maaken kragt deeses 
 haar gemelde Eheman F. Martinius ten eijnde 
 om naamens de Vrouwe Comparante waar te neemen 
 alle soodanige saken als sij lieden te samen uijt 
 te staan hebben, en wel om namens haar te cederen 
 en na coustume locaal te transporteren, sodane 
 ongerede goederen onder wat jurisdictie deselve gelegen 
 zijn, als door de kinderen en erfgenamen van de ge- 
 constitueerdens moeder wijlen Hendrica Fabritius 
 wede. van Doms D. Martinius in leven predicant tot 
 Elspeet, de welke in ’t openbaar of uijt de hand reeds 
 verkogt zijn, en met de meede andere erfgena- 
 men te concurreren, ook de koopspenningen te ont- 
 fangen en daar voor te quiteren belofte van wharinge te 
 doen, ook vervolgens magescheiding des boedels op te 
 regten en te tekenen, en wijders te doen en te laaten 
 geschieden ’t geen de natuur en noodruft der saken 
 sal vereijschen, en comparanten selfs present zijnde soude 
 kunnen doen met magt om een of meer te substitueren 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt ceterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessarus onder verband 
 en submissie als naa regten. actum Harderwijck 2. meij 1785 
1785. 3. meij  
geprothocoll. ten nieuwe  Voor deselve Schepenen compareerden Jacob Meijer Cohen 
prothocol. Rubr. Bruge  Emanuel Meijer Cohen en Benjamin Meijer Cohen Houders 
straat fo. 101. recto  van de Bank van Lening binnen dese stad, en bekennen voor 
 sig en haare erven wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten 
 erflijken behoeve van Willem Wilbers oud predicant te 
 Batavia, eene summa van drie duijsend caroli guldens ad 
 20. stuijvs het stuk, waar voor Comparanten beloven jaarlijks 
 (: heden over een jaar d’eerste :) te sullen betalen drie gulden 
 en thien stuijver van ijder hondert, en daar mede te conti- 
 nueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar sal kunnen 
 geschieden met specie guldens ofte in goud geld, mits deselve 
 een vierde jaar ofte drie maanden bevorens van d’eene 
 of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
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 Tot securiteijt van voorsr capitaal rente en onverhoopte kosten 
 verbinden Comparanten te saamen en ijder van haar in het bijsonder 
 sijn persoon en goederen, en wel in specie haar lieder huijs, hof, ge- 
 timmer en verdere ap en dependentie, soo en als bij haar lieden 
 bewoond werd, staande binnen dese stad in de brugge straat 
 doorgaande tot aan de kerk straat, naast het huijs van 
 Hendrik van Essen ter eenre en dat van Eldert Tromp ter 
 andere sijde, mits gaders dat huijs schietende van agter tegen 
 het huijs van D. Eijland 
 Strekkende tot verdere securiteijt van de Rentheffer dat 
 Haar WelEd. Gr. Achtb den 3. Meij 1785 aan dese Comparanten 
 geaccordeert hebben om gemelde f 3000 -:- te negotieren 
 en vestigen het selve in haar voorsr huijs en verklaren 
 die som (: schoon de vestenis van een latere datum is :) pre- 
 ferent te sullen houden voor die f 2500 -:- waar voor de 
 stad in gemelde huijs gevestigt is 
 Verders met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints 
 contrarierende in specie van ongetelde gelden actum 
 Harderwijck den 3. Meij 1785. 
 Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerden de Heer Jo- 
 hannes Bernardus Josephus Heijdendaal medicine doctor en vrou- 
 we Jacoba van Aalst Ehelieden, beide met ons gaande en staande 
 en haar verstand memorie en uijtspraak volkomen magtig voor soo 
 verre ons uijtterlijk bleek dewelke verklaarden, na in overwe- 
 ging genoomen te hebben de sekerheid des doods en de onse- 
 kere uire van dien, eer sij van dese wereld scheiden, de navolgende 
 dispositie gemaakt te hebben 
 Voor eerst verklaarden comparanten gesamentlijk en elk in het bijson- 
 der te recoveren, annuleren, casseren, en dood en te niet te doen sulks 
 doende kragt deeses alle soodane testamenten en uijtterste willen ofte 
 dispositien ofte andere schikkingen, als sij Comparanten gesamentlijk 
 ofte elk in het bijsonder over hunne na te laten goederen, hoe ook 
 genaamt voor dese mogten gemaakt ofte aangegaan hebben, en wel 
 speciaal sodanig testament, ofte uijtterste wille als Comparanten 
 op den 11 september des jaars seventien hondert drie en seventig zijn- 
 de saturdag des voordemiddags omtrend tien uijrhen voor Hermannus  
 de Wolff junior notaris publicq bij den Hove van Holland geadmitteert, 
 te amsterdam residerende in presentie van getuijgen gepasseert ge- 
 maakt hebben, willende en begerende sij Comparanten gesamentlijk 
 en elk in het bijsonder, dat het selve nimmer ofte nooit eenig 
 het minste effect sorteren sal 
 Ten tweeden stelden sij Comparanten gesamentlijk en elk in het bij- 
 sonder, inval een der Comparanten ofte ook beide moogten  
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 koomen te overlijden, en onmundige kind ofte kinderen 
 nalatende, en versoeken seer gedienstelijk de Heeren Bernardus  
 Aalts koopman binnen Amsterdam, Rudolff Arnold J. Heij- 
 dendaal, en Adrianus Zacharias Josephus Heijdendaal tot voog- 
 den over sodane kind ofte kinderen, dewelke als dan onmun- 
 dig mogten zijn, met sodane volkomen magt als daar 
 toe eenigsints vereijscht word en de wetten der lande in meer 
 aan goede en getrouwe voogden permitterende zijn, en sulks 
 wel met uijtdrukkelijke dog eerbiedige uijt sluijtinge 
 van alle weescameren 
 Eijndelijk verklaarden sij Comparanten uit onderlinge liefde 
 malkanderen te bemaken en te legateren sulks doende 
 kragt deses de een de anderen dus reciprocé de tugt 
 en het vrugtgebruijk van alle des eerst sterven des overledenes gerede 
 en ongerede goederen actien en crediten sonder onderscheijt 
 van wat natuur ofte waar ter plaatse dese ook mogte gelegen 
 en ervintelijk zijn, sonder daar van iets uijtgesondert 
 te willen hebben, ten einde de langst levende gedu- 
 rende sijn ofte haar leven lang des eerst overledens 
 geheelen nalatenschap sonder bespieringe ofte beletsel 
 van iemand hoe ook genaamd na tucht rechten 
 en wetten sal kunnen gebruijken. 
 Willende en begerende sij Comparanten dat dese hunne onder- 
 linge dispositie naa dode van een van beide ofte ook 
 van beide als testament legaat codicil of in sodanig andere 
 manier als deselve het best sal kunnen bestaan vol- 
 komen effect sorteren sal, en in alle deelen agtervolgt wor- 
 den. T’oirkonde hebben wij Schepenen deese getekent en besegult 
 binnen Harderwijck op den 1. Meij 1785 
 Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde 
 Hendrikje Bunschoter weduwe Paul Benin Duverge geassisteert 
 als regten welke verklaarde te constitueren en magtig te maken 
 doende sulks kragte deser haar soon Evert Duverge, om generalijk 
 alles te doen en te laeten geschieden, wat Comparante selve 
 omtrend haar saaken soude kunnen doen in specie om in des 
 Comparants naame sig te informeren nae soodane testa- 
 mentaire dispositie als Dirk Jacobs van Marle en Hendrikje  
 Reijnders ehelieden mogte gemaakt ofte geformeert hebben, 
 het selve alsoo bevindende daar van copie authentijcq te 
 vorderen, ingevolge de continue van dien sig daar na te re- 
 guleren, omtrend het inmanen van soodane vierhondert 
 gulden als Jacob van Marle en Martha Reijnaald ehe- 
 lieden volgens obligatie van den 14. Januarij 1756, bevonden 
 mogte werden aan Comparanten te competeren schuldig te zijn, des noods 
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 penningen te ontfangen des noods de agterstedige renten 
 tegen 3. per cent in te vorderen en daar omtrend verder te hande- 
 len, soo als de geconstitueerde bevinden sal haar Comparante te 
 competeren, de penningen te ontfangen, daar voor te quiteren 
 en generalijk alles te doen en te laeten geschieden wat sij 
 comparante selve present zijnde soude kunnen en moeten 
 doen, alles met magt van substitutie belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteijt onder verband en submissie als naa 
 regten actum Harderwijck d. 9. meij 1785. 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Bur- 
 gen als voorvank regt is Andries Snel en Johannes Bast voor 
 het erf en sterfhuijs van Eijbert Claasen des beloofde Hen- 
 drikje Elberings als erfgenaam van haar overleden eheman 
 ingevolge huijwlijkse voorwaarde den 19 April 1743 gepaseert 
 en opgerigt geseide Burgen te vrijen en guaranderen als erf- 
 huijs regt is onder verband en submissie als na regten 
 actum d. 12. Maij 1785. 
 Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden Cornelis  
 Verhoef metselaars Baas en Cornelis de Hes Burgers deser 
 stad, verklaren te hebben geexamineert en opgenomen seker 
 hofje met sijn ap en dependentie gelegen aan de Lutteke 
 poort aan de kuijpwal tussen de hof van Jan Moojen 
 ter eenre, en die van Abraham Joorna ter andere sijde ge- 
 horende aan de weduwe van Eijbert Claasen hebben getaxeert 
 en gewaardeert, waarderen en taxeren kragte deser op vijf 
 en vijftig gulden soo als haar lieder selve bij koop souden 
 aanstaan en met solemnelen eede bevestigt hebben actum 
 d. 12. Meij 1785 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerden de Heer Dithmar  
 Marinius en Petronella Elisabeth Johanna Wijnstok, Ehelieden 
 welcke verklaren te constitueren en magtig te maaken kragte deser Corne- 
 lis Dom makelaar binnen Amsterdam ten einde om naamens 
 Comparanten te verkopen een grafsteede in de Westerkerk binnen Am- 
 sterdam No 52, waar van de bewijsen van eijgendom ondergeseide make- 
 laar berustende zijn, om dit parceel in het openbaar te verkopen te 
 transporteren, penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, belofte van 
 wharing te doen, en verder alles te verrigten ’t geen naa coustume 
 locaal sal werden vereijscht, alles met magt van substitutie belofte 
 van ratihabitie en indemniteijt onder verband en submissie als naa 
 regten actum Harderwijck d. 13. Meij 1785 
 Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Cornelis Verhoef metselaars 
 Baas en Evert Verhoef timmermans Baas van competenten ouderdom 
 Burgers binnen dese stad en aldaar woonagtig hebben naa haar beste 
 kennis en wetenschap gewaardeert en getaxeert gelijk waarderen 
 en taxeren kragt deser het huijs van Catharina Rampen weduwe 
 Peter Beerdsen Smith staande op de Smeepoorter Brink tussen 
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 de huijsen van Willem de Wijs en Aartje Cornelis, en bij haar 
 selve bewoond werd op een somma van f 475 -:- waar voor het 
 haar lieden soude aanstaan, en het waardig is all kostte het den 
 eenen Broeder van den anderen, aannemende sulks met solem 
 nelen eede te willen bevestigen actum Harderwijck den 
 4. Meij 1785 
                                   Registr. 17. Meij 1785. 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Hendrik van  
 Raalten en Gerritje van Asselt ehelied. tut. manto, en verklaarden 
 in eenen vasten en stedigen Erfkoop op den 27 decemb. 1784. uijt 
 de hand te hebben verkogt, en kragt deses te cederen trans- 
 porteren en in vollen eijgendom over te geven aan Juffrouw 
 Wilhelmina Susanne Abercrombie ende haarer erven 
 een huijs staande binnen dese stad in de groote poort 
 straat, naast de schuur van Evert Elbersens wedwe ter 
 eenre, en de plaats van Jacobus Cuijpers ter andere sijde 
 met de plaats daar bij dog sonder de schuur, zijnde een en ander 
 bij verkoperen selfs bewoond en gebruijkt, doende dit parceel 
 in ords jaarlijkse verpondinge sonder stads stijvr f 2 – 17 – 8 en aan 
 straatgeld jaars f 2 - : - voorts met des selfs regt en geregtigheden 
 lusten en lasten, geene van dien uijtgesondert, en sulcz voor eene 
 summa van seven hondert vijf en twintig guldens vrij geld daar 
 van de Comparanten bekennen voldaan en betaalt te wesen 
 belovende over sulks voorsr parceel te sullen waghten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over 
 den jaare ordinis 1783 Heerstede geld tot ulto junij 1784 en 
 straatgeld tot pn. meij 1785 incluijs daar van afte doen als 
 erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
 Toirkonde is dese bij ons getekent op den 13 Meij 1785 
Geprothocoll ten nieuw  Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden Dirk Janssen 
prothocol Rubr Snijderstraat  Karssen en Geertje Timmer ehelieden, welke bekenden voor sig 
fo. 159 VS  en haar erven wegens ter leen ontfangen penningen opregt 
 schuldig te wesen aan mr. Andre Stolte stadschirurgijn en 
 sijn erven drie hondert caroli gulden ad 20 stvs t stuk 
 en daar voor beloofden jaarlijks op de verschijndag, heden over 
 een jaar d’eerste te sullen betalen vier gelijke gulden van ijder 
 hondert, en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, 
 die alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen geschieden 
 mits een vierdeel jaar bevoorens van d’eene of andere sijde opgeseijt 
 of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr. capitaal renten en onverhoopte kosten 
 verbinden Comparanten haar huijs staande binnen dese stad in de 
 Snijder straat naast het huijs van den Roeijdrager Gelder- 
 man, dat bij de dansmeester Diemer bewoond werd ter eenre 
 en op de hoek van de hoog straat ter andere sijde soo als 
 door haar selve bewoond werd, stellende tot een verdere 
 whaarschap haare personen en verdere goederen ten bedwang 
 en submissie als naa regten met renunciatie van alle 
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 exceptien dese eenigsints contrarierende in specie van ongetelden 
 gelde actum Harderwijck den 25. Meij 1785 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde de Heer mr 
 P.J. Heilblom gesond van lighaam sijn verstand en sinnen vol- 
 komen magtig dewelke verklaarde in overweging genomen te 
 hebben de sekerheijt des doods en de onsekere uijrhe van dien 
 eer hij deser wereld mogte komen te overlijden, uijt eijgen 
 motiven sonder iemands persuatie ofte inductie over sijne 
 natelatene goederen te disponeren op navolgende wijse 
 De Comparant, na alvorens gerevoceert, gecasseert dood en te 
 niet gedaan te hebben sulks doende kragt deses alle sijne 
 voorige testamentaire dispositien uijtterste willen, in 
 welke forme deselve ook mogten gepasseert ofte gemaakt 
 zijn, al nu mits dese nomineerde en stelde tot sijn eenige 
 en universele erfgenaam, over alle sijne natelatene gerede 
 en ongerede goederen, actien en crediten, waar ter plaatse deselve 
 ook mogten ervintelijk zijn, niets daar van uijtgesondert soo 
 als hij Comparant stervende mogte komen natelaten aan 
 sijn halve broeder P.J. Wobma soon van den Heer S.G. Wob- 
 ma bij wijlen Elisabeth Klok ehelijk verwekt 
#tot sijn mondige jaare  Stellende de Comparant inval hij mogte komen te overlijden 
gekomen was, tot admi-  voor dat sijn boven gem. halve broeder P.J. Wobma # des gein- 
nistrateur over alle sijne  stitueerdens heer vader met sodane magt als een wettige 
natelatene goederen, aan  voogd ofte administrateur immer competerende is, en speciaal 
de boven gem. Heer  met magt van assumptie ofte surrogatie van een ofte meer 
S.G. Wobma  voogden naa sijn WelEd. Gebr welgevallen met uijt sluijting egter 
 van alle weeskameren waar ter plaatse sulks ook mogten zijn 
 waar mede Comparant dese sijne uijtterste dispositie eijndigdede 
                                    de willende en begerende dat dese als testament, legaat, ofte 
 codicil, ofte soo als dese naa sijn dood het beste soude 
 kunnen bestaan, volkomen sal agtervolgt worden. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen dese eijgenhandig getekent 
 en met onse segul bekragtigt binnen Harderwijck den 2. junij 
 1785. was nevens twee cachetten in roode lakke gedrukt getekent 
 D. Boonen. H.H. Pannecoeck 
 Voor Heurdt en Schrassert Schepenen compareerden Jan Aaltsen 
 en Dirkje Jans Ehelieden de vrouw soo veel nodig en dienstig 
 geadsisteert met mr. Joh. van Erklens, dewelke overdenkende de 
 sekerheijt des doods, en de onsekere tijd en urhe van dien, en uijt 
 dese wereld niet willende scheide bevorens over haare tijdelijke 
 goederen hun door God Almagtig verleent, te hebben gedisponeert, 
 tusschen haare twee kinderen de navolgende schikkinge gemaakt 
 namentlijk dat haar Comparante dogter met name Hendrikje  
 Jans in huijwelijk hebbende Hendrik Aaltsen, naa doode 
 van haar Comparanten aan haar suster Aaltje Jansz in hu- 
 welijk hebbende Lubbert Willemsen uijt den ouderlijken natelaten 
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 boedel sal uijtkeren en voor af betalen eens een summa 
 van ses hondert guldens, ende sulks om redenen, dat deese 
 haare voornoemde dogter Aaltje Jans haar Comparanten 
 in haare hooge opklimmende jaaren altooz met alle 
 trouwe heeft opgepast, en op alles een goede toeversogt 
 gehouden, niet alleen, maar ook om dat haar Comparanten 
 voornoemde dogter Hendrikje Jans, in huijwlijk 
 hebbende Hendrik Aaltsen van tijd tot tijd van 
 haar Comparanten ongeveer gemelte somma van 
 ses hondert guldens wel van ons Comparanten ontfangen 
 heeft, en dat dus naa uijtkeringe van voornoemde ses 
 hondert guldens de gehele natelatene ouderlijke boedel 
 onder der Comparanten twee voornoemde natelatene 
 kinderen in egale portien sal genoten en geprofiteert 
 werden 
 Willende dat deese naa onsen dood sal effect sorteren als Testa- 
 ment Legaat Codicil ofte soo en als deselve best na regten 
 sal kunnen bestaan 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deesen getekent en 
 besegult in Harderwijck den 11 junij 1785 was nevens  
 twee cachetten in rood lak gedrukt getekent J. Botter Heurdt 
 H.J. Schrassert 
 Voor De Vries en Heurdt Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvank regt is Jan Beerdsen en Peter Brondsvelt voor het erf en 
 sterfhuijs van Aardje Gerrets weduwe van Beerd Jansen, des be- 
 loofde Gerret Beerdsen Joosten als soon en haar eenige erfge- 
 naam voorsr. Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is 
 actum Harderwijck den 28. junij 1785 
 Voor Pannecoeck en Heurdt Schepenen compareerde Catharina  
 Rampen Weduwe en Boedelhoudersche van Peter Beerdsen Smith 
 voor de helft mede eijgenaar en besitster van een huijs op de 
 smeepoorterbrink, Peter Brondsvelt en Arnolda Smith ehelieden, 
 en deselve Peter Brondsveld en Jan Beerdsen als voogden 
 van de minderjarige kinderen van Gerret Beerdsen Joosten en wijlen 
 Margaretha Smith ijder voor ⅓ meede eijgenaren van voorsr 
 huijs, ’t welck soo veel de minderjarigen aangaat met voor 
 kennis en approbatie van haar WelEd. Gr. Achtb door twee 
 onpartijdige is gewaardeert en getaxeert op vier hondert vijf 
 en seventig gulden, en verklaren ijder voor sijn aandeel te 
 cederen en transporteren een huijs staande op de smeepoorter 
 brink tussen het huijs van Willem de Wijs ter eenre en dat 
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 en dat van Aartje van Zoelen ter andere sijde, soo als bij 
 de weduwe Peter Beerdsen Smith selve bewoond werd, aan en ten 
 erflijken behoeve van Heijltje Smith die daar selve 1/6. part 
 in competeert, en sulks voor vier hondert vijf en seventig gulden 
 vrij geld waar van sij Comparanten bekennen voldaan en betaalt 
 te zijn. des beloofde voorsr huijs op een verponding 
 heerstede geld  en straatgeld te wagten en te wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding over 1784 heerstede 
 geld tot ult. junij 1785 en straatgeld meij 1785 daar van 
 afte doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als 
 naa regten actum den 28. junij 1785. 
 Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde onsen mede 
 Raads Vriend de Heer Anthonij Frederik Robbert Evert Baron 
 van Haersolte Heer van Staveren pro se en ook  als mede voogd over 
 de minderjarige kinderen van den Hoog Welgeb. Gest. C.W. Baron 
 van Haersolte tot den Swaluwenburg bij wijlen vrouwe L.H.H.  
 van der Capellen Ehelijk verwekt hebbende hier toe ook speci- 
 aal last verkregen door sijn Hoog W. Geb. Gestr mede voogd den 
 Heer mr H.A. Julien ingevolge generale acte van volmagt 
 voor Burgermeesteren Schepenen en de Raad der stad Elburg 
 d.d. 6 meij 1785 gepasseert zijnde, dese volmagt bij ons ge- 
 sien en geleesen, en bekende de Heer Comparant pro se et qp 
 in optima forma juris te constitueren en volmagtig te 
 maken sulks doende kragt deeser de Heer en mr 
 Wentholt secretaris der stad Zutphen en B. Wildrik advocaat 
 binnen deselve stad ten eijnde om gesamentlijk en elk in 
 het bijsonder naamens den Heer Comparant pro se et qp. 
 met de verdere erfgenamen te treden tot schifting scheijding 
 en deijling van den boedel en nalatenschap van wijlen den Hoog 
 welgeb Gestr Heer F.R.E. Baron van der Capellen tot den Boe- 
 delhoffen Vrouwe A.M.E. van der Capellen geb. van Sijnden in 
 leven Ehelieden, zijnde geweest grootvader en Groot moeder van den 
 Heer Comparant en sijne pupillen, en om van dien aangaande het inter- 
 esse van den Heer Comparant pro se et qp. allesints waar te 
 neemen, conform de testamentaire dispositie van wijlen opgem. 
 Heer en Vrouwe van den Boedelhof gepasseert te Arnhem den 
 6. augus. 1756 en voor het schoutten gerigte van Zutphen geopent 
 den 4. Augus. 1756 des Heers Comparants en sijner pupillen 
 aandeel te ontfangen en namens den Heer Comparant pro se 
 et q.p. met en beneffens de overige erfgenamen een behoor- 
 lijk magescheijt (: na dat het selve echter alvorens door den 
 Heer Comparant geexamineert en geapprobeert sal zijn :) op te regten 
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 en te tekenen. 
 en voorts om generalter tam agendo quam defendendo contra 
 quosumqude soo in als buijten regten naamens den Heer Com- 
 parant pro se et q.p. te doen en te verrigten, wat de Heer 
 Comparant selfs present zijnde soude kunnen moogen en 
 ook moeten doen, alles met belofte van ratihabitie et 
 indemnisandi ceterisque clausulis de jure solitis 
 ac necessarus, mits de Geconstitueerdes verpligt blijven 
 te doen behoorlijk bewijs rekening en reliqua 
 Verder verklaarde de sekfde Heer Comparant 
 1o als volmagtiger van de Hoog Welgeb Heer Coenraad  
 Willem Baron van Haersolte vermogens acte van vol- 
 magt d.d. 4. junij 1785 voor Burgermeesteren Schepenen 
 en Raden der stad Leeuwaarden gepasseert. 
 2o als volmagtiger van Jonkvrouwe C.J.C.A. van  
 Haersolte voor Burgermeesteren Schepenen en Raden 
 der stad Zwolle gepasseert en 3o als volmagtiger 
 van den Hoog Wgeb Heer Frederik Benjamin  
 Baron van Haersolte Bregadier etc. etc. vermogens 
 acte van volmagt d.d. 7 junij 1785 voor A. Boers Balluw  
 en Schout Abraham de Man en Wouter van Dicts Schepe. 
 der vrije Heerlikheijt van Voorschoten gepasseert zijnde 
 alle dese actens van volmagt bij ons gesien en gelesen met 
 magt en clausulen in die actens geinfereert en in 
 sijn Hoog Welgeb gestre. plaats te substitueren sulks 
 doende kragte deeses deselve Heeren mr           Went- 
 holt secretaris der stad Zutphen en B. Wildrik advocaat 
 binnen deselve stad om gesamentlijk en elk in het bijsonder 
 alles te doen en te verrigte wat de Heer Comparant 
 uijt hoofde van deselve volmagten elk in het bijsonder 
 soude kunnen en mogen doen, en waar toe de Heer 
 Comparant selfs eenigsints gequalificeert is, mede 
 met alle sodane clausulen als na regten gewoonlijk 
 zijn actum binnen Harderwijck den 28. junij 1785 
dese acte is bij abuis  = Voor Pannecoeck en Heurdt Schepen compareerde Catharina 
tweemaal geregistreert  = Rampen Weduwe en Boedelhoudersche van Peter Beerdsen 
en soo doende in geen  = Smith voor de helfte mede eijgenaar en besitster van een 
aanmerking te koome  = huijs op de Smeepoorter Brink, Peter Brondsveld en Arnolda 
 = Smith ehelieden, en deselve Peter Brondsvelt en Jan 
 = Beerdsen als voogden van de minderjarige kinderen van Gerret 
 = Beerdsen Joosten en wijlen Margarete Smith ijder voor 1/6 mee 
 = eijgenaren van voorsr. huijs, ’t welcke soo veel de minderjarige 
 = aangaat met voorkennisse en approbatie van Haar 
 = WelEd gr Achtb door twee onpartijdigers gewaardeert 
 = en getaxeert op vier hondert vijf en seventig gulden, en 
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 = verklaren ijder voor sijn aandeel te cederen en transporteren een huijs 
 = staande op de Smeepoorter Brink tussen het huijs van Willem 
 = de Wijs ter eenre en dat van Aartje van Zoelen ter andere 
 = sijde soo als bij de weduwe Peter Beerdsen Smit selve bewoond werd 
 = aan en ten erflijken behoeve van Heijltje Smith, die daar selve 
 = 1/6 part in competeert en sulks voor vierhondert vijf en seventig 
 = gulden vrij geld waar van sij Comparanten bekennen voldaan en 
 = betaalt te zijnsen zijn, des beloofde voorsr huijs op eene ver- 
 = ponding - - - - - - - - - - heerstede geld en                      en straat 
 = geld te wagten en te wharen kommervrij, en alle voor 
 = pligt tot de verponding over 1784. heerstede geld tot ult 
 = junij 1785 en straatgeld meij 1785. daar van afte doen 
 = als erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
 = actum den 28. junij 1785. 
 Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden 
 Jan Nus en Gerret Huijberts Burgeren deser stad en 
 ijder van competenten ouderdom en verklaarden wel gekend 
 te hebben Jacob Raajen op den 22 junij 1785 overleden 
 dat deselve tot sijn eenige en universele erfgenamen 
 heeft nagelaten Jan Raajen, Maria Raajen getrouw met 
 Elbe Dirks, en Decemer Raajen 
 Voorts compareerden Jan Raajen en Maria Spilner ehelieden 
 Elbe Dirks en Maria Raajen eheleden, en Decemer Raajen 
 voor sig en sterk makende voor sijn siek leggende vrouw Geert- 
 je Spilner ehelieden de vrouwen met haar ehemannen 
 geassisteert, en verklaren te constitueren en magtig te maaken 
 Mathijs Raajen om den boedel van wijlen Jacob Raajen 
 te adieren, het regt van collateraal te betalen, het erve ge- 
 naamt veerland gelegen in den Ampte van Epe karspel Oene 
 te verkoopen, penningen te ontfangen daar voor te quiteren 
 voorts transport in forma te doen, belofte van wharing te doen 
 en generalijk alles te verrigten, wat comparanten selve pre- 
 sent zijnde soude kunnen en mogen doen met belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt, alles met magt van substi- 
 tutie en verdere clausulen de jure solitis ac necessaris 
 onder verband en submissie als na regten blijvende de gecon- 
 stitueerde verpligt te doen behoorlijk bewijs rekening en 
 reliqua actum Harderwijck den 2 Julij 1785 
 Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerde Zeger Buijten 
 huijs gemeensman deeser stad, in qualiteijt als volmagtiger van 
 Vrouwe Judith Sluiter weduwe van de Heer Paulus S’Grauwen 
 in leven med. doctor en Professor van de hooge Schoole van stad 
 en lande benevens Vrouwe Josina Johanna Catharina S’Grauwen 
 Ehevrouw van de Heer Johannes Sijpkens en Vrouwe Char- 
 lotte Christina S’Grauwen Ehevrouw van de secretaris Willem Cransen, beide ge- 



 
585

ORAH 155  1785 fol. 288vso 
 
 assisteert met haare ehemans als kinderen en mede erfge- 
 namen van wijlen haar vader de Heer P. S’Grauwen voornt. 
 ingevolge acte van volmagt voor Burgermeesteren ende Raad 
 der stad Groningen den 26. junij 1785 gepasseert, als mede 
 als volmagtiger van de Heer dor Abraham Jacob S’Grauwen Pensionaris 
 honorair der stad Zirkzee soon en mede erfgenaam 
 van gem Heer P. S’Grauwen ingevolge volmagt voor den 
 Notaris Coenraad Visser Caspers zoon den 28 meij 1785 
 tot Zirkzee gepasseert, soo en als beijde acte van vol- 
 magt aan ons vertoont en bij ons gelesen en bevonden 
 ad hum actum gepasseert te zijn, en heeft den 
 Comparant verklaart namens sijn gemelde principaalen 
 ingevolge koops contract van den 27. meij 1784. uijt de 
 hand te hebben verkogt, en over sulks kragt deeses 
 te cederen en transporteren aan en ten behoeve 
 van den Heer en mr Hendrik Johan Ardesch Scholtis 
 des ampts Ermelo en Vrouwe Jacomina Johanna  
 de Meester ehelieden ende haare erven, een huijs en 
 erve staande binnen dese stad voor aan de Vischmarkt en 
 van agteren in de groote poortstraat uijtkomende tegen 
 over de pomp soo en als bij de Heer P. S’Grauwen en Vrouwe 
 voormaals in diverse parcelen aangekogt en selfs bewoond 
 is geweest op eene ordinaire verpondinge in drie posten 
 als f 2 – 2 – 8 f 5 – 6 – 4. f 2 – 19 – 8 dus te samen 10 – 8 – 4. 
 straatgeld f 5 – 10 -, ende sulks voor eene somma van 
 vijf duijsent een hondert en vijf en twintig gulden vrijdag  
 geld, daar van de Comparant naamens sijne principalen 
 bekende voldaan te weesen, belovende over sulks voorsr 
 parceel, daar van de huur tot 1o November 1784. incluijs 
 bij verkoperen is geprofiteert, te willen suiveren van de ver- 
 ponding over de jaare 1783 straatgeld tot 1o Novemb 1784. 
 en t’Heerstedegeld tot ult. junij 1784. ingesloten en verders 
 te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt daar 
 van afte doen als erfkoop regt is onder verband van Compa- 
 rands principalen personen en goederen en submissie als 
 na rechten en met renunciatie van alle exceptien ac- 
1785. 6. julij tum den 30. Junij 1785. 
geprothocoll. ten nieuw  Voor De Vries en Van Cooth Schepenen compareerden Jacobus 
prothocoll Rubr markt   Willem Kuijpers en Mariana Cornelia van Boxel ehelieden, welke 
straat fo 311.  bekenden wel en deugdelijk schuldig te weesen aan Willem  
 Sonnevelt en des selfs vrouw Claasje Evertsen of des selver 
 regt verkrijgende eene summa van tien duijsen gulden 
 spruijtende uijt hoofde van gerede aan hun comparanten 
 toegetelde penningen tot haar genoegen ontfangen en ge- 
 noten, aannemende deselve te restitueren over een 
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 jaar na dato deses met den interest van dien tegens drie ten 
 hondert in ’t jaar, de bij prolongatie gelijke interest, sul- 
 lende ses weeken voor de verschijndag de opsage moeten geschie- 
 den, ofte het capitaal telkens weder voor een jaar geprolongeert 
 gehouden werde, verbindende de Comparanten hier voor hunne 
 personen en goederen, en tot een speciaal onderpand. 
 1o een boere woning genaamt de Weijer gelegen te St. Hubertus 
 Sille bewoond wordende door de weduwe W. Kuijpers met 
 vier morgen lands daar bij gelegen 
 2o  een dito woning mede gelegen te St. Hubertus Sille genaamt 
 ’t dorperhuijs bewoond werdende door Lambert Piepers met 
 ongeveer een morgen lands daar annex 
 3o een huijs staande binnen dese stad in de groote markt 
 straat tussen de huijsen van de dijaconie deser stad ter 
 andere sijde 
 4o alle de gelden welke de Comparanten te pretenderen 
 hebben van Gerret Willem Wouters mede woonagtig binnen 
 dese stad volgens acte hier van gepasseert den 5. meij 
 1784. 
 en eijndelijk 5o bij dese ex supra abandanti bij parate 
 executie en aankeringe verwillekeurende als doende 
 kragt deses alle de goederen, welke de Comparanten 
 in hun winkel hebben, en verders alle hunne gerede 
 goederen actien en crediten hoe genaamt, om daar 
 aan alle schade te kunnen verhalen, met renunciatie 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelden 
 onder submissie als naa regten actum Harderwijck den 
 6. julij 1785 
 Voor Westervelt en Apeldoren Schepenen compareerden Dirk van  
 Asselt en Jacomina Krijd Ehelieden, beide haar verstand me- 
 morie en uijtspraak volkomen magtig de welke bekenden in over 
 weging genomen te hebben de sekerheijt des doods dog de onsekere 
 uure van dien, uit onderlinge liefde en genegenheid malkanderen 
 sulks doende den een den anderen, en dus reciproce kragt deeses 
 te legateren en te bemaken het vrugtgebruijk van alle haar 
 lieder gerede en ongerede goederen actien en crediten, geene hoe 
 genaamt uijtgesondert om na doode der eerst stervende door de 
 langslevende sijn ofte haar leven lang nae tugts regten ge- 
 bruijkt te worden, sonder door haare kinderen ofte ijmand anders 
 in die tugt te kunnen bespiert ofte verhindert werden 
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 Voorts verklaarden sij Comparanten onvermindert de boven 
 gemelde tugt bij haar selver sonder ijmands persuatie ofte 
 inductie geresolveert te hebben, om haare goederen soo sij 
 stervende sullen nalaten bij desen te verdelen tussen 
 haare kinderen, en volgens gemoede soo veel in haar ver- 
 mogen is, den een niet meer dan den anderen te laten 
 toekomen, geconsidereert het geene sij Comparanten den een 
 en den anderen reeds hebben bijgeset en gegeven ook voor al 
 in aanmerking genomen hebbende de getrouwe diensten 
 dewelke sij Comparanten van haar vier soonen met naamen 
 Willem Jan Weijer en Jacob van Asselt boven haar 
 andere kinderen tot op heden genoten hebben, en wel op  
 volgende wijse 
 Dat der Comparanten twee soonen met naamen Willem 
 en Jan van Asselt sullen hebben en eeuwiglijk be- 
 houden der Comparanten Hof gelegen buiten de Smeepoort 
 naast de Hof van Derk Pennink ter eenre en die van 
 de weduwe Miggel Evertsen ter andere sijde, soo als 
 deselve thans door de Comparanten selve gebruijkt 
 word, en sulks met alle derselver ap en dependentie, 
 welk parceel der comparanten twee opgemelde soonen 
 Willem en Jan van Asselt voor haar lange en getrouwe dien- 
 sten aan hen Comparanten beweesen, vrij en onbeswaart 
 voor uijt sullen trekken 
 Dat het huijs staande en gelegen binnen dese stad in de 
 Hondegatstraat naast het huijs van de erfgenamen 
 van wijlen Jan Wittop soo als hetselve thans door hun 
 Comparanten bewoond werd, als mede all het huijsraad en den 
 geheelen inboedel, soo en in dier voegen als deselve na der 
 comparanten dood in het voorsr huijs sal bevonden, en door de 
 Comparanten met de dood ontruijmt sal werden, sal beseten 
 en in vollen eijgendom sal behouden werden door der Comparanten 
 soonen met naamen Willem Jan Weijer en Jacob van Asselt 
 sonder dat hen daar in eenig bespier ofte verhindering door der Com- 
 paranten drie overige kinderen sal kunnen gedaan werden 
 sullende van dese gerede goederen, ofte den inboedel egter 
 speciaal uijtgesondert blijven, de gerede penningen en de boek 
 schulden ofte crediten, dewelke bij overlijden der Comparanten 
 in hun boedel mogte bevonden werden 
 Voorts sullen der Comparanten drie overige kinderen 
 met naamen Lijsje van Asselt getrouwt met Jan Roos te 
 Hoorn wonende, Thijsje van Asselt en Andries van Asselt 
 getrouwt met Adriaantje van der Sijs te saamen hebbende de summa 
 van vijftig gulden vrij geld, welke penningen, als meede ook alle de 
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 overige schulden, welke naa der Comparanten dood in den 
 boedel mogte gevonden werden, uijt de overige goederen, soo als er dan 
 nog mogte zijn, behalven die geene die dewelke hier boven genoemd zijn 
 ofte uijt de gerede penningen of en boekschulden of crediten 
 sullen moeten betaalt werden, en all het geen het welke als dan nog 
 boven de boven gemelde verdeling, en naa aftrek van alle 
 de boedel schulden in den boedel mogten komen over te 
 schieten sal tussen Comparanten seven boven gemelte 
 kinderen gemeen zijn, en in seven egaale portien tussen hen 
 verdeelt werden 
 En inval het onvermoedelijk mogte gebeuren dat die voor 
 gemelde vijftig gulden, niet ten vollen ofte in het geheel niet 
 uijt de overige goederen, dewelke naa doode der Comparanten 
 behalve de Hof, het huijs en den inboedel hier boven 
 nader gemelt in den boedel gevonden sullen worden, mogte 
 kunnen betaalt werden, sullen dese vijftig gulden over 
 der Comparanten vier eerst gemelde kinderen met naamen 
 Willem Jan Weijer en Jacob van Asselt, gesuppleert ofte 
 uijt haar eijgen sak moeten betaalt werden, gelijk ook in- 
 , en val naderhand ook mogte bevonden worden, dat die vijftig 
 guldens, dewelke Thijsje Lijsje en Andries van Asselt 
 bij desen zijn toegedeelt, en het geen er in cas bovengemeld 
 verder voor hun aandeel mogt overschieten, niet tot derselver 
 legitime portie voldoende waaren, sal daar bij door der Compa- 
 ranten vier eerst gemelde kinderen Willem Jan Weijer, en Jacob 
 van Asselt tot soo veel ingerede penningen gesuppleert werden 
 als de legitime van hun ouderlijken boedel volgens de beschreven 
 regten als dan voor hen soude moeten bedragen. 
 Eeindelijk behielden sij Comparanten egter een ijder aan sig de 
 magt om met haar eijgendommelijke goederen ten allen tijde 
 soodanig te kunnen handelen, en daar over nader te disponeren 
 soo als hen sal welgevallen, en de wetten deser lande eenig- 
 sints sullen toelaten 
 waar mede comparanten dese haare dispositie eijndigende, willende 
 en begerende dat dese naa haar dood ’t zij als testament 
 legaat codicil of andere betere forme, soo als deselve naa regten 
 het best sal kunnen bestaan, volkomen effect sorteren sal 
 en ordonnerende haar kinderen en erfgenamen deselve te agter 
 volgen bij poene als na regten 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen dese betekent en besegult binnen 
 Harderwijck op d. 29. Junij 1784. was nevens twee cachetten in roode 
 lakke gedrukt getekent H. van Westervelt J.H. Apeldoren 
 1785 
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 Voor Westervelt en Schrassert Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvang regt is Jan Nuk en Gerret Huij- 
 bertsen voor het erf en sterfhuijs van Jacob Raajen, des 
 beloofden Jan Raajen, Ebbe Dirks, als in huijwlijk heb- 
 bende Maria Raajen, en Decemer Raajen, zijnde Broeders 
 en suster en alsoo erfgenamen ab intestato van geseide 
 Jacob Raajen voorsr. Burgen te vrijen en guaranderen 
 als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 7. julij 1785. 
 Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerde Arend  
 Kreenen, te kennen gevende, hoe dat hij vernomen heeft 
 dat de papiere mole van J. van der Valk staande op deser 
 stads weide bij executie verkoft te werden, en waar van op 
 heden den insaat stat te geschieden, en vermits den Com- 
 parant van gem. van der Valk heeft te pretenderen 
 eene somma van f 67 – 3 – procederende wegens ijser 
 aan gem mole gelevert volgens rekening zedert den jaare 
 1782, 1783. 1784 en 1785, zoo verklaarde den Comparant 
 kragt deses te protesteren tegens die voorgenomene dis- 
 tractie en verkopinge der gem moole, immers daar in 
 niet anders te condefenderen als voorbehoudens zijn regt 
 van preferentie op de koopspenningen even als hij heeft op 
 gehad de goederen selfs, versoekende hier van acte in for- 
 ma, dewelcke dese is als quatenus opus, en dat even naa 
 het oplesen der conditien deselve mag werden opgelesen om 
1785. 8. julij ten nieuwe  te strekken als na regten actum den 9. Julij 1785 
geprothocoll. Rubr Hier  Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerden 
den fo 398 VS  Lubbert Beerdsen en Willemtje Berends ehelieden, welke 
 bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen pen- 
 ningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Reijer  
 den Grooten en Henrica van Wessel ehelieden de summa 
 van drie hondert gulden en beloofden daar voor jaarlijks 
 te sullen betalen vier gulden van ijder hondert waar 
 van de verschijndag sal wesen heden over een jaar d’eerste, 
 en daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, 
 die alle jaar op gemelde verschijndag sal kunnen ge- 
 schieden, mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of op 
 geeijscht zijnde 
 Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten ver- 
 binden Comparanten haar huijs en hof gelegen in hierden 
 aan de gemene weg naast het huijs van Jacob Teunissen 
 ter eenre en den ouden hof ter andere sijde 
 daar boven hebben Comparanten bij aankering en 
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 parate executie verwillekeurt alle haare gerede goe- 
 deren, naa dat sij van de kragt van verwillekeuring bevorens 
 geinformeert waare, om daar aan alle hinder en schade 
 te verhalen, met renunciatie van alle exceptien dese 
 contrarierende in specie van ongetelden gelde actum Harderwijck 
 den 8. Julij 1785. 
 Voor Westervelt en Schrassert Schepenen compareerde de Heer Jan  
 Hanselaar commissionaire te Amsterdam, als gevolmagtigde van 
 Elisabeth van der Valk, huisvrouw van Jan Willem Jager, en ver- 
 klaarde uijt hoofde van de magt van substitutie te consti- 
 tueren en magtig te maken op de kragtigste wijse doenlijk, den 
 Heer mr. H.J. Ardesch advocaat, generalijk om in sijn 
 comparant qp Rechtssaaken op en jegen elk en een ijgelijk in 
 rechten waar te neemen ten dieneinde te compareren voor 
 alle Heeren Rechteren en Rechten soo hier als elders vonnissen 
 te versoeken, die ter executie te leggen, van de nadelige 
 te appelleren of reformeren, allerhande apprehensien en ar- 
 resten op personen of goederen te doen, alle gerequireerde en nodig 
 zijnde cautien te stellen, de borgen indemniteijt te beloven, 
 domicilium standi et executandi te kiesen, en voorts soo in als 
 buijten regten van wegen hem Comparant qp te doen en 
 verrigten wat hij compart selve present zijnde soude 
 kunnen of mogen doen met magt van substirutie en rati- 
 habitie als naa rechten actum Harderwijck den 26. julij 1785 
 Voor Scheltinga en De Vries Schepenen compareerde de Heer en 
 mr P.J. Heijlblom, dewelke verklaarde te constitueren en 
 magtig te maaken, sulks doende kragt deeses de Heer Hendrik Sits 
 wonende binnen de stad Amsterdam, generalijk om in allen geval- 
 len sulks soo hier als elders, vereijschende, sijn heer Comparants 
 persoon te representeren, en des selfs regt en interest waar te nemen 
 te bevorderen en uijttevoeren, zijn Heer Comparants aldaar zijnde 
 effecten te regeren en te administreren, gelden uijt te setten en te 
 beleggen, de vaste goederen te dirigeren, de daar aan gedaane ver- 
 huuringen, geeindigt zijnde, nieuwe te contracteren, voor soo lange 
 tijd, al sulke somme, en op sodanige conditien als ten beste 
 en meesten voordelen aan de heer Comparant mogelijk sij en 
 de daarbij vereijschte Huur cedulen op te rigten en te tekenen, de 
 gelden en penningen welke de Heer Comparant ’t zij voor capitale 
 huuren, en interesse, en uijt alle andere hoofde en oorsaken, hoe 
 genaamt, of wat titul hebbende, reeds competeren, en bij ver 
 volg competeren sullen, naa uijtwijsen van de bescheijden daar toe 
 te suppediteren, te innen, eijschen, vorderen en te ontfangen, voor 
 alle en iedere ontfangst naa vereijscht te quiteren, en ingevallen 
 daar het nodig zij voor namaninge te caveren, aan de vaste goederen 
 van de Heer Comparant de behoorlijke reparatien te laaten doen en 
 deselve beneffens de riete s’Lands lusten, benevens en stads, mitsgaders 
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 alle andere lasten en kosten te betalen. 
 wijders om ook indien het nodig zij middelen van 
 regten te emploieren, soo wel eijschende als verwe- 
 rende te ageren, te compareren voor ieder regter daar 
 toe competent, en de saaken soo ter eerster, als bij pro- 
 vocatie ter verdere instantien te vervolgen ten fina 
 finalen uijteinde en volkomene executie van dien 
 toe, infinuatien en protestatien als ook arresten 
 te doen, en weder te ontslaan, cautien te stellen, do- 
 micilium te kiesen, en voorts soo wel buijten als 
 in regten alles verder en meerder te doen, wat ter 
 saaken hier voor gemeld, en naa de daar bij komende 
 omstandigheden van dien nodig gevonden of vereijscht 
 sal worden, en de Heer comparant in persoon selve 
 soude kunnen of moeten doen en dat alles met de 
 magt van ratihabitie en belofte van approbatie 
 en ratificatie onder verband als naa regten actum 
 Harderwijck den 15. septemb. 1783 
                  Bij towal geregistreert d. 28. julij 1785  
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen en Rigteren in 
 tempore der stad Harderwijck compareerde Gerret Willem  
 Wouters en verklaarde onder voorbehout en reserve van alle 
# omnimeli modo kragt  exceptien, beneficien en privilegien rechtens, soo veel nodig als 
   deses dienstig, en in omnem eventum te doen pandkering tegens 
 sodane ongehoorde confuse informele nulle en wederregtelijke 
 peijndinge als Jacobus Willem Kuijpers op den 26 julij 1785 mede 
 aan alle des Comparants gerede goederen actien en crediten te 
 onregt heeft ondernomen, stellende tot burge om te recht te 
 staan en het gewijsde ofte wel in cas onvermoedelijk mogte worden 
 verstaan dat de voorschreven acte van peijnding in het geheel 
 of ten deele goed gedaan was, om al het geen, waar in den Com- 
 parant uijt hoofde van die acte van peijndinge onvermoedelijk 
 mogt werden gecondemneert of verweesen te voldoen, de persoon van 
 Dirk Wouters, binnen dese stad en derselver schependom genoegsaam 
 geerft en gegoed, dewelke alhier present zijnde die burgtogt heeft op 
 sig genomen onder verband van sijn persoon en goederen ten fine 
 en effecte als na regten, des beloofde de eerste Comparant, deese sijne voor 
                                     schreve burge ten allen tijde kost en schadeloos te sullen stellen en gua- 
 randeren als regtens is : ten eijnde de pand er hier door gehouden sal 
 zijn de bepeijnde effecten voor soo verre dien den pandvr toe be- 
 hooren van de inventarisatie en seguestratie ofte versegelinge 
 te ontslaan, om daar mede door den Comparant tot sijn 
 schoonste te kunnen gehandelt werden, en de Comparant 
 niet langer in sijn negotie gestremt met consignatie 
 van 12. Heeren ponden om te strekken volgens willekeur 
 actum Harderwijck den 28 julij 1785 
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colleert ten nieuw prothoc 
Rubr markt straat Voor deselve Schepenen compareerde Jacobus Willem Kuij- 
fo 311.  pers en Mariana Cornelia van Boxel ehelieden, welke bekenden 
 wel en deugdig schuldig te weesen aan Willem Sonnevelt en 
 des selfs vrouw Claasje Evertsen of der selver regt verkrijgende 
 een summa van vijf hondert guldens spruijtende uijt hoofde 
 van gereede aan hun Comparanten toegetelde penningen tot 
 haar genoegen ontfangen en genoten, aannemende deselve 
 te restitueren over een jaar na dato deses met den inter- 
 est van dien tegens drie ten hondert in ’t jaar, en bij prolon- 
 gatie gelijke interest, sullende ses weken voor de ver- 
 schijndag de opsage moeten geschieden, off ’t capitaal tel- 
 kens weder voor een jaar geprolongeert gehouden werden, ver- 
 bindende de Comparanten hier voor, als mede voor eene 
 summa van vijftien hondert guldens, waar voor gemelde 
 Willem Sonnevelt Borg is gebleven hunne personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 1. een huijs staande binnen dese stad in de groote markt 
 straat tusschen ’t huijs van Gerret Martensen Muller ter eenre 
 en een huijs van de diaconie deser stad ter andere sijde 
 2o alle de gelden, welke de Comparanten te pretenderen 
 hebben van Willem Gerret Wouters en des selfs soon Gerret  
 Willem Wouters volgens acte hier van gepasseert den 5. Meij 
 1784. 
 3o alle de gerede en ongerede goederen, welke Rickert van  
 Otterlo in tugt heeft van sijne overledene vrouw, als zijnde door 
 de Comparanten gekogt volgens acte daar van gepasseert den 10. 
 Februar. 1785. 
 En eindelijk 4o bij dese mede en supra abundanti bij parate 
 executie en aankeringen verwillekeurende, als doende kragt 
 deses alle de goederen welke comparanten in hun winkel heb- 
 ben, en verders alle hunne gerede goederen actien en crediten hoe- 
 genaamt, soo tegenswoordige als toekomende, om daar aan alle 
 schade te kunnen verhalen, met renunciatie van alle exceptie 
 in specie die van ongetelden gelden onder submissie als naa regten 
 actum Harderwijck den 30. julij 1785 
 Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Gerret Wil- 
 lem Wouters en Wouter Wouters te saamen in compagnieschap 
 negotierende, dewelke bekenden opregt en deugdig schuldig 
 te zijn 
 1. aan de Heer H. Budde koopman en lid der gesworen 
 gemeente te Deventer de summa van twee duijsent 
 negen en dartig guldens elf stuijvers en acht penningen, zijnde 
 rest van meerdere summa procederende, wegens in de jaaren 
 1784 en 1785 geleverde goederen en koopman schappen  
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 II aan de Bovengemelde Heer H. Budde en de Heer J.W.  
 Tickles Burgermeester der stad Deventer namens sijn WelEd 
 Ehevrouw Rosaline Budde te samen in qualiteijt als 
 kinderen en erfgenamen van wijlen Hester Geertruijd Ja- 
 cobson in leven weduwe en Boedelhouderse van wijlen 
 H. Budde in leven koopman en lid der gesworene ge- 
 meente te deventer de summa van een duijsent seven 
 hondert twee en dartig guldens twaalf stuijvers en vier pennin- 
 gen zijnde rest van meerdere summa procederende wegens 
 van opgemelde weduwe en Boedelhouderse gekogte en 
 ontfangene waaren en koopmanschappen en 
 III aan de Heer Hendrik Wolfsen mede koopman bin- 
 nen deventer de summa van tweehondert vijf en veertig 
 guldens elf stuijvers en twaalf penningen procederende 
 mede wegens gekochte en ontfangene koopmanschap 
 pen en waaren 
 En tot volkomen securiteijt van alle de voorschreven 
 sommen verklaarden sij Comparanten ten behoeve van de 
 boven gemelde Heeren hunne Crediteuren elk in hunne 
 respective qualiteiten, en elk voor soo ver hunne preten- 
 sie betreft naa de ordre als als voorschreven zijn, met 
 haare vrije en volkomen wille, na volkomen in- 
 formatie van verwillekeuring kragt en werkinge bij verwil- 
 lekeuringe, parate executie en aankeringe te verbinden, sulks doen- 
 de kragt ende mits desen alle hunne gerede goederen actien en 
 crediten soo thans hebbende als toekomende, geene van dien 
 uijtgesondert, om alle hunne schade daar aan ten allen 
 tijde kost en schadeloos te kunnen verhalen alles ten fine en 
 effecten als na regten, en met renunciatie van alle exceptien 
 den inhout deser eenigsints contrarierende actum Harder- 
 wijck d. 29. julij 1785 
 Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen der stad Harderwijck 
 compareerden Jan Raajen en Maria Spilner ehelieden, 
 edog de vrouw dood siek zijnde, staat de man voor haar in 
 Ebbe Dirks en Maria Raajen ehelieden en Decemer  
 Raajen en Geertje Spilner ehelieden te saamen 
 naaste erfgenamen ab intestato van wijlen haar over- 
 leden Broeder Jacob Raajen en bekennen te samen 
 minnelijk en vriendelijk te hebben opgerigt en gesloten 
 een erfelijk magescheijt over des selfs boedel en nalaten 
 schap in volgende wijse 
 in de eerste plaats sal Jan Raajen en Maria Spilner ehe- 
 lieden in vollen eijgendom hebben en genieten een hof 
 gelegen buijten dese stad aan het raam bleekje tussen 
 de hoven van den van de kinderen en erfgenamen 
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 van wijlen Mr Anthoni Wakker en Eijbartus Apeldoren 
 soo en in dier voegen als deselve door den overledene op den 
 30. octob. 1761 volgens transport is aangekoft 
 En Ebbe Dirks en Maria Raajen ehelieden sullen heb- 
 ben en besitten in een volkomen eijgendom een huijs met 
 sijn ap en dependentie staande binnen dese stad in de 
 burg straat naast de munt tussen de huijsen van 
 wijlen Jan Veehof ter eenre en van de weduwe Mijns  
 Jacobsen ter andere sijde, soo en als het selve door 
 den overledene volgens transport d. 4. april 1766 is aan- 
 gekoft. 
 En vermits Decemer Raajen en Geertje Spilner ehelieden 
 bevorens haar aandeel in den boedel genoten hebben, 
 verklaaren bij dese hier mede volkomen genoegen te nee- 
 men, en verders aftesien van de gehele nalatenschap 
 van haar geseide broeder volgens den inhout der gerigtelijke 
 acten die des wegens zijn gapasseert en opgerigt 
 Waar mede partijen van den andere zijn gescheiden, cede- 
 rende en transporterende een ijder sijn toebedeelt parceel 
 met belofte om het selve te wagten en te wharen als 
 erf magescheijt regt is actum Harderwijck den 2. Au- 
 gust. 1785 
 Voor Van Cooth en Heurdt Schepenen compareerde Gerret  
 Willem Wouters dewelke verklaarde mits deese te consti- 
 tueren en volmagtig te maken mr. J. Gelderman advocaat 
 alhier, ten eijnde om voor den Comparant waar te nemen 
 alsodane saak als Comparant wel hebbend regt tegen 
 Jacobus Willem Kuijpers is hebbende ter verdediging 
 van Comparants wel hebbend recht, alsodane middelen 
 in het werk te stellen als geconstitueerde nodig sal 
 oordelen, daar inne alle dagen en termijnen van regten waar te 
 neemen, te caveren, accorderen transfigeren sententien te aanhoren 
 deselve te vervolgen tot den finale executie, en van de nadelige 
 te appelleren, penningen te ontfangen daar voor te quiteren, en 
 generaliter tam agendo quam defendendo tegen opgem. Jacobus 
 W. Kuijpers naamens den Comparant te handelen en al sodane 
 nieuwe actien tegens deselve te institueren als Geconstitueerde 
 naamens den Comparant be handelen sal vermenen, en alsodane te behooren en in als 
 buijten rechten alles te doen en te verrigten, wat de Compa- 
 rant selfs soude kunnen moogen en ook moeten doen, en of- 
 schoon het een of ander in deese ware geomitteert, of tot het 
 een of ander een nader en specialer volmagt gerequireert 
 wierde soo wilde hij comparant het selve als in desen 
 geinfeertreert gehouden hebben, alles met magt van substitutie 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt ceterisque clausulis 
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 de jure solitis ac necessarus actum Harderwijck den 3 Au- 
 gust. 1785 
 Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden J. Schim- 
 melpenninck en Hermina Johanna Hermina Bouw 
 man Ehelieden tutore marito, welke verklaarden in de 
 beste forme regtens te constitueren en te volmagti- 
 gen de Heer Jan Berend Lasonder Burgermeester der 
 stad Enschede, ten einde naamens hun te erfschijnen 
 voor de WelEdele Land Gerigte van Enkliedde, en aldaar 
 voor een somma van penningen aan hun ten genoege 
 voldaan en betaalt aan Hendrik te Mors en des 
 selfs Huijsvrouw Jenneken Roesink en aan Hen- 
 drik Roesink een ijder voor een gekogt aandeel te 
 cederen en te transporteren des eerste Comparants 
 verkogte allodiale erve en goed Roesink ge- 
 naamt, gelegen in den gerigte van Enscheede in 
 de markt van Usselo met sijn lusten en lasten 
 regten geregtikheden, soo en diervoegen, als het selve 
 door koperen voorheen in pagt gebruijkt en in den 
 jaare 1783 door de Comparanten is verkogt geworden, 
 en verder te verklaren, dat de Comparanten daar van zijn 
 onterft en ontgoedet, en dat de Comparanten deese ver- 
 koop en transport voor alle evictie sullen wachten 
 en wharen soo als naa landregten behoort, voorts aldaar 
 alles te doen en te verrigten wat tot voorsr. eijnde sal 
 werden vereijscht, en den Comparanten present zijnde soude 
 kunnen mogen of moeten doen, met belofte van goedkeu- 
 ring, schadeloos stelling, en verdere clausulen naa regten 
 gebruijkelijk en noodsakelijk actum Harderwijck den 8. 
1785. 8. Augustus Augusti 1785. 
geprothocoll. ten nieuw  Voor Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Harmen Gosen- 
prothocol Rubr markt  sen en Eefje Gosens welcke bekenden wegens aangetelde en 
fo 277. VS  ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 
 aan Lambertje Cobus weduwe van Jacob van Wanrode en 
 haar erven een somma van seven hondert en vijftig Caroli 
 gulden ad. 20. stuijvs het stuk, waar voor sij beloofden jaar- 
 lijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste:) te sullen 
 betalen drie gulden van ijder hondert, en daar mede te conti- 
 nueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op gemelde 
 verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel 
 jaar bevorens opgeseit of opgeeijscht zijnde. 
 Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten verbin- 
 den Comparanten haar lieder huijs staande op de vischmarkt  
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 naast het huijs van de kinderen van de Rentmeester 
 Gerret van Buijtenhuijs ter eenre en Dirk van Urk ter andere 
# met schuur plaatsen  sijde #, stellende voor een verdere whaarschap haare perso- 
   en huijsje daarbij  nen en verdere gerede goederen onder verband als naa 
 regten, met renunciatie van alle exceptien dese eenigsints 
 contrarierende in specie van ongetelden gelde actum Har- 
 derwijck den 8. Augus 1785 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Hendrica Elbering 
 weduwe van Eijbert Claasen gesond van lighaam en haar ver- 
 stand volkomen magtig en verklaarde te legateren en be- 
 maken aan haar Broeder en Suster Barend Elbrink en Ju- 
 dit Rijsdorp ehelieden all haar gerede en ongerede 
 goederen van wat natuur deselve zijn ofte mogen gele- 
 gen zijn, des beloofde en compareerde mede voorsr ehelieden 
 en beloofden en neemen aan haar voorsr. suster te ali- 
 menteren en verplegen en deselve haar leven lang te 
 sullen alimenteren tot haar dood toe 
 En sij komende te sterven van een ordentelijke be- 
 graffenis te voorsien, en inval dese haar suster haar 
 mogte overleven, dat haar minderjarige dogter genaamt Jo- 
 hanna Elbrink in plaats van desen ehelieden voor haar 
 de nodige voorsorg sal dragen, ten eijnde de beloften van 
 geseide ehelieden exact werden nagekomen, en sal besor- 
 gen dat haar geseide moeij van het nodige tot haar dood 
 toe werde voorsien. in waarheijts oirkonde is dese bij ons 
 als Schepenen getekent en besegult actum Harderwijck den 
 9. Augusti 1785. was nevens twee cachetten een in swart en 
 een in rood lak gedrukt getekent D. Boonen J.H. Apeldoren 
 Voor deselve Schepenen compareerde mr. Jacobus Apeldoren, dewelke 
 bekende in de beste en bestendigste forme van regten te constitueren 
 en magtig te maaken, den WelEd. Gestr Heer en mr. J.T. Ammon 
 sulks doende kragt deses om alle des Comparants saaken, soo heb- 
 bende als toekomende waar die ook zijn mogten waar te nemen 
 ende te verrigten alle middelen regtens tegens de onwilligen 
 te gebruijken, te accorderen, transfigeren, ook penningen te ontfangen 
 daar voor quitantie te passeren, en voorts alles te doen t’geen de 
 natuur en voorvallen der saaken soude mogen komen te vereijschen 
 schoon tot het een en ander een nader of speciaelder volmagt ver- 
 eijscht wierd, die hij hier in begrepen hielt, met de magt van substitutie, 
 ratihabitie indemnisatie als regt is actum 13 Augus 1785. 
 Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde Wouter Gerretsen 
 pro se en naamens sijn onmundige kinderen bij wijlen Hendrica  
 Haverkamp ehelijk verwekt, hier toe speciaal geauthoriseert door de WelEdele 
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 Groot Agtb Heeren van de Magistraat deser stad vermogens 
 appointement d.d. 13. Febr 1784. en bekende pro se et qp. bij 
 publijcque verkopinge te hebben verkogt, en al nu kragt 
 deser te cederen transporteren en in vollen eijgendom over 
 te geven aan en ten erflijken behoeve van Aard Roest 
 en Woutertje van Leeuwen ehelieden een huijs en erve 
 staande en gelegen binnen dese stad in de groote haver 
 straat naast het huijs van Gerret Evertsen ter eenre 
 en de kleijne Haver straat ter andere sijde, met alle 
 des selfs ap en dependentien lusten en lasten niets daar van 
 uijtgesondert, doende dit parceel in ordinar jaarlijkse ver- 
 pondinge behalven de stads stuijvers f 2 – 2 – 8 en aan 
 straatgeld f 1 – 5 – en sulks om en voor de summa 
 van drie hondert en seventig guldens, blijvende de kosten 
 van transport en den 50ste penning tot lasten van de kope- 
 ren, van welke koopspenningen hij Comparant verklaar-  
 de prose et qp. ten vollen betaalt en voldaan te 
 zijn, belovende over sulks dit verkofte parceel te sullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van 
 aftedoen, het selve te suijveren van de verpondinge tot 
 over den jaar 1782 straatgeld verschenen 1o meij 1783 
 en haardstedegeld verschenen ult. junij 1783 alles 
 verder ingevolge conditien van bovengemelde publicque 
 verkopinge en onder verband en submissie als naa regten 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deese getekent binnen 
 Harderwijck op den 16 Augusti. 1785. 
 Voor deselve Schepenen compareerde de selve Comparant pro se 
 en naamens sijn onmundige kinderen bij wijlen Hendrica  
 Haverkamp ehelijk verwekt, hier toe speciaal geauthoriseert 
 door de WelEd. Groot Achtb Heeren van de magistraat deser stad 
 vermogens appointement d.d. 13. Febr. 1784. en bekende 
 pro se et q.p. bij publijcque verkopinge te hebben verkoft 
 en al nu kragt deser te cederen, transporteren, en in vollen eij- 
 gendom over te geven, aan en ten erflijken behoeve van Corne- 
 lis Verhoef en Marie Brantsen ehelieden, een schuur staande 
 binnen dese stad in de kleijne haver straat naast de schuur 
 van mr. Jacobus Apeldoren met alle des selfs ap en de- 
 pendentien lusten en lasten niets daar van uijtgesondert, 
 doende in ordinair. jaarlijkse verpondinge behalve de stads 
 stuijvers f 1 – 16 – 10 en aan straatgeld 10. stuijvs, en sulks om 
 en voor de summa van seven en veertig guldens, blijvende 
 de kosten van transport en de 50. penning ten lasten van 
 de koperen van welcke koopspenningen hij Comparant  
 bekende ten vollen betaalt en voldaan te zijn.  
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 belovende over sulks dit verkofte parceel te sullen wachten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, ’t selve 
 te suiveren van de verponding ordinar. over de jaare 1782 
 en het straatgeld verschenen 1o meij 1783, alles verder ingevolge 
 conditien van boven staande publijcque verkopinge en 
 onder verband en submissie als na rechten. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deese getekent binnen Har- 
1785 20. Augus derwijck den 16. augusti 1785 
geprothocoll ten  Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden Peter van Spankeren 
nieuwe prothocol  en Clasina Schoelder ehelieden, welke bekenden wegens 
Rubr. Hoven fo 45  opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugde- 
 lijk schuldig te weesen aan en ten erflijken behoeve 
 van de heer mr Petrus Gijsbertus Wijnstok en Zara  
 Baltina Wijnstok de summa van een hondert gulden, 
 waar voor sij beloofden jaarlijks op de verschijndag (: heden 
 over een jaar d’eerste :) te sullen betalen aan rente 
 drie gulden en thien stuijvers, en daar mede te conti- 
 nueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op geseide 
 verschijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevo- 
 rens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
 Voor welck capitaal renten en kosten verbinden Comparanten 
 haar lieder hof gelegen aan de gragt tussen de smee 
 en luttekepoort naast de hof van Berend van der  
 Emster ter eenre en van de weduwe Toojman ter andere 
 sijde, stellende tot een verdere whaarschap haar personen 
 en verdere goederen ten bedwang en submissie als naa 
 regten onder renunciatie van alle exceptien dese 
 eenigsints contrarierende in specie van ongetelden gelde 
 actum Harderwijck den 22 August 1785 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Paulus  
 Moojen en Barta Kamps ehelieden gesond van lighaam ende 
 verstand, en verklaarden uijt onderlinge liefde en genegentheijt 
 malkanderen, en den een den anderen, doende sulks kragt deses 
 te maken de lijftugt omtrend alle haare gerede en on- 
 gerede goederen geene uijtgesondert, en van wat natuur deselve 
 mogen zijn, waar gelegen of ervintelijk, welke sij bij haar 
 leven beseten en met haar dood ontruijmt hebben, om door 
 de langs levende sijn ofte haar leven lang beseten naa 
 lijfstugts regten te besitten buijten tegen seggen van ijmand 
 verklarende de eerste Comparant bij desen, dat sijn klederen en 
 het geene verder tot sijn lijf behoort, als mede gouden 
 silveren en verdere kleijnoden sonder kinderen stervende 
 ses weeken naa sijn dood sullen erven en versterven op 
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 sijn vader Jan Moojen, en bij sijn overlijden op Comparants 
 Broeders en suster om daar mede te handelen naa haar 
 welgevallen. 
 Daar benevens verklaarde de tweede Comparante 
 sonder kinderen stervende, dat haar klederen en verder 
 lijfs behoor, als mede goud en silver en verdere kleijn- 
 nodien ses weeken naa haar dood sullen erven en 
 versterven op haar Moeij Hendrikje van Aken, en naa haar 
 dood op haar oom Reijer van Aken en haar moeij Lamberta  
 van Aken ofte op haar ooms kinderen, werdende 
 wel expres bij desen dood en te niet gedaan alle voor- 
 gaande testamentaire dispositien, die sij Comparante 
 alleen ofte met haar moej Hendrikje van Aken 
 mogten gemaakt ofte gepasseert hebben 
 Vervolgens begeert den eerste Comparant dat sijn 
 verdere na te latene goederen naa doode van sijn 
 vrouw sullen erven en versterven op sijn vader Jan  
 Moojen, en bij sijn vooroverlijden op Comparants Broeder 
 en suster 
 Voorts wilt en begeert de tweede Comparant, dat 
 wanneer sijs onder kinderen mogt koomen te sterven 
 dat als dan haar goederen sullen erven en versterven 
 op haar Moeij Hendrikje van Aken en bij haar vooraf sterven op haar moej Lamberta van Aken en haar oom 
 Reijer van Aken ofte des selfs kinderen. 
 soo dese twee ehelieden bijde overleden zijnde, 
 kinderen mogte nalaten, die minderjarig quaamen te 
 sterven, sullen de eerste Comparant sijn goederen erven 
 en versterven op sijn naast bestaande vrienden soo en in 
 dier voegen als deselve naa regten competeert. 
 En wat de tweede Comparante betreft moeten derselver 
 goederen erven en versterven aan haar Moeders Vrienden hier 
 vooren genoemt, soo en als deselve na regten competeert 
 Willende en begerende dat deese naa doode der langst levende 
 sal gelden als testament, legaat, codicil of andere betere forme 
 soo als deselve ’t best naa regten sal kunnen bestaan 
 T’oirkonde onser betekening en besegeling actum Harderwijck 
 22. Augusti. 1785, en was nevens twee cachetten een in rooden 
 en het ander in swarte lak gedrukt getekent H.H. Panne 
 coeck Eco Scheltinga  
 Voor deselve Schepenen compareerde Hendrikje van Aken met 
 ons gaande en staande haar verstand ten vollen magtig  
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 verklaarde voor af dood en te niet doende haar vorige dispositie, 
 alleen of met haar Nigt Barta Kamps gepasseert, op nieuw 
 wederom disponerende, begeert dat Paulus Moojen en Barta 
 Kamps thans Ehelieden, ofte bij vooroverlijden haar kinde- 
 ren, voort uijt haare nalatenschap sullen genieten eene sum- 
 ma van vierhondert gulden, boven en behalve alle haare 
 gerede goederen, linnen, wollen, goud, en silver en verdere 
 kleinnodien, en ’t geen verder tot haar lijf behorende is, mits 
 gaders haar geheelen inboedel, soo en als deselve bij haar 
 overlijden sal bevonden werden, en zij bij haar leven beseten 
 heeft, en naa haar haar dood met het haar Broeder 
 Reijer van Aken ofte sijne kinderen in s’vaders plaatse en 
 haar Suster Lamberta Lamberta van Aken egalijk sal wer- 
 den door gedeijlt, en verder begeert, dat deese haare wille 
 ofte begeerte stiptelijk sal werden agtervolgt en gelden 
 als testament legaat, codicil of andere betere forme 
 soo als deselve best na regten sal kunnen bestaan 
 T’oirkonde onser betekening en besegeling actum 
 Harderwijck den 22 Augus. 1785 en was nevens 
 twee cachetten een in rood en ’t andere in swart lak 
 gedrukt, getekent. H.H. Pannecoeck Eco Scheltinga   
 Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden Harmen  
 Tapper en Eva Terlet ehelieden tut. marito, en verklaarden 
 in eenen vast en stedigen erfkoop op den 18 augustus 1785 
 uijt de hand te hebben verkogt, en kragt deses te cederen trans- 
 porteren en in vollen eijgendom over te geven aan Albert Klaver en 
 Jannetje Wilms ehelieden ende haarer Erven, een Huijs en Erve 
 binnen dese stad in de groote poortstraat naast het huijs van den 
 oud Burgermr. Boonen ter eenre, en dat van de weduwe Gerret  
 Poel ter andere sijde, met de gang daar agter, uijtkomende in de 
 groote markt straat, soo en als het selve bij Aron Samuel in huur 
 bewoond ende gebruijkt word, en aan den selve ingevolge huur 
 cedule d.d. 17 januarij 1785 voor de tijd van drie agter een volgende 
 jaaren met 1o meij 1785 aanvang te neemen, nader verhuurt is, 
 en dus die huur ook moet uijtgehouden worden ten zij met weder 
 sijds goed vinden, sullende de huur tot verschenen 1o meij 1785 en verder 
 niet, bij verkoperen worden geprofiteert, doende dit parceel in ord. jaarlijkse 
 verpondinge met de stads stuijvers f 3 – 10 – en aan straatgeld met 
 de gang f 1 – 5 -, voorts des selfs regt en geregtelijkheden lusten en 
 lasten geene van dien uijtgesondert, en sulks voor eene summa 
 van vijfhondert guldens vrij geld daar van de Comparanten beken- 
 den voldaan en betaalt te weesen, belovende over sulks voorsr. 
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 huijs te sullen wagten en wahren kommervrij en alle voor 
 pligt de verpondinge over den jaare ord. 1783, straatgeld 
 1o meij 1785 en Heerstedegeld tot ult junij 1785 incluijs daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en sub- 
 missie als na regten 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent op den 26. Augustus 
 1785 
 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden Dirk  
 Snel en Adriana van Thuijn ehelieden met ons gaande 
 en staande haar verstand memorie en uijtspraak ten 
 vollen magtig, welke verklaarden uijt onderlinge liefde 
 en genegentheijt malkanderen en den een den anderen 
 doende sulks reciproce kragte deser te legateren het vrugtge- 
 bruijk van haar lieder gerede en ongerede goederen hoe 
 genaamt en waar gelegen om door de langs levende sijn 
 ofte haar leven lang te kunnen gebruijken werden sonder 
 bespiering van ijmand 
 Ende wanneer de eerste Comparant het eerste mogte 
 komen te overlijden, dat als dan sijn klederen linnen wollen 
 goud en silver tot sijn lijf behorende vrij en onbeswaard sal 
 sterven op sijn twee soons genaamt Jan Snel en Lambertus  
 Snel en wel van d’eene op den andere ofte op haar kinderen 
 in de plaats van haar vader 
 Soo de tweede Comparante voor haar gemelde Eheman kwam 
 te overlijden, dat als dan haar klederen kleinnodien silver 
 en goud tot haar lijf gehorende sullen erven op haar drie 
 dogters met naamen Adriana Snel, Antje Snel en Aagje  
 Snel, en bij voor overlijden op haar kinderen in der ouderen plaats 
 sullende hier mede onder begrepen zijn haar luijermand, die onder haar drien egalijk 
 sal verdeelt werden 
 Wanneer bij doode van beijde Comparanten haar dogter Aagtje in 
 leven mogte zijn en nog ongehuijwt, deselve uijt der Comparanten 
 nalatenschap voor uijt sal genieten, een hondert Caroli gulden, en 
 daar naa met haar Broeders en Susters door deijlen in egale 
 portien 
 ’T geen haar soon Jan Snel naa doode van beijden deser Com- 
 paranten voor sijn vijfde portie uijt haar boedel en nalaten- 
 schap mogte komen aan te erven, daar van sal de helfte in de 
 wesekas binnen dese stad geseponeert worden ten behoeve van 
 sijne kinderen, en aldaar verblijven tot de jongste dier kinderen 
 sal meerderjarig weesen, wanneer die penningen aan de als dan 
 in leven zijnde kinderen sullen werden uijtgerijkt een ijder 
 sijn aandeel van daar mede te handelen naa welgevallen 
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 Willende en begerende dat desen sal werden gerespecteert, en door 
 haar samentlijke kinderen sal werden agtervolgt als een testa- 
 ment van ouders tussen haare kinderen na regten betaamt 
 T’oirkonde onser betekening en besegeling actum Harderwijck 
 den 26. Augusti 1785 was nevens twee cachetten een in rood 
 en een in swart lak gedrukt getekent. D. Boonen M.S. van Cooth 
 Voor deselve Schepenen compareerden Hendrik van Dalen en Elisa- 
 beth Weenink Ehelieden, marito tutore, en verklaarden in de 
 beste en bestendigste forme rechtens, sampt en sonders te 
 constitueren en volmagtig te maken Hendrik Jurrien Wolters en 
 Jan Utermarkt wonende te Zutphen, ten eijnde uijt der 
 Comparanten naam en van haarent wegen te transporteren en 
 op te dragen aan Jan Harmsen, hun Comparanten aandeel aan 
 seker huijs en weere met een hof daar agter binnen gem. stad 
 in de Laarpoort staande en gelegen, als door doode van der 
 tweede Comparanten oom Reinier Weenink op hun is gedevol- 
 veert, voorts den laatst gem. Jan Utermark in ’t bijsonder, om te 
 transporteren en op te dragen aan den eerst gem. Hendrik Jurrien 
 Wolters en des selfs Huijsvrouw Harmina Weenink haarer 
 is gedevolveert aandeel aan den huijs en weere op de markt en in 
 de Huijkerstraat uijtkomende, binnen meergeseide stad door 
 boven gemelde stergeval op hun Comparanten vervallen, gevende 
 aan de Geconstitueerdens alle sodane magt en vermogen 
 als in desen nodig en dienstig is, alles met kragt van substi- 
 tutie belofte van ratihabitie en indemnisatie, mits gaders 
 verdere clausulen naa regten daar toe staande gebruijkelijk 
 en noodsakelijk daar op stipulerende S.A.L. actum Harderwijck 
 den 27. augusti 1785 
 Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerden Mevrouw 
 IJda Scheltinga weduwe van wijlen den Heer J. van Josingen 
 den Heer Joh. Theod. Rijssijn en vrouwe Johanna Scheltinga 
 Ehel. (: tut. mar. :) en Juffrouw Zijpkje Scheltinga te samen 
 erfgenamen van wijlen haar olders, dewelke verklaarden in de 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te ma- 
 ken, sulks doende kragt deses haar Broeder en mede erfgenaam 
 onsen meede Raads Vriend den Heer Eco Scheltinga, om den nog 
 onverdeelden boedel van haar ouders te administreren, gerede en ongerede 
                         goederen te verkopen, die te transporteren, penningen te ontfangen, saldos 
 van rekeningen en alle andere actien en pretensien te innen 
 daar voor te quiteren, tegens een iegelijk voor alle Regters Hoven 
 en Collegien regt te plegen, an alle middelen van regten te gebruij- 
 ken, tot den finale en definitive sententie en executie incluijs, en 
 verders tam ad lites quam ad negotia generaal alles te verrigten 
 wat de natuur der saken en stilus loci vereijsschen sal, en de 
 Comparanten selfs present zijnde souden kunnen mogen of moeten 
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 doen, en indien een ampeler en generaler volmagt gerequireert 
 wierd, soo willen de Comparanten deselve mits deese voor 
 geinfereert gehouden hebben, met magt van substitutie 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt caete- 
 risque sub clausulis de jure solitis ac necessaris on- 
 der verband en submissie als na regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijk reke- 
 ning en reliqua actum Harderwijck den 29. Augustus 
 1785. 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Lubbertus  
 Bunskerken en Gijsje Hulsentop ehelieden, welke bekenden 
 in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben ver- 
 koft en kragt deser te cederen en transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Paulus Moojen en Barta Kamps 
 ehelieden een huijs en erve met een plaats daar naast 
 staande en gelegen binnen dese stad in de Vijsel straat 
 naast het huijs van Harmannus Lunterbos dat door 
 de chirurgijn Stolte bewoond werd ter eenre en het gangetje 
 van het kinder of dijaconie weeshuijs ter andere zijde 
 met alle des selfs lusten en lasten, soo en als het tegens 
 woordig bij koperen bewoond werd doende het voorsr. huijs in 
 ordinaris verponding - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3 – 12 – 4. 
 de ledige plaats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      2 – 11 –  
 aan straat geld f 2 - : - sulks voor een summa van een 
 duijsent en vijftig Caroli guldens vrij geld, waar van Compa- 
 ranten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. 
 huijs en plaats met de verdere ap en dependentien te wagten 
 en te wharen kommervrij en alle voorpligt als de ordinaris 
 verponding over 1783 heerstede en straat geld tot julij 1784. incluijs daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
 als na regten actum Harderwijck den 2. septemb 1785 
1785. d. 24. Augus  Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Gerret Schuur- 
geprothocoll ten nieuw  man en Martje Dirks eheln. dewelke verklaarden voor sig en 
prothocol Rubr. Brugg. straat  haaren erven wegens opgenomen en ter leen ontfangene penningen 
fo 97. VS  opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Vrouwe Antonetta Schrassert 
 Douariere Aarkloff en haare erven een summa van seven 
 hondert car. guldens ad 20 st. ’t stuk, daar voor sij Comparanten be- 
 loofden en bij deesen aannemen jaarlijx en alle jaaren op derselver 
 verschijndagh, waar van heden over een jaar de eerste zijn sal, te sul- 
 len betalen een rente van drie guldens en thien stuijvers van ijder hondert 
 en daar mede tot der selver finale aflosse en restitutie deses capi- 
 taals te willen continueren, verbindende sij Comparanten voor capitaal 
 en renten haare personen en goederen en stellende tot een speciaal 
 onderpand haar Huijs in de kerk of vrouwenstraat soo bij haar 
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 selven thans bewoond werd, gelegen naast ’t huijs van Van  
 Heerde ter eenre en Jan Heijmissen ter nadere sijde, met renunciatie 
 van alle exceptien actum Harderwijck den 24. August. 1785 
 Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen soo veel nodig Rigteren 
 in tempore compareerde Willem Sonneveld pro se et nomine uxo- 
 ris Claasje Everts te kennen gevende hoe dat Jacobus Kuijpers en 
 Mariana Cornelia Boxel Ehelied niet alleen alle haare ongerede 
 goederen in dese stad en schependom ervintelijk tot een speciaal onder 
 pand hebben gestelt maar ook alle haare gerede goederen actien 
 en crediten verbonden en verwillekeurt hebben, ende sulks ten be- 
 behoeve van de Comparanten tot securiteijt van soodane borgtogten 
 ter summa van vijftienhondert gulden als deselve voor geseide 
 Jacobus Cuijpers en Vrouw gestelt hebben, alles breder bij de acte 
 van vestenisse en verwillekeuringe den 30 julij 1785 voor Heeren 
 Schepenen deser stad gepasseert vermelt quorsum relatio 
 En vermits den Comparant vernomen heeft, dat dor J. Gelderman 
 als volmagtiger van sijn principaal H. Pennink uijt kragt van 
 pretense aankering op voorgegane peindinge en pretens ver- 
 volg van dien voornemens is om de goederen van Jacobus Kuij- 
 pers en vrouw bij executie te doen verkopen, soo heeft den 
 Comparant pro se en nomine uxoris niet kunnen afzijn tot 
 conservatien van sijn regt van preferentie op die goederen soo 
 wel gerede als ongerede goederen haar lieder uijt kragt van 
 voorsr. acte van speciaal verband en verwillekeuring compete- 
 rende bij desen te protesteren tegen die voorgenomene executie 
 van het een of andere immers omni meliori modo te declareren 
 dat Hij indien voorgenomene distractie en verbrenging der 
 goederen van meergem. Jacobus Kuijpers en Vrouw niet anders 
 of verder consenteert dan met voorbehout van sijn regt van 
 preferentie op die koopspenningen als hij tans heeft op die 
 goederen selfs, en dat dien volgens deselve koopspenningen 
 in cas van oppositie of contradictie sullen blijven gesequestreert 
 tot dat daar naa bij desen gerigten sal wesen erkend, alles ten fine 
 en effecte als na regten behoord : versoekende hier van acte 
 in forma welke dese is, actum den 5. sept. 1785 
  Ter instantie van Vrouwe Roelina Gardina  
  Garbrech van den Clooster Douariere van wijlen 
  de Heer P.A. van Holthe, en Barta Gosina van  
  Holthe, en Alida Andrea van Holthe, als 
  erfgenamen van Helena Petronella van den  
  Clooster zijn dese volgende erfmagescheijden 
  hier geregistreert 
 Op dato ondergeschreven is ten overstaan van de hier toe versogte 
 en nagenoemde scheids vrienden opgerigt dit vriendelijk 
 minnelijk en erfmagescheijt over den boedel en nalaten- 
 schap van wijlen de Hoog Welgeboren Jong Vrouwe Helena  
 Petronella van den Klooster en sulks tusschen de Heer en 
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 Mr. O.D. Wakker als Executeur Testamentair, en d’Erfge- 
 naamen ex testamento. te weeten de Hoog welgeboren 
 Vrouwe Roelina Gardina Garbregh van den Klooster 
 Douariere van wijlen de Heer P.A. van Holthe vrijdag   
 Vrouwe van Rhebrugge, en de Hoog welgeboren 
 Juffers Barta Gosina van Holthe, en Alida Andrea  
 van Holthe, een ieder voor een derde gedeelte daar 
 toe beregtigt, zijn die dames in desen geadsisteert met 
 de Heer en Mr. H.J. Schrassert als derselver hier 
 toe verkooren Momboir. 
 post qucedam alia 
 Aan de Hoog Welgebooren Jong Vrouwen Barta Gosi- 
 na van Holthe en Alijda Andrea van Holthe, een 
 werd door gemelte Mevrouw van Holthe en 
 den Executeur, ingevolge het vooraan getogen Testament 
 aangedeelt, gecedeert en erffelijk overgegeven, een Huijs 
 en Hoff zoo als dat door Freule Helena Petronella  
 van den Klooster beseten, en aan haar op den 29. Januar. 
 1779. getransporteert en opgedragen is, waar van het 
 transport aan die Freulens is overgegeven, staande 
 dit huijs kennelijk in den donkerstraat te Har- 
 derwijck 
        post multa alia 
 Alle het welke door alle den condividenten en den 
 Executeur Testamentair is geschied ter goeder trouwe 
 sonder arg of list en heeft een ijder verklaart, hier mede 
 te neemen volkomen genoegen, en contantement, ver- 
 bindende tot nakominge deses haare persoonen en goede- 
 ren, en zij hier van gemaakt drie alleensluidende instru- 
 menten, welke door de condividenten en den executeur testa- 
 mentair beneffens de Heeren H. van Westervelt, Ev. Schei- 
 dius, M.S. van Cooth en D. Averkamp als versogte De- 
 dings Vrienden getekent en gezegelt zijn den 10. september 
 1785 
 was met diverse handen en cachetten getekent en geze- 
 gelt. 
 (LS) R.G.G. douariere van Holthe Geb.van den Clooster 
 (LS) B.G. van Holthe 
 (LS) A.A. van Holthe 
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 (LS) H.J. Schrassert          (LS) O.D. Wakker 
 (LS) H. van Westervelt      (LS) M.S. van Cooth 
geprothocolleert (LS) Ev. Scheidius             (LS) D. Averkamp 
d. 10. septemb. 1785 Op dato onderschreven is ten overstaan van de hier 
 toe versogte en nagenoemde scheids vrienden opgerigt 
 dit vriendelijk minnelijk en erfmagescheid over den 
 Boedel en Nalatenschap van wijlen de Hoog welge- 
 boren Jong Vrouwe Helena Petronella van den  
 Klooster, en zulks tusschen de Heer en Mr. O.D. Wak- 
 ker, als Executeur testamentair, en de Erfgenamen ex te- 
 stamento te weeten de Hoogwelgeboren Vrouwe Roelina  
 Gardina Garbrech van den Klooster Douariere van wijlen 
 de Heer P.A. van Holthe Vrij Vrouwe van Rhebrugge 
 en de Hoog wekgeboren Juffers Barta Gosina van Holthe 
 en Alida Andrea van Holthe een ieder voor een derde 
 gedeelte daar toe berechtigt, zijnde die Dames in desen 
 geassisteert met de Heer en Mr H.J. Schrassert als 
 derselver hier toe verkooren Momboir 
 post quedam alia 
 Vorder werd door alle de Condividenten, en gemelde Executeur 
 aan den Hoog welgeboren Heer Roedolph Otto van Holthe, 
 uijt kragt van latere dispositie of codicil door den 
 Freule Helena Petronella van den Klooster den 
 25. Februarij 1784. voor Heeren Schepenen der stad Harder- 
 wijck gepasseert, aangedeelt, gecedeert, en erffelijk over- 
 gegeven een kamp lands gelegen buijten de stad Harder- 
 wijk aan de Lijk Steege, soo en als deselve bij de Testatrice 
 beseten en stervende nagelaten is 
 post quedam alia 
 Alle het welke door alle de Condividenten en den Exe- 
 cuteur testamentair is geschied ter goeder trouwe 
 sonder argh of list, en heb heeft een ijder verklaart 
 hier mede te nemen volkomen genoegen en conten- 
 tement, verbindende tot nakominge deses haare 
 personen en goederen, en zijn hier van gemaakt drie eens 
 luidende instrumenten, welke door de condividenten en den 
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 Executeur testamentair beneffens de Heeren H. van  
 Westervelt, Ever. Scheidius, M.S. van Cooth D. Averkamp als 
 versogte dedings vrienden getekent en gezegelt zijn den 
 10. september. 1785 
                        (L.S.) R.G.G. Douariere van Holthe geb. van den Clooster 
                                (L.S.) B.G. van Holthe 
                                (L.S.) A.A. van Holthe 
                                (L.S.) H.J. Schrassert qq.                 (L.S.) O.D. Wakker 
                                (L.S.) H. van Westervelt                           (L.S.) M.S. van Cooth 
                                (L.S.) Ev. Scheidius                                  (L.S.) D. Averkamp  
 geprothocolleert d. 10 septemb. 1785. 
1785. 31. Augus  Voor Van Cooth en Heurdt Schepenen compareerden 
geprothocoll ten  Evert Slaap en Jacobje Sijmons ehelieden, welke be- 
nieuw. prothocoll Rubr.  kenden wegens opgenomen en aangetelde penningen 
Wullewevers straat  opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de Jonkvrou- 
fo VS en Hoven  wen Bartha Gosina van Holthe en Aleijda Andrea  
fo 42 VS  van Holthe en haar erven eene summa van vierhondert 
 gulden daar voor belovende jaarlijks op de verschijndag aan- 
 vang nemende met den 1. sept. 1785 en soo vervolgens te sullen 
 betalen drie gulden en vijf stuijvers van ijder hondert gulden, en 
 daar mede te continueren tot de volle aflosse toe die alle 
 jaar op gemelde verschijndag sal kunnen geschieden mits een 
 vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
 Tot securiteijt van voorsr capitaal renten en kosten verbinden 
 Comparanten haar huijs bij haar selve bewoond werdende staande 
 in de Wullewevers of Luttekepoort straat tussen het Huijs van 
 Burgermeester Heurdt ter eenre en de poort van het huijs 
 van Bastiaan van Aken ter andere sijde, als mede haar 
 Hof in de knijptang soo als bij haar lieden gebruijkt word tus- 
 sen de Hoven van Dr Heijendal ter eenre en van Roelof  
 Koning ter andere sijde, stellende tot een verdere whaarschap 
 haare personen en verdere goederen ten bedwang en submissie 
 als naa regten, met de renunciatie van alle exceptien 
 dese eenigsints contrarierende in specie van ongetelden gelde 
 actum Harderwijck den 31. August. 1785 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde mr. Jacobus  
 Apeldoren welke bekende in de beste en bestendigste forme 
 van regten te constitueren en magtig te maken den 
 WelEdelen Heer J.C. Buijn Notaris tot Uijtrecht 
 omme alle Comparants saaken soo hebbende als toe- 
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 toekomende binnen of buijten de stad Utrecht waar te 
 neemen ende te verrigten, alle middelen regtens tegens den 
 onwilligen te gebruijken, te accorderen, transfigeren, ook penningen 
 te ontfangen daar voor quitantie passeren, en voorts alles te 
 doen ’t geen de natuur en voorvallen der saken souden 
 mogen komen te vereijschen, schoon tot het een of ander een 
 nader of speciaelder volmagt vereijscht wierd die hij 
 hier in begrepen hield cum potestate substituendi in- 
 demnifandi ceterisque de jure solitis ac necessarus 
 actum den 21. september 1785 
 Voor Schrassert en Van CoothSchepenen compareerde Lambert  
 Jansen Muller naa doode van sijn vrouw Goosje Gerrets 
 en voldoening van sijn drie kinderen ingevolge vertoonde 
 quitantie van de onder provisoiren van ’t diaconie weeshuijs 
 binnen dese stad, alleen eijgenaar en besitter van onder 
 benoemde huijs, bekende in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft en 
 kragt deser te cederen en transporteren aan Harmen Tapper 
 en Eva Terlet ehelieden een opstal van twee Boogen in 
 de stadsmuur bij de Vispoort vrij van verponding maar 
 beswaart met een jaarlijkse recognitie aan de stad van 12 
 stuijvers en aan straatgeld 10. stuijvs. voor de somma van hondert 
 en vijftig gulden, waarvan Comparant bekent voldaan en be- 
 taalt te zijn, des beloofde voorsr. opstal te wagten en te 
 wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de jaarlijkse recog- 
 nitie 1784. en het straatgeld tot 1784 incluijs daar van 
 aftedoen als erfkoop regt is onder verband en submissie 
 als naa regten actum Harderwijck den 27. septemb. 1785 
 Wij Burgermeesteren Schepenen en Raad der stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mits desen, dat Cornelis van den Bosch op d. 11. 
 maart 1777 heeft doen pijnden aan alle gerede en ongerede 
 goederen toebehorende aan Engelbert Blenth pro se en als wedu- 
 wenaar, Boedelhouder en Tugtenaar van wijlen sijn vrouw Everdina  
 Maria van Erckelens, en speciaal op soodanige portie als haar gecom- 
 peteert heeft in een huijs en hof gelegen binnen dese stad in de Vijhe 
 straat tusschen ’t huijs van Hermannus Lunterbosch ter eenre en ‘t 
 Fraterhuijs steegje ter andere sijde doende ’t geheele huis en erf in ordi- 
 naire verponding buiten de stads stuijvers f 8 – 13 – 14. en verders ordin heer- 
 stedegeld en straatgeld, en nog op sodanige portie als haar toe- 
 behoorde in een hof gelegen buiten de smeepoort in de touwbaan 
 tussen de hoven van de erfgem. van Burgermr Apeldoren ter eenre, en die 
 van den oud munmeester Cramer ter andere sijde, doende de gehele 
 hoff in ordin. verponding buiten de stads stuijvers f 1 – 10 – 2 welke portien 
 bedragende in ieder parceel 1/6 gedeelte op een ses jarige losse in usun- 
 jus habentium ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren op d. 4. october 
 1779 in ’t openbaar bij executie zijn verkogt aan de Heer Pelgrom  
 Ardesch Lieut. Coll. in dienste deser lande en Vrouwe Charlotta van  
 Erckelens ehel. en welke het huijs en hof voor een somme van 



 
609

ORAH 155  1785 fol. 299vso 
 
 f 292, en den hof buiten voor een somma van f 68 - , - welke in 
 handen van onsen secretaris zijn voldaan en door ons inter 
 jus habentes gedistribueert geworden, dog waar van niet 
 als naa expiratie der ses jaarige los transport heeft 
 kunnen gedaan werden, en vermits die ses jaaren thans 
 verstreken zijn, sonder dat deese parcelen zijn ingeloscht 
 en dus dit regt weder met den eigendom in alle deele 
 geconsolideert is, verklaren wij mits desen voorsr 1/6 part 
 in ’t huijs en hof binnen en 1/6 part in den hof buiten 
 dese stad met alle des selfs lusten en lasten te transpor- 
 teren aan den gem. Heer Pelgrom Ardesch en Vrouwe Char- 
 lotta van Erckelens ehel. en hunne Erfgenamen, en 
 daar mede te doen en handelen als eigendoms regt is 
 Belovende ten desen opsigte Huns van s’Heeren 
 te sullen whaaren 
 T’oirkonde etc actum Harderwijck d. 2. october 1785 
 Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden 
 Lubbert Petersen en Gerretje Beerds ehelieden en verklaarden 
 in een vast en stedigen erfkoop uijt de hand te hebben 
 verkogt en kragt deses te cederen en transporteren aan en 
 ten erflijken behoeve van Jan Hendrik Bakker en Wille- 
 mina Prijs ehelieden de helft in een camp saajland ge- 
 legen in Hierden op den Duijnen, waarvan de wederhelft 
 aan coperen competeert zijnde aan de noorder kant 
 gelegen de camp van Jan Volte, en aan de suijder kant 
 gelegen aan ’t veld doende de heele camp in ordinaris ver 
 ponding f : - 16 – 10 voor drie hondert en vijftig caroli gulden 
 waar van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn, en sulks met het houtgewas aan de veld kant zijnde thiend vrijdag  
 Des beloofde voorsr halve camp te wagten en te wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding over 1783 
 incluijs daarvan aftedoen als erfkoop regt is onder verband 
 en submissie als naa regten actum Harderwijck den 3. oc- 
 tober 1785 
                                  Acte van aperture 
 Voor De Meester en Schrassert loco Apeldoren schepenen der stad 
 Harderwijck is gepasseert de volgende acte 
 Wij mr. Wilhem de Meester en mr Hendrik Johan Schrassert 
 loco Apeldoren Schepenen der stad Harderwijck gecompareert zijnde 
 ten sterfhuijs van wijlen Juffer Catharina Costerus en aan 
 ons is overgegeven een besloten testament, welke door onsen 
 secretaris is geopent, houdende volgende superscriptie 
 = voor ons onderschreven Schepenen der stad Harderwijck compa- 
 = reerde Juffer Catharina Costerus oud van jaaren dog haar 
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 = verstand en uijtspraak volkomen magtig 
 = verklaarde in dit besloten papier begrepen te zijn haar laatste 
 = en uijtterste wille met begeerte, dat het selve immediaat 
 = naa haar dood sal werden geopent, en stiptelijk sal werden 
 = agtervolgt, en gelden als testament legaat codicil of andere 
 = betere als naa regten kan bestaan kan bestaan stellende 
 = tot executeur en executrice Abraham van Daverveld en 
    Vrouwe Jacoba Costerus T’oirkonde is dese bij ons en onsen 
    secretaris getekent en besegult in Harderwijck den 16. april 
 = 1783, was nevens drie cachetten twee in rood lak en een 
 = in swart gesegult en getekent W. de Meester J.H. Apel 
 = doren Abr. van de Graaff secr. ’t welk door onsen secretaris 
 in presentie van de Heer Abraham van Daverveld en Jacoba 
 Costerus geopent en voorgelesen, na dat wij de seguls heb- 
 ben gevisiteert gaaf, geheel en ongevitieert bevonden, geopent 
 zijnde, is mede door onse secretaris op en voorgelesen soo 
 als bij transfix is geannecteert, waar van registratuar en 
 copie authentijcq, versogt is, en aan de Comparanten haar 
 versoek geaccordeert is 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent en gesegult binnen Harder 
 wijck 7. october 1785, was nevens twee cachetten een in swart, en 
 een in rood lak gesegult en getekent W. de Meester H.J. Schrassert 
 in margine stont een transfix in rood lak getekent Abr. van de  
 Graaff secr geregistreert in het recognitieboek den 7. october 1785 
                           getekent Abr. van de Graaff secr 

 Superscriptie 
 Voor ons onderschreven Schepenen der stad Harderwijck compareerde 
 Juffer Catharina Costerus oud van jaaren dog haar verstand en 
 uijtspraak volkomen magtig verklaarde in dit besloten papier 
 begrepen te zijn haar laatste en uijtterste wille met begeerte 
 dat het selve immediaat naa haar dood sal werden geopend 
 en stiptelijk sal werden agtervolgt, en gelden als testament 
 legaat codicil of andere betere als na regten kan bestaan 
 stellende tot executeur en executrice Abr. van Daverveld en des 
                                selfs Vrouwe Jacoba Costerus 
 T’oirkonde is dese bij ons en onsen secretaris getekent en besegult 
 in Harderwijck den 16. april 1783. was nevens drie cachetten 
 twee in rood en een in swart lak gedrukt getekent W. de Meester 
 J.H. Aperdoren, Abr. van de Graaff secr. 
 Testament 
 Ik ondergeschrevene gesond van lichaam en verstand 
 in overweging genomen hebbende de sekerheijt des 
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 doods en onsekere uure van dien, en niet gaarn van hier 
 willende scheijden voor en alleer over mijne tijdelijke 
 goederen gedisponeert te hebben, soo verklaren na vol- 
 komene revocatie, annulatie, cassatie en te niete 
 doeninge van alle testamentaire dispositien of an- 
 dere actens van uijtterste wille die ik te vooren 
 off alleen, off met mijn susters of anderen te zaamen 
 of andere mogte gemaakt hebben, niet willende, dat 
 deselve van eenige kragt off waarde sullen gehouden 
 worden, bij deesen te nomineren en te institueren tot 
 mijne eenige en universeele erfgenamen mijne 
 Neev en Nigt de Heer Casparus Costerus wonende 
 te Amsteldam en Juffrouw Jacoba Costerus Ehevrouw 
 van de Heer Abraham van Daverveld Predikant van 
 Apeldoren dog wonende te Harderwijck ijder voor de 
 geregte half scheijt, ten einde om naa mijn overlijden te 
 hebben te profiteren en te genieten alle mijne goede- 
 ren, effecten actien en crediten hoe ook genaamt 
 en waar te vinden, alles egter met dat beding, dat mijn 
 Nigt Jacoba Costerus alleen als een bijsonder legaat 
 sal genieten mijn bed met des selfs toebehooren, linnen en 
 wolle goederen met de meubilaire, welke naa mijn overlijden 
 mogte worden gevonden 
 Verklarende ook hier meede bij mijn levendige lijve in eij- 
 gendom over gegeven en verdeelt te hebben mijne juwelen 
 onder mijne twee Nigjes Cornelia Catharina en Theodora  
 Catharina Eva kinderen van mijn Neev en Nigt Abraham  
 van Daverveld en Jacoba Costerus. 
 Voorts begeere ik dat mijn Neev Abraham van Daverveld en 
 mijn Nigt Jacoba Costerus soo wel ijder afsonderlijk als beide te 
 zamen sullen zijn mijne Executeur en Executrice Testamentair, 
 en dat deselve magt sullen hebben mijne ongerede goederen pu- 
 blicq te verkopen, en de geregte halfscheijt der penningen uijt 
 te keeren aan meer gemelde mijn Neev Casparus Costerus 
 en vermits deselve van des selfs Huijsvrouw Maria Hes- 
 sing werkelijk is gesepareert, soo is ook mijn wil en begeerte, dat 
 genoemde Maria Hessing noojt van mijne profiteren of dat 
 eenige schulteischers daar op eenig regt van aanspraak sul- 
 len hebben, en dat bij vooroverlijden van mijn Neev Casparus Cos- 
 terus in des selfs plaatse zijn twee wettige kinderen Hendrik 
 en Catharina Eva Costerus sullen profiteren, en wanneer gemelde 
 kinderen naa haar vaders dood ongehuijwt mogte koomen te over- 
 lijden, wil ik, dat naa de dood van de langs levende de pen- 
 ningen uijt de geregte halfscheijt van mijn Neev Casparus Cos- 
 terus profilierende, wederom sullen vervallen ten voordele en 
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 gebruijk van de kinderen van mijn Neef en Nigt Abraham  
 van Daverveld en Jacoba Costerus of des selfs wettige defiendenten 
 Al het welke voorschreven ik verklaare mijne suijvere 
 laatste en uijtterste wille te zijn, die ik begeere dat nae 
 mijn dood stiptelijk sal werden nagekomen sonder eenige de 
 minste contradictie sal hebben en sorteren het uijtterste 
 effect van regten, het zij als testament. codicil, legaat off 
 soo als best sal kunnen bestaan 
 Ten oirkonde hebbe ik deesen eijgenhandig ondertekent binnen 
 Harderwijck den 15. april 1783 
  getekent Catharina Costerus 
                                     Rega 7. octob. 1785 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Samuel Sa- 
 muels en Maria Heijmans Ehelieden, zijnde sij vrouw geassis- 
 teert met haar voorsr eheman als haaren Momber en bij desen 
 bekennen en verklaren aan Benjamin Moses en sijne erven 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn, de somma van een suijsent 
 vijf en dartig car. guldens ad 20 stvs het stuk procederende wegens 
 geleende en verstreken penningen als mede wegens diverse coop 
 mans goederen van tijd tot tijd afgelevert, en nader bij afrekeninge 
 overbekent 
 Voor welke gemelde somma sij voornoemde Comparanten 
 met haaren vrije wille, na volkomen informatie van 
 verwillekeurings rechten verbinden, ende bij parate executie 
 en aankering verwillekeurt hebben, doende sulks kragte 
 deses alle haare gerede goederen geene van dien uijtgesondert, 
 om alle hinder en schade daar aan te kunnen en mogen verhalen, met 
 renunciatie van alle exceptien en uijtvlugten den inhoud deses 
 enigsints nadelig actum d. 10. octob. 1785 
 Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerden Dr Jacob  
 Apeldoren als volmagtiger van de Heer D. van Boshuijsen Craa- 
 nen en A.L. Oosterbaan Ehel. ingevolge gelesene volmagt den 
 21. Sepemb. 1785 voor de regeringe te Naarden gepasseert, mr. E.J.  
 Ammon volmr. dr.P.T. Greber en Anna Oosterbaan Ehel. sampt 
 en ieder in ’t bijsonder den 29. septbr. 1768 alhier gepasseert en mede 
 gelesen, T. Martinius pro se voor een vijfde part, en als vader en voogd 
 van sijne kinderen bij wijlen G. Oosterbaan verwekt. Dr J. Apeldoren en I. Buij- 
 tenhuijs Carateuren over Nicosale Nicola Oosterbaan tot het trans- 
 port deses gequalificeert bij appt deses gerigts van den 10 en T. Marti- 
 nius van den 7 deses maands, kinderen en erven van wijlen Sara Palte 
 weduwe Hendrik Oosterbaan eijgenaren voor een vijfde : dan nog I. Buij- 
 tenhuijs pro se n de rato caverende voor sijn vrouw en susters en voor 
 Juffer Anna Sas voor 2/5 en J. van Voorst pro se en de rato caverende 
                                 voor sijn vrouw suster en Broeders ook voor een vijfde, en verklaarden ingevolge 
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 publijcque verkopinge van den 30 Novemb 1784 voor de betaalde 
 summa van hondert seventig guldens te cederen aan 
 Gerret van Voorst een huijs of vishang op ’t end van de Hoog 
 straat deser stad staande doend in verponding f 2 – 13 – 10 
 te suijveren 1783, en de gemene lasten verschenen 1784. 
 onder belofte van wagtinge en wharinge verband en sub- 
 missie als na regten oirkonde onser tekening 
 op den 13. october. 1785 
 Voor deselve Schepenen compareerde Dr. Jac. Apeldoren als vol- 
 magtr van de Hr. Daniel van Boshuijsen Claanen en Agnes  
 Eusebia Oosterbaan Ehel. volgens vertoonde en gelesene 
 volmagt den 21 septembr. 1783 voor de regering der stad Naarde 
 gepasseert, mrs E.I. Ammon als volmr  van Drs P.T. Greber 
 en Anna Oosterbaan Ehel. sampt en ieder bijsonder den 
 29. septemb 1768 voor de regering deser stad gepasseert, mede 
 gelesen, Fr. Martinius weduwr en Boedelhr van Geertruij Ooster- 
 baan en vader en wettige voogd sijner kinderen en laastelijk Dr. 
 Jacob Apeldoren en Z. Buijtenhuijs Curateuren over Nicola Ooster- 
 baan tot hier transport deses gequalificeert bij appt. deses 
 Gerigts den 10 en F. Martinius den 7. deses maands, kinderen 
 en erven van wijlen Juffer Sara Palthe wede Hendrik Ooster- 
 baan, en verklaarde volgens publijcque verkopinge van den 
 30. Novemb 1784 voor eene betaalde summa van ses hondert 
 en tien gulden te cederen aan de Heer en mr P.T. van Ercke- 
 lens en vrouwe een camp lands in Hierden naast koperen ter 
 eenre en de weg ter andere sijde gelegen Volkers camp gent. 
 pagter Eijbert Brantsen, die de pagt tot martini 1788 moet 
 gehouden werden tegens betaling der pagt penñ s’jaars ad 21. guld 
 zijnde thiendvrij, en doende in verpond. f 1 – 11 – 10 te suijveren 
 1783 onder belofte van whagtinge en wharinge, verband en submissie 
 als na regten oirkonde onser ondertekening den 13. october. 1785 
 Voor deselve Schepenen compareerden Dr. Jac. Apeldoren als volmagtr 
 van de Heer Daniel van Boshuijsen Craanen en Agnes Eusebia Oos- 
 terbaan Echtl. ingevolge vertoonde en gelesen volmagt den 
 21. septemb 1785 voor de regeringe te Naarden gepasseert. 
 mr E.I. Ammon als volmagtr. van Dr. P.T. Greber en Vrouwe Anna 
 Oosterbaan Ehel. sampt en ieder in ’t bijsonder mede volgens lectuur 
 der volmagt voor deser stads regeringe d. 29. septbr 1768 gepasseert 
 Voorts Fr. Martinius als weduwr en Boedelhouder van Geertruijd  
 Oosterbaan, en legitime voogd sijner kinderen, en laastelijk Dr. Jac. 
 Apeldoren en Z. Buijtenhuijs als Curateuren over Nicola Ooster- 
 baan, en tot het doen deses transports gequalificeert den 10 en 
 F. Martinius d. 7. octob deses jaars bij appt. en verklaarden als 
 kinderen en erven van wijlen Juffer S. Palte wed. Hend. Ooster- 
 baan ingevolge publique verkopinge van d. 30. Novemb. 1784 
 tegens een welbetaalde summa van vijf hondert vijf en 
 vijftig gulden te transporteren aan Willem Sonnevelt en  
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 vrouw een hof met sijn huijsje aan het kleijne bleekje buijten 
 deser stads smeepoort gelegen, belast met 1 : 12 – in verpond. 
 te suijveren 1783 onder belofte van wagtinge en wharinge als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten 
 T’oirkonde onser ondertekening op den 13. octob. 1785 
 Voor deselve Schepenen compareerden Dr. Jac. Apeldoren als volmr. 
 van de Heer Daniel van Boshuijsen Craanen en Agn. Eusebia  
 Oosterbaan Ehel. ingevolge vertoonde en gelesen volmagt 
 d. 21 septemb 1785 voor de regeringe der stad Naarden gepasseert. 
 mr. E.J. Ammon als volmagtr van Dr P. Greber en Vrouwe 
 Anna Oosterbaan Ehel. sampt en ieder in ’t bijsonder mede 
 volgens lectuur der volmagt den 29. septemb 1768 voor deser 
 stads regeringe gepasseert: voorts Fr. Martinius Wedr en Boedelhou- 
 der van Geertruij Oosterbaan, en wettige voogd sijner kinderen, en 
 laatstlijk Dr. J. Apeldoren en Z. Buijtenhuijs als Curateuren over 
 Nicola Oosterbaan, en tot het transport deses gequalificeert 
 bij appt deses gerigts van den 10.en F. Martinius van den 7. october 
 laatsleden, kinderen en Erven van wijlen Sara Palte Wede Hendrik  
 Oosterbaan, en verklaarden ingevolge publicque verkopinge van 
 den 30. Novemb 1784. voor een betaalde summa van vijfhondert 
 en vijftig gulden kragt deses te cederen aan Gerret den Grooten 
 en Vrouw, een campe lands met sijn houtgewasch, bij den korte 
 dood tusschen het land van de Heeren Huijsman en Ardesch in 
 hierden gelegen pagter Eijbert Brandsen, die de pagt tot Mardus  
 1788 tegens het genot van 25 gld ’s jaars moet uijtgehouden werden, doende 
 in verponding f 1 – 19 – 6 te suijveren 1783 en is thiend vrij en met een 
 mudde Rogge aan ’t Rent ampt der Clooster goederen jaarlijks 
 belast onder belofte van wagtinge en wahringe verband en 
 submissie als na regten des ’t oirkonde hebben wij dese getekent 
 op den 13. octob. 1785 
 Voor deselve Schepenen compareerden dr. Jacobus Apeldoren als 
 volmagtiger van de Heer Daniel van Boshuijsen Craanen en Agnes  
 Eusebia Oosterbaan Eheld. ingevolge vertoonde en gelesene 
 volmagt den 21 septemb 1785 voor de regeringe der stad Naar- 
 den gepasseert : mr E.I. Ammon als volmagtr van Dr P.T. Gre- 
 ber en Vrouwe Anna Oosterbaan Ehel., sampt en ieder in het 
 bijsonder, mede volgens lectuur der volmagt voor deser stads rege- 
 ringe d. 29. septemb. 1768 gepasseert : voorts Franciscus Marti- 
 nius als weduwr. en Boedelhouwder van Geertruij Oosterbaan 
 en als legitime voogd sijner kinderen, en laastelijk dr Jac. Apel- 
 doren en Z. Buijtenhuijs als Curateuren over Nicola Oosterbaan 
 en tot het doen deses transports volgens appt. van dese gerigte 
 gequalificeert, en wel F. Martinius in dato den 7 en de laatst 
 gem Compart in dato den 10. deses maands octob. 1785. kinderen en 
 erven van wijlen Juffr. S. Palte wed. H. Oosterbaan en verklaar- 
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 den ingevolge publicque verkopinge van den 30 Novemb  
 1784. tegens een welbetaalde summa van agt en twintig 
 hondert gulden te cederen aan Jan Gelderman 
 twee behuijsingen nevens den anderen in de Smeepoort 
 straat deser stad staande, met sijn ap en dependentie 
 doende het groote huijs in verpond. f 5 – 8 – 10 en het 
 andere f 3 – 3 – 12 te suijveren 1783 voorts belast met straat 
 geld, pomp en Haarstede geld te suijveren verschenen 1784. 
 met belofte van wagtinge en wharinge als erfkoops regt is 
 onder verband en submissie als na regten dis t’oirkonde heb- 
 ben wij Schepenen dese getekent op den 13 octob. 1784 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden 
 Johannes van Kasteel en Cornelia van Kasteel Ehelieden 
 zijnde sij Vrouwe des noods geassisteert met haar man als 
 haar momber, dewelke verklaarde naa volkomen informatie 
 van verwillekeurings regten te verbinden, en bij parate 
 executie en aankering te verwillekeuren, sulks doende 
 kragt deses alle hunne gerede goederen, geene van die 
 uijtgesondert, aan de Heeren mrs Heribert van Westervelt 
 Derk Boonen, Burgermeesters der stad Harderwijck, en Ever- 
 hardus Scheijdius en mr. P. Rosean Professoren aan de 
 Provinciale Geldersche academie, en sulks tot securiteijt 
 van sodanige summa van twee duisent gulds als de 
 Compartr opgenomen hebben en schuldig zijn aan de Juffrou- 
 wen Barta Gosina en Alida Andrea van Holthe volgens 
 daar van gepasseerde drie obligatien d.d. 13. octob. 1785 en een 
 20. januar 1786, voor welke summa van twee duijsend gulds 
 bovengem Heeren saamen en ieder in solidun sig tot Borgen 
 hebben gestelt om alle schade, dewelke zij uijt hoofde dier 
 Borgtogt souden kunnen komen te lijden, kost en schadeloos 
 daar aan te verhaalen, met renunciatie van alle exceptien 
 onder submissie als naa regten actum Harderwijck d. 14. octobr 
 1785. 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerde onse 
 mede Raads vriend de Heer Jan Bavius de Vries dewelke in- 
 hererende sodanige borgtogt als door hem op den 1. septemb 1773 
 ten overstaan van Engelbertus Marinus Dorper Notaris te 
 te Amsterdam in presentie van getuijgen, mitsgaders so- 
 danigen naderen acte van Borgtogt als door hem op den 23 julij 
 1779 ten onsen overstaan is gepasseert, verklaarde bij dese de 
 novo sig te stellen tot borg als principalen schuldenaar onder 
 afstand van de benefin en ordinis divisionis et excussionis 
 welkers kragt en uijtwerking de Comparant declareert hem ten 
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 vollen bekent te zijn ten behoeve van den Heer Lambert Wijk 
 junior wonende te Amsterdam als directeur van sekere nego- 
 tiatie op de plantagie Vrieskoop gelegen in de colonie Suri- 
 name gedaan d. 1. septemb 1773 of die houders van de uijtgegeven 
 obligatien zijn voor sodanige som als in ’t hijpotheek is 
 bepaald, en dat voor de prompte voldoeninge van de capitale 
 somma en de interesse van dien, en sulks op de voet 
 van ’t hijpotheecq door nu wijlen sijn Comparants soon de Heer 
 mr. Hendrik Jacobus Arnoud de Vries en Vrouwe Catharina So- 
 phia Bake Egtelieden den 23. Februarij 1779. voor den Hove van 
 civile justitie der Colonie van Surinamen gepasseert en met 
 willige condemnatie van welgemelte Hove gesterkt, en vervol- 
 gens geprolongeert ofte wel in conformité van sekere als nu met de 
 geinteresseerdens nadere te maken schikkingen aan hem Comparant 
 bekent, ingevalle deselve tot stand word gebragt, ten all sulken 
 eijnde en effecte omme soo bij aldien de erfgenaam of erfgenamen 
 van voorñ sijn Comparants zoon en des selfs nagelate weduwe omtrend  
 omtrend de voldoening van de capitale somma en interesse t’eeniger 
 tijden in gebreke bleve al ’t selve in dien gevallen als eijge schuld 
 op de eerste aanmaning in pomptis te Amsterdam te sullen opleggen 
 voldoen en betalen, en dat alles onder verband van sijn Comparants 
 persoon en goederen als na regten 
 kiesende hij Comparant mits dien in alle vereijschte gevallen 
 des selfs domicilium citandi et executandi te Amsterdam ten 
 huijse van den jongsten procureur in der tijd. actum Harderwijck 
 den 21. octob. 1785 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerden Aard Willemsen 
 en Aaltje Tijmons ehelieden welke verklaarden in een vasten stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en kragt deser te cederen en transporteren 
 aan Jan van der Lugt en Hendrikje Vlim ehelieden en haare erven 
 een huijs en plaatse staande in de Groote markt straat tussen het 
 Huijs van Reijer den Grooten ter eenre en de schuur van de weduwe Gerret  
 Poel ter andere sijde doende in ordinaris verponding sonder stads stuijver 
 f 2 - : - 9. voor vierhondert vijf en twintig gulden vrij geld, des beloofden dat 
 parceel te wagten en te vrijen. tot de verponding 1784. het heerstede 
 geld over 1785 als mede het straatgeld mede tot 1785 incluijs alles 
 onder verband en submissie als naa regten actum Harderwijck den 
 1 November 1785 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerden Gerharda Kok 
 en Harmen Kok zijnde d’eerste gemelde Gerharda Kok in deesen 
 geassisteert met haaren Broeder Harmen Kok voorñ als haaren 
 gekoren mombert, en verklaarden de Comparanten als erfgenamen van 
 haar vader P. Kok in leven Eheman van haar moeder Johanna  
 Harms Overbosch welke der Comparanten ouders in gemeenschap 
 van goederen zijn getrouwt geweest, gelijk ook der Comparanten ouder- 
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 ouderlijken boedel al nog tussen haar voorgemelde moeder 
 en de Comparanten als mede haar nog onmundige 
 suster Anna Kok in gemeenschap beseten werd, dus voor 
 soo ver der Comparanten vaders versterf aangaat ook als 
 mede erfgenamen van wijlen haar vaderledene voor overledene Grootvader 
 Harmen Willems in leven getrouwt geweest met haar 
 grootmoeder Janna Aarts van Dermate in optima ec 
 amplissima forma juris te constitueren en volmagtig  
 te maken zulx doende kragt deser Hendrik van Loo- 
 huijsen, ten eijnde om naamens de Comparanten te exami- 
 neren de staat en inventaris van den boedel van wijlen 
 der Comparanten Grootvader maternel voornoemt, als mede 
 terwijl der Comparanten grootmoeder voorgem. thans 
 wel genegen is om bij haar leven haare goederen in eijgen 
 dom aan haare kinderen en erfgenamen afte staan mits 
 houdende voor sig soo lange sij leeft, de revenues daar 
 van en graag sal dat daar omtrend bij haar leven een 
 verdeijling wierde gemaakt, soo en in dier voegen als deselve 
 naa haar dood tussen haare kinderen en erfgenamen 
 soude beseten worden, om in desen val ook te examineren den 
 staat en inventaris van de goederen van der Comparanten 
 grootmoeder boven gem., en dus in dat cas van haare geheele 
 grootouderlijke boedel, en deselve staat en inventaris in  
 ordre bevonden hebbende ofte andersints nagemaakt redres in 
 ordre gebragt zijnde, met de overige meede erfgenamen en 
 geinteresseerden van dien boedel op de best mogelijke wijse aan 
 elk sijn gerechte portie toe te deijlen, daar van magescheijt op te 
 rigten, en mede aan dese comparanten het sij ongerede goederen 
 voor der selver portien off andersints de waardij van dien in 
 gelde te laaten toebedelen, en als dan derselver toe bedeelde 
 aandeel in contante penningen tegens tekening der 
 magescheden te ontfangen, voorts bij dese mage scheijding 
 en verdeijlingen te beloven vrij waringe soo als dat naa 
 landregten van Veluwen sal behoren, vervolgens ook om der Compa- 
 ranten aandeel in der ongerede goederen, naa dat deselve haar 
 Comparanten sullen toegedeelt zijn, aan haare meede 
 erfgenamen ofte een derselver te veraliereren cederen cederen 
 en transporteren ofte indien sulks vereijscht mogt worden 
 naamens de Comparanten op deselve goederen penningen tegens 
 een behoorlijke interesse te negotieren, en die goederen tot 
 securiteijt van de daarop te negotierene penningen 
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 speciaal te verbinden en te hijpothequeren. 
 en wijders dien aangaande alles in het generaal te doen 
 en te verrigte het geene de Comparanten selve present zijnde 
 soude kunnen mogen en moeten doen, en schoon tot het 
 een of ander een nadere en speciaalder volmagt vereijscht 
 wierde, wilde en begeerde sij Comparanten deselve bij deese 
 voor mede gegeven gehouden te hebben, alles met magt van 
 substitutie belofte van ratihabitie en indemniteijt cete- 
 risque clausulis de jure solitis ac necessaris, blijvende de 
 geconstitueerde inmiddels gehouden en verpligt van sijne ontfangst 
 en verrigtinge te doen behoorlijke verandwoordinge bewijs 
 rekening en reliqua actum Harderwijck den 1. November 
 1785. 
 Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden Hendrik  
 van Raalten en Gerretje van Asselt Ehelieden, dewelcke verklaarden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft gecedeert en 
 getransporteert, sulks doende kragt deses aan Mejuffrouw Wille- 
 mina Susanna Abercrombie de helft van een schuur staande 
 agter tusschen de huijsen en erven van gem. Juffrouw en 
 van Comparanten, en sulks voor een summa van negentig guldens 
 waarvan sij Compartr bekennen voldaan te zijn belovende voorsr. 
 helft te sullen wagten en waren als erfkoops regt is onder ver- 
 band en submissie als na regten actum Harderwijck d. 26 
 Augustus 1784 
                            Registr. 8. Novemb. 1785 
 Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerden mr. Jacobus  
 Apeldoren en Zeger Buijtenhuijs dewelke bekenden sig te stellen 
 tot Borgen voor het erfhuijs en sterfhuijs van wijlen Mejuf- 
 frouw Catharina Costerus op den 3. october binnen dese stad overle- 
 den, des beloofde Abraham van Daverveld, sig mede sterk 
 makende voor sijn absente behuijwd. broeder Casparus Costerus 
 als bij Testament in dato den 15 april 1783 aangestelde erfgena- 
 men van wijlen Mejuffrouw Catharina Costerus voorñ deese 
 hunne Borgen te sullen vrijen en guaranderen als erfhuijs regt is 
 onder verband en submissie als naa regten actum Harderwijck 
 den 8. Novemb 1785 
 Voor pannecoeck en Apeldoren Schepenen compareerden Lubbertus  
 Bunskerken en Gijsje Hulsentop ehelieden, xxxxx. tut. marito en ver- 
 klaarden in de beste en bestendigste forme regtens te constitu- 
 eren en magtig te maaken Jan Lutz Clercq van de provinciale 
 leencamer te Arnhem ten eijnde om naamens de Compa- 
 ranten te erschijnen voor de Edele mogende Heeren van de 
 Rekenkamer in Gelderland, en te versoeken approbatie van 
 koop en transport van het erf en heerengoed Ruijsmansgoed,  
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 alsmede van Bruijnsgoed beijde gelegen in den ampte 
 van Barneveld kerspel Elspeed, vermogens acte door de 
 respective erfgenamen van wijlen mr Ellard Brouwer voor 
 geerfdens op Veluwen den 22 april 1785 op de Comparanten 
 gepasseert, voorts invistiture en oprukkinge en sulks door 
 Brieve in forma, en verder alles te doen en te verrigten 
 ’t geen de Comparanten selfs present zijnde naa stijle 
 der camere solden kunnen of moeten doen met 
 belofte van ratihabitie en indemniteijt actum 
 Harderwijck d. 8. Novemb 1785 
 Voor deselve Schepenen compareerden Lubbertus Bunskerken 
 en Gijsje Hulsentop ehelieden, welke bekenden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkoft en kragt deser te cederen 
 en transporteren aan en ten erflijken behoeve van Evert  
 Jansen en Gijsbertje Maasen ehelieden een huijs en erve 
 staande in de Rabbe straat met des selfs hangen daar 
 bij soo als het selve bij Jan van der Veer het laast is be- 
 woond geweest, lopende langs het huijsje van Bastiaan  
 van Aken en de hange van verkoperen ter eenre tot 
 aan de stadsmuur, en ter andere sijde het huijs van Peter  
 Geurtsen, doende dit huijs in ordinaris verponding f 2 – 2 – 8 en de 
 hangen daarnaast f 2 – 10 – en aan straat geld f 2 - : - sulks voor 
 een summa van dertien hondert en vijftig gulden vrij geld 
 waar op koperen aan ponds in mindering betaalt hebben 
 ses hondert gulden, en ten aansien van de resterende seven hon- 
 dert en vijftig gulden op heden gepasseert hebben een obligatie 
 gevestigt in voorsr behuijsing waar van Comparanten in soo 
 verre bekenden voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
 voorsr parceel te wagten en te wharen kommervrij en alle 
 voorpligt als erfkoop regt is in specie de verponding over 1783 
 straatgeld tot meij 1785 en heerstede geld tot ult junij 1785 
 incluijs daarvan afte doen als erfkoop regt is onder verband 
 en submissie als na regten actum Harderwijck 8. Novemb 
 1785 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde Juffrouw 
 Jacoba Costerus Huijsvrouw van den weleerwd Heer Abraham van  
 Daverveld rustend predikant van Apeldoren thans woonagtig 
 alhier, en zijnde sij Juffrouw Jacoba Costerus met haar gemelde 
 man geassisteert en door hem hier toe speciaal geautoriseert 
 en gequalificeert 
 En verklaarde te constitueren en magtig te maaken sulx doende 
 bij dese haar gemelde man voornoemde Heer Abraham 
 van Daverveld 
 eerstelijk speciaal omme haar persoon als met en  
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 benevens hem geconstitueerde aangestelt en gecommitteert tot exe- 
 cutrice van den testamente van wijlen Jongvrouwe Catharina Coste- 
 rus te representeren, ten dien einde de vaste goederen en effecten   
 van den voorsr boedel publijcq of uijt de hand te mogen verkopen aan de 
 koper of kopers naa stijle locaal te transporteren, op te dragen en 
 quijt te schelden, de koop penningen te ontfangen en daar voor 
 te quiteren wijders omme de voorsr boedel te brengen tot liquiditeijt en 
 effenheijt ten dien eijnde te incasseren all ’t geene ten behoeve 
 van den voorñ boedel is uijtstaande, en daar voor behoorlijk te quiteren 
 en daar uijt te betalen alle de schulden en lasten van den voor 
 seijden boedel, mitsgaders het regt van de collaterale successie, voorts 
 omme na gedane vereffening en liquidatie den selven boedel 
 onder haar Constituante en haare broeder den Heer Caspar Costerus 
 te verdelen, ten dien eijnde in haar Constituantes naame op te regten 
 en passeren behoorlijke acte van liquidatie scheijding en quitantie. 
 en het aandeel van haar constituante daar inne te ontfangen 
 en te administreren. wijders generalijk om bij overlijden van haar 
 constituante andere of meerdere of meerdere vrienden of magen, en alle 
 andere erffenissen, bestervenissen, makingen of diergelijke het sij die 
 uijt derselver hoofden of van vreemden, en sulx ab intestato of ex testa- 
 mento mogten opkomen waar in sij Constituante eenigsints geraakt ofte 
 geinteresseert moge zijn, gelijk meede in welke qualiteijt sij con- 
 stituante ook mogt werden gestelt, haar Constituantes persone te 
 representeren en haar wegvall omme waar te neemen, te dien 
 eijnde in de boedels en sterfhuijsen in te treden, de erffenissen alleen 
 of met mede erfgenamen te aanvaarden, het zij simpel of onder 
 beneficie van inventaris of deselve andersints te repudieren inven- 
 tarissen te doen formeren of requireren, des noods onder presentatie van 
 eede rekening en verandwoording, mits gaders visie en exhibitie van 
 papieren te eijschen of te geven, all ’t geene haar constituante 
 ’t zij als erfgenaam legataris of uijt andere hoofde competeert te 
 ontfangen en bij deeling of andersints aan en over te neemen 
 daar toe alle gerequireerde actens van scheidinge en liquidatie, qui- 
 tantie, en dechargien en diergelijke te tekenen en passeren, alle 
 effecten, ’t zij vaste goederen, rente brieven obligatien of andere, met 
 mede erfgenamen of alleen voor ’t geheel, of ten deele te verkopen 
 en te gelde te maken, deselve aan de koper of kopers wettiglijk naa cou- 
 stume locaal op te dragen transporteren en quijt te schelden, voor 
 de vrijwaring haar Constituante persone en goederen te verbinden, of 
 des wegens borge te stellen, met belofte van indemniteijt, de peningen 
 weder te besteden soo als hij geconstitueerde vermenen sal te 
 behooren, en sijn goeden raad gedragen sal, voorts met een ijgelijk 
 over alle openstaande saaken en pretensien te rekenen liquideren 
 en adjusteren, mits gaders om alle haar Constituantes vasten goederen 
hun cedulen op te rigten  ’t zij huijsen landerijen kustingen schepen lennissen of obligatien 
en trasseren en de  te administreren, ten dien eijnde met de huurders # van deselve hun 
huurpenningen #  te ontfangen, en daar voor te quiteren mits gaders in cas van  
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 wanbetaling deselve door middelen van regten, daar toe te constrin 
 tringeren, soo mede omme des noods deselve vaste goederen 
 publijcq of uijt de hand te mogen verkopen, aan de koper of kopers 
 wettelijk en naa stijle locaal op te dragen transporteren 
 en quijt te schelden, ook te consenteren in het nasien 
 der belastings registers, en het verlenen van declaratoiren des 
 wegens, de koopspenningen te ontfangen, daarvoor te quiteren, 
 gelijk ook om deselve penningen of eenige van dien weder 
 aan te leggen aan soodanige vrugtdragende effecten als hij 
 geconstitueerde sal vermeenen te behooren wijders om des noods 
 zijnde tot uijtvoering van all het voorgemelde en ijder saak 
 afsonderlijk in regten te ageren en te verschijnen voor soodanige 
 Hoven Regteren en geregten daar ’t behooren sal soo eijschende 
 als verwerende in coventie en reconventie, vonnissen te ver- 
 soeken en te aan hooren de voordeligen ten uijteijnde ter executie 
 te leggen en van de nadelige te appelleren of reformeren arresten 
 en gijdelingen op personen penningen of goederen te doen, die 
 te vervolgen of weder te ontslaan, alle gerequireerde cautien 
 te stellen en de Borgen te bevrijdiging te beloven, als mede om 
 wegens alle verschillen en disputen te mogen accorderen 
 transfigeren of compromitteren, ’t zij ten overstaan van den regter, 
 arbiters of goede mannen met of sonder willige condemnatie 
 en daar in houden van het accoord of uijtspraak, onder qui- 
 tantie naa sig te neemen of op te volgen, eijndelijk in alle 
 bedagte of onbedagte voorvallen en gelegentheden, genera- 
 lijk te doen en verrigten, soo in regten als daar buijten, wat 
 sij constituante selfs present zijnde soude kunnen of mogen 
 doen, alles met magt van substitutie, mitsgaders belofte 
 van ratificatie ratificatie approbatie onder verband als na regten actum 
 binnen Harderwijck den 9. Novemb 1785 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerde Hendrikje  
 Elbertings weduwe van wijlen Eijbert Claasen bij voor overlijden 
 van haar eheman volgens huijwelijks voorwaarde volkomen 
 eijgenaar en Besitterse van onder benoemde huijs, en bekende 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkoft, en 
 kragt deser te cederen en ten erflijken behoeve van Ma- 
 theus Huijgen en Gijsberta Geertruij Brouwer en haar erven 
 een huijs en erve staande in de Luttekepoort straat 
 tussen de huijsen van Dirk Brouwer en de hoek van de 
 haverstraat ter andere sijde, doende in ordinaris verpon- 
 ding f 4 – 5 – straat geld f 1 – 10 -, en sulks voor een summa 
 van seshondert gulden, waar op betaalt zijn twee hon- 
 dert guldens, sullende de resterende vier hondert gul- 
 dens blijven gevestigt in voorsr huijs waar van aparte 
 obligatie gemaakt van is en Comparante soo verre hier van vol- 
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 daan en betaalt is des beloofde Comparante voorsr huijs te wagten 
 en te wharen kommervrij en alle voorpligt tot de verponding 1784 
 en het straat geld 1785 en heerstede geld tot 1785 verschenen 
 ult. junij aftedoen onder verband en submissie als na regten 
 actum de 10. Novemb. 1785 
1785. 10 Novemb  Voor deselve Schepenen compareerden Matheus Huijgen en Gijsberta 
geprothocolleert ten  Geertruijd Brouwer ehelieden en bekenden opregt en deugdelijk 
nieuwe prothocoll.  schuldig te weesen aan Hendrikje Elbrings weduwe Eijbert 
Rubr Wullewevers  claasen een somma van vierhondert gulden, resterende wegens 
straat fo 233 VS  de koopspenningen van een huijs huijs in de Lutteke poort straat 
 op heden verkoft aan dese Comparanten beloofde hier van aan 
 rente te betalen drie en een halve gulden van ijder hondert 
 hondert gulden aanvang nemende met 1o Novemb 1785 en soo 
 vervolgens tot de volle aflosse toe, welke alle jaar sal kun- 
 nen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opge- 
 eijscht zijnde, verbindende voor capitaal renten en onverhoopte kosten 
 dat voorsr huijs, soo als het thans bij voorsr Ehelieden bewoond 
 werd onder verband van haar verdere goederen ten bedwang en 
 submissie als naa regten met renunciatie van alle exeptien deese 
 eenigsints contrarierende in specie van ongetelden gelde actum Harder- 
 wijck den 10. Novemb 1785 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Willemtje Sander 
 geassisteert als regtens met E. Hol siekelijk na den lighame 
 dog haar verstand en uijtspraak volkomen magtig, verklaarde 
 haar laatste en uijtterste wille te wesen, dat all het geen 
 sij mogt koomen natelaten op navolgende wijse sal vererven en 
 versterven dienvolgens vooraf legaterende aan haar Nigt Marretje  
 van Beers twee goude ringen en een sijlveren Beugel met de tas 
 nevens all het linnen tot haar lijf gehorende, alsmede all de 
 bedlakens en kussen sloopen voorts dese navolgende klederen 
 als namentlijk ses beste en ses daagse catoene jakken 
 drie swart en witte catoenen rouw jakken, vier catoene rokken 
 drie gestreepte en een witte do, drie catoene voorschoten, twee 
 witten, een dobbelsteene, eene dobbelstene en een swarte en witte 
 catoene do, als mede alle de vries bonte voorschoten, twee witte 
 marsetjes en twee gestreepte borsterokken, een ceurslijf 
 een swart sije hoedje en een do kapje wijders stellende 
 en nominerende tot haar eenige en universele erfgenamen 
 de drie kinderen van haar broeder Peter van Beers met namen 
 Jan van Beers Lubbertus van Beers en Marretje van Beers 
 voornoemt ijder voor een geregte derde en bij voor overlijden 
 van een of ander, de langs levende in den overleden portie 
 of portien sullen succederen sonder bespiering van ijmand 
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 met een expresse begeerte, dat haar natelatene goed en meu- 
 beltjes naa haar overlijden binnen korten tijd publijcq 
 sullen moeten verkoft werden (: uijtgesondert het 
 voorñ legaat :) waar van de schulden vooraf moeten betaalt 
 en de Heeren overweesmeesteren sullen versogt werden 
 de overblijvende penningen in de wesen cas te seponeren 
 mitsgaders het legaat van goud en silver, en geen extra 
 diten van ijts gelieve te doen als naa dat de jongste  
 deser voorñ kinderen tot mundige jaaren sal ge- 
 koomen zijn, versoekende en stellende tot een executeur 
 testamentair den Roeijdrager Rutger van Werven om in 
 dese alles te doen en te verrigten, haar begrafenis te regu- 
 leren en all ’t geene in deses al moeten geschieden het 
 linnegoed jakken rokken en het geen verder gespecificeert 
 staat in sijn bewaring te neemen en bij voornoemde extra 
 ditien aan haar nigt als dan overtegeven en niet eerder, met 
 verdere magt als in dese kan gegeven worden, mits doende 
 van alles rekening en bewijs 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen dese betekent en besegult 
 was nevens twee cachetten in rood lak getekent en gesegult 
 H.J. Schrassert M.S. van Cooth actum Harderwijck 
 den 19. october 1785. 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Hendrik Renger- 
 sen en Geertje Everts ehelied, zijnde sij vrouwe geassisteert 
 met haar man als haar momber dewelke bekenden wel 
 en deugdelijk schuldig te wesen aan de Vreulens B.G.  
 van Holthe en A.A. van Holthe of derselver regt ver- 
 krijgende een summa van twee hondert gulds, spruijtende uijt 
 hoofde van gerede aan haar Compartn. toegetelde penningen, 
 tot haar genoegen ontfangen en genoten aannemende deselve 
 jaarlijksch te sullen verrenten met vier gulds van ijder 
 hondert tot de volkomen aflosschinge toe, welke jaar 
 lijksch op de vervaltijd sal kunnen en moeten geschieden 
 mits van een van beijde kanten drie maanden te vooren 
 behoorlijke opsage gedaan werde, verbindende de Compartn 
 hier voor hunne personen en goederen, en naa volkomen 
 informatie van verwillekeurings regten bij parate 
 executie en aankering verwillekeurende, sulks doende kragt deses 
 hunne schuijten en alle hunne gerede goederen geene 
 van die uijtgesondert van daar aan bij manquement van 
 betaling. van capitaal of interesse ’t selve kost en schadeloos 
 te kunnen verhalen, met renunciatie van alle exceptien 
 en in specie die van ongetelden gelde, en soo veel haar 
 vrouw aan gaat van ’t soltum velleju et de auth cod. 
 si qua malier van welker inhout sij verklaart 
 onderregt te zijn, onder verband en submissie als 
 naa regten actum Harderwijck den 11. November 
 1785 
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geprothocoll ten nieuw  Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Evert Jansen 
prothocoll. Rubr Brug  en Gijbertje Maasen Ehelieden, welke bekenden opregt en deugde- 
gestraat fo 102. VS  lijk schuldig te weesen aan Lubbertus Bunskerken en Gijsje  
 Hulsentop eheliedr eene summa van seven hondert en 
 vijftig gulden, heen komende van de aankoop van een huijs in 
 de rabbestraat staande opheden aangekoft van geseide 
 ehelieden, en beloofde Comparanten daar voor te sullen beta- 
 len drie gulden aan interesse van ijder hondert gulden daar mede 
 te continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op de 
 verschijndag ( heden den 1. Novemb over een jaar d’eerste :) sal kunnen 
 geschieden mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt of opgeeijsch 
 zijnde. 
 Stellende voorsr Comparanten tot meerdere securiteijt van 
 capitaal rente en kosten haar personen en goederen en wel 
 in specie het huijs dat Comparanten selve op heeden van rentrek- 
 keren gekoft en op heden aan haar getransporteert zijnde, stel- 
 lende tot een verdere whaarschap haare personen en goederen 
 ten bedwang en submissie als naa regten, met renunciatie 
 van alle exceptien dese eenigsints contrarierende in specie 
 van ongetelden gelde actum Harderwijck den 14. Novemb. 1785 
 Voor Boonen en Schrassert loco Apeldoren Schepenen en overweesmeeste- 
 ren compareerde Lubbertje Barends weduwe van Derk Gerretsen sig 
 sullende verandersaten heeft naa voorgaande examinatie van des 
 selfs boedel aan haare vier minderjarige kinderen met naamen 
 Lubbertje Barends oud circa negenthien jaar, Gerret, Barend, en Jan  
 Barends voor haar vaders versterf bewesen 
 eene Bruijne rok 
 een swarte rok 
 een damaste Borsterok met sijlvere knoopen 
 en een swart broek 
 welcke onder de bewaring der voogden sullen verblijven 
 daar en boven sestien gulden aan de samentelijke kinderen als deselve 
 sullen mondig wesen, nemende alle schulden van den boedel op sig, voorts 
 de kinderen te laeten leeren lesen schrijven als tot een behoorlijke 
 kostwinning behoort 
 Hier meede waaren te vreden Jacob Berendsen en Wouter Berendsen 
 aangestelde voogden bij haar WelEd en Achtb 
 T’oirkonde onse betekening actum d. 18. Novemb 1785 
 Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerde Jan Dirksen wedu- 
 wenaar van Willemtje Claasen sig willende verandersaten bekende met sijn 
 meerderjarige kinderen Claas Jansen en Derk Jansen, in soo verre over een 
 gekomen te zijn dat sijn voornoemde soons voor haar moeders versterf 
 in volle en volkomen eijgendom sullen hebben en genieten een math Hooj- 
 land op de oostermehen genaamt de Dagmathen, des compareerden sijne 
 voornoemde soons en bekennen hiervan voldaan te zijn en hebben 
 en behouden sulks in volkomen eijgendom om haar schoonste daar 
 mede te kunnen doen en quiteren hier mede haar voorsr. vader en 
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 bekennen wegens haar moeders versterf voldaan en betaalt te 
 wesen actum Harderwijck 19. Novemb 1785 
 Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Maria van  
 Doesburg als mede erfgenaame van wijlen haar moeij  Maaijke  
 Vendel in leven Ehevrouw van Klaas van Beek, en verklaarde 
 Comparante in optima forma juris te constitueren en volmagtig 
 te maaken sulks doende kragt deser haar broeder Dirk Har- 
 men van Doesburg, ten eijnde om naamens de Comparante 
 te erschijnen ten sterfhuijse van haare bovengemelde moeij en van 
 Klaas van Beek thans weduwenaar en Boedelhouder van wij- 
 len meergemelde Maajke Vendel, opening van dien boedel en 
 nalatenschap te vragen, de nodige copien van huijwlijkse 
 voorwaarden en testamenten (: voor soo verre sulks nodig mogte 
 zijn ) te vorderen en deselve te examineren, van deselve Claas van Beek 
 behoorlijke staat en inventaris van de nalatenschap, van deselve 
 Klaas van Beek behoorlijke staat en inventaris van de nalaten 
 schap van wijlen sijne voorgem. Ehevrouw, te eijschen, deselve 
 te examineren te approberen ofte straffen, of daar tegens naa 
 behooren te loquatreren, en dien staat en inventaris in ordre 
 bevonden zijnde, of anders nagemaakt redres in ordre gebragt 
 zijnde, na deselve der Comparantes erfportien in te vorderen en te 
 ontfangen, als ook een generale verdeijlinge van dien boedel 
 met en nevens de overige mede erfgenamen te maaken, daar 
 van behoorlijke magescheijding naa stijle locaal op te rigten 
 en te tekenen, en in ’t generaal daar omtrend alles te 
 doen en te verrigten wat ter deser saake nooddruft vereijscht 
 word, en de Comparante selfs present zijnde soude kunnen 
 mogen en ook moeten doen 
 Voorts verklaarde de Comparante den selve geconstitueerde teffens 
 mede volmagtig te maaken om naamens de Comparante van elk 
 en een ijder wie sulks ook mogte zijn in te vorderen en te ontfangen 
 alsodane penningen, als aan haar Comparante reeds mogte 
 verschuldig te zijn, ofte in het vervolg soo uijt hoofde van 
 bovengemelde erfportie als andersints nog mogte verschuldigt 
 worden, daar voor te quiteren, en in cas van onwilligheijt alle 
 sodanige onwillige met daar toe benodigde regtsmiddelen 
 ter betaling te constringeren, en in het generaal naamens 
 de Comparante te caveren, accorderen transfigeren, alle termij- 
 nen van regten te respicieren, sententien en decreten 
 te aanhoren, de voordelige te appelleren, en soo in, als buijten 
 rechten dese Comparante te representeren 
 En indien het een of ander in dese ware geomitteert, ofte 
 daar toe een nadere of speciaaldere volmagt gerequireert 
 werde, wilde sij Comparante deselve voor alhier geinfereert 
 gehouden hebben, alle met magt van substitutie belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt ceterisque clausules de jure solitis 
 ac necessarus, mits geconstitueerde verpligt blijve tot het doen van 
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 verandwoording bewijs en reliqua actum Harderwijck den 19 No- 
registr. 26 Nov. 1785  vember 1785 
geprothocoll. ten nieuw  Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde Jannetje Reijers 
prothocol. Hierden  welke bekende voor sig en haare erven opregt en deugdelijk schuldig 
fol. 382 verso.  te wesen aan de Secretaris Van de Graaff en sijn erve een hondert 
 Caroli gulden en daar voor beloofde jaarlijx te sullen betalen vier 
 gulden ten hondert, en daar mede te continueren tot de volle af- 
 losse toe, waarvan d’eerste sal wesen heden over een jaar. 
 Tot securiteijt van capitaal rente en kosten verbind sij een campje 
 lands gelegen aan de pot soo als sij het selve gebruijkt nsst het 
 Huijs van Bartus Volte ter eenre en het huijs van Mevr de weduwe 
 Burgermr van de Graaff ter andere sijde stellende tot een 
 verdere whaarschap haar persoon en goederen ten bedwang en submissie 
 als na regten met renunciatie van alle exceptien dese eenig 
 sints contrarierende in speci van ongetelde gelde actum 
 Harderwijck den 26 Novemb 1785 
1785. 29. Novemb  Voor De Vries en Scheltinga Schepenen compareerden Evert Willem 
geprothocoll ten  Velthuijsen en Bregitte Brinkink ehelieden welke bekenden wegens 
nieuwe prothoc. Rubr  opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
de hoek van de  te wesen aan en ten erflijken behoeve van Andre Stolte en sijne 
wullewevers en  erven de summa van vierhondert Caroli guldens, daar voor belovende 
schoemakers straat  jaarlijks te betalen vier gelijke guldens van ijder hondert gulden 
fol. 231. VS  te beginnen (: heden over een jaar de eerste :) en soo te continu- 
 eren tot de volle aflosse toe die alle jaar op de verschijndag 
 sal kunnen geschieden mits een vierdeel jaar bevorens opgeseijt 
 of opgeeijscht zijnde 
 Tot securiteijt van capitaal rente en koste verbinden Compa- 
 rante tot een speciaal onderpand haar huijs soo als bij haar selve 
 bewoond werd, staande op de hoek van de wollewevers en schoen 
 makers straat, stellende tot een verdere waarschap haar perso- 
 nen en goederen ten bedwang en submissie als naa regten, met 
 renunciatie van alle exceptien in specie van ongetelde gelden 
 actum Harderwijck den 29. Novemb 1785 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareert en erschenen is 
 de Heer W.H. van Broekhuijsen nomine uxoris mede erf- 
 genaam van haaren wijlen vader de Heer R. van Hoëvel, welke 
 niet alleen bekende in de beste en bestendigste forma reg- 
 tens te approberen en te ratificeren soodane cautie de 
 rato als sijne swager de Heer Dik van Hoëvel, sijn schoon 
 suster Freulien Agnus Isabella van Hoëvel onder ad- 
 sistentie van haaren gemelte Broeder sijne swager de 
 Gemeensman W.H. van Hoevel en de Heer Jan Rabo van  
 Keppel in hunne respective qualiteijten bij de conclusie op 
 den 8. Julij deeses jaars 1785. tegens Vrouwe I.S.J.Tr. van 
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 Lintelo wede. wijlen de Heer Z.H. van Hoëvel Rigter van Ce- 
 dingen in haare vermelte Qualiteijt hebben geoffereert hebben 
 geoffereert aangeboden en op sig genomen en alle het verdere 
 naamens hem Heer Compt. in sijne qualiteijt in deese saak 
 gedaan en verrigt is, maar ook al nu te constitueeren en vol- 
 magtig te maaken sulks doende in ende vermits dese den Ad- 
 vocaat Johan Jellis Bannier om deese saak met en neffens 
# citandi et infinandi  de verdere litis consorten ten uijteijnde toe te vervolgen sententien 
 te verwekken, deselve ter uijtvoer te brengen, des vereijschte cautie 
 stadregten van Deventer te stellen, domicilium # 

citandi et infinandi te eligeren 
 in het generaal om alles te doen en te verrigten het geen der saaken 
 nooddruft sal koomen te vereijschen en Hij Heer Compt selve present 
 zijnde soude kunnen moogen en moeten doen ofschoon daar toe ook nader 
 en speciaalder volmagt als in deese vermeld wierde vereijst, welke 
 hij aan de geconstitueerden wel expresselijk wilde hebben mede 
 gedeelt, alles met magt van substitutie, belofte van goed- 
 keuringe en schadeloos houdinge en andere clausulen naa regten 
 gewoon en noodsakelijk sonder argelist actum Harderwijck 
 2. decemb 1785 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Jan  
 Beerdsen en Wijmtje van Wessel 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 Lubbert Petersen en Gerretje Beerds ehelie- 
 den een huijs staande agter de Nonne naast het huijs 
 van Aard Jacobsen Nijeboer ter eenre en Harmen Hendriks 
 ter andere sijde, doende in ordinaris verponding f 1 – 18 – 8 straad 
 geld f 1 - : - voor vier hondert caroli gulden, waar van sij be- 
 kennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr koperen 
 te wagten en te wharen kommervrij en alle voorpligt tot de 
 verponding 1783, het heerstede geld en straat geld tot 1785 
 daar van aftedoen als erfkoop regt is onder verband en 
 submissie als naa regten. actum in Harderwijck den 7. de- 
 cember 1785 
 Voor Schrassert en Scheltinga Schepenen compareerden Lubbertus  
 Brunskerken en Hendrik Cirkel tijdelijke onder provisoiren van het Dia- 
 conie weeshuijs deser stad en executeurs en administrateurs testa- 
 mentair van den Boedel en nalatenschap van wijlen Johana  
 Koning in leven huijsvrouw van Harmannus Causijn Suermont 
 en verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maken sampt, en ieder en 
 ieder in ’t bijsonder de heeren Advocaten Evert Jan 
 en Jan Fredrik Ammon ten eijnde van gemelte H.C. Suer- 
 mond als voormaals wedr en Boedelhouder van Johanna Koning, 
 in der minne of door middelen regtens te vorderen een behoor- 
 lijken landregtelijke inventaris van dien alingen boedel 
 soo hij met sijne gem. vrouw in leven beseten en sij stervende nage- 
 laten heeft, deselve soo nodig te loquatreren, en doorgepaste 
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 middelen tot liquiditeijt te doen brengen, de beediging te be-  
 vorderen en wat dies wegens verder door geconstitueerdens nodig 
 sal bevonden werden, voorts te treden tot schiftinge en delinge 
 des boedels, oprigten van magescheijt, goederen des noods te 
 verkopen en te transporteren, penñ te ontfangen en daar 
 voor te quiteren, cautie te stellen, sententien te bevorderen 
 van deselve te appelleren, of als geappelleerde te volgen te 
 accorderen, transfigeren, en generaal alles te verrigten 
 dat Compart present zijnde soude konnen mogen en moeten 
 doen en dus mede tam active quam passive contra quos- 
 cumque te ageren, met magt van substitutie het zij van een 
 = of meer personen het zij generaal of restvictiv tot het 
 = een of ander, en sulx onder belofte van goedkeuringe en 
 indemniteijt, verband en submissie als na regten 
 des t’oirkonde 16. december 1785 
 Voor Westervelt en Schrassert Schepen loofden en wierden 
 Burgen als voorvank regt is Elbert Aalten en Jan Hartgersen 
 voor het erf en sterfhuijs van Beerd Dirksen en Dirkje Lub- 
 berts, des beloofden Lubbert Beerdsen, Peter Claasen sig sterk ma- 
 kende voor sijn absente vrouw Jannetje Beerds, als mede voor 
 Dirk Beerdsen, als mede voor Jan Beenen in huwelijk hebbende 
 sijn presente vrouw Meertje Beerds, ook voor Aalt Beerdsen, 
 voor Cornelis Beerdsen, en meede Beerdje Beerds kinderen 
 en erfgenamen van voorschreven Ehelieden, en beloofden geseiden 
 Burgen te vrijen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den 17. decemb. 
 1785 
 Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareeren de Heer Adriaan van 
 Groeneveld thans beroepen en bevestigt predicant te Parama- 
 ribo en Geertruijda Engelbertina Schoth Egteluijden beide al 
 hier present, en sij vrouwe soo veel nodig met haar Eheman ge- 
 assisteert en verklaarden in de bestendigste forma regtens 
 te constitueren en magtig te maken kragt deses mr. H.J. Ardesch 
 Scholtis van Ermelo, en ontfanger deser stadt ten einde om in cas 
 van overlijden van haar moeder Alijda Penninck weduwe van Dor 
 Sijbrand Schoth of ijmand anders van haare naast bestaande, in derselver 
 boedel en nalatenschap te begeven, haare personen te representeren, en der 
 selver Erfnisse te aanveerden, en des noods te verburgen, in en uijtschul- 
 den te ontfangen en betalen onwillige debiteuren tot betalinge te 
 constringeren, en daar toe alle middelen en ingangen regtens te em- 
 ploijeren, gerede en ongerede goederen te verkopen, of verdelen en trans- 
 porteren, en wijders met de andere geinteresseerdens en mede erf- 
 genamen te concurreren, en in sulken gevallen den boedel tot 
 liquiditeijt te brengen en voorts te accorderen transfigeren penningen 
 te ontfangen en quitantie te passeren en magescheijden 
 op te rigten en tekenen, voorts in het generaal te doen en laeten 
 geschieden het geene de noodruft der saaken sal vereijsschen 
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 en sij Comparanten selfs present zijnde soude konnen moogen 
 en moeten doen, ofschoon tot het een of andere eene nadere 
 en speciaelder volmagt wierd vereijscht, willende sulcx ge- 
 houden hebben, als of sulks in deese woordelijk geinfereert 
 waare, met magt om een of meer in plaats te mogen sub- 
 stitueren onder belofte van ratihabitie van all het geene 
 door den geconstitueerde sal werden gedaan en verrigt, voorts onder be- 
 lofte van indemniteijt ceterisque sub clausulis de jure soli- 
 tis ac necessarus onder verband en submissie als na regten 
 actum den 9. decemb. 1785 
 Voor Pannecoeck en Heurdt Schepenen compareerde onse 
 meede Raads Vrind de Heer E. Scheltinga voor sig en als last- 
 hebbende van Mevrouwe IJda Scheltinga, weduwe van wijlen 
 de Heer J. van Idsinga, van den Heer Joh. Theod. Rossijn en 
 Vrouwe Johanna Scheltinga ehel., en van Juffrouw Zijwkje 
                                  Zijpkje Scheltinga, ingevolge generale volmagt voor ons ons 
 d. 29 august. 1785 tot administratie, van den nog onverdeelden 
 boedel van hunne ouders gepasseert, dewelke verklaarde te 
 substitueren en magtig te maken de Heer mr. Theod.  
 Hl. Wierdsma, om in des Comperts naam alle sijne saaken waar 
 te neemen, en in specie op de best mogelijke wijze ’t zij in ‘t  
 minnelijke of door middelen regtens te innen van de Heeren 
 Gebroeders Hobbema soodanige somme ven penñ met de inter- 
 essen van dien, als deselve wegens een obligatie van hunne 
 ouders aan den boedel van des Compar. overledene ouders schuldig zijn aan den 
 boedel van des Compar. overledene ouders schuldig zijn en welcke obli- 
 gatie onder den gemelde Heer Wierdsma reets is berustende, 
 naa ontfangst der penñ Quitantie te passeren en daar in, als 
 meede in alle andere voorkomende zaaken te doen wat wat de 
 natuur derselver en stilus loci vereischen sal en de Comparant 
 present zijnde soude kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een 
 ampeler volmagt gerequireert wierd, soo wil de Compt. deselve 
 mits desen voor geinfereerd gehouden hebben onder belofte van rati- 
 habitie en indemniteijt ceterisque sub clausulis de jure 
 solitis ac necessarus, onder verband en submissie als na regten 
 des blijft de Gesubstitueerde gehouden te doen behoorlijke re- 
 kening en reliqua actum Harderwijck d. 19 decemb 1785 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerden Har- 
 men Rijkertsen en Jan Jacobsen en Geertje Rijkers Ehelieden 
 dewelke bekenden te hebben verkoft en alnu kragt deser te 
 cederen transporteren en in vollen eijgendom over te geven 
 aan en ten erflijken behoeve van Willem Jansen 
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 Brouwer en Weijmtje Wulfsen Ehelieden een huijs en erve staande en 
 gelegen binnen dese stad in de groote oosterwijck naast het huijs 
 van Peter Aartsen ter eenre en dat van Albert Antink ter 
 andere sijde, sooals het selve alnog door de verkoperen bewoond word 
 en wel met alle des selfs ap en dependentien lust en lasten niets daarvan 
 uijtgesondert, doende dit perceel in ordinar. jaarlijkse verpondinge be- 
 halven de stads stuijvers f : - 18 -. aan straatgeld f : - 10 - : en sulks 
 om en voor de summa van vijfhondert en vijf en twintig guldens van 
 welke koopspenningen Comparanten bekenden voldaan en betaalt 
 te zijn, blijvende de kosten van het transport en den 50 peñ, als 
 mede, door dien dit parceel op deselve conditien als waar op het 
 selve in publiecque veijlinge is geweest, en op den 5.den deeser door 
 Comparanten is opgehouden, is verkoft geworden, ten lasten van koperen 
 de Comparanten beloofden over sulks dit verkofte parceel te 
 sullen wachten en wahren kommervrij, en alle voorpligt daar 
 van te sullen afdoen het selve te suijveren van de ver- 
 pondinge ordis. tot over den jaare 1783 incluijs, straatgeld versche- 
 nen 1o meij 1785 en haarstede geld verschenen ult. junij 1785 
 en kunnen de koperen ingevolge een speciaal gemaakt accoord 
 door dien dit parceel voort betaalt word, ook aanstonds aanvaarden 
 alles verder soo als erfkoop recht is en binnen dese stad gebruijke- 
 lijk is, en onder verband en submissie als na regten, met re- 
 nunciatie van alle tegenstrijdige exceptien actum Harderwijck 
Rege 29. decemb. 1785.  den 27. November 1785 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Abraham  
 van Vossen en Dreesjen Janssen Boers Ehelieden, en Jan Coenraad  
 de Reus pro se en door sijn vrouw Marritje Jans Boers 
 alsmede door Metje Jans Boers weduwe Fedde Tijsen, en Antje  
 Colijn weduwe van Wouter Jans Boers mede als moeders en voogdes- 
 sen ieder, van haare twee minderjarige kinderen hier toe speciaal 
 gequalificeert ingevolge acte van volmagt voor hoofd officier 
 en Schepenen der stad Purmerende. d.d. 26. septemb 1785 gepasseert 
 en bij ons gesien en gelesen, kinderen, en door dien Hendrik Boerse 
 en Wijfje Wouters Schuurmans reeds te vooren van haarer ouders met 
 naame Jan Klaassen Boers en Albertje Wouters Ehegld 
 nalatenschap door hunne Moeder Albertje Wouters voorgeñ 
 als langs levende waren voldaan, en dies volgens sij op ge- 
 melte Wijfje Wouters Schuurmans bij overlijden van hare man Hendrik  
 Boers als desselfs weduwe, en moeder en wettige voogdesse van haare 
 onmundige kinderen daar van plegtig had gerenuncieert ingevolge acte 
 op den 23 septemb 1785 gepasseert, en mede bij ons gesien en ge- 
 lesen, gesamentlijke erfgenamen van wijlen meergem. Jan Claasen 
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 Boers en Albertje Wouters in leven Ehelied, dewelke bekenden 
 ingevolge publicque verkopinge d.d. 28 meij 1785 te hebben 
 verkoft, en alnu kragt deser te cederen en transporteren en in vollen eijgen- 
 dom overtegeven aan Reijer van Raalte en Cornelia Schutten Ehelieden 
 een huijs en erve staande en gelegen binnen dese stad in de Snij- 
 der straat naast het huijs van A. van den Berg ter eenre 
 en Wijnik van Dasselaar ter andere sijde, soo als het selve 
 thans door H. van Daalen in huur bewoond werd met 
 alle des selfs regten en geregtigheden lusten en lasten niets 
 daar van uijtgesondert, doende dit parceel in ordinar. jaarlijkse 
 verponding behalve de stads stuijvers f 5 – 6 – 4, en aan straat 
 geld f 1 – 10 – en sulks om en voor de summa van dartien 
 hondert en veertig guldens, van welke koops penñ sij Com- 
 paranten bekenden voldaan en betaalt te zijn 
 Belovende over sulks de Comparante elk pro se en de 
 laatste q.p. dit parceel te sullen wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt daar van afte doen het 
 selve te suijveren van de verponding ordinar. tot over den 
 jaare 1783, straatgeld verschenen 1. meij 1784. en haarstede 
 geld verschenen ult junij 1784. dog moet de tegenwoordige 
 huurder het selve huijs tot op 1. meij 1786 in huur behouden 
 voor de summa van een hondert guldens welke huurpenn 
 ten voordeel van de koopers sullen zijn 
 Alles verder ingevolge conditien van bovengemelde 
 verkopinge, en soo als erfkoop regt is onder verband van personen 
 en goederen ten fine en effecte als na regten. actum Har- 
 derwijck d. 29. september 1785 
         Registr 30 decemb. 1785 
 Voor deselve Schepenen compareerden Abraham van Vossen en Dreesjen  
 Jansen Boers ehelieden en Jan Coenraad de Reus pro se en door sijn vrouw 
 Marritje Jans Boers, als mede door Metje Jans Boers weduwe Fedde  
 Tijsen en Aaltje Colijn weduwe Wouter Jans Boers mede als 
 Moeder en voogdesse ijeder van haare twee minderjarige kinderen 
 hier toe speciaal gequalificeert ingevolge acte van volmagt voor 
 Hoofd officier en Schepenen der stad Purmerende d.d. 26. septemb 
 1785 gepasseert en bij ons gesien en gelesen, kinderen, en door dien Hen- 
 drik Boers en Wijfje Wouters Schuurmans, reeds te vooren van harer 
 ouders met naame Jan Klaassen Boers en Albertje Wouters Ehelde 
 nalatenschap door hunne moeder Albertje Wouters voorgem. als 
 langst levende waren voldaan, en dies volgens sij opgemelte Wijfje 
 Wouters Schuurmans bij overlijden van haare man Hendrik Boers 
 als des selfs weduwe en moeder en wettige voogdesse van haare onmun- 
 dige kinderen daar van plegtig had gerenuncieert ingevolge acte op den 
 23. septemb. 1785 gepasseert en mede bij ons gesien en gelesen, gesament- 
 lijke erfgenamen van wijlen meergem. Jan Klaasen Boers en Albertje 
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 Wouters in leven ehelieden, dewelcke bekende ingevolge publijcque ver- 
 kopinge d.d. 28. meij 1785 te hebben verkoft en alnu kragt deser te cederen 
 transpoeteren en in vollen eijgendom over te geven aan en ten erflijken 
 behoeve van Gerrit Schuurman en Maria van der Horst Ehelieden 
 een Hof gelegen buijten deser stad Luttekepoort, naast de Hof van Gerret  
 van Essen soo als deselve thans door Peter Berendsen in pagt gebruijkt word 
 met alle des selfs regten en geregtigheden lusten en lasten niets daar 
 van uijtgesondert, doende in ordinar. jaarlijkse verponding behalven de stads 
 stuijvers f – 12 – 14. en sulks om en voor de summa van twee hondert 
 ses en seventig guldens, van welke koopspenñ sij comparanten bekenden 
 voldaan en betaalt te zijn. 
 Belovende over sulkx de Comparanten elk pro se et q. pred. dit parceel 
 te sullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt daar van afte 
 doen en het selve te suijveren van de verponding ordinaris tot over 
 den jaare 1783, edog moet den tegenwoordige pagter Peter berendsen 
 dit parceel voor dit lopende pagt jaar in pagt blijven behouden voor de 
 summa van f 9 - : -, welke pagt penñ ten voordele van koperen sullen 
 zijn. 
 Alles verdere ingevolge conditien van bovengemeld publijque verkoping 
 en soo als erfkoop regt is onder verband van personen en goederen ten fine 
Re. 30. decemb 1785  en effecte na regten Actum Harderwijck den 29. septemb. 1785 
  Lectum et Recognitum 
     6. januar. 1786. 
 Voor De Meester en Apeldoren Schepenen compareerden Willem van der  
 Horst     Aaltje van der Horst Hendrik van der Horst en Lambert  
 van der Horst welke als voorvanks regt is, verburgt hebben het erfhuijs van 
 haar moeder Jannetje Lammers, wed: van Jan van der Horst, en zijn ten dien eijnde 
 burge gebleven Rijket van Otterlo, en Noldus de Lange mede hier tegenwoordig 
 onder belofte dat de eerste Comparanten hunne Borge voor alle namaning sullen 
 bevrijden. actum Harderwijck den 5 Januar. 1786 was getekent Willem de Meester 
 J.H. Apeldoren 
 Voor deselve Schepenen compareerden Lambert van der Horst, Hendrik van 
 der Horst en Aaltje van der Horst tot Amsterdam woonagtig welke  
 bekenden te constitueren en volmagtig te maaken kragt deser 
 R. van Werven Roeijdrager der stad Harderwijck ten einde om 
 ter Comparanten interesse te behartigen in en omtrend den boedel 
 en nalatenschap van wijlen haar moeder Jannetje Lam- 
 mers weduwe Jan Willemsen van der Horst om huijs en hof te verkopen 
 transport in forma te doen penningen te ontfangen, daar voor te 
 quiteren uijt die penningen benevens de verdere erfgenamen 
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 de schulden des boedels te betalen daar omtrend verder te doen het geene de 
 natuur der saken sal komen te vereijschen, voor alle namaningen 
 de koperen te wagten en te wharen, daar voor de personen deser 
 Comparanten te verbinden, daarvoor te caveren als erfkoop regt is 
 en verders te doen en te laeten geschieden het geene de Comparanten 
 selve in persoon souden kunnen en moeten doen met belofte van 
 ratihabitie en indemniteijt onder verband en submissie als 
 na regten mits de geconstitueerde verpligt blijve te doen 
 behoorlijk bewijs rekening en reliqua actum Harderwijck 
 den 5. januar. 1786. 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Willem Fijnvan- 
 draat en Albertus Huijsman tijdelijke Diaconen van de Gereformeerde 
 nederduijtsche Gemeente binnen dese stad, en verklaarden in haare 
 qualiteijt in het openbaar in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkoft, en kragt deser te cederen en transporteren aan Rijkt Jan Apel- 
 doren en Elbarta Wessels ehelieden en haare erven een huijs staande bin- 
 nen dese stad aan de wal naast de schuur van kooperen ter eenre 
 en het huijs van Peter Renden ter andere sijde, zijnde de bewoond 
 geweest door Trijntje Elberts, sulks voor een somma van vijf en sestig 
 Caroli guldens vrij geld, waar van Comparanten in haare qualiteijt bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofde voorsr huijs te wachten en te wha- 
 ren vrij van verponding, en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoop 
 regt is onder verband en submissie als naa regten Actum Harderwijck missie 
 den 11. januar. 1786 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Hen- 
 drik Jansen en Anna Geertruijd Huijsman Ehelieden, dewelke 
 bekenden voor sig en haaren Erven op den 12. april 1768 ingevolge 
 obligatie daar van zijnde opgenomen en ter leen ontfangen te 
 hebben van mr H.J. Schrassert, in qualiteijt als volmagtiger 
1786. 20. januar  van den Heer Adolff Ambrosius Markeloff een somma van 
geprothocoll ten nieuwe  drie hondert Car guldens tegens een jaarlixe interesse van 
prothocol. Rubr Wullewevers vier gelijke guldens ten hondert, en om daar mede te conti- 
straat fo 219  nueren tot de finale restitutie en aflossinge des ge- 
 seiden capitaals toe, welk aflosse alle jaar soude kunnen 
 geschiedden mits van de eene of andere sijde een half jaar 
 bevorens opgeseijt of opgeeijscht zijnde, onder verband van onse 
 persoonen en goederen, met submissie als na regten, en ver- 
 klaarde voorñ Comparanten bij desen tot meerder securiteijt 
 van voorñ capitaal ad drie hondert guldens op den 12 April 
 1768 genegotieert en bij ons ontfangen, en renten aan Vrouwe 
 Antonetta Schrassert Douariere Markloff als erfgenaam 
 ex testamento van wijlen voorñ Heer Adolff Ambrosius 
 Markloff te verbinden en tot een speciaal onderpand te stellen 
 1. ons huijs bij ons self bij ons selff bewoond werdende 
 staande en gelegen in de wullewevers straat 2. ons 
 werkhuijs met sijn aankleven van dien als ketels etc. staande 
 en gelegen in het Vleeschhouwers steegje mede bij ons gebruijkt 



 
634

ORAH 155  1786 fol. 312 
 
 werdende om aan deselve alle hinder en schade te konnen 
 verhaalen met submissie als naa regten. actum Harderwijck 
 den 20. januar. 1786 
 Voor Scheltinga en Apeldoren Schepenen compareerden O.H. Jant- 
 sen en Anna Geertruij Huijsman Ehelieden, en bekenden wegens 
 geleende en haar verstrekte penninge opregt en deugdelijk schuldig 
 te wesen: 
1786. 21, januar  1o aan de erven van wijlen de Heer en Mr H.H. van den Heuvel en 
geprothocoll. ten  D. Boonen ijder een somma van vijf hondert guldens dus te 
nieuwe prothoc Rubr saamen een duijsent guldens te verrenten, en onder conditien, als 
Wullewevers straat  bij de obligatie van den 9. jan. 1783 is vermelt ac no relatio. 
fo 219 en Hoven fo 40 VS  2o aan den Heer mr H.J. Ardesch qq eene summa van een hondert 
 guldens volgens handschrift van d. 13. meij 1777 quorsum relatis 
 3o aan denselven Heer en mr. H.J. Ardesch qq eene somma van een 
 hondert en vijftig gulden vermogens handschrift daar van zijnde quo 
 relatio 
 4o aan den Heer Hendrik Luberti .of ordre eene somma van seven 
 hondert en vijftig guldens, vermogens een geaccepteerde wissel : d 17. Febr 
 1785 met de interesse ad 5. per cent. 
 5o aan de minderjarige Truijdje van Enteren eene summa van 
 vier hondert guldens vermogens volgens handschrift daar van zijnde d.d. 3 januar 1785 
 6o aan de erven van wijlen den Predikant Wijnstok een somma van drie 
 hondert guldens, vermogens handschrift daar van zijnde 
 7o aan Eijbartus Apeldoren een somma van vierhondert guldens ad drie en ½ 
 per cent volgens handschrift daar van zijnde. 
 Tot securiteijt van welcke penningen respective, de Comparanten hebben 
 verbonden haare personen en goederen, en met haare vrije wille 
 naa volkomen informatie van verwillekeurings regten der selver gerede goederen 
 bij parate executie en aankeringe, verwillekeurt hebben, doende 
 sulks kragt deser geene van dien goederen uijtgesondert. 
 Voorts verklaren deselve Comparanten in eventum mede tot een speciaal 
 onderpand te stellen alle haare ongerede goederen in dese stad, en schependom 
 ervintelijk en wel haar huijs en erve in de wullewevers straat, met het werk 
 en agterhuijs in de Vleeschhouwers steeg uijtkomende, soo en als het een en de 
 andere bij haar selfs gebruijkt en bewoont werd, als mede de Hof buijten dese 
 stad soo als bij haar swlfs gebruijk werd, ten eijnde om aan het een en andere 
 ten allen tijde alle hinder en schade te kunnen verhalen, met renunciatie van 
 alle exceptien, den inhout deses contrarierende actum Harderwijck 21. januar 
 1786 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Cornelis Verhoef en 
 Maria Brantsen Ehelieden en bekenden verkogt te hebben en alnu 
 kragt deeser te cederen en transporteren en in vollen eigendom over 
 te geven aan en ten erflijken behoeve van Albert Hammink en Jo- 
 hanna van Veelen Ehelieden een huijs en erve staande binnen dese stad 
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 in de kleine haver haver straat naast de schuur van mr. Jacobus  
 Apeldoren met alle des selfs ap en dependentie lusten en lasten 
 niets daar van uijt gesondert, doende in ords jaarlijkse verpon- 
 dinge behalven de stads stuijvers f 1 – 16 – 10 en aan straat geld 
 tien stuijvers, en sulks voor de summa van vierhondert en veer- 
 tien guldens blijvende de kosten van transport en den 
 50. penñ ten laste van de kooperen van welke koopspenn. 
 sij Comparanten bekenden ten vollen betaald en voldaan 
 te zijn. Belovende over sulks dit verkogte parceel te sullen 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt daar van 
 aftedoen, het selve te suijveren van de verpondinge ordinaris 
 tot over het jaar 1782 en het straatgeld verschenen 1. Meij 1783 
 alles verder ingevolge conditien onder ons gemaakt en onder 
 verband en submissie als naa regten actum binnen 
 Harderwijck d. 17. Januari 1786 
1786 18 januar  Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Albert Hammink 
geprothocoll. ten nieuw  en Joanna van Veelen Ehelieden, dewelke bekenden wegens 
prothocol. Rubr Wulle  opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt en 
Weversstraat fo 263.  deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer Everard Scheidius 
 en Vrouwe Gardina Abigael van Been Ehelieden de 
 somma van twee hondert vijf en twintig Caroli guldens 
 ad 20. stuijvers ’t stuk, van welke somma sij Comparanten 
 beloofden s’jaarlijks en op elke verschijndag, waarvan heden 
 over een jaar d’eerste sal zijn, te sullen betalen een interesse 
 van drie gulden en tien stuijvers van elke hondert guldens 
 en inval sij Comparanten de gemelde interesse niet niet 
 binnen ses weeken naa elken naa elken verschijndag mogten 
 voldaan hebben, beloofden sij Comparanten in dat cas vier gelijke 
 guldens van elke hondert guldens jaarlijks tot rente te 
 sullen betalen, en daar in te continueren tot de finale 
 aflosse en restitutie van ’t capitaal selve toe, welke 
 aflosse alle jaar sal kunnen, en mogen en moeten geschieden 
 mits een vieren deel jaars voor den verscheijnsdag van een van 
 van beide zijden behoorlijke denunciatie gedaan werde 
 Tot securiteijt van welk boven gemelde capitaal alle 
 daar op te verschuldene interesse en in cas van wanbetaling 
 alle aan te wendene kosten zij Comparanten verleenden hunne 
 personen, alle hunne gerede en ongerede goederen, stellende 
 boven dien tot meerder sekerheijt tot een speciaal onderpand 
 hun huijs en erve staande en gelegen binnen dese stad, in de kleij- 
 ne haverstraat, naast de schuur van Mr Jacobus Apeldoren 
 ter eenre en het erve van Roelof Arents ter andere sijde, soo als 
 het selve thans door Comparanten selve bewoond werd, om ook alle 
 hinder en schade daar aan te kunnen verhaalen alles onder verband 
 en submissie als naa regten onder renunciatie van alle tegen 
 strijdige exceptien, in specie van de exceptie van ongetelden 
 gelde welkers inhout en kragt sij Comparanten zig mits dese  
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 geinformeert hielden. Actum binnen Harderwijck den 18 Januar 
 1786 
 Voor deselve Schepenen compareerden Albert Hammink en Johanna  
 van Veelen Ehelieden, en verklaarden in eenen vast en stedige erfkoop 
 uit de hand te hebben verkogt, en kragt deses te cederen 
 en transporteren aan de WelEd H.geleerd Heer Everard Scheidius 
 en Vrouwe Gardina Abigael van Been Ehelieden en haarer Erve 
 of regt verkrijgende, haar huijsje staande en gelegen binnen dese stad 
 achter de muur, naast het huijsje van Peter van Loenen ter eenre 
 en een huijsje deser stad ter andere sijde, thans bewoond werdende 
 door Klaas van Bekbergen en sijne huijsvrouw gevende s’jaars 
 lijks aan straat en pomp geld te saamen vijf stuijvers, en sulks voor 
 een summa van een hondert vier en negentig guldens en tien stuijvers, waar 
 van Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
 dies voorschreven huijsje te wachten kommervrij en alle voorpligt 
 en ongelden tot over den jaare 1785 ingesloten daar van aftedoen 
 als erfkoop regt is onder verband en submissie als naa regten 
 actum in Harderwijck d. 18. januar. 1786 
1786. 24. januar  Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerde 
geprothocoll ten  Juffer Wilhelmina Susanna Abercrombi, welke verklaarde 
nieuw. prothocoll  voor sig en haare erven wegens opgenomen en ontfangen penningen 
Rubr. Hoogstraat  schuldig te wesen te wesen aan den Heer Willem Wilbers 
fo 174.  oud predicant op batavia en sijn erven, een summa van ses 
 hondert caroli guldens ad twintig stuijvers ’t stuk, waar voor sij 
 Comparanten beloofden jaarlijks op de verschijndag heden over 
 een jaar de eerste ). voor rente te sullen betalen drie gul- 
 den en tien stuijvers van ijder hondert gulden, en daar mede te 
 continueren tot de volle aflosse toe, die alle jaar op den 
 verschijndag sal kunnen geschieden mits een vierdeel jaar bevo- 
 rens van d’eene of andere sijde opgeseijt of opgeeijscht zijnde 
 Tot securiteijt van voorsr capitaal verbinde Comparante haar 
 huijs en erve staande binnen dese stad in de hoogstraat 
 naast de schuur van de weduwe Evert Elbertsen ter eenre 
 en de plaats van Jacobus Kuijpers ter andere sijde door Hen- 
 drik van Raalte en Gerretje van Asselt op den 13 Meij 1785 
 aan haar Comparante getransporteert, benevens de helft in 
 een schuur staande agter tussen de huijsen en erven van 
 dese Comparante, om aan een en ander te kunnen ver- 
 halen alle hinder en schade en on overhoopten kosten en agter agter 
 stedige renten onder submissie van haar persoon en goederen 
 met renunciatie van alle exceptien dese contrarierende 
 in specie van ongetelden delde actum in Harderwijck den 24. Janua- 
 rij 1786. 
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1786 geprothocoll. ten 
nieuw. prothocol Rubr  Voor De Meester en Schrassert Schepenen compareerden Gerret 
smeepoorterbrink fo 54.  Hartgersen en Beeltje Jans ehelieden welcke bekenden wegens 
 opgenomen en ter leen ontfangene penningen opregt en 
 deugdelijk schuldig te weesen, aan en ten erflijken behoeve 
 van de weduwe Jacob Jansen eene somma van een 
 hondert en vijf en seventig gulden, waar voor Comparanten 
 beloofden jaarlijks op de verschijndag (: heden over een jaar d’eerste :) 
 te sullen betalen drie gulden en tien stuijvers van ijder 
 hondert, dus in ’t geheel f 6 – 2 – 8, daar mede te continueren 
 tot de volle aflosse toe, die alle jaar op de gemelde ver- 
 schijndag sal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar bevorens 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van capitaal 
 rente en onverhoopte kosten verbinden Comparanten 
 haare personen en goederen in specie haar lieder huijs staande 
 binnen dese stad op de smeepoorterbrink tussen de 
 huijsen van Willem de Wijs ter eenre en Hendrik Nijhof ter 
 andere sijde, met renunciatie van alle exceptien dese 
 eenigsints contrarierende in specie die van ongetelde gelde 
 actum Harderijck den 17. Januar. 1786 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerden Andreas  
 Apeldoren en Reijnier Reijniersen tijdelijke Provisoiren 
 van het Pesthuijs als hier toe door de Magistraat deser 
 stad geautoriseert, en bekennen wegens opgenomen en ter 
 leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 
 te wesen aan het St. Nicolaï of Cramers Gilde binnen 
 dese stad de summa van drie hondert Caroli guldens 
 ad 20. stuv het stuk, belovende daarvan jaarlijks op de 
 verschijndag, heeden over een jaar d’eerste te sullen beta- 
 len twee gulden en tien stuijvers van ijder hondert, en daar mede 
 te sullen continueren tot de volle aflosse toe, welcke alle 
 jaaren op geseide verschijndag sal kunnen geschieden mits 
 een vierde van een jaar bevorens van d’eene of andere sijde 
 opgeseijt of opgeeijscht zijnde. Tot securiteijt van voorsr capitaal 
 renten, en kosten verbinden Comparanten in haar voor aangetogen qualiteijt 
 alle de goederen en inkomsten en jaarlijkse revenuen voorgem. 
 Pesthuijs competerende om daar alle hinder en schaade te kunnen 
 verhaalen onder verband en submissie als naa regten en met renunciatie 
 van alle exceptien actum d. 26. januar. 1786 
 Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen loofden en wierden borgen 
 voor het Erf en sterfhuijs van wijlen Cornelis Apeldoren en Maritje  
 Reijers ehelied Peter Pater en Geurt van Dijk beide Burgers 
 deser stad, des beloofde Harmtje Apeldoren en Frankje Apel- 
 doren sig mede soo veel nodig sig sterk makende voor haar 
 absente man Timen Barrenstein als kinderen en erfgenamen 
 van haar voorñ ouders dese haar burgen te vrijen en gua- 
 randeren als recht is onder verband en submissie als na regten 
 actum d. 27 januar 1786 
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 Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerde Harmtje  
 Apeldoren Dogter en voor de halfscheid mede Erfgenaam van wijlen Cor- 
 nelis Apeldoren en Marretje Reijers in leven Ehelieden, en verklaarde bij 
 dese tot volmagtigers te constitueren Peter Pater en Geurt van Dijk 
 wonende alhier ten einde om naamens Comparante te verkopen en 
 transporteren haar geregte aanpart aan haar huijs binnen dese stad 
 in de Vehe straat staande en bij Peter Olofsen in huijs gebruijkt werd, 
 de koopspenningen te ontfangen en daarvoor quiteren belofte van wharing 
 te doen, voorts alle te goede zijnden boedels penningen te innen en ontfan- 
 gen, ’t zij in der minne of met middelen regtens, en alles tot den uijteinde te 
 vervolgen, en wijders alle saaken deses boedels waar te nemen en te doen 
 het geen Comparante selfs present zijnde soude konnen en mogen 
 doen, met magt van substitutie onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt onder verband en submissie als na regten 
 mits geconstitueerde sal doen rekening en reloqua actum den 
 27. januar 1786 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvang regt is Joseph Teekman en Harmen Molenberg voor het 
# des beloofden Teunis Bessel- erf en sterfhuijs van Gerretje Besselsen van Keulen # Geertje 
sen van Keulen  Besselsen van Keulen, Wijmtje Besselsen van Keulen en Maartje  
 Mingelen als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinde- 
 ren bij wijlen Reijer Besselsen van Keulen voorsr. Burgen te vrijen 
 en guaranderen als erfhuijs regt is onder verband van haare personen 
 en goederen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den. 31. januar. 1786 
 was getekent W. de Meester. M.S. van Cooth 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerden Jacobus Willem  
 Kuijpers en Maria Anna Cornelia van Boxel Ehelieden en verklaarden 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en dienthalve te 
 transporteren aan Mevrouw Cornelia Cores weduwe van den Heer Aber- 
 crombie en haare Erven een huijs en erve staande binnen dese stad 
 in de grote marktstraat naast het huijs van Evert Hoojberg en dat 
 van Gerret Martensen tans bewoond wordende door Rutger Molenberg 
 en Henricus Bosch met alle sijn regt en geregtigheijt, doende 
 in ordinaris verponding behalven de stads stuijvers f 3 – 10 – 2 voor 
 een summa van ses hondert ses en twintig guldens, waar voor 
 in betaling sal verstrekken een obligatie ten behoeve van 
 Andre Stolte groot drie hondert guldens welke de kooperse voor 
 haar rekening neemt, en drie hondert ses en twintig guldens in contanten, 
 dus bekenden, Comparanten daar van voldaan te zijn, belovende over sulks 
 voorschr huijs en erve met alle regt en geregtigheit als voor- 
 schreven te wachten en wharen kommervrij en alle voorpligt en wel 
 de verponding over 1784, straatgeld tot den 1o Meij 1786 en het 
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 heerstedegeld tot ult. junij 1786 aftedoen als erfkoop regt is 
 onder verband en submissie als na regten actum den 31. januarij 
 1786 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden mejuffer 
 Geertruij Heurdt, in desen soo veel nodig geassisteert met mr 
 H.J. Ardesch als haaren gekoren momber, en verklaarde 
 in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren 
 en magtig te maken kragt deses den Heer en mr Johan  
 Schrassert momber des Furstendombs Gelre en Graafschap 
 Zutphen, en advocaat voor den Hove in Gelderland, ten 
 einde, om op versoek en namens de Comparanten gerigt- 
 telijk te doen openen soodane besloten testamentaire 
 dispositie als nevens Johanna Charlotta Verschuur 
 in leven douariere van de Heer Steven Reijnier Brandt 
 te Arnhem gepasseert heeft, en onder den Heer Gecon- 
 stitueerde berustende is, die aperture, daar en soo het 
 nodig sal zijn naa costume locaal te besorgen, de- 
 selve dispositie met de acte daar toe behorende, te 
 laaten registreren, en in allen opsigte observatis 
 observandis ac prostitis presvandis te doen en laeten 
 geschieden het geene de juffer Comparante sekfs pre- 
 sent zijnde, soude konnen, mogen of moeten doen 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt onder verband en submissie als naa 
 regten actum den 9. Februarij 1786 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerde Juffer Geertruij  
 Heurdt te kennen gevende hoe dat onder haar Ed was 
 berustende sekere testamentaire dispositie door 
 wijlen Vrouwe Johanna Charlotta Verschuijr weduwe 
 van de Heer Steven Reinier Brandt op den scholtis 
 des Ampts Ede mr. E.J. Ammon en Geerfde Gerigts 
 lieden den 22. Augus 1781 beslote gepasseert en mits dien 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maken mits dese Elbert  
 Aalten ten einde om voor den Scholtes des Ampts 
 Ede en Gerigtslieden te vertonen over te geven en doen ope- 
 nen die voorsr testamentaire dispositie, en geopent zijnde 
 daar van te versoeken registrature, en wijders daar omtrend 
                            te doen en laeten geschieden ’t geen Juffer Comparante selfs pre- 
 sent zijnde soude konnen of moeten doen onder beloften 
 van ratihabitihabitie en indemniteijt en met verban. 
 van haar persoon en goederen alles ten effecte als na 
 regten actum 18 Februar 1786 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerde Gerret  
 van Voorst en verklaarde in een vast en stedigen erfkoop uijt den 
 hand te hebben verkogt, en kragt deser te cederen en transpor- 
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 teren en in vollen eijgendom over te geven aan Evert Hoojberg 
 en Hendrikje Poel ehelieden ende haare erven een gedeelte of 
 ongeveer half scheijt van sodane huijs of vishang staande aan het 
 eijndt van de hoogstraat deser stad als door verkoper geheel op den 
 30. November 1784 publijcq was aangekogt en zijnde dit ’t gedeelte 
 langs de plaats van de wed Gerret Hesselen bij Tijmen Hoojberg 
 tans in gebruijk, en sulks voor een summa van negentig guldens 
 vrij geld, daarvan de Comparant bekent voldaan en betaalt te wesen, de 
 ongelden of lasten als verpondinge, straatgeld en verdere gemene 
 lasten op dit gehele parceel zijnde, sullen op de helft zijn en blijven 
 verdeelt, en door kopere en verkoper ieder hun halfscheijt, jaarlijks 
 moeten voldaan worden, zijnde deselve gesuijvert van d’ordinar. verponding 
 1783 en de gemene lasten tot over 1784. de tusschen en hang good 
 als mede de binnenmuuer blijft in gemeenschap. actum d. 18. Febr. 1786 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen compareerden Cornelis Aaltsen 
 en Hester Platius Ehelieden beijde haar verstand en uijtspraak ten 
 vollen magtig, en verklaarden uijt overdenking van de broosheijt deses 
 levens voornemens te zijn over haare tijdelijke goederen in deser voegen 
 te disponeren, dat sij uijt bijsondere reden en haar daar toe bewegende 
 uijt een vrije wille prolegateren en vooruijtmaken aan haar soon 
 Frederik Cornelissen haar huijs staande op de Vismarkt, soo als 
 bij haarlieder bewoond werd, sonder eenige meubelen of eenig ander 
 huijsraad, sullende voor het overige met sijn broeders en susters door 
 deijlen, nog verpligt wese daar voorijts uijts uijttekeren, willende 
 en begerende dat dese haar uijtterste wille sal gelden als testa- 
 ment, legaat, codicil of andere betere forme, soo als best naa 
 regten soude kunnen bestaan 
 Des t’oirkonde is dese bij ons getekent en besegult binnen Harderwijck 
 den 20. Februar 1786, was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekent D. Boonen J.H. Apeldoren 
 Voor Boonen en De Meester Schepenen compareerden Cornelis 
 Aaltsen en Hester Plantius ehelieden beijde gesond van verstand 
 schoon de laatste siek te bedde leggende en verklaarde uijt sonder- 
 linge liefde en affectie, die sij malkanderen toedragen elkanderen 
 toedragen, elkanderen en den een den anderen reciproselijk te legateren 
 bemaken en verspreken de tugt en het vrugt gebruijk van alle der- 
 selver natelaten gerede en ongerede goederen actien en crediten 
 niets uijtgesondert, ten einde om sijn of haar leven lang des eerst 
 overledens nalatenschap in tugt sal hebben en gebruijken mogen 
 begerende dat deses al gelden als testament, acten van tugt of soo 
 en als best sal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen desen getekent en besegult in Harderwijck 
 den 24. Februarij 1786 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekent D. Boonen  W. de Meester 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepen compareerden den Hr. en Mr A.P.  
 van Westervelt en Vrouwe A.M. Jordens Ehel. tutore marito 
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 en verklaarden kragt deses volmagt te maken mr. E.J. Am- 
 mon Scholtis des Ampts Ede, ten einde namens de 
 Compart. bij de Camere van Rekening in Gelderland te ver- 
 soeken investiture van een erf en Heerengoed in den 
 Ampte van Ermello Buurschap Leuvenum gelegen en 
 van de Hr en Vrouwe Erkelens aangekogt, gelijk mede de 
 oprukkinge van alle andere Heeren goeden den Heer en 
 Vrouwe Compartn sampt of ieder in ’t bijsonder gehorende 
 ook de approbatie van soodane Huijwlijx voorwaarden 
 als tusschen Compartn zijn opgerigt, voor soo verre de 
 dispositie daar in vervat, de Heeren goedere concerneert 
 voorts om in deselve of volgende gevallen der selver 
 persoonen te samen of ieder afsonderlijk aan opgemelde 
 Camere ten opsigte der Heeren goederen en het geene 
 omtrend deselve sal dienen verrigt, en gedaan, te vorden 
 te representeren, en datgene te doen het welke compt 
 present zijnde, soude kunnen mogen en moeten doen 
 Alles met belofte van goedkeuringe en schadeloos hou- 
 dinge, ceterisque sub clausulis de jure solitis ac ne- 
 cessarus, onder verband en submissie als na regten 
 actum den 27. Februar 1786 
 Voor deselve Schepenen compareerden de Hr en mr. P.F.  
 van Erkelens en Vrouwe A.G.M. van der Merwede van  
 Muijlwijck Ehel. tutore marito, en verklaarden in de 
 bestendigste forme regtens volmagt te maaken 
 mr. E.J. Ammon Scholtis des Ampts Ede ten eijnde 
 aan de camere van rekening in Gelderland te versoeken 
 approbatie van de verkopinge van het Erve en 
 Heeren goed genaamd ……………….met alle de 
 daar bij en onderhorende landerijen en Houtgewassen en mede 
 in een vijfde in de Haselaar heg in den Ambte van Ermelo Buur- 
 schap Leuvenum gelegen, als mede ter selver camere be- 
 hoorlijke transport te doen van opgem goed aan den Heer 
 en Mr. A.P. van Westerveldt en Vrouwe A.M. Jordens, alsoo 
 de koopspenningen ad vijf duijsend vijfhondert guldens be- 
 taald en voldaan zijn, zijnde dit goed belast met eene 
 verpondinge naa ‘t Quohier van f 9 – 4 – 7. thins in het Ermello- 
 sche Boek fol. 192 f. 192 f: - 6 – 14 Herengeld fo. 26 f 1 – 3 
 en voorts de sesjarige oprukkinge te suijveren de 
 verpond naa het quohier over 1783 en de verdere lasten over 
 1784 onder wahtinge en wharinge onder verband en submissie 
 als na regten. Alles onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt daar toe verbindende hunne personen en goederen 
 als na regten actum den 27 februar. 1786 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen loofden en wierden  
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 wierden Borgen als voorvanks regt is Roelof Jaager en Berend  
 Harmsen van den Emster voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
 Mevrouwe Johanna Charlotta Verschuur in leven weduwe 
 van den Heer Steven Reijnier Brant, alhier overleden, des be- 
 loofde Juffer Geertruijd Heurt als eenige en universele 
 erfgenaam ex testamento voor Heeren Schepenen der stad 
 Arnhem den 6. decemb. 1777. gepasseert, dese haare voorñ 
 Borgen te vrijen en guaranderen als regt is onder verband en sub- 
 missie als naa regten. Actum den 3. Maart 1786. 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvank regt is Tijs Willemsen en Gerret Aaltsen voor het Erf 
 en sterfhuijs van Lubbert Franken des beloofden Aald Jochemsen 
 en Frank Jochemsen te saamen voor een vierde part, Wouter Evertsen 
 sig sterk makende voor sijn moeder Jannetje Franken voor een vierde 
 part, Willem Wouters sig sterk makende voor sijn moeder Lubbertje  
 Franken voor een vierde part Frank Aardsen, Willem Aardsen 
 Jan Aardsen en Jannetje Aardsen saam voor een vierde part Erfge- 
 namen van voorsr geseide Lubbert Franken voorsr. Borgen te sullen wagten 
 en wharen als erfhuijs regt is actum Harderwijck den. 7. Maart 1786 
  
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Hendrik van Raal- 
 ten en Gerretje van Asselt Ehelieden en bekenden in een vasten en stedi- 
 gen erfkoop te hebben verkogt en kragt desen te cederen en transporteren 
 aan en ten erflijke behoeve van mr. Abr van de Graaff secretaris 
 deser stad een halve kamp genaamt de koeken kamp gelegen in 
 de Jonkeren Enck aan de Enge steeg tisschen de hage van de 
 kinderen van Burgermr. Apeldoren ter eenre, en de hage van den 
 koper ter andere sijde, schietende aan de camp van de stad ge- 
 naamp vane velt 1. kamp van de stad voor een somma van een 
 hondert en vijftig gulden vrij geld waar van Comparanten bekenden voldaan 
 en betaalt te zijn doende in ordinaris verponding met de stad stuijver 
 tien stuijver en 10 penñ des beloofden voorsr kamp te wachten en wharen kommer 
 vrij, waar onder meede begrepen is het houtgewas daar op 
 staande, als mede de heg staande aan weerskanten, en nemen 
 aan de verponding te zuijveren tot dato deses actum Harder- 
 wijck den 9. Maart 1786 
  
 Voor Boonen en Schrassert Schepenen compareerden de Hoog Welgb. 
 Heer Burchard Johan Baron van Deneke in huijwlijk hebbende 
 Vrouwe Johanna Esther dú Peijrouw bevorens Douariere 
 van den Hoogebr Heer Burchard van Deneken, zijnde deselve Vrouwe 
 met haar man geassisteerd, en door den selven tot het passeren 
 deeser speciaal geauthoriseert, wonende Comparanten alhier 
 te Harderwijck en verklaarden te consenteren in het huwelijk 
 het geen haar Vrouw Comparantes meerderjarige Dogter de 
 Hoog. welgebr Jonkvrouw Adelaide Marie van Deneken, woon 
 agtig te Amsterdam, voornemens is aan te gaan met den WelEdele 
 gebr. Heere Jan Petrus Scholten van Aschat, opper commissa- 
 ris van de Havenen en waalen der stad Amsterdam en mede 
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 aldaar woonagtig. En aangesien het hun Comparanten niet convenieert 
 om na Amsterdam te rijsen om haar Vrouw Comparanten  
 voorñ Dogter bij het aantekenen der huijwlijks geboden 
 te assisteren mits dien versoeken authoriseren en qualificeren 
 sij Comparanten de Ed. Heeren Commissarissen van Huijw 
 liksaaken alle andere die tot Amsterdam tot het 
 aantekenen der huijwlijks gebooden sullen zijn gequalificeert 
 haar Vrouw Comparantes voorñ Dogter Adelaijde  
 Maria van Deneken, omtrend de aantekening haarer 
 huijwlijkse geboden met voornoemde Heere Jan  
 Petrus Scholten van Aschat, alle expeditie gelieven 
 te laeten wedervaaren. actum Harderwijck 22. Maart 
 1786 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen loofden en  
 wierden Burgen als voorvank regt is Hendrik Nijhof 
 en Hendrika Jansen voor het erfhuijs van Cornelia Aalberts 
 des beloofde Lubbertus Gerritsen als weduwenaar en boedel 
 houder van voornoemde Cornelia Aalberts, soo verre hem die  
 Boedel mogte aangaan voorsr. Burgen te vrijen als 
 Erfhuijs regt is te whaaren en guaranderen als 
 naa stad regten behoort onder verband van sijn 
 persoon en goederen ter submissie als na regten actum 
 Harderwijck den 24 Maart 1786 
 Voor Pannecoeck en Apeldoren Schepenen cpmpareerden mr Hendrik  
 Johan Ardesch Scholtis des Amps Ermelo, als in huijwlijk heb- 
 bende Vrouwe Jacomina Joanna de Meester, en sij Vrouwe 
 Jacomina Joanna de Meester selve met haar gemelde Man 
 geassisteert, en door sijn Ec tot het passeren deses speciaal ge- 
 autoriseert, Mr Willem de Meester onse mede Raads Vriend 
 en Alida Henrica Sophia de Meester zijnde meerderjarig en 
 ongehuwd, geassisteert met de Heer Reijnier Reiniers als in 
 desen haar gekooren Momber, zijnde sij Vrouwe, Heer en Jonk- 
 vrouwe Comparanten Jacomina Joanna de Meester, Wilhem  
 de Meester en Alida Henrica Sophia de Meester met en  
 benevens hunne nog levende suster Vrouwe Cornelia Ma- 
 ria de Meester, Huijsvrouw van mr Jan Hendrik Rouwenhof 
 Burgermeester der stad Elburg, en hunne overledene suster 
 Vrouwe Mechtelt de Meester in der tijd getrouwt met de 
 Hr. mr. Fredrik Robert Toewater geweest de eenige nagela- 
 ten kinderen en erfgenamen van wijlen hun vader mr. Nicolaas  
 Willem de Meester in leeven Burgermeester deser stad, in huijwlijk 
 verwekt bij nu mede wijlen Vrouwe Geertruijd Joanna Toewater 
 en hebbende alsoo bij onderhandsche scheijding den 22. november  
 1768 tusschen hun en hunne genoemde Vrouwe Moeder opge- 
 rigt en getekent den eijgendom ijder voor een vijfde part in het 
 nagemelde parceel bekomen, dus voor drie vijfde parten, en 
 nog als door het kinderloos overlijden van even gemelde hun 
 Comparanten Suster Vrouwe Mechtelt de Meester in leven huijs- 
 vrouw van en blijkens onderhands contract antenuptiaal, den 
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 9. maart 1770 binnen Harderwijck gesloten en getekent, buijten 
 gemeenschap van goederen getrouwt is geweest met mede voormelde 
 Heer mr. Fredrik Robbert Toewater, met en benevens bovenge- 
 dagte hunne suster Vrouwe Cornelia Maria de Meester 
 Huijsvrouwe van de Heer mr. Jan Hendrik Rouwenhof te 
 saamen eenige erfgenamen van deselve Vrouwe Mechtelt de  
 Meester aan wien bij de voorgedagte acte van scheijdinge ge- 
 lijk een vijfde part in dit parceel was toegedeelt geworden, en 
 wesende de respective Vrouwe Heer en Jonkvrouwe Comparanten 
 alsnog eijgenaars van drie vierde parten in het nagemelte par- 
 ceel het welcke lijkens acte van quitantie den 8. julij 1733 ten 
 overstaan van de Notaris Isaak Angelkod en getuigen te Amster- 
 dam gepasseert van boven genoemde hunne heer vader Mr. Nicolaas   
 Willem de Meester door des selfs gewesene voogden vrij eijgen 
 is afgegeven geworden, als d’eenigen soon en erfgenaam abasites- 
 tato van des selfs vader de Heer Wilhem de Meester 
 die den eijgendom van dit parceel had bekomen uijt ordinaris quijt- 
 schelding van dato 20 april 1711. 
 dewelcke verklaarden te constitueren en magtig te maaken 
 de heer Samuel Elter, notaris te Amsterdam, specialijk omme 
 voor en in naame van hun Heer en Vrouwe en Jonkvrouwe 
 Comparanten te compareren voor de Ed. Achtbare Heeren 
 Schepenen der selver stad, en aldaar na stijle locaal namens 
 hun Comparanten in voorschreve relatie en qualiteijt mede 
 te transporteren op te dragen en quijt te schelden aan de 
 Heer Coerardus Cornelis Tielenius Kruijdhof hun aandeel 
 of drie vierde parten in een huijs en erve staande en leggende 
 binnen gemelde stad Amsteldam op de Cingelaan de west zijde 
 tussen de Gasthuijs moole steeg en warmoes gragt van 
 ouds genaamt de Appelboom, daar de crocodil uijtgehangen heeft 
 den 27. februarij jongstleden in publijcque vijling aldaar voor het 
 geheel aan den selven tot en voor een somma van dartig duijsent 
 vierhondert guldens verkoft, omme voorts de koopspenningen 
 van dien voor hunne Comparanten aandeel mede te ontfangen 
 en te bekennen daar van al voldaan en wel betaalt te zijn, be- 
 lofte van vrijwharinge te doen en daar voor mede hunne personen en 
 goederen te verbinden, domicilium te kiesen, ook te consenteren in 
 het nasien der respective belasting registers, en wijders ter saake 
 voorschreven alles verder en meerder te doen en verrigten dat sal 
 werden vereijscht, en sij Heer en Vrouwe en Jonkvrouwe Comparanten 
 deselve present zijnde soude kunnen mogen en moeten doen 
 belovende van waarde te houden all het geene uijt kragte deses 
 sal werden gedaan ende verigt onder verband als naa regten, mits 
 doende Heer geconstitueerde bewijs rekening en reliqua naa be- 
 hooren d. 22. Maart 1786 
 Voor Schrassert en Van Voorst Schepenen loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is Laurens Bakker en Berend  
 Kock beiden alhier woonagtig voor het erf en sterfhuijs 
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 van wijlen Jan Coopsen des beloofde Gerrit Coopsen soon en 
 eenige erfgenaam dese haar voorñ borgen des wegens te 
 guaranderen als recht is onder verband en submissie als  
 naa regten des. t’oirkonde hebben wij Schepenen dese 
 getekent den 23. Maart 1786 
 Voor Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerd O.H. Jansen 
 en Anna Geertruij Huijsman Ehelieden. de welke verklaar- 
 den opregt en deugdelijk schuldig te wesen zijn aan Anthon  
 Morian en Johan Christof Wulfing kooplieden in Lut- 
 tringhausen op naam en firma van Anthon Morian 
 et Compe negotierende 
 1o. de summa van vierhondert en sestig guldens en twaalf 
 stuijvers, zijnde rest van meerder summa wegens door de 
 Comparanten in den jaare 1784 en 1785 gekogte en ontfangene 
 lakens en 
 2o. Nogh de summa van drie en seventig guld en 4. st. wegens 
 soodane kosten als boven gem. heeren Morian en Wulfing 
 genoodsaakt zijn geweest in cas van peijndinge ter 
 voldoeninge van boven gem pretensien tegens Comparanten 
 aan te wenden, dus te samen de capitale summa van vijf- 
 hondert drie en dertig gulds en sestien stuijvers 
 welke capitale summa de Comparanten aan neemen 
 om binnen den tijd van ses jaaren te sullen voldoen en wel 
 in deser voegen, te weten, dat alle jaaren waarvan het eer- 
 ste sal zijn heden over een jaar, en soo vervolgens een hondert 
 guldens in mindering van dese geheele summa sal moeten 
 afbetaalt worden, soo dat de geheele schuld binnen den tijd 
 van ses jaaren na dato deser sal moeten zijn gequeten en voldaan, 
 belovende zij Comparanten inmiddels van het voorschreven 
 capitaal alle jaaren te sullen betalen de intressen gerekent 
 tegens drie guldens van elke hondert guldens jaarlijks, en 
 wel het eerste jaar van het volle, en daarnaa van het 
 resterende capitaal tot de volle en volkomene voldoe- 
 ninge toe en in cas van prolongatie het geen telkens 
 maar voor een jaar zal zijn met gelijke interest, als 
 vooren, van welke prolongatie als mede ook van de op- 
 segging van het geheele capitaal drie maanden voor voor den 
 verschijndag kennis sal moeten gegeven worden 
 Tot securiteijt van welke boven genoemde penningen sampt alle 
                                daarop te verschulde intressen, en in cas van wanbetaling alle 
 aan te wendene kosten sij Comparanten verbinden haare personen 
 en alle haare gerede en ongerede goederen soo thans hebbende 
 als na desen aan te wendene kosten nog te krijgene Sij Comparanten verbinden 
 als naa dese nog te krijgene, en wel alle haare gerede goe- 
 deren actien en crediten actien en crediten bij verwillekeu- 
 ringe parate executie en aankeringe houdende sij 
 Comparanten van verwillekeurings kragt en werkinge 
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 sig volkomen bij deesen geinformeert en stellende sij Comparanten 
 boven dien nog tot een speciaal onderpand. 1o. haar Huis en Erve met 
 alle des selfs toebehoren staande en gelegen binnen dese stad 
 in de Wullewevers straat naast het huijs van Jan Hendrik Bak- 
 ker ter eenre en het huijs van Jan van Luijk ter andere zijde soo als 
 het selve thans door hen Comparanten bewoont en gebruijkt word 
 en 2de een Hof gelegen buijten de Luttekepoord, naast de Hof 
 de Hof van de weduwe A. van Luijk ter eenre en Mr. J. 
 C. Huijsman ter andere sijde, schietende agter tegens de selve aan  
 de Hof van Eijbartus Apeldoren, soo als deselve mede door hen 
 Comparanten gebruijkt wordt om aan het een en ander het boven gem. 
 capitaal met alle daar op te verschuldene intressen en kosten 
 te kunnen verhaalen, zullende Comparanten in cas van geen pre- 
 cise voldoening soo als hier boven gemeld is, gehouden zijn het 
 geheele capitaal op de eerste aanmaning ten vollen te voldoen 
 alles onder verband en submissie als na regten met renunciatie 
 van alle tegenstrijdige exceptien Actum Harderwijck 27. Maart 
 1786. 
 Voor deselve Schepenen compareerden O.H. Jansen en Anna Geertruijd  
 Huijsman Ehelieden, dewelke verklaarden opregt en deugdelijk 
 schuldig te wesen aan Abraham Vinkenra en Gerhardus de  
 Waal kooplieden te Amsterdam negotierende onder de firma 
 van negotie van Vinkelaar en de Waal  
 1o

 de summa van een duijsent een hondert en drie en tagtig guldens 
 zijnde rest van meerdere summa wegens door de Comparanten van 
 tijd tot tijd gekogte en ontfangene koopmanschappen ofte wel 
 het saldo van der Comparanten rekening courant met boven gem. 
 Heeren Vinkenra en de Whaal op den 11. januarij 1785 gesloten 
 2o de somma van vijftig guldens en vier stuijvers wegens sodane ge- 
 rigtelijke en ongerigtelijke kosten als boven gem. Heeren Vinken- 
 ra en de Waal in cas van peijndinge, ter voldoeninge van eerst 
 gemelde pretensie tegens Comparanten heeft aangewend, dus te 
 samen eene capitale summa van een duijsent twee hondert 
 drie en dartig guldens en vier stuijvers, van welke penningen 
 zij Comparanten beloofden s’jaarlijks precies op de verschijndag te 
 sullen betalen eene interesse van drie gelijke guldens van elke 
 hondert guldens van het boven gemelde capitaal, als mede teffens 
 voor elke verschijndag in mindering van het boven genoemt capitaal selve 
 ten minste te sullen betalen de summa van vijftig guldens 
 en daar meede, als mede met de voldoeninge van de interesse voor soo 
 verre het capitaal niet afbetaalt werd te sullen continueren 
 tot de finale voldoening van het capitaal toe sullende egter het 
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 der Comparanten bovengem. Crediteuren vrij staan om alle jaaren het 
 geheele capitaal tegens de respective verschijndagen te kun- 
 nen opeijschen mits indienval drie maanden te vooren behoorlijke 
 denunciatie geschiede, dog inval de Comparanten in gebreke 
 mogten blijven om precies op elke verschijndag de bovengem. inter- 
 essen te voldoen en ten minsten vijftig gulden tot mindering 
 van het capitaal selve te betalen, sullen sij Comparanten 
 verpligt zijn om datelijk op d’eerste aanmaning het gem. heele 
 capitaal samt de interesse als dan verschuldigt, datelijk 
 te betalen. 
 Tot securiteijt van welcke boven genoemde penningen 
 sampt alle daar op te verschuldene interesse, en in cas 
 van wanbetalinge alle aan te wendene kosten sij Compa- 
 ranten verbinden haare personen en alle haare 
 gerede en ongerede goederen, soo thans hebbende als 
 naa desen nog te krijgene, en wel alle haare gerede 
 goederen actien en crediten bij verwillekeuringe 
 parate executie ende aankeuringe, houdende sij Comparanten 
 sig van verwillekeurings kragt en werking bij dese vol- 
 komen geinformeert, en stellende sij Comparanten boven- 
 dien nog tot een speciaal onderpand. 1o. haar huijs en erve met 
 all des selfs toebehooren, staande en gelegen binnen 
 dese stad in de Wullewevers straat naast het huijs 
 van Jan Hendrik Bakker ter eenre, en het huijs van Jan  
 van Luijk ter andere sijde, soo als ’t selve thans door hen Com- 
 paranten bewoond en gebruijkt word. en 2o. een Hof gelegen 
 buijten de Luttekepoort, naast de hof van de weduwe van 
 A. van Luijk ter eenre en die van Mr. J.C. Huijsman 
 ter andere sijde schietende agter tegen deselve aan de 
 Hof van Eijbartus Apeldoren, soo als deselve mede door 
 hen Comparanten gebruijkt word, om aan het een en ander 
 het boven gem. capitaal met alle daar op verschuldene in- 
 teressen kosten schadeloos te kunnen verhalen. 
 alles onder verband en submissie als na regten met renunciatie 
 van alle tegen strijdigen exceptien. Actum Harderwijck 
 den 27. Maart 1786 even na dat de acte ten behoeve van de 
 Heeren Anthon Morriam en Compagnie gepasseert was. 
 Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden de tijde- 
 lijke dijaconen deser stad namens haar alumnus Hilletje  
 Gerrets, voorts Aaltje Rijkers weduwe van Wouter Evertsen, 
 Jan Aardsen, Evertje Jacobs weduwe van Aalbert Willemsen, 
 Gerretje Gerrets weduwe van Steven van Ark, Maria  
 Aardsen, en Heijmen Christiaansen, in huijwlijk hebbende 
 Lammertjen Aartsen, alle te saamen universele erfge- 
 namen van wijlen Cornelia Alberts in huijwlijk gehad 
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 hebbend Lubbertus Gerretsen, en verklaren bij desen, en wel eereerste 
 Comparanten met voorkennis van Heeren overprovisoiren, en vervolgens 
 alle te samen, als voorvanks regt is te verburgen, soo als kragte 
 deses geschiet, de boedel en nalatenschap van wijlen voorseijde Cornelia  
 Alberts, voor alle soodane aandelen, als een ijder ab intestato of naa 
 regten, daar in zijn competerende met personen van Peter Pater en 
 Willem Blauw, welke present zijnde dese burgtogt hebben aangenomen, 
 waartegens Comparanten ook belooft gemelde Burgen te sullen indem- 
 niseren actum d. 29. Maart 1786. 
 Voor Apeldoren en Van Voorst Schepenen loofden en 
 wierden Burgen als voorvanks regt is Willem Roest en Evert  
 Verhoef voor ’t erfhuijs van Evert Erelink en Pietertje van  
 den Bergh Ehelieden des beloofden Johanna Erelink, 
 Fennetje en Jannetje Everts, Pieter en Elisabeth Hen- 
 driks als gesamentlijke Erfgenamen de voorseide Burgen 
 te vrijen, als recht is. actum Harderwijck den 4. April 1786 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmeesteren loofden 
 en wierden Burgen als voorvank regt is Cornelis Petersen en 
 Gerrit Aaltsen voor het erf en sterfhuijs van Rijket Beerdsen 
 en Gerritje Dirks in leven Ehelieden, des beloofden Lambert  
 Beerdsen en Jacob Beerdsen als voogden der minderjarige kinderen 
 van voorsr. Ehelieden geseide Burgen te wharen als erfhuijs regt 
 is actum Harderwijck den 8. april 1786 
 Wij Burger. Schep. en Raad der stad Harderwijck doen kond en certifi- 
 ceren mits deesen dat de windpapiermoole genaamd de maria mag- 
 dalena met de onderhorige wooningen, werkhuijsen en verdere ap 
 en dependentien gelegen even buijten dese stad op de tweede stads 
 weijde, schietende tegens de middelwal, soo en als deselve was 
 gehorende aan Andries van der Valk en Frederica Krijgsman Ehel. 
 gevende jaarlijksch aan deze stad een recognitie van hondert en vijftig 
 gulds. op den 25 julij 1785 naa drie sondags publicatien en insaat 
 in het openbaar op een ses jaarige losse in usum jus jutabentium 
 is verkogt ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren, aan Jan  
 Vening voor agt duijsend caroli gulds. welke in handen van onsen secre- 
 taris zijn betaalt, en door ons op d. 5. decemb 1785 inter jus habentes 
 zijn gedistribueert geworden, van welke koop niet dan naa 
 ex piratie der ses jarige losse transport konde geschieden, dog 
 alsoo gem. regt van losse op den 10. januar. 1786 mede 
 naa drie sondags publicatien en insaat in ’t openbaar bij exce- 
 cutie is verkogt ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren 
 aan gem. Jan Vening voor een summa van dertien hondert caroli gulds. 



 
649

ORAH 155  1786 fol. 319vso 
 
                                welke aan onsen secretaris zijn betaalt en welke mede inter jus 
 habentes gedistribueert geworden, en dit regt daar doorr weder 
 met den eijgendom geconsolideert is geworden soo verklaren wij 
 mits dese voorsr. wind papier molen met alle des selfs lus- 
 ten en lasten in een vollen en volkomen eigendom te cederen 
 en transporteren aan Jan Vening, en sijne erfgenamen om 
 daar mede te doen en handelen als eigendoms regt is, be- 
 lovende ten desen opsigte deselve van ’s Heeren wegen te sullen  
 wagten en waaren 
 T’oirkonde. 8. April 1786 
 Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerde Johanna Ere- 
 link, Fennetje Everts, Jannetje Everts, Pieter Hendriks en 
 Elisabeth Hendriks als gesamentlijke erfgenamen van 
 Evert Erelink en Pietertje van den Berg in leven Ehelieden 
 te hebben verkogt, en dienthalven te transporteren 
 aan Gijsbert Knipschaar en des selfs vrouw Geertje Loge en 
 hunne Erven, een huijs en erve staande binnen dese stad agter 
 de muur tussen de Smee en Luttekepoorten naast het 
 huijs van Willem de Wijs ter eenre en het huijs van de 
 Diaconie deser stad ter andere sijde voor een summa 
 van twee hondert vijftig guldens, daar van Comparanten be- 
 kenden voldaan te zijn, belovende over sulks voorsr. huijs en erve 
 met alle regt en geregtigheijt als voorschreven te wachten 
 en wahten en wahren kommervrij en alle voorpligt afte- 
 doen als erfkoop regt is onder verband en submissie als na regten 
 actum Harderwijck den 8. april 1786 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Dns. Jo- 
 han Schimmelpenninck predikant binnen dese stad, en des 
 selfs ehevrouwe Johanna Hermina Bouman, mits gaders 
 de Heer Willem Hendrik Toewater en Vrouwe Arnoldina  
 Margaretha Bouman Ehel., marits tutoribus, en beken- 
 den in de beste en bondigste form van regten te constitu- 
 eren, en magtig te maken, doende sulks bij desen den Heer 
 mr Frederik Robbert Toewater ontfanger generaal des 
 Graafschaps Zutphen, ten einde aan den Heer mr. Heimerik  
 Willem Toewater des selfs Ehevrouw Anna Gesina Bouman 
 en hunne Erven voor een WelEd. stad gerigte van Zutphen te 
 transporteren en over te dragen ingevolge coops contract van den 
 12 en 16. maart 1778 der Comparanten daar bij vermelde 
 vierde deelen in een huijs en weere binnen even gedagte stad 
 Zutphen op het hoek van de water straat en Bakker straat 
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 tussen inhuijsen en weeren van Freulen A.J. Schimmel- 
 penninck van der Oije en de erfgenamen van wijlen juffrouw 
 Cornelia Bouman staande en gelegen. voorts daaromtrent al- 
 les te verrigten en te laaten geschieden, wat d’aard des saake 
 sal vereijschen, en de Constituanten present zijnde soude mogen 
 of moeten doen idque sub clausulis rati indemnitatus cete- 
 risque de jure solitis ac necessarus S.A.L. actum Herderwijck 
 den 10 april 1786 
 Voor Pannecoeck en Schrassert Schepenen compareerden Coenraad  
 Oijen en Wesselina Rodenspijkers Ehelieden beijden gesond van 
 verstand en verklaarden uijt overdenkinge van de sekerheijt 
 des doods dog onsekere uure van dien, en uijt confugale liefde 
 die sij elkanderen toedragen, den een den anderen kragt deses 
 te bemaaken de lijfstugt en het vrugtgebruijk van alle  
 haare gereede en ongerede goederen geene uijtgesondert 
 om bij de langstlevende sijn ofte haar leven lang, naa tugt 
 regten sonder ijmands bespieringe beseeten te worden 
 willende en begerende dat deese haare dispositie effect sor- 
 teren sal soo en als na regten best sal kunnen bestaan 
 Toirkonde hebben wij Schepenen dese getekent en besegelt den 
 19. November 1778 was nevens twee cachetten in roode lakke 
 getekent en gesegelt H.H. Pannecoeck H.J. Schrassert 
 Voor Schrassert en Van Cooth Schepenen compareerden Gerret Bartsen 
 en Johanna van Heumen Ehelieden, Gerret Hermannus  
 van Heumen en Johannes van Heumen en Evertje Gerrits Ehe- 
 lieden tutorib. marit., dewelke verklaarden in qualiteijt als 
 geinstitueerden erfgenamen van wijlen haar moej Josina van  
 Loon in leven gewoont hebbende binnen de stad Delft en aldaar 
 in den voorleden jaare 1785 overleden, in optima forma juris te 
 constitueren en volmagtig te maken, sulks doende kragt deses haar 
 Neeff Leendert Leendert Fonternel, mede wonende aldaar, speciaal om 
 uijt naam en van wegens heur Comparanten in opgem. qualiteijt 
 van de Executeurs van den testamente van wijlen gemelde Josi- 
 na van Loon te vorderen rekening en verantwoording van 
 derselver gehouden directie en administratie in opgemelde boedel 
 deselve rekening te aanhooren op te neemen en te sluijten, die 
 te landeren en approberen, ofwel te debatteren soo als sulks na 
 bevind van saaken behoren sal, en het slot der rekening, of 
 wel der Comparanten geheele Erfportie over te neemen, en te 
 ontfangen en onder sig te ontslaan, en daar voor gemelde Execu- 
 teurs na behoren te quiteren, gelijk ook van alle hunne han- 
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 delingen de opgemelden boedel comernerende, soo en als 
 naa regten sal behooren en vereijscht worden 
 en voorts dien aangaande alles verder en meerder te doen 
 en te verrigten wat nodig sal zijn en vereijscht sal wor- 
 den en hetgeen de Comparanten present zijnde in hunne 
 meer gemelde qualiteijt selfs souden kunnen mogen 
 of moeten doen, niets tegen staande tot het, een of 
 ander enige nadere of ampeler mogt wierde gerequireert 
 die alhier word gehouden voor geinfereert. alles met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteijt 
 ceterisque clausulis de jure ac necessaris mits de 
 geconstitueerde ten allen tijde verpligt blijve tot het doen 
 van rekening, bewijs en reliqua actum Harderwijck den 
 11 april 1786 
 Voor Westervelt en Van Voorst Schepenen compareerden onse 
 meede Raads Vrind de Heer mr Eco Scheltinga en Vrouwe 
 Geertje Koeman Ehelieden, de Heer eerste Comparant mede hier 
 in qualiteijt speciaal gequalificeert door Mevrouwe IJda Scheltin- 
 ga weduwe van wijlen de Heer I. van IJsinga, de Heer Joh.  
 Theod. Rossijn en Vrouwe Johanna Scheltinga Ehelieden en Juffrouw 
 Zijpkje Scheltinga met en neffens de Heer en Vrouwe Compa- 
 ranten te saamen kinderen en erfgenamen van wijlen 
 des selfs ouders ingevolge acte van volmagt op den 29 august. 
 1785 voor Burgermeester en Schepenen ende Raad deser stad 
 Harderwijck gepasseert, en thans bij ons gesien en gelesen, en verklaren de 
 Comparanten en wel de Heer Comparant pro se et qual. pred. 
 bij publicque verkopinge d.d. 20. Augus 1785 te hebben ver- 
 kogt, en alnu kragt deser te cederen, transporteren en in vollen 
 eijgendom over te geven, aan en ten erflijken behoeve van den Hoog welgeb. 
 Heer Willem Harmen van Broekhuijsen en Vrouwe Elionora Sophia  
 Carolina van Hoëvell Ehelieden Heer en Vrouw tot de Quick- 
 born en Beele een huijs en erve staande en gelegen binnen dese 
 stad in de donkerstraat naast het huijs van onse mede 
 Raads Vrind de Heer M.S. van Cooth ter eenre en het kerk- 
 steegje ter andere sijde met des selfs schuur en stallinge 
 daar annexe, als mede het woonhuijsje, uijtkomende in 
 de kerkstraat, soo als het selve het laatst voor de koper 
 door mevrouw de weduwe Scheltinga der verkoperen moeder is 
 bewoond geweest, en door haar dood is ontruijmt geworden 
 en sulks met alle des selfs ap en dependentie lusten 
 en lasten, niets daarvan uijtgesondert, doende dit parceel 
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 in ordinares jaarlijkse verpondinge behalve de stad stuijvers 
 f 13 – 1 – 6 en aan straatgeld f 4 – 15 en sulks om en voor de 
 summa van vijf duijsent agt hondert en agt guldens vrij geld, van 
 welke summa de Comparanten, en wel de Heer Comparant 
 pro se et qual. pred. bekenden in twee termijnen, en wel de eerste 
 op den 29. decemb. 1785 met twee duijsent negen hondert en vier 
 guldens, en de tweede termijn op heden dato onder geschreven 
 met een gelijke summa van twee duijsent negen hondert en 
 vier guldens, dus thans den laatsten met de eerste penning 
 ten volle voldaan en betaalt te zijn 
 Belovende over sulks de Comparanten en wel de eerste pro se 
 en qual. pred. verkogte parceel te sullen wachten en wharen kommer 
 vrij, en alle voorpligt daar van aftedoen Het selve te suij- 
 veren van de verponding orddin. tot over de jaare 1783 van 
 het straatgeld verschenen meij 1785. van het straat haarstede geld 
 verschenen ult. junij 1785 alles verder soo als erfkoops regt 
 en binnen dese stad gebruijkeleijk is, onder verband van 
 persoonen en goederen met submissie als na rechten, en re- 
 nunciatie van alle tegen strijdige exceptien actum Harder- 
 wijck den 29. april 1786 
 Voor Westervelt en Scheltinga Schepenen compareerde Evert  
 Tijhof en Marie van Werkhoven Ehelieden, zijnde sij vrouwe 
 des noods geadsisteert met haaren man als haar mom- 
 ber, dewelke verklaarden naa volkomen informatien 
 van verwillekeurings regten kragt en werkinge te verbinden 
 en bij parate executie en aankering te verwillekeuren, sulks doende 
 kragt deses alle hunne gerede goederen actien en crediten soo 
 die sij Comparanten tegen woordig hadden als die sij namaals 
 nog mogten verkrijgen, geene van dien uijtgesondert aan den WelEdelen 
 Hooggeleerde Heer Everardus Scheijdius professor aan de provin- 
 ciale Geldersche Academie binnen Harderwijck en Vrouwe Gardina  
 Abigael van Been Ehelieden, mitsgaders aan deser erven of regt 
 verkrijgende, en sulks tot securiteijt van sodanig eene summa van 
 drie duijsent en een hondert guldens van twintig stuijvers het stuk, als 
 sij Comparanten voornoemt, soo ter oprigting en in stant brenging van 
 hunne huijshouding en verdere saaken binnen dese stad als ter 
 aankoop van een Boekdrukkereij en drukletters met den aankle- 
 ven van dien, van gemelde Heer en Vrouwe, ( aan wie sij dese vrij- 
 willige verwillekeuring mits dese verklaren te doen :) hadden opgenomen 
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 uijt wijsens twee speciale obligatien daar van gemaakt, de 
 eene van twee duijsent guldens, in data ed 15. Februarij 1785 
 en de andere van een duijsent en een hondert gulden, dato desen 
 29. april 1786 ( welke twee obligatien sij Comparanten ook 
 bij desen wel expresselijk gecomprehendeert en gerigtelijk 
 erkent willen hebben :) om daar aan de voorschreven capitalen 
 van drie duijsent en een hondert guldens met de interessen 
 van dien, en onvermoedelijk hier over in cas van wanbetaling 
 aan te wendene onkosten te kunnen verhalen met re- 
 nuntiatie van alle mogelijke exceptien 
 beneficien en privilegien hoe ook genaamt, als mede 
 onder submissie als na regten 
 des t’oirkonde hebben wij desen eijgenhandig getekent 
 op den 29. april 1786 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepen en overweesmeesteren 
 compareerde Hentje Peters weduwe van Lubbert  
 Jacobsen, dewelke sig sullende verandersaaten verklaarde 
 aan haar onmundig kind bij Lubbert Jacobsen echteleijk 
 verwekt met naame Marritje Lubberts voor haar vaders 
 versterf te bewijsen een summa van vijftig caroli guldens 
 ad 20 stuijvers ’t stuk, welke penningen Comparante beloofde 
 te betalen wanneer dat boven gemelde kind meerder 
 jaarig geworden sal zijn, als mede de kledere welke behoort 
 hebbende tot overleden vaders lijf, bestaande 
 in een swart sargie rok 
 een do couleerde 
 een swart sargie cannesool 
 een do couleurd lakens 
 een swarte sargie broek 
 twee do couleurt lakense 
 drie damaste borste rokken met sijlvere knoopen 
 een do bont met do knoopen 
 een do wit met botte knoopen 
 twee neteldoekse dassen 
 drie paar kussen sloopen 
 vijf bedlakens 
 ses hembden 
 13 ell nieuw gebleekt vlassen linnen 
 een hoede kas met een hoed 
 een sak pistool 
 een sijlvrn boek met een sijlvere krap 
 een paar gouden knoopen 
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 twee paar sijlvere gespen 
 een tabaks doos 
 een rouwband 
 twee tinne bekers 
 vijf do kommen 
 een lepel rak met twaalf tinne lepels 
 welke goederen aan eerder voogden ter bewaring zijn gegeven 
 al dese swarte sarge rok, en bonte borsterok met sijlvere knoopen 
 die hier gespecificeert staan zijn verkogt voor veertien gulden 
 met approbatie van overweesmeesteren 
 Voorts heeft de Comparante beloofde aangenomen om haar boven- 
 gem kind tot meerderjarigheijd naa behooren op te voeden en behoorlijk 
 te versorgen van kost, klederen en leesen en schrijven te laaten leeren 
 en verder all wat Christelijke ouders aan haar kinderen verpligt zijn. 
 Voorts heeft de Comparante op sig genomen alle lasten en schulden 
 des boedels. 
 Om dit alles stiptelijk natekomen verbind Comparante haar persoon 
 en goederen geene uijtgesondert, deselve onderwerpende aan de ge- 
 rigte van Harderwijck. 
naderhand nogh gevonden Hier over en mede waaren tevreden Peeter Hendriks de Ruijter en Jacob  
een paar silvere broeks Dirksen als door de Heeren van de magistraat aangestelde voogden 
knoopen  op wiens verklaring wij dit hebben geapprobeert en getekent binnen 
 Harderwijck den 29. april 1786 
 Voor Boonen en Apeldoren Schepenen en overweesmeesteren compa- 
 reerde Mijns Berendsen sig willende verandersaten verklaarde met 
 onder benoemde voogden te hebben opgenomen des selfs boedel 
 met sijn kinderen in het gemeen besittende, en sijn te samen 
 overeengekomen, dat Comparant aan sijn drie minderjarige kinderen 
 bewesen heeft voor s’moeders versterf in ehestand verwekt bij Wille- 
 mina van Nederreijn, zijnde een meijsje onder haar twaalfde jaar. 
 genaamt Berendje, Johanna oud thien jaaren, en Gerrit oud 
 twee jaaren, aan ijder kind twee gulden te betalen als sullen 
 mundig weesen 
 daarenboven aan de gesamentlijke kinderen de klederen van haar 
 moeder als een damasten rok 
 een bont cottoene rok 
 een gestreepte rok 
 een nagt grond jak 
 een blauw cottoen jakje 
 een paars jakje 
 een nagtgronde schouwer mantel 
 hebbende het overige aan sijn dogter gegeven met onse permissie 
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 welcke goederen de voogden in haare bewaring hebben 
 overgenomen, neemende de Comparant verder aan om sijn 
 kinderen goede educatie te geven haar te laaten 
 leeren leesen schrijven en wat verder tot een kostwinning 
 van node sal zijn. 
 Voorts alle schulden en lasten des boedels voor sijn rekening. 
 hier waaren aan en meede te vreden Gerret Bolder 
 en Harmannus Jacobsen bij de heeren van de Magistraat 
 aangestelt tot voogden. 
 aldus bij ons geapprobeert en getekent actum Har- 
 derwijck. 29. april 1786 
 Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerden Hendr Klaver 
 en Luijtjen Alberts Ehelieden, welke bij dese bekennen 
 en verklaren aan Evert Jansen en des selfs vrouw Gijsbertje  
 Maasen en haar erfgenamen opregt en deugdelijk schul- 
 dig te zijn de somma van drie hondert een en veertig Car. gulden 
 procederende wegens gekoft en afgelevert hout van tijd tot tijd 
 vervoert, voor welke somma sij Comparanten met haaren 
 vrijen wille na volkomen informatie van verwillekeurings 
 reghten verbinden en bij parate executie en aankering ver- 
 willekeurt hebben, doende sulks kragte deser, alle haare gerede 
 gerede goederen geen van dien uijtgesondert, specialiter des selfs 
 vaartuig, met alle des selfs zeijlen touwen en ankers, soo 
 en als het selve voor dese stad is leggende, om mede daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhaalen, met re- 
 nunciatie van alle exceptien den inhout deser eenigsints 
 nadelig. actum Harderwijck den 15. meij 1786 
 Voor Pannecoeck en van Cooth Schepenen loofden en wierden Bur- 
 gen als voorvank regt is Harmannus van Kleeff en Jan de  
 Bruijn voor ’t erf en sterfhuijs van wijlen Evert Kreenen 
 en Rijkland Geurts in leven Echtelieden des beloofde 
 Arend en Aaltje Kreenen kinderen en eenigste Erfgenamen van 
 gem Echeld haare voorseide Burgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is actum Harderwijck den 15. meij 1786 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden onsen 
 mede Raads Vriend de Heer E. Scheltinga en Vrouwe Geertje  
 Koeman Ehelieden de Heer Comparant mede als 
 hier toe speciaal gemagtigt door mevrouwe IJda Schel- 
 tinga weduwe van wijlen de Heer J. van Osingen, de Heer 
 Joh Theod Rossijn en Vrouwe Johanna Scheltinga Ehe- 
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 lieden en Juffr Vrouwe Zijpke Scheltinga te samen erfgena- 
 men van wijlen haare ouders ingevolge acte van volmagt d.d. 
 29 augus 1785 voor Burgermeester en Schepenen ende Raad 
 deser stad gepasseert, en verklaarden Comparanten en wel d’eerste 
 Heer Comparant pro se et qu. pred. op den 20. Augus 1785 bij 
 publijcque verkopinge te hebben verkogt, en alnu kragt deser 
 te cederen en transporteren, en in vollen en volkomen eijgendom over 
 te geven aan en ten erflijken behoeve van Jan van Beek 
 en Antonia van Davelaar Ehelieden. een Hof met des 
 selfs t’huinhuijsje daar in staande dewelke gelegen is buijten 
 deser stad smeepoort in de oude touwbaan naast het tweede 
 steegje ter eenre en de hof van Cornelis Koning ter andere 
 sijde soo als deselve voor de verkoop het laast door wijlen me- 
 vrouw de weduwe Scheltinga in gebruijk is geweest en 
 sulkz met all desselfs ap en dependentien lusten en lasten 
 geene daar van uijtgesondert, doende dit parceel in ordinaris 
 jaarlijkse verpondinge behalven de stads stuijver f 1 – 15 – 8 en 
 sulkz om en voor de summa van sevenhondert twee en dartig 
 gulden vrij geld, van welke koops penningen Comparanten, en wel 
 de Heer Comparant pro se et q.p\b: in twee termijnen te 

 weten de eerste termijn in januar. 1786 met drie hondert twee en 
 tagtig gulden en de laatste termijn op heden dato onder geschreven 
 met drie hondert en vijftig guldens, dus thans bekenden ten 
 vollen voldaan en betaalt te zijn 
 Belovende Comparanten over sulks, en wel de Heer Compar. pro 
 se et qual. pred dit parceel te sullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt daar van afte doen, ’t selve te 
 suijveren van de verponding ordinar. tot over de jaare 1783 alles 
 verder soo als erfkoop regt is en binnen dese stad gebruijkelijk is. 
 onder verband van personen en goederen met submissie der selver 
 ten fine en effecte als naa regten actum Harderwijck d. 15. meij 1786 
 Voor Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerden Willem  
 van der Horst en Marretje van Sitteren ehelieden, Rutger  
 van Werven Roeijdrager deser stad, als volmagtiger van Hendrik  
 van der Horst, Lambert van der Host, en Aaltje van der Horst woon- 
 agtig te Amsterdam ingevolge volmagt van den 5. januar 1786 
 voor Haar WelEd. Grootachtb. Heeren van de Magistraat deser stad 
 gepasseert, aan ons vertoont, gesamentlijke kinderen en erfgenamen 
 van wijlen Jan Willemsen van der Horst, en Jannetje Lammers 
 in leven Ehelieden, welcke bekenden in een vast en stedigen erfkoop 
 in het openbaar te hebben verkoft en kragt deser te cederen transpor- 
 teren, en in vollen en volkomen eijgendom over te geven 
 1o Een huijs en erve staande binnen dese stad in de hoogstraat 
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 naast het huijs van Roelof Arendsen ter eenre en dat van 
 de weduwe Hendrik Breunissen ter andere sijde alles 
 met sijn regt en geregtigheijt lusten en lasten daar toe 
 staande, en wel speciaal op soodane conditien, dat 
 de planken schutting tusschen de plaatse van dit getrans- 
 porteerde parceel en die van Bastiaan van Aken niet 
 tegen staande dat de posten van deselve staan aan sijde 
 van eerst genoemde plaats blijft deselve voor altoos 
 tot laste van Bastiaan van Aken voorñ ingevolge onder 
 onderling accoord en handschrift van den 25 maart 1783. ’t welk 
 mede aan ons is vertoont en bij het transport sal werden over- 
 gegeven aan en ten erflijken behoeve van Harmen Tapper 
 en Eva Terlet Ehelieden voor een summa van vier hondert 
 een en twintig gulden vrij geld van welke koopspenningen 
 de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, doende 
 dit parceel in ordins. jaarlijkse verponding sonder stads 
 stuijvers f 3 – 14 – 6 en aan straatgeld jaarlijks f 1 - : - sul- 
 lende de verponding werden gesuijvert tot over den jaare 
 1784 het heerstede geld tot ult 1785 en het straat 
 geld tot 1 meij 1786. belovende over sulks voorsr. parceel te 
 sullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 daarvan aftedoen als erfkoop regt is alles onder ver- 
 band en submissie als na regten 
 2o Een hof gelegen buijten dese stad aan de oost kant 
 in het laaste steegje bij de Broeksteeg, naast den 
 hof van het kinderhuijs, aan en ten erflijken behoeve 
 van Jan Claver en Johanna Crajenhorst Ehelieden 
 voor eene somma van eenhondert en twaalf guldens 
 vrij geld, van welke koopspenningen de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, doende dit parceel 
 in een ordinar jaarlijkse verponding sonder stads stuijvrs 
 f x : - 10 – 10, en sullende de verpondinge door verkoperen 
 gesuijvert werden tot over den jaare 1784. belovende over 
 sulks voorsr. parceel te sullen suijveren wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt daar van afte doen als 
 erfkoop regt is alles onder verband en submissie als 
 naa regten T’oirkonde is desen getekent binnen Harder- 
 wijck den 2. junij 1786. 
 Voor Schrassert en Van Voorst Schepenen compareerde de Heer 
 Burchard Johannes Baron van Deneken, welcke verklaarde 
 te constitueren en magtig te maken kragt deser des selfs 
 Ehevrouwe, Vrouwe Jeanne Ester dur Peijroue ten 
 eijnde om bij sijn absentie des selfs saaken sonder onder- 
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 scheijt waar te nemen sijn goederen te administreren, ongerede 
 goederen te verkopen, daar van transport in forme te doen huij- 
 sen te verhuijren, daar voor huur cedulen te passeren en ondertekenen, 
 penningen te ontfangen, daar voor te quiteren en generalijk alles 
 te doen en te verrigten, wat Comparant selve present zijnde 
 soude kunnen en mogen doen alles met belofte van ratihabitie 
 en indemniteijt, alles onder verband en submissie als naa 
 regten, gevende Haar Hoog welgeboren volkomen magt om een 
 of twee te substitueren naa raade 
 T’oirkonde is dese bij ons getekent binnen Harderwijck 
 12. junij 1786 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde Geert Geurt van  
 Dijk als volmagtiger van Harmtje Apeldoorn ingevolge 
’t als mede als volmag-  acte van volmagt voor ons den 27 januarij deses jaars gepasseert 
tiger van Tijmen Bar-  Apeldoorn als mede als volmagtiger vermog Tijert Barrensten voor Albertje 
renste en Frankje  *en Schepenen der stad Weesp den 31. daar aan volgende 
Apeldoorn Ehelied ver-   gepasseert soo als ons bij lecture van die volmagt aan ons 
mogens volmagt voor  is gebleken, en verklaarden den Comparant naamens sijn voornoemde 
scholten __________*  principalen als kinderen en erfgenamen van Cornelis Apeldoorn en 
 Martje Reijers ehelied op den 11 Februarij deses jaars in ‘t 
 openbaar te hebben verkogt, en over sulks kragt deses te 
 cederen en transporteren aan en ten behoeve van Beerd Jansen  
 Louw en Jannetje Simons ehelieden ende haare Erven 
 een huijs en erve binnen dese stad in de vehestraat, naast 
 ’t huijs van de weduwe Romerman ter eenre, en de schuur 
 van Lubbertus Bunskerken ter andere sijde, doende in verponding 
 behalve de stads stuijver f – 3 – 3 – 12 en voorts ’t heerstedde en 
 straatgeld pompgeld daar op staande en sulks voor een 
 somma van vierhondert twee en seventig guldens, daar 
 van Comparant qp bekende voldaan te wesen, belovende 
 over sulks voorsr. parceel te wagten en waaren, kommer 
 vrij en alle voorpligt in specie de verpondinge over 
 1784, heerstede geld tot ult junij 1786 en st straatgeld tot ult 
 1. meij junij 1786 ingesloten daar van aftedoen als erfkoops regt is 
 onder verband van des Comparants principalen personen en 
 goederen met submissie als na regten, en onder renunciatie 
 van alle exceptien actum den 29 meij 1786 
 Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerden Hendrikje  
 Bunschoter Wede van Paulus Benijn Duverge soo voor haar 
 selve als in qualiteijt van Tugtenaarse en Boedelhouwster 
 haarer wijlen Ehemans nalatenschap, in deses geassisteert 
 met R. den Grooten als verkoren momboir welke bekende en 
 verklaarde in de beste en best bon digste forme regtens te heb- 
 ben geconstitueert en volmagtig gemaakt, zulks doende   
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 in en bij desen mr. Everhard Herman Putman Advocaat 
 en oud Burgermeester der stad Deventer speciaal om door 
 alle gepaste minnelijke, en is het nodig gerigtelijke wegen 
 wegen en middelen van regten en alle gebeurlijke 
 ingangen van regten uijt en op den Boedel en nalatenschap 
 van wijlen Jacob van Marle en Hendrikje Reijnders in 
 leven Ehelied woonagtig geweest onder den Ampte 
 van Heerde karspel Vorgten of in de Buurschap Marle 
 in overijssel, en uijt en op de Erfportie van de nog levenden 
 Jacob van Marle, voorts mede van hem jacob van 
 Marle woonagtig onder het schout ampt van wijhe 
 en provincie van overijssel te verhaalen op te eijschen 
 en inte voor in te vorderen een capitaal somma van 
 vier hondert Caroli guldens volgens obligatie van den derde 
                          1746 febr. 1786 en wel met de rente van drie guldens van 
 ieder hondert in ’t jaar, en sulks wel het capitaal en 
 renthe te zamen, en van een en deselve ofte wel het 
 capitaal selve uijt den Boedel, en de renthe van Jacob 
 van Marle en Ehevrouw ofte bij voor overleijden van een 
 van beijde ofte soo als regtens, het zij dan te samen ofte 
 separaat daar omtrend tot uijtdragt der saake alles 
 te doen, wat ter saake noodruft vereijscht, en sij selve 
 present soude kunnen mogen en moeten doen als 
 mede om over de rente te kunnen accorderen transfige- 
 ren penningen uit een en andere hoofde te ontfangen 
 en daar voor te quiteren alles met magt van substitutie 
 belofte van goedkeuring, schadeloos stelling en verband van 
 regten Harderwijck den 23. januar 1786 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Peter Jansen 
 en Maria Elsman Ehelieden tutore marito voor een derde 
 part erfgenamen van Gerrit van Lochem, tot deventer 
 overleden, zijnde in leven geweest kost koper op het huijs 
 teelegeest en verklaarde te constitueren en volmagt te 
 maaken Jan Harmannus Horsman en Geret Jan Korte- 
 ling mede te deventer woonagtig te saamen en ieder 
 in het bijsonder, ten einde om haar lieder interessen waar te 
                             nemen in en omtrend de nalatenschap van wijlen Gerret van  
 Lochhem gerede en ongerede goederen te verkopen, be- 
 hoorlijk transport te doen de koperen te caveren, sulks alles 
 ingevolge constitutie van de plaats, en verders alles 
 te doen en laaten geschieden wat sij Comparanten souden 
 kunnen en mogen doen alles met magt van sub- 
 stitutie en ratihabitie alles onder verband en 
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 en submissie als naa regten actum Harderwijck 26. junij 
 1786 
 
 Voor Pannecoeck en Van Voorst Schepenen loofden en wierden borgen 
 als voorvanks regt is, de Heer A.T. van Rosendall en Willem van Laar 
 voor het erf en sterfhuis van wijlen Gerret Willem Avercamp zoon 
 van wijlen Gerrit Clemens Avercamp in leven Lieutenant ten 
 dienste dezer Lande, des beloofde de Heer Gerrit Dwars als volmagtiger 
 van Vrouwe Johanna Wilhelmina van Ommen Weduwe van wijlen 
 Gerrit Willem Broekhuijsen; ingevolge volmagt voor de Magistraat 
 der stad Hattem den 24 Junij 1786 gepasseert, als eenige en universele 
 Erfgenaam van gem Gerrit Willem Avercamp thans mede praesent, 
 hare voorñ Borgen te zullen vrijen en guaranderen, als recht is, 
 alles ten fine en en effect als na regten, onder verband en submissie 
 als na regten Actum den 27 Junij 1786 
 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde de 
 Heer en mr. Joh. Schrassert, Momboir des Fürstendoms Gelre 
 en Graafschap Zutphen, en Advocaat voor den Hove Provinciaal 
 van Gelderland, als Volmagtiger van den Hoog Wel Gebooren Gestrengen 
 Heer C.W. Baron van Haersolte, Heer van Staveren en den Zwaluwen- 
 burg, beschreven in de Ridderschap van Veluwe, Land-Rentmeester 
 van Veluwe x:x:x: pro se et nomine uxoris, ingevolge deze acte 
 luidende: 
 Compareerde voor mij Evert Beertz in qualiteit als oudste 
 Schepenes Richterampts Oldebroek, als hier toe geauthoriseert 
 van de Hoog Wel Gebooren Gestrengen Heer W. Baron van  
 Haersolte tot ijrst, Richter des voorsr. ampts, en ondergenoemde 
 Gerichtsluiden, den Hoog WelGebooren gestrengen Heer C.W. Baron 
 van Haersolte, Heer van Staveren en den Zwaluwenburg, beschreven 
 in de Ridderschap van Veluwe, Land Rentmeester van Veluwe etc. etc. etc. 
 en verklaarde pro se et nomine uxoris te hebben geconstitueert 
 en volmagtig gemaakt, zulks doende kragt en mits dezen, 
 De Heer en Mr Johan Schrassert Momboir des Furstendoms 
 Gelre en Graafschap Zutphen, Advocaat voor den Hove Provinciaal 
 van Gelderland, om alle zaaken van den Heer Comparant tam 
 agendo quam defendendo contra quoscumque in en buiten 
 regten, ’t zij voor den Hove Provinciaal van Gelderland, ’t zij elders 
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 waartenemen, omtrent alle te zamen en ieder in ’t bijzonder 
 te doen verrigten en laten geschieden, wat de natuur en 
 omstandigheden van zaaken eenigzints mogten vereisschen, en 
 hij Heer Comparant zelfs praesent zijnde zoude kunnen, mogen 
 moeten, ook in cas de appel tot tot finaal einde van 
 zaaken, met magt van een of meer ( in welke zaak of zaaken 
 en tot wat eindens de Geconstitueerde zal nodig of dienstig oordelen) 
 te substitueren, alles onder belofte van ratihabitie en indem- 
 niteit onder verband en submissie als na regten. 
 Als dit geschiede zoo waren hier aan en over met mij de 
 Schepenen Rijk Beertz en Jacob Veldcamp. 
 Hen waaren oirconde heb ik deze getekend en gezegeld. 
          datum Oldebroek den 3 Junij 1786. 
          (L:S:)  (getek)    Evert Beertzen   
                                     als Oudste Schepen. 
 en verklaarde in kragte van de clausule van substitutie 
 in d’aangetogene volmagt vervat, substituende te constitueren 
 en volmagtig te maken dr Hr mr Johan van Erckelens, ten 
 einde om zodane peindings procedure, als den Heer originelen 
 constituant voorgemeld genoodzaakt en geresolveert is voor dezen 
 stad Gerigte tegens zijn Heer Oudsten zoon te entameren en 
 protegueren, waar te nemen, de termijnen regten te respicieren, 
 en ten dezen in ’t generaal alles te doen, te verrigten en 
 laten geschieden, wat de natuur en omstandigheden dezer 
 zaak mogten requireren, en de Comparant of zijn Principaal 
 zelfs praesent zijnde zouden konnen mogen en moeten doen, 
 met belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie, invoegen in bovenstaande volmagt is gementioneert. 
 Actum den 27 Junij 1786. 
 
 Wij H.H. Pannecoeck en M.S. van Cooth als vervangende de plaats 
 van wijlen den Heer R.C.W. de Wolff, Schepenen der stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mits dezen, dat wij op requisitie van Mevrouwe 
 Antonatta Schrassert Douariere van den Wel Gebooren Gestrengen 
 Heer G.A. Marklof in leven Lieutenant van de Cavallerije ten 
 diensten dezer Landen, gecompareert zijn ten sterfhuize van den 
 Heer en mr Henrick Johan Schrassert, in leven onzen mede Raadsvriend, 
 en contrarolleur der convoijen en licenten alhier, alwaar ons 
 vertoond en overgegeven is zeker beslote papier houdende deze superscriptie 
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   Compareerde voor ons ondergesr Schepenen der stad Harderwijck 
   onzen mede Raadsvriend den Heer mr Henrick Johan Schrassert, 
   gezond van lichaam en verstand, dewelke verklaarde in dit 
   beslote papier begrepen te zijn, deszelfs laatste en uiterste wille, 
   dewelke hij begeerde, dat na zijn dood mogte worden geopent, 
   nagekomen, en effect sorteren zal, ’t zij als testament, codicil, 
   legaat, of zo als best na regten zou kunnen bestaan. 
   T’oirkonde is deze bij ons netens onzen Secretaris getekent en 
   gezegelt binnen Harderwijck den 13 september 1766. 
   (getek) R.C.W. de Wolff. H.H. Pannecoeck. Abr. van de Graaff secr. 
 gemunieert met drie zegels, welke wij geexamineert, en de ondertekening 
 gezien hebbende, geheel, gaaf, en ongevitieert hebben bevonden, waar 
 na ’t zelve door den Secretaris is geopent, en in praesentie van gem. 
 Mevrouw Antonetta Schrassert Douariere van den Heer Marklof, 
 en van den Heer mr H.J. Ardesch is voorgelezen volgens transfix 
 hier aan geannexeerd, waar van registratuur en copie in forma 
 is verzogt, ’t welk wij geaccordeert hebben. 
 T’Oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt binnen Harderwijck 
 den 30 Junij 1786. ( was getekent nevens twee opgedrukte cachetten 
 in rood lak ) H.H. Pannecoeck. M.S. van Cooth. 
 in margine stond een cachet in rood lak in fidem transfixi 
                                               ( getek. ) J.C.F. de Vries secr. 
 
 Testament 
 Ik mr Henrick Johan Schrassert, door Gods genade gezond van 
 lichaam en verstand, in overdenking genomen hebbende de zwakheid 
 en broosheid des menschen leven, en dat het den mensche gezet is 
 eenmaal te moeten sterven, en niet gaarne van hier willende 
 scheiden, voor en aleer over mijne tijdelijke goederen, waar mede mij 
 God zo genadelijk heeft believen te zegenen, gedisponeert te hebben, 
 zo bevele vooraf mijn Ziele in de handen van mijnen getrouwen 
 en genadigen Schepper, en verklare vervolgens deze mijne laatste 
 wille en begeerte te zijn, zo nominere en instituere ik dan bij 
 dezen tot mijne eenige wettige en universele Erfgenaam mijn waarde 
 en teder geliefde Zuster Vrouwe Antonatta Schrassert Douariere 
 Markloff in alle mijne natelatene gereede en ongereede goederen, 
 van wat aart, natuur, of conditie dezelve zijn mogen, geene uitgezon- 
 dert, om dezelve na mijn overlijden aanstonds te aanvaarden, en 
 als haar eigendommelijke goederen te bezitten, en gebruiken, en 
 vervolgens na haar welgevallen daar mede te doen, zonder verpligt 
 te zijn aan iemand, wie hij ook zij, rekenschap van ’t een of ander te 
 geven : Vervolgens legatere ik Testateur aan het Ed: Mog: Collegie 
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 ter Admiraliteit residerende tot Amsterdam, tot een recompens 
 mijn laatste half jaar tractement, ter somma van twee honderd 
 guldens, of bij aldien bij mijn overlijden geen half jaar tractement 
 mogte te goede zijn, zo is mijn wil en begeerte, dat mijn gemelde zuster 
 A. Schrassert, als mijn eenige en universele Erfgenaam ( of bij 
 aldien mijn Zuster A. Schrassert voor mij mogte komen te 
 overlijden, die geene, welke als dan na mijn overlijden mijn 
 Erfgenaam of Erfgenaamen zal of zullen zijn ) dat geene, dat 
 ten tijde van mijn overlijden daar aan mogte manqueren, uijt 
 mijne goederen goederen daar bij zal moeten leggen, en alzo dat legaat 
 tot die somma van twee honderd guldens suppleren, en 
 zulks wel binnen den tijd van ses weeken na mijn overlijden: 
 belovende ik ondert testateur bij dezen, dit legaat aan het 
 Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteit residerende tot Amsterdam 
 bemaakt, heiliglijk en op den eed in den aanvang van mijne 
 bedieninge als contrarolleur gedaan, te zullen houden en nakomen, 
 zonder dat ik ’t zelve t’eeniger tijd wederom zal breken. 
 begerende ik Testateur, dat deze mijne laatste en uiterste wille 
 na mijn overlijden volkomen effect zal hebben en agtervolgt 
 worden, ’t zij als testament, codicil, legaat, of zoals best 
 na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebbe ik Testateur, na alvorens deze met goede en 
 rijpe rade en gedagten gelezen en herlezen te hebben, deze 
 getekent en bezegelt in Harderwijck den 13 september 1766. 
 ( was getek nevens een opgedrukt cachet in rood lak. ) 
              Henrick Johan Schrassert. 
 onderstond geregistreert in ’t recognitie boek d. 30 junij 1786. getek J.C.F. de Vries 
Secr. 
 briefje ’t welk in bovengem : testament is besloten geweest. 
 Belove ik hijliglijk bij deze mijne ondertekening, dat inval 
 ik mijn Broer H.J. Schrassert kome te overleven, dat ik dat 
 legaat, dat mijn Broer op den den dertiende september 17 sesensestig 
 bij testament heeft gemaakt aan de Admiraliteit, prompt zal 
 voldoen, en betalen, als ik mij Broer H.J. Schrassert kome te 
 overleven. Actum Harderwijck den 13 September 1766. 
  ( getek ) Antonetta Schrassert  
                   wed: Markloff 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is Hendrik Groenewoud en Jan Koningh 
 Borgers en Ingezetenen deser stad voor het erf en sterfhuijs van wijlen 
 den Heer en mr H.J. Schrassert, in leven onzen mede Raads Vriend, en 
 Contrarolleur van de convoijen en licenten alhier, des beloofde Mevrouwe 
 Antonetta Schrassert Douariere Markloff Zuster en eenige en universele 
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 Erfgenaam van gem: onzen mede Raadsvriend deze haare voorñ: 
 Borgen des wegens te vrijen en guaranderen als regt is, onder 
 verband en submissie als na regten. actum d. 30 junij 1786. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerde Mevrouwe Antonetta  
 Schrassert, Douariere van den Wel Gebooren Gestrengen Heere G.A.  
 Markloff in leven Lieutenant van de Cavallerije ten dienste dezer Lande, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken kragt dezes, den Heer en mr Johan Schrassert 
 Momber des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen, en Advocaat 
 voor den Hove van Gelderland, ten einde om namens comparante van die 
 van de rekening in Gelderland te verzoeken, vermits t’overlijden van 
 haar Broeder wijlen mr H.J. Schrassert in leven onze mede Raadsvriend 
 en Contrarolleur der convoijen en licenten alhier, investiture en 
 belening van alle zodanige Heeren goederen, als zij met wijlen haar 
 gem: Broeder in het gemeen heeft bezeten, als die hij verder 
 stervende heeft nagelaten, en op haar zijn verstorven, en daarom- 
 trent praestitis praestandis te doen en laten geschieden, ’t geen 
 de nooddruft der zaaken mag vereischen, en Vrouwe Comparante zelfs 
 praesent zijnde zoude kunnen doen, cum potestate substituendi, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteijt, onder verband en 
 submissie als na regten. Actum den 30 Junij 1786. 
 
 Voor dezelve Schepenen compareerde Mevrouwe Antonetta Schrassert 
 Douariére van den Wel Gebooren Gestrengen Heer G.A. Markloff in 
 leven Lieutenant van de Cavallerije ten dienste dezer Landen, zijnde 
 met ons gaande en staande, en haar verstand volkomen magtig, 
 dewelke verklaarde deelbaar te maken al zodanige Heere goederen, 
 als zij reets in eigendom is bezittende, als die haar aanbestorven 
 zijn van haar Broeder mr H.J. Schrassert, in leven onzen mede 
 Raadsvriend en Contrarolleur der Convoijen en Licenten alhier, en alzo 
# Zonder dat eenige  in ’t generaal alle die zij stervende  zal komen natelaten, ten 
praerogative van sexe  einde om door haare natelatene Erfgenamen een ieder voor 
of graad zal plaats  zijn geregte erfportie genoten te worden, # begerende, dat ’t zelve 
hebben, maar dat die  na haar dood zal worden agtervolgt, ’t zij als testament, codicil, 
zullen succederen,  legaat, of zo als na regten best zal kunnen bestaan. 
vererven en versterven  Voorts verklaarde zij Vrouwe Comparante te constitueren en magtig te 
gelijk andere allodiale  maken kragt dezes, den Heer mr Johan Schrassert, momber des 
goederen.  Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen, en Advocaat voor den Hove 
 van Gelderland, om bij die van de rekening in Gelderland te verzoeken 
 approbatie van bovengemelde dispositie, en daaromtrent praestitis praestandis 
 te doen en te verrigten, ’t geen de natuur der zake zal vereisschen, en de 
 Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, met 
 magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
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 verband en submissie als na regten. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt binnen Harderwijck, 
 d. 7 julij 1786. 
 ( was getekend nevens twee opgedrukte cachetten in rood lak ) 
                           H.H. Pannecoeck. M.S. van Cooth 
 
 Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerde Mevrouwe 
 Antonetta Schrassert, Douariére Markloff gezond van verstand, 
 en met ons gaande en staande, te kennen gevende, hoe dat wijlen 
 haaren Broeder mr Hendrik Johan Schrassert in leven Burgemeester 
 en Schout dezer stad, en contrarolleur van de convoijen en licenten 
 alhier bij eene onderhandsch geschrift van d. 23 april 1768 had gemaakt 
 zekere dispositie en begeerte, dat na zijn overlijden door Vrouwe 
 Comparante als zijn eenige Erfgenaam zoude moeten worden agter- 
 volgt, luidende hetzelve als volgt. 
 Dit is mijn laaste en uiterste wille en begeerte, welke ik onderTr: 
 begere, dat na het overlijden van mijn Zuster Antonetta Schrassert 
 Douariere Markloff, en welke ik bij mijn testamentaire dispositie 
 in Septemb : 1766 voor De Wolff en Pannecoeck Schepenen der stad 
 Harderwijck gepasseert, voor mijne eenige en universele Erfgenaam 
 hebbe verklaart, en welke mijn voorñ: Zuster en Erfgen. A. Schrassert 
 ook aanstonds na mijn overlijden gerigtelijk dit navolgende boven 
 ’t legaat in mijn testament aan de admiraliteit tot Amsterdam 
 bemaakt, ’t geene aanstonds na mijn overlijden moet voldaan 
 worden voor heeren Schepenen moet passeren, zal plaats hebben, 
 zo bemake ik ondersr: aan ’t Burgerweeshuis binnen Harderwijck, 
 aan ’t welke ik ondersr: als onder Provisoir een geruimen tijd 
 geweest ben, mijn camp lands met zijn houtgewasch daar omme 
 op de hoek van de Engestege leggende, de halve spieringscamp hietende, 
 als mede is mijn begeerte, dat aan ’t zelve weeshuijs na ’t overlijden 
 van meergem: mijne Zuster A. Schrassert nogh daar en boven aan ‘t  
 Weeshuis zullen betaalt worden, de pagte van dezelve kamp, tot dat gem: 
 kamp naar ’t Weeshuis zal overgegeven worden, en waar van ’t eerste 
 jaar zal moeten betaalt worden petri 1768 verschenen jaarlijksch 
 met 44 gulds, zonder korting van verponding of andere lasten. 
 Aan de stad Harderwijck legatere ik ondersr: een somma van 
 twee honderd gulds eens, welke mede na het overlijden van mijn 
 Zuster A. Schrassert zal moeten betaalt worden, egter zonder 
 eenige renten, ’t welk mijn zuster ook aanstonds na mijn 
 overlijden gerigtelijk moet bezorgen, en daar toe bij mijn ondersr. 
 op ’t vriendelijkste bij dezen verzogt word. dit geschreven na 
 rijpen rade en bij volkomen verstand, en kennis, binnen 
 Harderwijck op den 23 april 1768 (was getekent Hendrik  
 Johan Schrassert en in dorso stond den inhoud dezes is mijn 
 laatste wil en begeerte getek: H.J. Schrassert. 
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 Wienvolgens zij Vrouwe Comparante verklaarde al ’t geen hier 
 voren door haar gem: Broeder begeert en gelegateert is, volkomen 
 te aggreéren, en mits dezen ’t zelve gerigtelijk te bestedigen, 
 en dienvolgens het zelve bij dezen agtervolgens de wille en 
 begeerte van haaren Broeder, bij dezen legaterende, begerende 
 dat deze door haare Erfgenaamen ook stiptelijk zal nageleeft 
 werden, en effect sorteren als Testament, legaat, ofte zo en 
 als best na regten kan bestaan, ende dat alles onvermindert 
 zodane dispositien, als zij Comparante reets gemaakt heeft, 
 of nogh zal komen te maken. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent in Harderwijck 
 den 3 Julij 1786 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekent. H. van Westervelt M.S. van Cooth. 
 
 Par devant Van Cooth et Van Voorst Echevins sont comparues 
 les Demoiselles Susanna Benjamina, Cornelia Anthonia, 
 et Johanna Wakker demeurantes en cette ville, lesquelles 
 ont constituees pour Procureurs generaux et speciaux 
 Messieurs Jean Girardot de Marignij et Emmanuel  
 Haller, Banquers a Paris, aux quels, ou a l’un deux elles 
 donnent pouvoir de pour elles et en leurs noms recevoir 
 les arrerages echus et echeoir, des rentes perpetuelles, viageres, 
 Pontines et accroissemens d’icelles, qui appartiennent et pourront 
 appartenir par la suite aux dites. Constituantes assignées sur 
 les aides et gabelles, Tailles, Postes, cuirs, deux sols pour 
 livre du dicieme, caisse des amortissements, et des arrerages, 
 compagnie des Indes, Etats de Bretagne, Artois, Languedoc, 
 Bourgogne, Princes et Particuliers, ancien et nouveau clergé, 
 Domaine de la ville, et autres, de quelque nature que ce soit, 
 des recus donner quittance, rendre, ceder et transporter, 
 recevoir aussi les remboursemens des dites rentes, qui pourront 
 etre offertes ou echeoir par les tirages fait sou a faire, des 
 recus donner pareillement quittances, remettre tous litres 
 et pieces, consentir mention et lubrogation, et la cessation 
 de tous arrerages, substituer Procureurs, les revoguer, en 
 substituer d’autres, et generalement promettant, obligeant. etc. 
 Nous declarons de plus, qu’il ne reside en cette ville nien 
 trois lieues de distance aucun ministre de sa Majeste tres 
 Chretienne. Harderwijck le 4 Juillet 1786. 
 
 Voor Van Westervelt en Apeldoorn Schepenen en Overweesmeesteren 
 compareerde Lambert Beertzen in qualiteijt als voogd over de minder 
 jaarige kinderen van wijlen Rikert Beertzen en Gerritje Dirks in 
 leven Ehel., dewelke verklaarde te cederen en transporteren 
 aan en ten behoeven van Jacob Beertzen en Aaltje Wouters Ehel: 
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 en hunne Erven, drie agtste gedeeltens in een huijs, hof en wijland, 
 met al wat daar bij gehoort, gelegen in Hierden aan de Wijdgrave, 
 ’t welk reets door gem: Rijkert Beertzen, als daar toe geauthoriseert 
 ingevolge appointement van H: Welgr: Agtb: de Heeren van de 
 Magistraat dezer stad, d.d. 27 maart 1786 in zijn leven is verkogt, 
 en zulks voor een somma van vijfhonders gulds, waar van de 
 Compart bij dezen bekend voldaan te zijn, doende jaarlijksch aan 
 ordin: verponding buiten de stads stuivers f 1=10=14 en nogh f 1=5=12. 
 en het ordinaire schoorsteengeld, belovende de compart voorsr huis 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over 1784, het heerdstedegeld tot ulto Junij 1785 daar van aftedoen, 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 8 Julij 1786. 
 
 Voor Van Westervelt en Apeldoorn Schepenen compareerden Beerd Janssen 
 en Jannetje Simons Ehel:, en bekenden voor zigh en haar Erven 
 reets in den Jaare 1780 in en vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en kragt dezer te cederen en transporteren aan Engele  
 Janssen en haar Erven, een huijs, doende in ordin: verponding 
 f 1=5=8 als mede een schuur daar naast in ordin: verponding doende 
 f 1=6=12 bijden staande en gelegen binnen deze stad in de Rabbestraat 
 tusschen het huijs van Jacob Dump ter eenre, en de schuur van Mevr. 
 de wed: van Burgemr W.J. van Westervelt ter andere zijde, zo en als 
 aan Comparanten op den 14 augs 1771 door Ds Wilhelmus Heshusius en 
 Maria Aartsen Ehel: en Johanna Sas zijn getransporteert, en zulks 
 voor een summa van twee honderd gulds, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr. perceelen 
 te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over ordinaris 1778 incluijs, en verdere lasten daar van aftedoen, als 
 erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. actum 
 d. 10 Julij 1786. 
 Acte van Aperture 
 Wij H.H. Pannecoeck en G. van Voorst Schepenen der stad 
 Harderwijck doen kond en certificeren mits dezen, dat wij op replisitie 
 van de Heeren Willem Wilbers en mr H.J. Ardesch ons begeven hebben 
 ten sterfhuize van den Heer J.J.M. Blokkert, alwaar ons vertoont en 
 overgegeven is zeker beslote papier houdende deze superscriptie 
        Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck 
        de Heer en mr J.J.M. Blokkert, wel ziek na den lichame, dogh 
        gezond van verstand, zo als ons ten vollen is gebleken, en heeft aan ons 
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        overgegeven dit besloten papier, met verklaring daar in te zijne 
        vervat zijn laatste en uitterste wille, die hij begeerde, dat na 
        zijn overlijden zal agtervolgt worden als testament, legaat, 
        codicil, gifte ter zake des doods, of zo als best na regten kan bestaan, 
        qualificerende mits dezen tot ’t verzoeken en bezorgen van de 
        aperture dezes de Heeren Willem Wilbers V:D:M : en mr H.J.  
        Ardesch, te zamen en een ieder in ’t bijzonder, om daar omtrent 
        te doen en laten geschieden, ’t geen na stijle locaal vereischt 
        zal worden. 
        T’oirkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris deze 
        getekent en bezegelt in Harderwijck den 15 Julij 1786. was 
        getekend. H.H. Pannecoeck, G. van Voorst. J.C. Fr. de Vries Secret: 
 gemunieert met drie zegels, welke wij geexamineert, en onderteke- 
 ning gezien hebbende, geheel, gaaf en ongevitieerd hebben bevonden, 
 waar na ’t zelve door den Secretaris is geopent, en in praesentie van 
 gem: Heeren W. Wilbers en H.J. Ardesch is voorgelezen, volgens 
 transfix hier aan geannexeerd, waar van registrature en copie is 
 verzogt, ’t welke wij geaccordeert hebben. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt actum Harderwijck 
 d. 16 Julij 1786 was nevens twee opgedrukte cachetten in rood lak 
 getekent H.H. Pannecoeck, G. van Voorst onderstond mij praesent 
 J.C. Fr. de Vries Secret: in margine stond onder een cachet in rood lak 
 in fidem transfini ondertekend J.C. Fr. de vries Secret: 
 
 Testament 
 Ik ondergetekende Jan Jurgen Melchior Blokkert wonende binnen deze stad 
 Harderwijck, overdenkende de zekerheid des doods, dogh onzekere uure van dien, 
 en niet gaarne uit deze waereld willende schijden zonder over zijne tijdelijke 
 goederen gedisponeert te hebben, verklare bij dezen vooraf te revoceren, 
 casseren, en te niet te doen al zodane testamentaire dispositien, codicillen, 
 en andere actes van uiterste wille, als door mij voor dato dezes zijn gepasseert, 
 houdende alsof dezelve nooit zijn gepasseert. 
 En overgaande tot deze mijne dispositie verklare ik ondergetekende 
 te legateren navolgende legaten. 
 Aan mijn Neef de Heer Jan van de Polder Senior wonende te Gouda 
 het landgoed den Zwaluwenburg genaamt, gelegen op Veluwen in het 
 Richterampt Oldebroek, bestaande in het Heerenhuis met zijn ap en 
 dependentien, vier Erven, met derzelver onderhorige Landerijen, en het 
 geene verder tot voorsr: goed is gehorende, zo en als ’t zelve goed door mij 
 van de Heer C.W. van Haersolte, ingevolge koopscontract van den 5 dezes 
 maands Julij 1786 is aangekoft, en alzo ’t recht van koop daaraan verkregen 
 hebbende, daar onder mede begrepen alle de aangekofte meubles en huijsmad, 
 nevens de ornamenten in voorsr huijs en op voorsr: goed gevonden wordende, 
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 en waar van de koopspenñ: door mijn Erfgenaamen moeten betaalt worden, 
 Aan mijn Neef de Heer Jacobus Blaauw Raad in de Vroedschap te Gouda, 
 mijn vierkante langwerpige diamante ring, nevens een somma van 
 vijf duisend gulds Holl: 
 Aan mijn Neef de Heer David Cornelis van de Bolder woonagtig te 
 Rotterdam een somma van vier duizend guldens Holl: 
 Aan mijn Neef de Heer Jan George van de Polder Domheer te Utrecht 
 een somma van vier duisend gulds. Holl: 
 Aan de Heer Willem Wilbers verbi divini minister thans wonende te 
 Harderwijck een somma van twee duisend guldens Holl: 
 Aan mijn voornoemde beide Neven de Heeren David Cornelis en Jan  
 George van de Polder al mijn linnen, zowel het huislinnen tot 
 tafel en bedde, als tot mijn lijve gehorende. 
 Aan Willem Evertzen wegens zijn getrouwe diensten in mijn ziekte 
 bewezen een nieuwe blaauwe rok, broek, en camisool, een hoed, en 
 een paar schoenen, en daar en boven alle jaar tot zijn dood toe een 
 somma van een honderd guldens. 
 Aan mijn knegt Hannis Joosten aale jaar tot zijn dood toe een 
 somma van een honderd gulds 
 Aan Peter  de tuinman een blaauwe rok, broek en camisool, 
 een hoed, en een paar schoenen, als mede aan hem en zijn vrouw zo lang  
 zij een van beiden in leven zijn alle jaar tot haar dood toe honderd gulds. 
 Aan Geertruijda Wilbers Zusters van voorñ: Heer W. Wilbers alle jaar 
 tot haar dood toe een honderd en vijftig gulds. 
 Aan Jan Hendorn wonende alhier alle jaar tot zijn dood toe twee 
 honderd en vijftig gulds. 
 Aan de Heer R. Forsten med: doctor en Professor alhier mijn groot goud 
 zak horologie met de goude ketting en ornamentens. 
 En aan de Diaconie van de Nederduitsche gemeente te Harderwijck 
 een somma van ses duisend gulds Holl: eens. 
 Alle welke legaten door mijne na te noemene Erfgenaamen overgegeven 
 en voldaan zullen moeten worden. 
 Wijders verklare ik tot mijne eenige en universele Erfgenaamen 
 te nomineren, institueren, en aan te stellen kragt dezes, mijne 
 Nicht Johanna Vermeer, en mijn Neef Melchior van der Ven, 
 benevens zijn zuster getrouwt aan de Heer Van Staal, alle te 
 Utrecht woonagtig, een ieder voor een geregtre derde portie, en in cas van 
 vooroverlijden van een van haar derzelver kind of kinderen in de 
 Ouders plaats, ten einde om alle mijne natelatene goederen, 
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 waar in die bestaan, en waar dezelve gelegen en gehorende zijn, 
 niets daar van uitgezondert, dan alleen de voorgem: legaten te erven, 
 hebben, en bezitten eeuwiglijk en erflijk. 
 En op dat deze mijne dispositie en uiterste wille des te beter 
 uitgevoert mag worden, zo verklare bij dezen tot Executeurs van 
 dit mijn testament, mitsgaders tot voogden van de minderjarige 
 (zo zulks mogt exteren) te nomineren, committeren, en aan te 
 stellen de Heeren mijne Neeven Jan van de Polder te Gouda, 
 en Jacobus Blaauw Raad in de Vroedschap aldaar, met magt van 
 assumptie, surrogatie en substitutie, en verder zodanige ampele 
 magt als een Executeur na regten is competerende, legaterende 
 aan beide Heeren Executeurs voor haar Executeursschap ieder een 
 somma van een duisend gulds, dewelke mede door mijn Erfgenaamen 
 gedragen en betaalt zullen moeten worden, alles met eerbiedige 
 uitsluiting van alle wees of momber kameren, en verders die geene 
 dewelke eenig recht of bemoeijing met mijn boedel zouden kunnen 
 of mogen praetenderen. 
 Eindelijk reservere ik de magt om deze mijne dispositie ten 
 allen tijde te mogen veranderen, of eenige codicillen te maken, 
 ’t zij gerigtelijk of onder de hand, als wanneer ’t zelve wil gehouden 
 hebben, alsof in dezen geïnsereert, en alle formaliteiten en 
 solemniteiten regtens geobserveert waren. 
 begerende over zulks, dat deze mijne laatste en uiterste wille 
 zal gelden, en agtervolgt worden als testament, legaat, codicil, 
 gifte ter zake des doods, ofte zo en als het best na regten zal kunnen 
 bestaan. 
 des t’oirkonde heb ik deze eigenhandig getekent, en met mijn 
 cachet bekragtigt binnen Harderwijck op den 15 Julij 1786. 
 was nevens een cachet gedrukt in rood lak getekent J.J.M. Blokkert 
 onderstond geregistreert in het recognitie boek d. 16 Julij 1786 getek J.C.F. de Vries 

Secr. 
  
 Vioor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerde de Heer R.M. L’Archer, 
 de welke verklaarde tot securiteit van een somma van dertig duisend gulds 
 a 20 st: ’t stuk, door den Compart en deszelfs overledene Ehevrouw Maria  
 Elisabeth D’Everdinge van der Nijpoort op de 1ste Januarij 1769 ontfangen van 
 den Heer Marius Antonij Carel van Voerst en Vrouwe Johanna Theodora van  
 Dedem Ehel: ingevolge obligatie op dien dag ten behoeven van dezelve binnen 
 de stad Zwolle gepasseert, bij wijze van tweede hijpotheek te verbinden, 
 en tot een speciaal onderpand te stellen zijn helft in de twee planta- 
 gien genaamd L’Ambarras en Venlo, gelegen in de Colonie Suriname, 
 in de Rivier Commewijne, aan de Regterhand in het opvaren, met alle 
 des zelfs slaven, gebouwen, bepotingen, en beplantingen, om daar aan 
 bij manquement van voldoening aan den inhoud van gem: obligatie zelve 
 capitaal met de interessen kosten schadeloos te kunnen verhalen, 
 renuntierende dezelve van alle exceptien. 
 En verklaarde de Heer Compart volkomen te constitueren en magtig 
 te maken kragt dezes den Wel Ed: Agtb: Heer J. Beudt raad van Civile 
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 Justitie der Colonie Surinamen, ofte dien geene, welke bij zijn 
 onverhoopt overlijden, door hem mogte gesubstitueert zijn, om van 
 wegens hem Compart te compareren voor den Ed: Hove van Civile 
 Justitie van gem: Colonie, of daar ’t behoren zal, en aldaar na 
 costume locaal zijn voorñ twee halve Plantagiens L’Ambarras 
 en Venlo, voor de gem: som van dertig duisend gulds met de 
 daarop te verlopene interessen bij wijze van tweede hijpotheek 
 speciaal te verbinden, en hijpothequeren, en daar omtrent alles 
 te verrigten, wat de natuur der zake en stilus loci zal vereischen, 
 en de compart zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, alles onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 18 Julij 1786. 
 
 Voor dezelve Schepenen compareerde de Heer R.M. L’Archer, dewelke 
 verklaarde tot securiteit van een somma van negen duisend gulds, 
 en de jaarlijksche te doene uitkering van drie honderd gulds in 
 plaatze van eenige renten gestipuleerd, welke de compart verschul- 
 digt is aan Juffrouw Josina Gijsberta de Everdinge van der  
 Nijpoort, ingevolge obligatie op den 12 april 1763 voor mr. Johannes  
 Tienema Notaris te Utrecht gepasseert, door den compart en zijn 
 overledene Ehevrouw Maria Elisabeth de Everdinge van der Nijpoort, 
 bij wijze van derde hijpotheek te verbinden en tot een speciaal onderpand 
 te stellen zijn helft in de twee Plantagien genaamd L’Ambarras en Venlo, 
 gelegen in de Colonie Surinamen, in de Rivier Commewijne aan de 
 regterhand in ’t opvaren, met alle des zelfs slaven, gebouwen, bepo- 
 tingen en beplantingen, om om daar aan bij manquement van voldoe- 
 ning aan den inhoud van gem: obligatie ’t zelve capitaal met de 
 te verlopene uitkering kost en schadeloos te kunnen verhalen, renun- 
 tierende dezelve van alle exceptien. 
 En verklaarde de Heer compart volkomen te constitueren en magtig 
 te maken kragt dezes, de Wel Ed: Agtb: Heer J. Beudt, Raad van 
 Cicile Justitie der Colonie Surinamen, ofte dien geene, welke bij 
 zijn onverhoopt overlijden door hem mogte gesubstitueert zijn, om van 
 wegens hem compart te compareren voor den Ed: Hove van Cicile Justitie 
 van gem: Colonie, of daar ’t behoren zal, en aldaar na costume locaal 
 zijn voorñ: twee halve Plantagien L’Ambarras en Venlo voor de gem: som 
 van negen duisend gulds met de te verlopene uitkering speciaal te 
 verbinden en hijpothequeren bij wijze van derde hijpotheek, en dus 
 posterieur na verband ten behoeven van den Heer M.A.C. van Voerst 
 en Vrouwe J.T. van Dedem Ehel: ’t welk voor deze acte gepasseert en dus 
 praesent moet gehouden worden, en verders daar omtrent alles te verrigten, 
 wat de natuur der zake en stilus loci zal vereischen, en de compart zelfs 
 praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, alles onder 
 verband en submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 18 18 Julij 1786. 
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 Voor Apeldoorn en Van Voorst Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is, de Heer W. Wilbers V.D.M. en Bastiaan  
 van Aken, beide geërfde Borgers alhier, voor het erf en sterfhuis 
 van wijlen de Heer en mr J.J. Blokkert, des beloofde de Heer J. van de  
 Bolder Senior, als Executeur testamentair vermogens dispositie in dato den 
 15 dezes voor Heeren Schepenen dezer stad gepasseert, namens de gezament- 
 lijke Erfgenaamen bij gemelde dispositie vermeld, de voorñ Borgen 
 deswegens te vrijen en guaranderen, als regt is, onder verband en 
 submissie als na regten. Actum den 20 Julij 1786. 
 
 Voor Apeldoorn en Van Voorst Schepenen compareerde de Heer 
 Frans van Schorrer Koopman te Amsterdam, dogh thans alhier 
 praesent, en verklaarde in de beste en bestendigste forme rechtens 
 te constitueren en magtig te maken kragt dezes de Heeren Doctoren 
 H.J. Ardesch en J. van Erckelens Advocaten alhier, te zamen en 
 een ieder in ’t bijzonder, ten einde, om namens den comparant 
 van diversche Debiteuren ’t zij in der minne, ’t zij met middelen 
 rechtens in te vorderen al zodane penningen, als dezelve hier 
 en elders te goede mogt hebben, en daar van nadere opgave aan 
 Geconstitueerds gedaan zal worden, daar toe contra quoscunque alle 
 ingangen rechtens zo hier als elders te entameren, ’t zij bodinge, 
 bezaat, pijndinge, ofte zodane als Geconstitueerds best zullen 
 oordelen, alle termijnen te respicieren, decreten en sententien 
 te aanhoren, ende tot den uiteinde te vervolgen, ook des noods 
 te caveren, accorderen, transigeren, penningen te ontfangen, en 
 daar voor quiteren, en wijders in het generaal alles te doen het 
 geen de comparant zelfs praesent zijnde zoude kunnen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, onder verband en submissie als na regten. actum den 
 22 Julij 1786 
 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Toers  
 Diesbergen en Grietjen Rhijssen Ehel. dewelke verklaarden te cederen 
 en transporteren aan en ten behoeven van Jan Vastenhouw en 
 Janna Kroon Ehel:, en hunne Erven, een huis, doende in ordin: verpon- 
 ding buiten de stadsstuivers f2=10=:, staande en gelegen binnen 
 deze stad in de groote poortstraat, naast ’t huis van Roelof Arendzen 
 ter eenre, en Eijbert Kleintunte ter andere zijde, en zulks voor een 
 somma van negen honderd gulds vrijgeld, waar van comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, des beloofden voorsr perceel te wagten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1784, 
 en het haardstedegeld tot ulto Junij 1786 daar van af te doen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. actum Harderwijck 
 den 24 Julij 1786. 
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1786. 24 Julij 
geprothocoll: ten  Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden 
nieuwe prothocol  Jan Vastenhout en Johanna Kroons Ehel: welke bekenden 
R: Hoogstraat fo. 179 sfo.  voor zigh en haar Erven wegens opgenomen en ter leen 
 ontfange penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen 
 aan en ten erflijken behoeve van Gerritje Cirkel, de somma 
 van vierhonderd caroli guldens ad 20 sts ’t stuk, en daar voor 
 beloofde jaarlijksch op den verschijndag (heden over een jaar 
 d’eerste) te zullen betalen voor renten vier gelijke guldens, 
 en daar mede te continueren tot de effective aflosse toe, die alle 
 jaar zal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaars bevorens 
 opgezeid of opgeëischt zijnde. 
 Tot securiteit van voorsr capitaal renten en kosten verbinden 
 comparanten haar lieder huis staande binnen deze stad in de 
 hoogstraat, tusschen de huizen van Roelof Arentzen, en dat van 
 Eijbert KlijnTunte, zo als door Toers Diesbergen en Vrouw is getranspor- 
 teert, stellende tot een verdere whaarschap haar personen en 
 goederen tot een bedwang en submissie als na regten, met renunciatie 
 van alle exceptien deze contrarierende in specie van ongetelde 
 gelden. actum Harderwijck d. 24 Julij 1786. 
 
 Voor Van Westervelt en Pannecoeck Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvancks regt is Evert Janssen en Gerrit Hartgersen, voor 
 ’t erf en sterfhuis van wijlen Jan Peterzen, des beloofden Jutte Lubbers 
 namens haare kinders Bartjen Janssen en Harmpje Janssen, als mede 
 Peter Janssen en Knelisje Janssen gezamentlijke Kinders en Erfgenaa- 
 men van gem: Jan Peterzen, de voorñ: Borgen deswegens te vrijen en 
 guaranderen als regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 4 Augustus 1786. 
 
1786. 11 augustus Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Geerlof Gerritzen 
geprothoct ten nieuw  en Hendrikje Wouters Ehel: tutore marito, en bekenden boven en 
prothocol Fol: 325 in  behalven de meerdere en andere penningen bij respective obligatien 
’t Schependom.  vermelt, als nogh op nieuws opgenomen en ter leen ontfangen te 
 hebben, en alzo opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Lubbertus  
 Bunskerken en Gijsjen Hulsentop Ehel: en haar Erven een somma 
 van tweehonderd gulden ad 20 st: ’t stuk, waar van Zij beloofden 
 jaarlijksch op de verschijndag te zullen betalen drie gulden van 
 ieder honderd, waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn op de 23 April 
 1787, en zulks ses weeken na de verschijnsdag niet geschiedende, als 
 dan drie gulden en tien stuivers van ieder honderd voorñ. te betalen tot 
 de volle aflosse toe, welke alle jaar zal kunnen en mogen geschieden, 
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 mits een vierdeel jaar bevorens opgezeid of opgeeischt word. 
 Tot securiteit van voorsr capitaal, renten en kosten verbinden Comparan- 
 ten haare twee campen gelegen aan de wijsteeg met de sloot gesepa- 
 reert, tusschen de camp van onzen mede Raads Vriend De Vries ter eenre 
 en de Boelsteeg van renttrekkeren ter andere zijde. 
 Ten tweede een camp voor aan Westen gelegen naast de Smeepoorter 
 gragt ter eenre en het zee steegje ter andere zijde, stellende tot een 
 verdere waarschap haar personen en verdere goederen ter bedwang en 
 submissie als na regten, met renuntiatie van alle exceptien deze 
 contrarierende, in specie van ongetelde gelden. Actum Harderwijck 
 d. 11 augs 1786. 
 
geprothocoll:  Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerden Hendrik Frerikze 
14 aug. 1786.  en Grietje Willems Ehel:, welke bekenden voor zigh en haar Erven opregt 
Rub. Koornmarkt.  en deugdelijk schuldig te wezen aan mr Abraham van de Graaff en zijne 
Fol. 288.  Erven, de summa van een honderd caroli guldens, en daar voor beloven 
 jaarlijksch te betalen een rente van vier gelijke gulden op de 
 verschijndag hede over een jaar d’eerste, en daar mede te zullen 
 continueren tot de aflosse toe, die alle jaar zal kunnen geschieden 
 mits een vierdeel jaars bevorens opgezeid of opgeeischt zijnde. 
 Tot securiteit van capitaal, renten en kosten verbinden comparten 
 haar huis en erve, staande aan de koornmarkt, tusschen de 
 schuur van L. Bunskerken ter eenre, en het huis van Rijk  
 Jan Apeldoorn ter andere zijde, verbindende verders haar 
 personen en verdere goederen ten bedwang en submissie als na 
 regten, met renuntiatie van alle exceptien, deze contrarierende 
 in specie van ongetelde gelden. actum Harderwijck d. 14 Augs 
 1786. 
 
 Voor Apeldoorn en Van Voorst Schepenen compareerden Harmen Tapper 
 en Eva Ter Leth Egtel: Kinderen en Erfgenaamen van wijlen Abraham  
 Ter Leth en Gijsbertje Lambregts in leven Egtel: en verklaarden zij 
 Comparanten te constitueren en volmagtig te maken den Procurator 
 Gillis van der Wall. 
 1o om aan Roelof Koldewijn Weduwenaar van Gerritje van Kesteren 
 te cederen te transporteren, en in vollen en ptivativen eigendom 
 op te dragen een verkogt huis en erf, staande en gelegen binnen de 
 stad van Arnhem in de kromme elleboog, door Gradus Looman in 
 huur bewoond wordende, waar van de huurpenningen zullen verblijven ten 
 voordele der verkooperen tot d. 1 Novr 1786, en de koopspenñ: zullen worden 
 betaalt, en daar van transport gedaan, daar van de koopspenñ: te ontfangen ter 
 summa van vijf honderd een en veertig gulds en 
 2o Alzo zij Comparanten met den koopman Zeger Reijers in gemeenschap 
 bezaten een huis en erf, mede staande en gelegen binnen de stad 
 van Arnhem in de kromme elleboog, aller naast ’t eerst genoemde, 
 in huur bewoond wordende door B. Borgedijn, waar van de huurpen- 
 ningen zullen verblijven ten voordele der Verkoperen tot den 1 Novembr 
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 en daar van de koopspenñ: op die tijd moeten worden ontfangen, 
 en transport gedaan, hebben verkogt aan Gerrit Post en Gerritje  
 Dirks Egtel: voor een somma van seven honderd en tien gulds, ’t zelve 
 met en benevens den koopman Zeger Reijers en zijn Ehevrouw 
 voor opgemelde somma aan koperen Ehel: voornoemd, te cederen, 
 te transporteren, en in een vollen en privativen eigendom 
 op te dragen, en daar voor de geregte halfscheid der koopspenningen 
 te ontfangen, en zo van ’t eerste als tweede halve parceel aan 
 alle regt van eigendom in de bestendigste forme van regten 
 te renuntieren ten behoeven van koperen voornoemd, met belofte 
 van vrijing, en waring als erfkoops regt, onder verband van haare 
 personen en goederen voorts submissie en renuntiatie en zulks 
 om te strekken ten effecte als na regten. Actum Harderwijck 
 d. 17 August: 1786. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Haersolte Schepenen compareerden Gerrit  
 van Essen en Marritje Boon Ehel: welke verklaarden uit onder- 
 linge liefde malkanderen, en den een den anderen te legateren ende 
 bemaken, doende zulks reciproce kragt dezer; het vrugtgebruik van 
 alle haare gerede en ongerede goederen zijn ofte haar leven lang 
 buiten bespiering van iemand, zullende bij overlijden van de langst levende 
 den natelatene goederen erven en versterven op haar beide naaste 
 vrienden, en zulks na order van successie ab intestato 
 T’oirkonde is deze bij ons getekent en bezegelt binnen Harderwijck den 
 24 Augusti 1786. was nevens twee opgedrukte cachetten in rood lak getekent. 
 A.F.R.E. van Haersolte. H.H. Pannecoeck. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Voorst Schepenen als Overweesmeesteren loofden 
 en wierden Burgen als voorvanks regt is Willem Hartgersen en Lubbert  
 Brantsen voor het erf en sterfhuis van Aaltje Lubberts Weduwe 
 van Willem Willemsen, des beloofden Jacob Elbertsen en Thijs  
 Willemsen als aangestelde voogden van het minderjaarige Kind 
 Willempje Willems, mitsgaders de meerderjaarige Lubbert Willemsen 
 voorsr Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuis regt is. Actum 
 Harderwijck den 28 August : 1786. 
 Voor Scheltinga en Van Haersolte Schepenen compareerden de Heer 
 Dithmar Martinius in huwelijk hebbende Vrouw Petronella Elisabeth  
 Johanna Wijnstok zelfs ten dezen met gemelde haar man geassisteert, en 
 tot het geen volgt geauthoriseert, zijnde zij Vrouwe Comparante het 
 eenige nagelate Kind en Erfgenaam ab intestato van wijlen Mejuffrouw 
 Johanna Palmboom; indertijd weduwe de wel Eerwaarde Heer Johannes 
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 Henricus Wijnstok in leven Bedienaar des Goddelijken woords te Westmaas. 
 wonende de Comparanten binnen deze stad. 
 Dewelke verklaarden te constitueren en magtig te maken de Heer 
 Arnoldus Closser, wonende te Amsteldam, speciaal om uit de naam ende 
 van wegens hen Comparanten uit de hand te verkopen, en vervolgens aan 
 de respective Koopers na stijle locaal in vollen ervigen eigendom te 
 cederen en transporteren. 
 Vier obligatien ten lasten van het gemeene land van Holland en 
 West Friesland ten comptoire van Haarlem, staande alle in blanco. 
 Een van duisend guldens in dato 8 august: 1691 fol. 133. geäggr: 24 sept: 1691. 
 num: 2655. reg: Fol: 279 onder F: 133. 
 Een van twee duisend gulds in dato 13 octob: 1702. geäggr: 23 decr 1702 num: 4317. 
 reg. fol: 441 onder aan G. 359. 
 Een van twaalf honderd Gulds in dato en geäggr: als de vorige num: 4318. 
 reg: fol. 444 onder aan G: 360. 
 Een zijnde vernieuwd groot vier honderd drie en dertig gulds drie stuivers 
 en tien deniers in dato 20 Julij 1778, no 79. geäggr 22 maart 1709 
 no 17472 reg: fol. 1743. onder aan E. 79. zijnde originele geweest van 
 dato den 20 Julij 1675 geäggr. 20 Julij 1675 E. Fol. 79. 
 De uittelovene kooppenningen zo wegens capitaal als verschene 
 interessen te ontfangen, deswegens te quiteren, vrijwaring voor alle 
 namaning te beloven, daarvoor hun comparanten personen en goederen 
 te verbinden, domicilium te verkiezen. 
 Ende om voorts dezen aangaande alles verder en meerder te doen 
 en verrigten het geen gerequireert word, en zij comparanten 
 zelfs present zijnde zouden mogen ofte moeten doen, onder belofte 
 van approbatie mitsgaders verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 7 Septr 1786. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Haersolte Schepenen compareerde de Heer en mr 
 H.J. Ardesch, Scholtus des Ampts Ermelo en Ontfanger dezer stad, in qualiteit als 
 volmagtiger van de Heer doctor Daniel van Boshuijsen Craanen regerend Burge- 
 meester en stads medicinae doctor te Naarden, en Vrouwe Agnes Eusebia  
 Oosterbaan Ehel: vermogens volmagt voor de Heeren Schepenen der stad 
 Naarden d. 31 augs dezes jaars gepasseert, zo als ons bij lecture van dezelve 
 is gebleken, en verklaarde namens zijn voorñ: Principalen te hebben 
 verkogt; en dien volgens al nu kragt dezes te cederen en erflijk over te 
 geven aan en ten erflijken behoeve van Juffer Alida Henrica Sophia  
 de Meester een obligatie ten laste van het Quartier van Veluwen, staande 
 ten name van Geertruijd Felbiers Wed: van Burgemr P. Oosterbaan, in dato den 
 1 septr 1747, groot in capitaal een somma van twee duisend car: guldens, 
 lopende tegens den interest van drie ten honderd, ten comptoire generaal 
 des gem: Quartiers, en welke obligatie uit den boedel en nalatenschap 
 van wijlen Vrouwe Geertruij Oosterbaan Wed: Geltsaijer heengekomen 
 en aan des comparants Principalen is toegedeelt, verklarende den 
 comparant namens zijne Principalen de regte waarde van voorsr: obligatie 
 in baaren gelde ter somma van twee duisend gulds te hebben ontfangen 
 met het jaar interest van dien, verschenen septemb: 1786, en dien volgens 
 geen het minste regt of eigendom daar aan meer te hebben, ofte serveren, 
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 maar daar van ten behoeven van gemelde Juffer A.H.S. de Meester 
 ende haare Erfgenaamen of regt verkrijgende voor nu en altijd te 
 zijn onterft, en ontgoedet, met belofte van waringe als regt is. 
 Alles onder verband van comparants Principalen Personen en 
 goederen, en submissie als na regten, en renuntiatie van alle 
 exceptien, beneficien en privilegien regtens, dewelke eenigzints 
 hier tegens zouden kunnen strijden. actum den 9 septr 1786. 
 
 Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerden Eijbert Hannisse  
 Bonestroij en Willempje Jans Ehel: de vrouw met haar man geassisteert, 
 welke bekende voor zigh en haar Erven in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt aan Beerd Hendrikzen en Aaltje Hendriks Ehel: 
 en kragt dezes te cederen en transporteren : een en een half schepel 
 saaijland gelegen in Hierden op de kleine vaaren, naast de kinderen 
 van Beerd Gerritzen ten Noorden, en Jan Hendrikzen zuidwaarts, 
 gekogt voor honderd en veertig carolij guldens, waar van zij bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn. 
 Des compareerde mede Jan Jacobzen, en Gerritje Gerritzen Ehel: de 
 Vrouw mede met haar man geässisteert, en bekende kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan voorsr: Beert Hendrikzen en Aaltje 
 Hendriks Ehel: drie spint zaaijland gelegen mede op de kleine vaaren, 
 gelegen als voren, voor seventig gulden, waar van bekende voldaan 
 en betaalt te zijn, gevende jaarlijksch in verponding f:=13=8, des 
 beloofde voorsr percelen te wagten en waaren kommervrij en alle 
 voorpligt af te doen, als erfkoop regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. actum Harderwijck d. 16 Septemb: 1786. 
 
 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerde Benjamin Moses, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren, en 
 magtig te maken, doende zulks kragte dezes mr J.C. Huijsman, ten 
 einde om in het generaal alle des comparants zaaken zo in als buiten 
 regten tam active quam passive contra quoscunque waar te nemen, specia- 
 liter alle comparants praetentien en uitstaande boekschulden bereids 
 opgegeven, en nader zullende opovergegeven worden, ’t zij in der minne of bij 
 forme van regten van een ieder in te vorderen, en op te beuren, zelfs bij 
 geen minnelijke voldoening, dan zodane bij middelen regtens te doen verpligten 
 als daar toe nodig en dienstig zullen bevonden worden, mede alle opbodingen 
 en verdere formaliteiten stad of landregtens in cas van pijnding tegens 
 zodane te observeren, zo en als alhier voor deze Gerigte, of elders 
 practicabel zal bevonden worden, voorts decreten en sententien te 
 aanhoren, en dezelve ter executie leggen, van de nadelige te appelleren, 
 en wijders tam generaliter quam specialiter comparants persoon te 
 repraesenteren, als zelfs praesent zijnde, zoude kunnen mogen en 
 moeten doen, alles met magt van substitutie, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie als na regten, 
 mits den geconstitueerde tot rekening et reliqua verpligt blijve. 
 Actum d. 3 october 1786. 
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 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Lubbertus  
 Bunskerken en Gijsje Hulsentop Ehel: de vrouw met haar Eheman 
 geässisteert, en verklaarden te constitueren en magtig te maken, doende 
 zulks kragt dezer de Heeren Mrs. Evert Jan Ammon en Jan Fredrik  
 Ammon, sampt en ieder in ’t bijzonder, om namens comparten voor 
 de Ed: Mog: Heeren van de rekening in Gelderland te compareren, en in 
 name derzelver te verzoeken brieven van approbatie van zodanige 
 beslotene dispositie, als zijl: binnen Harderwijck voor Heeren Schepenen 
 over Heere en andere servile goederen geformeert hebben, en 
 verders daar omtrent te doen en te verzoeken, dat de stijl der Camere 
 zal komen te vereischen, inzonderheid de verschulde jura te 
 betalen, en verders generalijk alles te doen en te verrigten, wat 
 Comparanten zouden kunnen ofte mogen doen, zo in dit geval als 
 anderen, wat zij aan voorñ: Camere te doen hadden, niet alleen 
 maar in genere dezelve geconstitueerds te qualificeren tot 
 alle andere zaaken, om dezelve zo buiten als in regten 
 waartenemen, tam agendo quam defendendo, alles met belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie 
 als na regten. actum in Harderwijck d. 5 octobr 1786. 
 
 Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerden Lubbert Gerritzen 
 Weduwenaar en Bruidegom ter eenre, en Beeltje Beerds Jonge dogter 
 en Bruid ter andere zijde, en verklaarden ter goeder tijd te hebben opgerigt 
 volgende conditien, om daar na een wel en wettig huwelijk met elkander 
 integaan onder inwagten van Gods dierbare Zegen. 
 Tot stuur van dit huwelijk heeft de Bruidegom aangebragt zijn eigendom 
 in een huis, staande binnen deze stad op de hoek van de Smeepoorterbrink, 
 zoals bij hem zelve bewoond word. 
 Twee hoven gelegen buiten deze stad smeepoort, voor aan in ’t gangetje 
 na de wijsteeg tusschen den hof van de Heer Burgr De Meester ter eenre, 
 en die van de Weduwe Aalbert Willemsen ter andere zijde. 
 Een kamp aan de Deventer weg genaamt de kuilakker, naast een 
 houtgewasch genaamt de Tinnegieter, bezwaart met twee honderd gulds 
 ten behoeven van Juffer Schrassert te Elburg getrouwt aan dr Maanen. 
 Een kamp gelegen in de Harderwijcker enck bezwaart met 250 gl: ten 
 behoeve van de Weduwe Jacob van Wanrode. 
 Een huis op de Visch of koornmarkt staande tusschen de huizen 
 van Zeger Buitenhuis ter eenre, en Marritje Roest ter andere zijde, 
 waar op de Bruidegom honderd en dertig gl: heeft geschoten voor zijn 
 ouders tot aflosse van een gelijke somma aan de Erfgenaamen van wijlen 
 den Heer Secretaris Schrassert. 
 Zijnde daar benevens nogh schuldig aan Juffer Andrea Schaart volgens 
 een losse obligatie groot honderd guldens. 
 Hebbende daar en boven nogh aangebragt zijn klederen, klijnodien, silver 
 en goud, zo als thans bezittende. 
 Daar benevens heeft de Bruid tot stuur des huwelijksch aangebragt in 
 contante penningen een honderd en vijftig gl:, boven en behalven haar 
 klederen en lijfs behoef. 
 Voorts is geconditioneert, dat zo kinderen uit dit huwelijk na bleven, 
 het van het eene kind zal sterven op “t andere, na doode van alle dezelve  
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 of zo er geen kinderen na bleven, de geheele boedel in twee deelen zal 
 gedeelt worden, waar van de eene helft de langstlevende in tugt zal 
 bezitten, en de andere helft in een volle en volkomen eigendom. 
 Ten aanzien van de klederen van de Bruidegom zullen erven en verster- 
 ven na zijn kant, en die klederen van de Bruid aan haar zijde, 
 voorts dezelver linne en wolle goud en silver legaterende aan de 
 kinderen van Jan Beerdsen, zullende de helft van de overige boedel 
 in tugt van de langstlevende verblijven zijn ofte haar leven lang. 
 Aldus geconditioneert binnen Harderwijck d. 19 october 1786. 
 
 Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerde Hendrik van  
 Daalen en Elisabeth Wenink Ehel: en verklaarden te constitueren en 
 magtig te maken kragt dezes haar moeder, genaamt Elisabeth Eggink 
 Wed: van wijlen Harmen Wenink, wonende te Zutphen, ten einde om 
 aldaar te ontfangen drie duisend gulds, zijnde de tweede termijn van 
 ses duisend gl:, zijnde de volle koopspenñ: van zeker huis staande 
 binnen gem: stad op de nieuw stad genaamt het wapen van Overijssel, 
 ’t zelve te transporteren, en in vollen eigendom te cederen en transporteren 
 aan en ten erflijken behoeven over te geven aan - - - - - - - - Swarthof en 
 - - - - - - - - - Ehelieden gekocht voor ses duisend gl: waar van namens 
 Comparanten te bekennen voldaan en betaalt te zijn, des belovende 
 voorsr: koperen te wagten en te waren, alle voorpligt daar van af te doen, 
 als erfkoop regt is, actum Harderwijck den 3 octob: 1786. 
 
 Voor Van Cooth en Erckelens Schepenen compareerden de Hoog Wel 
 geboren Jonkvrouwen Francina Margaretha Schortes, en Mechtelt van  
 Westervelt tot Essenburgh, Aleijda Johanna van Westervelt tot Essenburgh, 
 en Frederica Henrietta van Westervelt tot Essenburgh alle meerderjarig, 
 en binnen deze stad woonagtig, zijnde te zamen de eenige universele Erfge- 
 naamen van wijlen de H: WelGeb: Vrouwe Aletta Wilhelmina Tulleken, laast 
 Douariére van den Heer Melchior Joost van Someren van Vrijenes, volgens 
 derselver beslotene testamentaire dispositie, mits haar overlijden op 
 den 20 Junij 1786 door den Notaris Johan van Bruggen en Getuigen binnen 
 de stad S’Hertogenbosch in forma geöpent, zoals bij het passeren 
 dezer is gebleken en verklaarden Zij Jonkvrouwen Comparanten alzo in 
 die qualiteit te constitueren en magtig te maken zulks doende kragt  
 dezes de Heer en mr Jacob de Kempenaar s’Lands advocaat in S’Hage, 
 speciaal om voor en in name van haar Comparanten te verkopen, 
 en vervolgens om na de costumen locaal aan den koper of kopers wettelijk 
 te cederen, transporteren, en in vollen vrijen eigendom over te geven. 
 Een losrentebrief ten lasten van de Provintie van Holland en West friesland ten comp- 
 toire van des gemeene lands middelen binnen Dordrecht staande ten name van 
 mr Meijndert van Segwaerd groot in capitaal ses duisend ponden, wezende van dato 
 den eersten april 1665 gequoteert No 7093, lopende na aftrek van den ordinairen 
 100 en 200ste penning a twee en een half prct, verschijnende den laatsten octob:, 
 en dat met de lopende en agterstalligen interessen van dien, zijnde de bij ’t afsterven 
 van gem: Vrouwe Aletta Wilhelmina Tulleken, ten wiens name de gem: losrente brief tot 
 hier toe gestaan heeft, aan den Lande ’S Lands regt op de collaterale successie verschuld,  
 van dezelve voldaan en betaald. Voorts om daar van de nodige cessie en transport te doen,  
 de koopspenningen te ontfangen, daar voor te quiteren, guarand en vrijwaring te beloven, 
 en alles verder en meerder daar omtrent te doen, wat zal nodig zijn en gerequireerd kan 
 worden, en zulks alles met magt van substitutie en onder belofte van approbatie, ratifica- 
 tie, schadelooshouding, submissie en verband als na regten. Actum den 28 Octob: 1786. 
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 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Hendrik  
 Lovering en Gijs Schaffenaar, welke met solemnelen eede verklaarden, 
 dat voor eenige jaaren ten huize van H.J. Baillet en Catharina  
 de Jongh Ehel: binnen deze stad,, eenige weeken is gelogeert geweest 
 zeker persoon, welke zij vernomen hebben, dat de Broeder was van  
 gem: Cathar: de Jongh, en genaamd was Hermannus de Jongh, en dat 
 dezelve van gem: Baillet en Vrouw afscheid heeft genomen, en ter zee 
 is gaan varen Actum Harderwijck d. 30 Octob: 1786. 
 
 Voor Van Cooth en Erckelens Schepenen compareerden de Heer 
 Joost Herman van Erckelens Schepen en Raad dezer stad en Vrouwe 
 Everarda Geertruij ab Hoogland Ehel: tutore marito, en Johannes Henricus  
 ab Hoogland, de tweede en derde Compten kinderen en met haar overige Zusters 
 eenige en universele Erfgenamen van wijlen hunne Ouders Dominé 
 Samuel ab Hoogland praedicant te Vaassen, en Juffrouw Christina  
 Schernenk, in leven Ehel: en verklaarden in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en volmagtig te maken, zulks doende 
 kragt en mits dezen, den Heer Wilhelmus Henricus Haack te Vaassen, 
 ten einde om namens en van wegens der Comparanten aandeel in de 
 ongerede goederen, door doode van hunne voorsr: Ouders op de Comparten 

 verstorven tegens ontfangst der koopspenñ: na costume locaal te 
 transporteren 5/4 morgen hooijland onder Apeldoorn gelegen door 
 Jochim Scharrenberg op den 15 Augs 1786 gekogt: item twee morgen 
 hooijland Fleurenland genaamt onder den ampte Epe, carspel Vaassen, 
 in het Vaassensche broek gelegen, den 12 septr 1786 bij publieque verko- 
 ping aan Arend Buijtenweerd verkogt: voorts zodane andere perceelen 
 der ongerede goederen uit voorsr: ouderlijke boedel reets mogten 
 verkogt zijn, en nogh verkogt mogen worden: de kopers voor den Comparten 

 aandeel evictie en vrijwaring te beloven, met verband der Compten personen 
 en goederen, en dien aangaande alles verder te doen en te verrigten, 
 ’t geen de Comparten zelve praesent zijnde zouden kunnen mogen of 
 moeten doen, met belofte van ratihabitie, indemnisatie, en voorts 
 sub caeteris de jure solitis ac necessarus formalis, onder verband 
 submissie, en renunciatie als na regten. Actum Harderwijck 31 0ctob 1786. 
  
 Voor Van Westervelt en Boonen Schepenen en als Overweesmeesteren compa- 
 reerden Pieter Engelen zigh willende veranderzaten, bekende in tegenwoordig- 
 heid van Gerrit van Luijk en Teunis Aarsen Foppen als door de Heeren van de 
 Magistraat aangestelt tot Voogden, te hebben geëxamineert den boedel en 
 nalatenschap van wijlen Jannetjen Fijnvandraat, heeft haar kinderen 
 met naame Dirk Engelen, Gerrit Engelen en Geertruij Engelen voor haar 
 Broeders versterf. 
 Aan ieder kind bewezen drie honderd guldens te zamen 900 gls. 
 daar en boven aan gem: drie kinders de halve erfportie van een vierde part 
 van den boedel van wijlen Gerrit Fijnvandraat, die aan zijn boedel was verstorven, 
 al nogh bij de Weduwe Gerrit Fijnvandraat in tugt word bezeten, als mede 
 de goederen tot haar lijf behorende, te weten 
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 Een goude ketting met een dito slot. 
 Een dito punthaak. 
 drie goude ringen 
 een do haakje 
 Een ketting zwarte coralen met een goud slootje 
 2 goude bellen. 
 een paar fluweele moffen met goude haaken. 
 een silvere beugel met een tas daar aan, in die tas een silvere snuifdoos 
 een eau de la Reine doosje 
 een silvere naalde koker. 
 een do vingerhoed 
 een silvere ketting van een schaar 
 een paar silvere schoengespen 
 een ketting zwarte coralen 
 twee kerkboeken met silvere krappen 
 ses waaijers 
 19 hembden 
 10 feitels 
 21 witte sakdoeken 
 24 neteldoekze halsdoeken 
 53 boven mutzen 
 29 onder mutzen 
 13 paar boord mouwen 
 5 paar witte handschoenen 
 9 witte zakken 
 4 witte schortel doeken 
 9 strijklinten 
 3 witte borsten 
 1 paar seemsleere handschoenen 
 3 paar witte koussen 
 12 bonte schorteldoeken 
 8 borstrokken 
 15 jakken 
 2 schoudermantels 
 17 rokken 
 2 broeken 
 2 keurslijvers 
 1 corchet 
 2 zwarte kapjes 
 2 zwarte hoedjes 
 1 princessekap 
 1 paar do regenkleeden. 
 5 paar wolle koussen 
 4 paar zwarte handschoenen 
 1 zwarte schorteldoek 
 1 strooije hoed. 
 2 zwarte japons. 
 2 hoepelrokken 
 1 paar muilen 
 1 paar schoenen. 
 welke zullen gesloten worden in twee kisten onder bewaring van de voorñ: 
 Voogden, het geld zal betaalt worden, zodra de kinderen zullen mondig wezen. 
 Waarvoor Compar: zijn persoon en goederen verbind, des beloofde de kinderen 
 te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en verders 
 tot haar mondige dagen zal kleden reden, en verder van ’t nodige voorzien. 
 Hier waren mede te vreden de voorñ: Voogden, aldus bij ons getekent 
 en geäpprobeert in Harderwijck 1 Novemb: 1786. 
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 Voor Van Westervelt en Van Voorst loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Andries Snel en Gerrit van Luijk voor ’t erf en Sterfhuis van Hendrikje  
 Elbrink weduwe Eijbert Clasen, des beloofde Barend Elbrink als eenige Erfgenaam 
 en Broeder voorsr Burgen te vrijen als erfhuijs regt is. Actum 6 Novr 1786.  
 
1786. 11 Novr Voor Pannecoeck en Van Haersolte Schepenen compareerden IJsac  
geprothocoll: ten Huijgens en Catharina Olders Ehel; welke bekenden wegens opgenomen en 
nieuw prothocol ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
Rubr: Wullewevers Andries Stolte stads chijrurgijn een capitale somma van twee honderd 
straat Fo. 234.  Gulden, daar voor belovende een interesse van drie gulden en tien strs 
 van ieder honderd, te verschijnen heden over een jaar de eerste, en 
 daar mede te continueren tot de volle aflosse toe, welke alle jaar 
 zal kunnen geschieden, mits een vierdeel jaar van te voren opge- 
 zijd of opgeeischt zijnde, waar voor zij verbinden haar huis in de 
 Luttekepoortstraat, staande tusschen de huisen van Johannes  
 Best. ter eenre en Gerrit Scherrenbergh ter andere zijde, zo en als 
 bij haar lieder zelve bewoond word, stellende tot een verdere waarburg 
 haar personen en goederen ten bedwang en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 11 Novemb: 1786. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Erckelens Schepenen compareerden Jacob Petrus  
 Possert en Maria Everts Egtel: tutore marito, en verklaarden in de beste en 
 bestendigste forme van regten kragte dezes te constitueren en volmag- 
 tig te maken haar vader Evert Stevense wonende onder Nijkerk, ten einde 
 om namens de Comparanten voor zo veel haar aandeel betreft met en nevens 
 de verdere en mede Eigenaaren en Geïnteresseerdens ingevolge conditien van 
 publieque verkoping den 9 maij 1786 binnen Nijkerk op Veluwen gehouden, 
 aan den Koper Hendrik Aalbertzen na costume locaal te cederen en 
 transporteren, een huis, washuis, en hof cum appertinentus, staande en 
 gelegen in de vest van Nijkerk aan de straat, breder bij de Koops Conditie 
 vermeld, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, belofte van 
 vrijwaring als erfkoopsregt is, te doen, en voorts generalijk en omtrent 
 al ’t gunt voorsr, alles te doen, en laten geschieden, wat ingevolge 
 voorsr koopsconditien zal worden gerequireerd, en de Comparanten zelve 
 present zijnde zouden kunnen mogen en moeten doen, alles met 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, en onder alle verdere 
 na regten gewoonlijke clausulen. Actum Harderwijck d. 15 Novemb: 1786. 
 
 Voor Scheltinga en Van Voorst Schepenen compareerden Willem Woutersen 
 zoon van Lubbertje Franken, Wouter Eversen zoon van Jannetje Franken, 
 Willem Aartsen, Frank Aartsen en Marritje Willems Ehel: Lubbert Beenen 
 en Jannetje Franken Ehel: Jan Aartsen, Frank Jochemse en Petertje Thijssen 
 Ehel: Aalt Jochemsen en Marritje Hartgers Ehel: Erfgenaamen van wijlen 
 Lubbert Franken, welke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, cederen en transporteren aan Elbert Aaltsen en Aartje  
 Stevens Ehel:, en haar Erven, een huis, hof en wijland met de heg daar in gelegen 
 in Hierden aan de Waterweg tusschen ’t goed van de Heer H. van Westervelt en 
 t’eindens ’t wijland van de Heer Scholtis Ardesch, doende in ordinaire verponding 
 f3=7=. zulks voor een summa van tweeduisend twee honderd en vijftig caroli 
 gulds ad 20 st ’t stuk, waar van bekenden voldaan en betaalt te zijn, des beloofden 
 voorsch: perceel te wagten en te waren kommervrij, en alle voorpligt daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is met de verponding over 1785. onder verband 
 en submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 4 Novr 1786. 
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1786. 11 Novemb:  Voor Boonen en Van Voorst Schepenen compareerden Elbert Aaltsen en 
geprothocoll: ten Aartje Stevens Ehel: welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
nieuw prothocol  ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan 
Rubr. Hierden     Hendrik Egberts van Wenum en Zijn Erven, een capitale somma van vijf 
Fol. 404.  honderd caroli gulds ad 20 st: ’t stuk, belovende over zulks jaarlijksch daar 
 voor te zullen betalen een rente van drie gulden en tien st: van ieder 
 honderd, en daar mede te continueren tot de finale aflossche van ‘t  
 gemelde capitaal, welke alle jaar zal kunnen en mogen geschieden, 
 mits een vierdeel jaars bevorens van een van beide zijden de opzage na 
 behoren gedaan worde, zullende de verschijndag heden over een jaar de 
 eerste zijn. 
 Tot securiteit van ’t voorsr: capitaal renten en kosten verbinden de comparan- 
 ten haar personen, gereede en ongereede goederen, en wel speciaal haar lieder 
 huis, hof en wijland met zijn houtgewasch gelegen in ’t Schependom 
 van Harderwijck, Buurschap Hierden aan de waterweg, waar aan 
 geland is de Heer H. van Westervelt en teindens het wijland van 
 den scholtus Ardesch, zo en als ’t zelve van de Erfgenaamen 
 van wijlen Lubbert Franken is aangekogt, alles onder verband 
 en submissie als na regten, met renuntiatie van exceptien 
 dezen enigzints contrarierende, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d. 11 Novr 1786. 
 
 Voor Boonen en Erckelens Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Gerrit van Luijk en Christiaan Olthuisen voor ’t erf 
 en sterfhuis van Eijbert Gerritsen, des beloofde Rikertje Gerritze als 
 Dogter en universele Erfgenaam van voorsr overleden met haar man 
 Jan Janse Troost voorsr Burgen te vrijen en guaranderen als erfhuis  
 regt is. actum d. 11 decemb: 1786. 
 
 Voor Van Haersolte en Van Voorst Schepenen der stad Harderwijck compareerde 
 de coopman Benjamin Moses, welke bij deze verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken, doende zulks kragt dezes, 
 mr Jan Bernardus Heijdink Advocaat te Lochem, ten einde om in ’t generaal 
 alle compars: zaaken en praetentien binnen voorsr: stad, zo in als buiten regten 
 tam active quam passive contra quoscunque waartenemen, specialiter om 
 van Otto Nol Engelbert Olthof en Gerrit Willem Olthof, als mede van 
 Hendrik Jan Joosten, intevorderen zodane penningen van gekogte goude 
 en silvere horologies, en andere effecten, als nader specifiecq tot een ieders 
 lasten zullen opgegeven worden, zelfs bij geen minnelijke voldoening, een 
 ieder daar toe bij middelen regtens doen te verpligten, zo en als daar toe 
 nodig en dienstig zal bevonden worden, penñ: te ontfangen, daar voor te 
 quiteren, als mede in cas van pijnding alle opbodingen en verdere forma- 
 liteit stads regtens tegens een ieder te observeren, decreten en sententien 
 te aanhoren, en dezelve ter executie te leggen, van de nadelige te appelleren, 
 en wijders tam generaliter quam specialiter comparte persoon te reprae- 
 senteren, als zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen en moeten doen, 
 alles onder verband en submissie als na regten, mits de geconstitueerde 
 tot rekening en reliqua verpligt blijve, en verders onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, caeterisque de jure solitis ac necessarus 
 actum d. 15 Decemb: 1786. 
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 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Gijsbert Schafte- 
 naar en Hendrik Loverinck, en verklaren ons zeer wel bewust te zijn, 
 dat Catharina de Jong in huwelijk hebbende Hendrik Baillet, alhier 
 binnen deze stad is wonende, wiens vader is geweest Christiaan de Jong, 
 en Moeder Anna Maria de Noije, en uit welk die haar huwelijk mede 
 verwekt is Harmanus de Jong, welke als Jongman in den jare 1776 
 na de Oost is vertrokken, en aldaar is overleden, zonder dat dezelve 
 andere Erfgenaamen het zij Broeders of Zusters heeft nagelaten, dan 
 en alleen zijn gemelde Zuster Catharina de Jong, wiens gemelde vader 
 en Moeder thans overleden zijn, als nader aanbieden daar te doen, 
 Actum Harderwijck d. 18 Decemb: 1786. 
 
 Voor dezelve Schepenen compareerden Hendrik Baillet en Catha- 
 rina de Jong, Echteluiden, welke verklaarden in de beste en besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te maken, doende 
 zulks kragt dezes, Jan van Eijndhoven, wonende tot Middelburg, 
 als mede J. Weessink Bode op Zeeland thans tot Amsterdam wonen- 
 de, ten einde om van de heeren Bewindhebbers ter Kamer Zeeland 
 aftevragen, en te ontfangen, alle zodanige nalatenschap, als Comparts 

 broeder Hermanus de Jong in den Jaare 1776 met ’t Schip Asia na de 
 Oost vertrokken, aldaar heeft nagelaten, die gelden van voorsr: Heeren 
 Bewindhebbers optebeuren, en daar voor quitantie te passeren, en zo 
 tam generaliter quam specialiter Comparts persoon te repraesenteren, 
 als zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen en moeten doen, 
 mits dat voorzeide twee Geconstitueerdens tot rekening en reliqua 
 verpligt blijven, alles onder verband en submissie als na regten Actum 
 Harderwijck, d. 18 December 1786. 
 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerden Cornelis ten Bosch 
 en Jan Vastenhouw, binnen deze stad genoegzaam geërfd en gegoeded, de- 
 welk ingevolge en ter voldoening van dezer Stads Willekeuren, wierden 
 Burgen voor zodanig arrest, als Cornelis van Essen, Claas Bosch, Hendrik  
 Vastenhouw en Willem Claver met en nevens Derk Buijtenhuis, Coenraad  
 Ooijen, Thoon van Asselt, Hendrik van Essen, Derk Brouwer, en Hermen  
 Tapper, staan te ondernemen op een lot briefje, zijnde een agtste van 
 No 35632, in de sesde classe van de Generaliteits 74ste loterij, waar op ’t hoogste 
 lot is getrokken, welk lotbriefje door den Jood Benjamin Moses als het 
 zelve ’t laatst in handen gehad hebbende, ofte wel door den Heer Praesident 
 Burgemeester, ofte van gerigtswegen op de secretarij dezer stad is geseponeerd 
 geworden, onder verband van personen en goederen, alles om te strekken ten 
 fine en effecte als na regten. 
 Des compareerden Cornelis van Essen, Claas Bosch, Hendrik vastenhouw, 
 en Willem Claver, en beloofden deze hare voorschreve Borgen te 
 zullen guaranderen, als regt is, onder gelijk verband van personen en 
 goederen. Actum den 18 october 1786. 



 
685

ORAH 155  1786 fol. 337vso 
 
1786. Fol: 320. Voor Pannecoeck en Van Haersolte Schepenen compareerden Aart 
geprothocoll: ten  Roest en Woutertje van Leeuwen Ehel: dewelke bekenden te hebben verkogt 
nieuwen prothocol  en al nu kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen en vol- 
Rubr groote marktstraat komen eijgendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeve van 
en agter de muur  Peter van Loenen en Gerritje Lucassen Ehel: een huis staande bin- 
Fol 234 vso.  nen deze stad op de hoek van de groote marktstraat naast de noodstal 
 van Cornelis ten Bosch ter eenre, en het huis van Berend Gerritzen 
 ter andere zijde, zo als ’t zelve door Harmanus van Kisvelt bewoond word, 
 en zulks met alle des zelfs ap en dependentien, lusten en lasten niets 
 daar van uitgezonderd, doende ’t huis in ord: jaarl: verponding behalven de 
 stads stuivers f1=2=4, aan straatgeld 15 st: moetende dit huis door de 
 verkoperen gezuiverd worden van de verponding ordin: tot over den 
 jare 1785, straatgeld verschenen maij 1786, en van ’t haardstedegeld 
 verschenen ulto Junij 1786. en zulks om en voor den somma van 
 twee honderd en vijftig gls vrijgeld, welke koopspenñ: door de kopers 
 voor als nogh niet zijn betaalt geworden, zullende dezelve mede in 
 ’t voorz: huis bevestigd blijven, alwaar omme mede compareerden 
 Peter van Loenen en Gerritje Lucassen beide voorgem: dewelke 
 bekenden voorsr: koopspenningen ter somma van twee honderd en 
 vijftig gls al nogh schuldig te zijn aan de eerste Comparanten de     
 verkopers in dezen, belovende van dezelve aan meergem: eerste 
 Comparanten te zullen betalen een jaarlijksche interest gere- 
 kend tegens 4 presun in ’t jaar, en wel praecies op elke verschijndag, 
 waar van heden over een jaar de eerste zal zijn, en daar mede te 
 continueren tot de finale voldoening van de voorsr: koopspenningen 
 toe, welke voldoening alle jaaren op elke verschijndag zal mogen 
 en moeten geschieden, mits dezelve een half jaar van te voren 
 zullen gedenuncieerd of opgeéscht zijn, tot securiteit van het 
 voorschrevene verbonden de tweede Comparanten, de koperen in dezen, 
 hunne personen en goederen, en stelden tot meerder zekerheid van de 
 bovengem: tweehonderd en vijftig gls: sampt alle daar op verschul- 
 dene interesse, en in cas van wanbetaling alle aan te wendene 
 kosten tot speciale onderpanden, 1o het in dezen vermelde gekogte huis, 
 zo als ’t zelve hier voren beschreven is, 2o nogh daar en boven een huisje 
 agter de muur binnen deze stad staande tusschen de huisjes van den 
 Heer Professor E. Scheidius, zo als ’t zelve door de koperen thans bewoond word, 
 om alle hinder en schade daar aan te kunnen verhalen, alles verder 
 onder verband en submissie als na regten met renuntiatie van 
 alle tegenstrijdige exceptien. 
 Belovende de Verkoperen eindelijk nogh om na de voldoening der voorschrevene 
 koopspenningen dit verkogte perceel te zullen waren en vrijen, zo als 
 erfkoops regt is, mede onder verband van personen en goederen, en 
 renuntiatie als na regten. Actum Harderwijck d. 29 Novemb: 1786. 



 
686

ORAH 155  1786 fol. 338 
 
 Voor De Meester en Scheltinga Schepenen compareerde de Wel Edele 
 gestrenge Heer J.P. van Braam Collonel en Capitijn ter Zee, in dienste 
 dezer lande, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes den Wel Edele Gestrengen Heer mr Isaac Pitsingh, 
 Directeur over de Compagnies handel en ommeslag in de Rijken van Bengalen, 
 Behaar en Orixa, residerende te Houglij in Bengalen, om alle des Comparts 
 zaaken nogh in Bengalen uitstaande te vereffenen, en speciaal om 
 van den Heer Paulus van Griecken Onder koopman en tweede pakhuis 
 meester aldaar, te vorderen rekening en bewijs, als mede zodanige penningen, 
 als dezelve als generale Gemagtigden van den Comparant nogh onder 
 zigh heeft, of schuldig is, daar voor na ontfangst te quiteren, tegens 
 onwilligen te procederen tot de finale en definitive sententie en execu- 
 tie incluis, en in alle zaaken tam agendo quam defendendo alles te 
 verrigten, wat de natuur der zake en stijlus loci zal vereischen, en de 
 Compart zelfs praesent zijnde zoude kunnen, mogen, of moeten doen, 
 en ofschoon een ampeler volmagt gerequireerd wierd, zo wil de Compart 
 dezelve mits dezen voor geïnserveerd gehouden hebben, met magt van 
  met belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 substitutie, assumptie en surrogatie, onder verband en submissie als 
 na regten, des blijft de Heer Geconstitueerde gehouden te doen 
 rekening, bewijs en reliqua. Actum Harderwijck d. 19 December 1786. 
 
 Voor Pannecoeck en De Meester Schepenen compareerden Mejuffrouw 
 Arnoldina Margaretha Bouwman Huisvrouw van de Heer W.H.  
 Toewater in deze van de Momberschap van dezelve ontslagen, en alnu 
 zo veel nodig of dienstig geädsisteerd met mr H.J. Ardesch, en verklaarde 
 in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig 
 te maken haar gem: Eheman de Heer W.H. Toewater, ten einde 
 namens de Comparante mede te doen transport en opdragt van zeker 
 huis en erve binnen de stad Arnhem in de Varkenstraat staande, 
 zo door den Heer Geconstitueerde en Comparante in ’t openbaar is verkogt 
 aan C.I. Phister, daar voor de koopspenningen te ontfangen en te 
 quiteren, en belofte van waring te doen, en wijders daar omtrent 
 te doen en te laten geschieden ’t geen de Comparante zelfs praesent 
 zijnde zou moeten doen, en na costume locaal zal werden vereischt, 
 met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemni- 
 teit, onder verband en submissie als na regten actum d. 19 december 
 1786. 
 
 Voor Scheltinga en Van Erckelens Schepenen compareerde Rikert van  
 Otterloo, dewelke verklaarde kragt dezes te cederen transporteren en in 
 vollen en volkomen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Hermannus Heijmens en Gerritje Koldeweij Ehelieden, alle 
 zijne ongerede goederen den Comparant in vollen eigendom toebehorende, 
 en wel speciaal. 
 1 de geregte halfscheid van ’t huis en erve staande binnen deze stad 
 in de Vijzelstraat naast ’t huis van Jan Logen ter eenre en ’t huis 
 van Cornelis Verhoef ter andere zijde, van agteren op de Smeepoorter 
 Brink uitkomende, zo als ’t zelve thans door H. Heijmens voorgem: 
 bewoond word. 
 2o de halfscheid van een huis staande mede binnen deze stad in de Vijzelstraat, 
 naast ’t huis van Philippus Edink ter eenre, en dat van Peter van Bronsvelt 
 ter andere zijde, thans door Gerrit Lammertzen bewoond wordende. 
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 3o De geregte Halfscheid van een schuur, staande binnen deze stad op 
 de Smeepoorter Brink naast ’t huis door Jan van Asselt bewoond 
 wordende ter eenre, en dat door Gerrit Beertzen bewoond wordende ter 
 andere zijde, zo als dezelve thans door den Compart zelve gebruikt word. 
 4o De geregte halfscheid van een hof gelegen buiten deze stad tusschen 
 de Smee en Luttekepoorten aan de gragt naast de hof van Berend  
 van den Emster ter eenre, en die van de Weduwe van Fr. van Voorst ter 
 andere zijde door H. Heijmens thans gebruikt wordende, van alle 
 welke goederen de wederhelft in eigendom toebehoren aan de 
 Erfgenaamen van wijlen, Jannetje Vredenburg in leven Ehevrouw 
 van den Comparant, oftewel derzelver regt verkregen hebbende, 
 en alnoch door den Compart als Weduwenaar en Tuchtenaar 
 van wijlen zijne voorsr: Ehevrouw in tugt bezeten word, en zulks 
 met alle derzelver ap en dependentien, lusten en lasten niets 
 daar van uitgezonderd. doende ’t huis sub No 1. hier boven vermeld 
 in het geheel aan straatgeld f2=10= en ’t huis sub No 2 hier 
 boven vermeld mede in ’t geheel aan straatgeld f1=:=: gelijk ook 
 de schuur sub No 3. hier boven vermeld in ’t geheel aan straatgeld 
 doet f :=10=: en doende bovengem: perceelen te zamen in ’t geheel 
 aan ordins jaarlijksche verponding f4=11=10 ingevolge ‘t  
 verpondingsboekje daar van zijnde, van alle welke bovengem: 
 ongerede goederen de Compart verklaarde, voor zo ver hem de 
 wettige eigendom daar van toebehoord, dat is van de geregte 
 halfscheid, van nu af aan voor zigh en zijne Erven te zijn 
 onteigend en onterfd en ontgoedet, zonder daar aan ’t minste 
 regt van eigendom te behouden. 
 Voor al ’t welk voorschreven is H. Heijmens en Gerritje Koldeweij 
 Ehelieden, dewelke alhier mede compareerden, beloofden en op 
 zigh namen, den eersten comparant R. van Otterlo voorgem: van 
 behoorlijke kost drank en inwoning te voorzien, zo en in diervoegen 
 als de laatste Comparten tot op heden geweest waren geweest te doen, 
 en des eersten Comparts linnen en verder lijfbehoren te wasschen, 
 zo lang de eerste Compart meergem: in leven zal zijn, als mede namens 
 de laatste Comparanten ook daar voor tot hare privative lasten 
 de summa van drie honderd gulds, zijnde de helft van een capitaal 
 van ses honderd gulds ten behoeven van S. van Zitteren in de 
 voorsr ongereede goederen, zo als daar van al nu de helft door den 
 eersten Comparant aan de laatste Comparanten gecedeerd en getranspor- 
 teerd is, en de overige helft door den eersten Compart als Weduwenaar 
 & Tugtenaar van wijlen Jannetje Vredenburg in tugt bezeten word, en 
 daar en boven beloofden de laatste Comparanten mede voor de bovenge- 
 melde getransporteerde ongereede goederen aan den eersten Comparant 
 s’jaarlijksch te zullen betalen de somma van vijf en twintig gulds 
 waar van ’t eerste jaar heden dato ondergeschreven over een jaar zal 
 verschenen zijn, en daar mede te zullen continueren, zo lang de 
 eerste Compart in leven zal zijn, als mede namen de laatste Comparan- 
 ten ook op zigh om gedurende des eersten Comparants leven jaarlijksch 
 te zullen betalen de interessen van ’t volle bovengem: capitaal van 
 ses honderd gulds, zullende de eerste Compart ook zo lang hij in leven 
 zal zijn, de huur en pagtpenñ: ter zodane somma, als hij, vermids 
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 de behering om dezelve naar zijn welgevallen te kunnen verhuren door de 
 laatste Comparanten aan de eerste Comparant gedurende zijn leven overgelaten 
 word, van de voorsr: ongereede goederen zal kunnen bedingen, mids daar tegens 
 betalende de ongelden en lasten van de voorschreve goederen, en dezelve 
 van de nodige reparatien voorziende, kunnen profiteren, uitgezonderd 
 egter van ’t huis en hof, door de laatste Comparanten bewoond en 
 gebruikt wordende en hier boven sub nums 1 en 4 vermeld, welk huis en 
 hof dezelve laatste Comparanten voortaan geheel zullen blijven bewonen, 
 zonder daar voor geen de minste huur hoe ook genaamd, gedurende 
 des eersten Comparts leven verschuldigd te worden. 
 De laatste Compartn namen ook op zich om den eersten Compart na zijn 
 overlijden ordentelijk te laten begraven en den zelven een fatzoenlijke 
 Burger begravenis, met zijn staat over een komende, en zo en in dier voegen 
 als hij eerste Compart wijlen zijn Ehevrouw Jannetje Vredenburg heeft 
 laten ter aarde bestellen, aan te doen, waar voor en ook mede voor ‘t geen    
 alhier voorschreven is de laatste Comparten zullen trekken en profiteren 
 al ’t geen na afbetaling der schulden, dewelke de eerste Compart 
 na zijn dood mogt komen na te laten, van zijne gereede goederen contante 
 penningen actien en crediten na des eerstens Comparts dood mogten 
 overblijven, dezelve mede voor zo veel nodig aan den laatsten Comparanten 
 in vollen eigendom mids dezen cederende en overgevende, zonder dat 
 Zijne Erfgenaamen daar op ’t minste regt ofte praetentie zullen hebben 
 ofte kunnen pretenderen. 
 En eindelijk verklaarde de eerste Compart, dat hij, inval de laatste 
 Comparten tot aan zijn dood zullen praesteren ’t geen voorschreven is, 
 en zij bij dezen aangenomen hebben, daar mede voor zigh en zijne Erven 
 van de waardij van de in dezen gem: goederen evenals of dezelve in 
 klinkende gelde betaald was, volkomen voldaan te zijn, belovende 
 over zulks alle de voorschreven ongereede goederen te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van te zullen afdoen, 
 zoals in dezen voorschreven is, en hij volgens regten verpligt zal zijn. 
 Tot volkomen nakoming dezer verbonden de eerste en laatste Comparten 
 hunne personen en goederen, met submissie als na regten en onder 
 renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien. Actum Harderwijck 
 d. 20 Decemb: 1786 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerden Rutger Huigens 
 Burger alhier zo voor zigh zelven als zijne respective Kinderen, welke 
 bekende op heden d. 23 Decemb: 1786 uit de hand te hebben verkogt aan en 
 ten behoeven van Evert Scheidius Professor aan de Provintiale Geldersche 
 Academie binnen deze stad en Vrouwe Gardina Abigail van Beem 
 Ehel: een schuur zijnen uitgang hebbende in ’t Academie straatje 
 alhier, naast ’t agterhuis van de Freules Van Holthe ter eenre zijde, en 
 ’t huis van de Kopers voornoemd ter andere zijde, als mede den tuin en 
 ’t erf agter en naast dezelfde schuur voorñ: gelegen, zoals zij Verko- 
 pers en Kopers onderling zijn overeengekomen, dat volgens een regte lijn 
 met eene muur of schutting door de Kopers zal worden afgedeeld, en 
 gescheiden, en dit wel met alle ap en dependentien, lusten en lasten, 
 regten en geregtigheden bij de voorsch: schuur en tuin daar agter, en daar nevens 
 van ouds behorende, voor de somma van een duizend gulds vrij geld, van welke 
 koopspenñ: hij Compart voor zigh en de zijne met een recepis ter waarde van 
 een duizend guld: bekende voldaan en betaald te zijn, en dien volgens de 
 gem: schuur en tuin van nu af in vollen eigendom te cederen, 
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 te transporteren en overtegeven aan de voorñ: Kopers Professor Ev. Scheidius 
 en Vrouwe Gardina Abigail van Beem, om door hen en hunne Erven of 
 regt verkrijgende ten eeuwigen dage te worden bezeten, hebbende hij 
 Compart als Verkoper voor zigh en de zijnen bij deze verkoop nogh 
 bedongen, dat de Kopers voorñ voor hun en hunne Erven of regtver- 
 krijgende tot hunnen lasten zouden overnemen van de Jaarlijksche 
 verponding op Verkopers huis schuur en Erve staande de somma 
 van vijftig stuivers en van het straatgeld tien stuivers. Actum 
 Harderwijck. dezen 23 Decemb: 1786. 
 
 Voor Scheltinga en Van Erckelens Schepenen compareerde Heijltje  
 Smit, welke bekende in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt voor zigh en alle Erfgenamen aan Peter Bronsvelt en 
 Nolda Smit Ehel: de helft in een huis staande binnen deze 
 stad in de Vijhestraat, tusschen het huis van Burgr Erckelens 
 ter eenre, en deszelfs tuin ter andere zijde, zo als bij Koperen 
 bewoond word, en voor de andere helft in eigendom bezeten word, 
 doende dat huis in ’t geheel behalven de stads stuijvers f3=10=2, 
 en het straatgeld f1=10 en zulks voor driehonderd vijf en seventig 
 carolij gulds, waar van zij bekend voldaan en betaald te 
 zijn, waar van zij beloofden de helft van dat voorsr huis te 
 wagten en te wharen kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding 
 1785 incluis, en straatgeld ook 1785 daar van af te doen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum Harderwijck 
 d. 29 Decemb: 1786. 
 
 Voor Boonen en Van Haersolte Schepenen compareerde Peter Berends  
 Modderkolk, en Gartje Lucassen, Ehel: nevens Evert Modderkolk Zoon 
 van Peter Berends Modderkolk voornoemd, en verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt, en kragt dezes te 
 cederen en te transporteren aan Professor Evert Scheidius en Vrouwe 
 Gardina Abigail van Beem Ehel: en hunne Erven of regtverkrijgende, 
 haar Comparanten huisje staande en gelegen binnen deze stad agter 
 de muur, tusschen in twee huisjes, beide toebehorende aan den zelfden 
 Professor Evert Scheidius en Vrouwe Gardina Abigail van Beem voorñ: 
 doende jaarlijksch aan straat en pompgeld te zamen seven stuivers, en 
 zulks voor een somma van een honderd en tagtig gulds, waar van zij 
 Comparanten bekenden voldaan en betaald te zijn, belovende teffens 
 voorschreve huisje te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 en ongelden tot op 1 maij 1787 ingesloten daar van te zullen afdoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum  
 Harderwijck d. 26 December 1786. 
 
                  Lectum et Recognitum d. 8 Januarij 1787 
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 Voor De Meester en Van Erckelens Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Peter Priester en Joost Joorman voor ’t erf en sterfhuis 
 van Peter Olthuisen en Mechtelt Plantius in leven Ehel: des beloofden 
 Christiaan Olthuisen, Anna Geertruid Olthuisen getrouwd met Dries  
 Meijnster, Fredrik Olthuisen, Cornelis Olthuisen, Jan Olthuisen, Peter 
 Olthuisen en Hendrik Olthuisen Kinderen van voorsr Ehelieden 
 gezeide Borgen te guaranderen en vrijen als erfhuis regt is actum 
 Harderwijck d. 2 Januarij 1787. 
  Op verzoek van mr H.G. Wolfsen is dit testament alhier 
  geregistreerd. 
 Compareerden voor mij Henrik John Ardesch: der beiden regten doctor, Schol- 
 tus des Ampts Ermelo, en als geäuthoriseerde van de HoogW:Geb:Gest: Heer A: 
 Baron Schimmelpenninck van der Oije Heere van beide Pollen, Landdrost 
 van Veluwen etc etc etc: en onderbenoemde op Veluwen geërfden Gerigtslieden, 
 de Heer Mr Hendrik Gijsbert Wolfsen en Vrouwe Engelbertina Geertruij  
 Schrassert Ehelieden, tut: marito, thans in dezen ampte praesent, en 
 verklaarden voor af malkanderen, en de een den anderen reciproquelijk te 
 bemaken en verspreken de tugt en het vrugtgebruik van alle derzelver 
 natelatene zo aangebragte en aangeërfde of geconquesteerde, zo Leen,  
 Heeren, Abts als allodiale goederen, ende zulks tot wedertrouwen toe, 
 blijvende hiervan alleen uitgezonderd een ieders lijfbehoor, ’t gemaakte 
 linnen en tafelgoed, en wanneer de tweede Comparante ’t eerste mogte overlijden, zal 
 de 1ste Compart als dan als Tugtenaar, aan ieder van haare Voorkinderen moeten 
 uitkeren jaarlijksch eene somma van vijf en seventig Gulds. 
 Vervolgens verklaarden de Comparten haar beider intentie altoos te zijn geweest, 
 en dien volgens al nu haar wille en begeerte te zijn, dat na des 2de Comparantes 
 dood, haare Kinderen in vorige echt bij mr A. Feith geprocreëerd, met en 
 benevens haar Kind, bij haar tegenwoordigen voorñ: Eheman verwekt, te zamen 
 en een ieder hoofd voor hoofd, en alzo legaal van haar zullen erven, dezelve 
 daar toe bij dezen zo veel nodig tot haare Erfgenaamen instituerende, dogh 
 ten aanzien van des 1ste Comparants nalatenschap verklaarde dezelve 
 zijn Kind bij de 2de Comparante geprocreëerd tot Erfgenaam te institueren 
 bij dezen. 
 Dat om al verder een egaliteit onder der Comparanten resp: Kinderen als 
 Erfgen: te observeren, de Comparanten met rijpen rade hadden overwogen, 
 hoe dat staande ehe ten kosten van den gemeenen boedel veele nieuwe 
 holtgewasschen aangelegd, en andere oude holtgewasschen merkelijk 
 verbeterd waren, en dienvolgens verklaarden haar wille en begeerte te zijn, 
 dat, vermids de revenues van de olde holtgewasschen van de 2de Comparante 
 bij ’t ingaan van dit haar laatste huwelijk hebben bedragen f239=7=: 
 der Comparanten begeerte is, dat na dode van haar beiden de opkomsten, 
 welke als dan die houtgewasschen meer renderen, bij een ieders Erfgenaa- 
 men half en half geprofiteerd zullen worden. 
 En belangende ’t Sternbosch en verdere gepoot aan de wijsteeg voor Harder- 
 wijck, bestaande thans in een kwekerij van jong plantsoen, ’t welk ten tijde 
 als ’t zelve tot zaaijland gebruikt wierd, opgebragt heeft jaarlijksch f 17 Gulds, 
 begeren de Comparten, dat na dode van haar beiden, ’t zelve plantzoen zal verer- 
 ven, half op des Mans, en half op des Vrouws Erfgenaamen, zodanig dat des mans 
 Erfgenaamen de halfscheid van de pagt ad f 8=10 aan der Vrouws Erfgenaa- 
 men zullen moeten uitkeren. 
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 Dat ten aanzien van de voorsr: nieuw aangelegde en oude verbeterde holtge- 
 wasschen, haar wille en begeerte is, dat na verloop van tien jaaren na dato 
 dezes, de opgaande boomen daarin staande zullen gedund en gehakt worden, 
 en wel jaarlijksch ses honderd roeden lands van de grootste opgaande 
 dennen en essenboomen, mids dat op ieder roede lands moet blijven 
 staan drie van de beste opgaande boomen, als : een essen en twee dennen, 
 en daar geen dennen zijn, drie essen, en bij gebrek van essen, drie dennen, 
 en zulks zo wel in de hoeve kampen, onder den Ampte van Ermelo, 
 buurschap Tonsel gelegen, als in de andere bosschen, zullende vooral 
 niet meer gehakt of gedund mogen worden, als de gezeide 600 roeden, 
 wanneer dan de revenues, dewelke daarvan provenieren, bij een ieders 
 Erfgenaamen half en half genoten zullen worden, zo als ook na dode 
 van een van beide der Comparanten de langstlevende de halfscheid van 
 de opgaande boomen op de voorsr 600 roeden lands te vallen, aan de Erfge- 
 naamen van de eerst overledene zal moeten uitkeren, zpnder daarvan 
 eenig tugt regt te behouden. 
 Blijvende inmiddels alle de opgaande boomen staande Ehe gepoot en 
 aangelegd, zo wel eiken, als beuken, ijpen, dennen en verdere 
 opgaande boomen, ‘tzij die gedund zijn, ofte niet, gemeen en onverdeeld, 
 gedurende den tijd van vijf en twintig jaaren te rekenen a dato dezes, 
 en na verloop van die 25 jaaren zal ’t een ieders Erfgenaam vrij staan, 
 om zijn of haare halfscheid te mogen hakken, verkopen of daarmede 
 handelen na welgevallen, dogh indien een van die wederzijdsche Erfge- 
 naamen voornemens ware, dezelve nogh te laten staan, zo zal zulke 
 Erfgenaam of Erfgenaamen, alle jaar moeten uitkeren zo veel als 
 zulke grond voor ’t bepoten, en dus voor ’t ingaan dezes huwelijks 
 in pagt gedaan heeft, en dat wel aan die zijde, daar de eigendom der 
 grond aan behoord. 
 En bij aldien in ’t vervolg nogh meerder nieuwe bosschen mogten aangelegd 
 worden, zullen de zodanige onverdeeld blijven, den tijd van 25 jaaren te rekenen 
 van den tijd der aanleg en bepoting af, en na expiratie van die tijd zal ’t ieders 
 Erfgenaam of regt hebbende vrijstaan, derzelver halfscheid te mogen 
 hakken of uitroeijen, en daar mede willekeurig handelen, dogh 
 langer willende laten staan opwasschen, zal de zodanige daar voor 
 jaars betalen, een redelijke penning ter taxatie van goede mannen 
 des verstaande. 
 Bevelende Comparanten al verders, dat, wanneer eenige boomen gehakt 
 worden, zulks door kundige Luiden moeten werden gedaan, en de boomen 
 buiten ’t bosch aan perceelen leggende, publieq te laten verkopen, dogh 
 niet na genoegen kunnende gelden, zal ’t een ieder der wederzijdsche Erf- 
 genaamen vrijstaan de halfscheid aan zigh te mogen houden. 
 En opdat dit alles na behoren mag worden agtervolgd, willen de Compartn 
 dat na haar beider dood, de goederen, zo verre dezelve eenigen tijd lang 
 gemeen moeten blijven, als voorsr, door twee onpartijdigen van bosschen 
 en holtgewasschen kundig zijnde mannen geadministreerd zullen 
 worden, mids verpligt zijnde te doen rekening bewijs et reliqua, blijvende 
 door dit alles onverkort de vrije dispositie over een ieders halfscheid der 
 opgaande boomen haar leven lang. 
 Voorts willen Comparanten haare huwelijks voorwaarden in den 
 jaare 1762 opgerigt, zo verre ten dezen niet strijdig zijn, houden 
 van volle kragt en waarde, begerende dat deze haar uiterste wille 
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 zal gelden, als een dispositie onder haare Kinderen, ofte zo als best na regten 
 zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebbe ik Scholtus q:p: nevens de Heer Captn P. Ardesch en 
 J. Lutz als geërfde Gerigtsluiden deze getekend en bezegeld den 28 Januarij 
 17c vier en seventig. was nevens drie opgedrukte cachetten in rood lak 
 getekend H.J. Ardesch Scholtus des Ampts Ermelo, P. Ardesch 
 geërfde op Veluwe, J. Lutz geërfde op Veluwe. 
 boven aan in margine stond Registratum ten prothocolle des Ampts 
 Ermelo (4e boek) onder de Buijrschap Tonsel Fol. 46. recto et Vso. 47 et Vso op 
 den 28. januarij 1774 ’s avonds om ses uijren was getekend H.J. Ardesch 
 proth: ibid. 
 in dorso stond testament van dr H.G. Wolfsen en E.G. Schrassert Ehel: 
 d.d. 28 jan: 1774. 
 onder aan ’t testament stond Geregistreerd in ’t Recognitieboek der stad 
 Harderwijck Fol. 340 et Vso d. 12 Januarij 1787. was getekend J.C.F. de Vries secr. 
  op verzoek van mr H.G. Wolfsen is dit alhier geregis- 
  treerd. 
 Compareerden voor mij dr H.J. Ardesch Scholtus des Ampts Ermelo, en 
 mede als geäuthoriseerde van den Hoog WGeb:Gestr: Heer G.G. Baron Bentinck, 
 Heere van den Brielen, Aller en Berencamp, Landdrost van Veluwen etc etc etc 
 en onder benoemde op Veluwen Geërfde Gerigtslieden, de Heer & mr H.G. 
 Wolfsen en Vrouwe E.G. Schrassert, zijnde in deze van de momberschap van 
 haar gem: EheHeer ontslagen, ende verklaarden de Comparanten bij dezen 
 zodane dispositie, als zijlieden te zamen op d. 28 Januarij 1774 voor mij 
 Scholtus en Gerigtslieden hebben gepasseerd, in zo verre en op volgende 
 wijze te veranderen, en dienvolgens te disponeren, en verklaren dat 
 zodanige uitkering, als door den Heer eerste Compart in cas de Vrouwe tweede 
 Comparte het eerste kwam te sterven, aan haare drie voorkinderen zouden moeten 
 gedaan worden, geen plaats zal hebben, dezelve daarvan lebererende bij dezen, 
 en alzo dien articul te houden alsof in voorsr dispositie niet geinfereerd ware 
 geweest, vervolgens verklaarden de Comparanten, dat gelijk bij voorsr 
 dispositie omtrent de nieuw aangelegde en oude verbeterde holtgewasschen 
 tusschen haarlieden was geconvenieerd, dat de opgaande boomen daarin staande, 
 na tien Jaaren gerekend na ’t passeren van meergem: dispositie, zouden 
 gedunt en gehakt worden, invoegen daar bij met meerderen vermeld, de 
 Comparanten alnu nader overeen gekomen zijn, en dienvolgens verklaren bij 
 deze, haar voornemen, wille en begeerte te wezen, dat de denneboomen en 
 voorsr holtgewasschen staande voortaan nogh tien jaaren zullen moeten 
 blijven staan, en dus niet eerder, dan na verloop van tien Jaaren, te rekenen 
 a dato dezes gehakt zullen mogen worden, en zal voortaan ’t essen, eiken, birk, 
 elsen, en esdoorn hout niet als opgaande boomen maar als hegge en hakhout 
 geconsidereerd en gehakt moeten worden, als gebruikelijk, en zulks zowel in 
 de hoevekampen als in andere heggen en holtgewasschen, blijvende voor ’t overige 
 de gantsche dispositie d.d. 28 Januarij 1774 zo verre hier door niet is veranderd, 
 in zijn volle kragt en waarde, en wel speciaal met betrekking tot de reciproque 
 tugtmaking daar bij vermeld, die zijlieden al nogh inhaereren bij deze, begerende 
 dat deze zal gelden en effect sorteren, zo als best na regten zal kunnen bestaan, 
 Actum voor mij Scholtus p.q.: nevens ondergetekende op Veluwen Geërfde 
 Gerigtsluijden, die zelve met mij hebben bezegeld en getekend op den 11 Julij 1778 
 was nevens drie opgedrukte cachetten in rood lak getekend H.J. Ardesch Scholtus 
 des Ampt Ermelo, Peter Lubbers Hop, Peter Hendrikzen. 
 boven aan in margine stond Reg: ten prothocolle van Ermelo, buijrschap Tonsel 
 (5e boek) Fol 27 recto et vso op den 11 Julij 1778. Was getekend H.J. Ardesch Proth: 
 ibid. in dorso stond voor dr H.G. Wolfsen geproth: 
 onder aan stond geregistreerd in het Recognitie boek der stad Harderwijck 
 Fol: 341. den 12 Januarij 1787 was getekend J.C.F. de Vries Secr. 
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 Voor Scheltinga en Van Erckelens Schepenen compareerden Cornelis van  
 Essen, Dirk Buijtenhuis, Thoon van Asselt, Hendrik van Essen, Coenraad  
 Ooijen, Dirk Brouwer, Harmen Tapper, Claas Bosch, Hendrik Vastenhouw 
 en Willem Klaver, dewelke verklaarden gezamentlijk en elk voor 
 zigh, in optima forma juris te constitueren en volmagtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes mr J. Gelderman Junior, Advocaat binnen 
 deze stad, ten einde om namens en voor de Comparanten zo in als 
 buiten den Gerigte waar te nemen al zodane zaak of zaaken en 
 procedures, als uit hoofde van ’t arrest ter instantie van Comparan- 
 ten op den 18 December 1786 gedaan op 1/8 gedeelte van een lot in de 
 6de classe van de Generaliteits 74ste loterij, onder een der Heeren 
 Secretarissen ofte op de Secretarij dezer stad berustende, waar 
 tegens door mrs J.C. Huijsman en C.B. de Vries, zigh qualificerende 
 Volmagtigers van Benjamin Moses en dan nogh Philip Benjamin 
 als gevoegde op een wederregtelijke en informele manier pretens 
 ontzaat is gedaan, het zij tegens de voorschreven Benjamin  
 Moses en des zelfs gevoegde Philip Benjamin, ’t zij tegens 
 wien het ook zoude mogen wezen, reeds is ofte zijn, of in ‘t 
 vervolg nogh zal ofte zullen ontstaan, en verder om namens 
 de Comparanten gezamentlijk, en elk in ’t bijzonder in den 
 Gerigte te erschijnen, alle termijnen zo in als buiten regten te 
 respicieren en waar te nemen, sententien en decreten te aanhoren, 
 de voordelige tot de finale executie te vervolgen, en van de nadelige te 
 appelleren, voorts ook te caveren, accorderen, transigeren, en genera- 
 liter zo ter zaken voorschreven, als anderzints, tam agendo quam 
 defendendo contra quoscunque, zo wel in exceptivis als ten princi- 
 palen, alles te doen en te verrigten, wat de geconstitueerde nodig 
 zal oordelen, en de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden 
 kunnen mogen en ook moeten doen, en ofschoon ’t een of ander 
 in dezen ware geömitteerd, of tot ’t een of ander een specialere 
 of nadere volmagt gerequireerd wierd, wilden zij Comparanten 
 dezelve gehouden hebben, als of van woord tot woord in dezen ware 
 geinserveerd, doordien de Comparanten mids dezen willen verstaan 
 hebben, dat de geconstitueerde de Comparanten in ’t generaal 
 en elk derzelver in ’t bijzonder in alles volkomen zal represen- 
 teren, alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, caetensque clausulis de jure solitis ac necessa- 
 rus. Actum d. 15 Januarij 1787. 
 
 Voor Scheltinga en Van Voorst Schepenen compareerde Juffrouw Anna  
 Elisabeth Allard, dewelke verklaarde in de bestendigste forme regtens te 
 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer Paul  
 Henrich Schultze, Secretaris der Universiteit te Frankfort aan den Oder, 
 om de zaaken van Comparante aldaar waartenemen, in spetie de ervenis haar 
 van haar zuster Emilia Allard aanbestorven tot liquiditeit te brengen, 
 goederen te verkopen en transporteren, gelden te ontfangen, daar voor 
 te quiteren, vrijwaring te beloven, en voords generaal alles te verrigten, wat 
 de natuur der zake en stilus loci vereisschen zal, en de Comparante zelfs 
 praesent zijnde, zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een 
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 ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo wil de Comparante dezelve mids 
 dezen voor geinsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie als na regten, 
 des blijft de Heer Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening, 
 bewijs en reliqua. Actum den 29 Januarij 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Apeldoorn Schepenen compareerde mr Jacobus Apeldoorn 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken Nicolaas Wilhelmus Buddingh 
 en Willem Voorsteeg, Procureurs voor den Edelen Hove van Utrecht, en ieder van hun 
 in ’t bijzonder in omnibus ad lites cum natificatione actorum, en speciaal mede 
 met ratificatie van zodanig consent in zake bij de Gerardus de Broen ons Gede 
 en Excipient aan den Comparant geöbjicieerde exceptien van incompetentie en 
 litispendentie, als bij Willem Voorsteeg loco Buddingh is gedaan, als mede met 
 approbatie, en ratificatie van de Arrest proceduren, die van wegen den Compart 
 tegen gemelden De gerardus de broen op nieuws voor den Edelen Hove 
 zijn geëntameert. 
 Belovende alles met kragt en waarde te zullen houden, ’t geen door de 
 Geconstitueerden kragt dezes zal worden verrigt, met submissie als 
 na regten. Actum Harderwijck d. 29 Januarij 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Apeldoorn Schepenen compareerde onze mede Raads vriend 
 de Heer Jan Bavius de Vries, en verklaarde in eenen vaste en stedige erfkoop 
 te hebben verkogt, gecedeert en getransporteert aan en ten behoeven van het 
 Vaderlandsch Genoodschap binnen deze stad ten spreuke voerende. 
                        Door waare deugd verbonden. 
                        Blijft d’eendracht ongeschonden. 
 een schuur en gangetje staande en gelegen in de Schoenmakersstraat, 
 naast Geurt Roest zijn huis ter eenre, en naast dat van Evert Willem  
 Velthuisen ter andere zijde, zijnde vrij van verponding, maar doende aan 
 straatgeld jaarlijksch 10 sts, en dat voor een somma van twaalf honderd 
 Gulds Hollandsch court vrij geld, en zulks met zijn regt en geregtigheid, 
 ap en dependentie van dien, bekennende de Transportant te zijn voldaan 
 en betaald, met belofte van ’t zelve te vrijen, wagten en waren kommer 
 vrij, en alle voorgaande pligt daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband van persoon en goederen, en onder submissie der zelver als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 2 Febr: 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvancks regt is, Beert Geurtzen en Simon Geurtzen, voor ’t erf en sterfhuis 
 van wijlen Frankje Geurs Wed: van Hendrik Hartgerzen van Dijk, des beloofden 
 Geurt, Jacoba, en Hendrijntje van Dijk, als mede Petrus Martinius en Peter  
 Geurtzen in qualiteit als Voogden over Hartger en Aaltje van Dijk, geza- 
 mentlijke kinderen en mede Erfgenamen van wijlen gem: Hendrik 
 Hartgerzen van Dijk en Frankje Geurs voorsr: Borgen te guaranderen 
 als regt is. Actum d. 6 Febr: 1787. 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvancks regt is, Beert Geurtzen en Simon Geurtzen voor ’t erf en sterfhuis 
 van wijlen Hendrikje van Dijk, des beloofden Geurt, Jacoba en Hendrijntje 
 van Dijk, als mede Petrus Martinius en Peter Geurtzen in qualiteit als 
 Voogden over Hartger en Aaltje van Dijk, gezamentlijke Erfgenaamen van 
 wijlen gem: Hendrikje van Dijk voorsr Borgen te guaranderen als regt is. 
 Actum d. 6 Febr: 1787. 
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 Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden de Heer Joost  
 Herman van Erckelens mede Schepen dezer stad, en Vrouwe Everarda Geertruij  
 ab Hoogland Ehel: haec tutore marito, zo verklaren zij in de beste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken, (en mede zo veel nodig en dienstig, uit 
 kragt van een acte gepasseert voor Gesubstitueerde Rigter en Schepenen der 
 vrije Heerlijkheid IJzendoorn op d. 10 Novr 1786, door den Heer J.D. van  
 Leeuwen en Vrouwe J.H. ab Hoogland Ehel: houdende magt van substitutie 
 op den eersten Compart, ons vertoond en gelezen quorsum relatio) kragt dezes 
 den Wel Ed: Heer A.W. Meilink, Gemeensman te hattem kk, om mede in naam 
 en van wegen de Comparanten als mede Erfgenaamen van HaarEd: ouders wijlen 
 den Wel Eerw: Heer S. ab Hoogland in leven Predikant te Vaassen en 
 Juffrouw Christina Schernenk Ehel: naar costume locaal te transpor-  
 teren twee stukken zaaijland genaamd het Doorne Campje onder 
 Veessen Scholtampt Heerde kennelijk gelegen bij voornoemde ouderlijken 
 boedel gemeen gebleven. 
 Voords om ook naar costume locaal voor HaarEd: aandeel in de op HaarEd: 
 gedevolveerde, en bij magescheid van d. 17 Julij 1786 aan bedeelde goederen 
 uit den boedel van wijlen Haar Ed: Tante Juffrouw Aleida Schernenk 
 in leven Ehevrouw van den Wel Eerw: Heer J.G. Bakker predikant te 
 Purmerland aan de Kopers te transporteren zodane ongereede goederen 
 als mede met Approbatie van Comparanten reeds verkogt zijn, te weten 
 2 stukken hooijland ongeveer 3 morgen onder Heerde kennelijk 
 gelegen genaamd de nieuwe Oevers, item een Erve en Goed de Strookap 
 genaamd met alle des zelfs onderhorige landerijen in ‘t Hattemer  
 Broek kennelijk gelegen, in pagt bij de Wed: Jan Dries en zoons ------------- 
 Vervolgens te verkopen zoals ten meesten voordele bevonden zal worden 
 te behoren, dogh met approbatie van Comparanten, te weten, de helft 
 in ongeveer twee morgen hooijland genaamd hagenstal, onder Heerde 
 kennelijk gelegen.—de koopspenningen te ontfangen, daarvoor te 
 quiteren, opdragt en transport in forma aan Koperen te doen, en verders 
 daar omtrent te verrigten, wat der zake nooddruft zal vereisschen, als of 
 de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen of moeten doen, 
 met belofte van verband en submissie als na regten. Actum Harder- 
 wijck d. 20 Februarij 1787. 
 
 Voor Van Voorst en Van Erckelens Schepenen compareerde Aaltje de Weerdt Weduwe 
 en Boedelhoudersche van wijlen Gerrit Timmer, dewelke verklaarde met volkomen 
 approbatie en toestemming van haare overige Kinderen voor zo ver als toen 
 mundig waren, reeds voor eenige jaaren aan haar zoon Hendrik Timmer te hebben 
 overgedaan en verkogt haar Veerschip, in het veer van Harderwijck op Amster- 
 dam varende, om ’t zelve op zijn naam en als zijn eigen te bezeijlen en te gebrui- 
 ken, dogh alzo daarvan tot op heden nogh geen transport in forma was 
 geschied, zo bekende de Comparante pro se en zigh zoveel nodig als dienstig sterk 
 makende voor Reijndert Wijngaardt en Lutgertsjen Timmer Ehel: gelijk ook 
 Dirk Karssen en Geertje Timmer Ehel:, Warner IJzendoorn en Machtelt Timmer 
 Ehel: Willem Timmer en Naatjen Vorselman Ehel: en Cornelis Jan Timmer, 
 dewelke mede neffens haare Moeder de eerste Comparante in dezen, voor ons 
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 compareerden, verklaarden een ieder voor zo ver hen zulks mogte aangaan, uit 
 kragt van die vorige en bovengem: verkoop alnu mids dezen te cederen, transpor- 
 teren, en in vollen en volkomen eigendom over te geven aan en ten ervelijke 
 behoeve van Hendrik Timmer voorñ: en des zelfs Ehevrouw Anna Maria Groensmit 
 ’t reeds gem: Veerschip aan de eerste Comparante met en neffens haare Kinderen 
 weleer in gemeenschap toebehoord hebbende, en op des laast gemelden naam, 
 en door hem in ’t veer van deze stad op Amsterdam bevaren zijnde en alnogh 
 varende, en zulks met alle des zelfs zijlen, touwen, ankers en al zijn verder 
 toebehoren, zo als ’t zelve bezijlt is geweest, niets daar van uitgezondert, 
 met overgifte en cessie van de bijlbrief daar van zijnde, om ’t zelve ten allen 
 tijde als haare eigendommelijke goederen te kunnen gebruiken, en daar 
 mede te handelen na haar volkome welgevallen, en zulks alles om en voor 
 de somma van twee duisend en vijftig gulds, van welke koopspenningen 
 de Comparanten bekenden reeds voorlang voldaan en betaald, en dus een 
 ieder der Comparantn van hun regt aandeel en aanspraak op en aan 
 ’t voorsr schip met zijn toebehoren kragt dezes onteigent, onterft, en 
 ontgoedet te zijn, belovende over zulks dit verkogte veerschip met alle zijn 
 toebehoren te zullen wachten en waren kommervrij, als met geen lasten 
 bezwaard, zo als verkoops regt is. 
 Alles onder verband van personen en goederen ten fine en effecte als na 
 regten, en met renuntiatie van alle den inhoud dezes enigzints contra- 
 rierende exceptien. Actum Harderwijck op den 31 Januarij 1787. 
 
 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Gijsbert Priester 
 Weduwenaar van wijlen Gerritjen Logen, en derzelver boedel met zijne kinde- 
 ren in gemeenschap behouden hebbende, dus compareerden mede zijne Kinderen 
 met namen Gerrit Nagelhout en Jannetje Priesters Ehel: Peter Priester en 
 Gerritje Jans Ehel: Loge Priester, en Bessel Hendriks en Annetje Priester Ehel, 
 dewelke bekenden bij publieque verkoping d.d. 31 Decemb: 1785 te hebben verkogt, 
 en alnu kracht dezes te cederen, transporteren, en in vollen en volkomen 
 eigendom over te geven aan en ten ervelijken behoeve van Rijndert Koning, 
 een huis en erve met een schuur daar agter, staande binnen deze stad in de 
 Smeepoortstraat, naast ’t huis van J. Gelderman ter eenre, en dat van 
 Berend Smeenck ter andere zijde, zo als ’t zelve ’t laast door den eersten Compart 
 bewoond is geworden, en zulks met alle des zelfs ap en dependentien lusten en 
 lasten niets daar van uitgezondert, doende dit parceel in ordin: jaarlijksche 
 verponding behalven de stads stuivers f7=:=: en aan straatgeld f2=:=: en 
 zulks om en voor de summa van negen honderd en vijf en twintig gulds 
 vrij geld, van welke koopspenningen zij Comparanten bekenden voldaan en betaald 
 te zijn, belovende over zulks dit verkogte parceel te zullen wagten en waren kommer- 
 vrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, en ’t zelve te zuiveren van de verponding 
 ordin: tot over den jare 1784. Straatgeld verschenen maij 1786. haarstedegeld 
 verschenen ulto Junij 1785, alles verder zo als erfkoops regt en binnen deze stad 
 gebruikelijk is, onder verband van personen en goederen met submissie der zelver 
 als na regten, en onder renuntiatie van alle den inhoud dezes eenigzints 
 contrarierende exceptien. Actum Harderwijck d. 2 Februarij 1787. 
  
 Voor Van Haersolte en Van Cooth Schepenen loofden en wierden Burgen als 
voorvanks 
 regt is Jan Moojen en Jan IJsendoorn voor ’t erf en sterfhuis van Jan  
 Breunissen, des beloofden Gisbertjen Breunissen en Willem Breunissen als 
 naaste Erfgenaamen ab intestato voorsr Burgen te vrijen en guaranderen als 
 erfhuis regt is. Actum Harderwijck d. 14. Februarij 1787. 
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Geregist: ten Prothocolle  Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Geerlof 
Rubr. Landen tusschen  Gerritzen en Henrica Wouters Ehel:, welke bekenden wel en deugdig 
de laage Sijpel ten wijsteeg  schuldig te wezen aan Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulschtop Ehel: 
en westen: Fol: 324 vso en  of des zelfs regt verkrijgende, een somma van vier honderd vijftig gulds 
325. en Rubr Landerijen     spruitende uit hoofde van gereede aan hun Comparn op heden toegetelde 
aan Oosten tusschen de  penñ: aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie 
Broeksteeg en Zee Fol 95  en een halve gulden van ieder honderd, tot de volkome aflossching toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ‘t 
 elkander drie maanden te voren opzegge, verbindende de Comparn hier 
 voor hunne personen en goederen, en stellende tot een speciaal onderpand 
 hunne twee campen aan de wijsteeg gelegen, met de sloot gesepareerd, 
 tusschen de kamp van Renthefferen ter eenre en onze mede Raads Vriend J.B.  
 de Vries ter andere zijde, nogh een kamp aan Westen gelegen naast de Smee- 
 poorter gragt ter eenre en het Zeesteegje ter andere zijde, en een camp 
 aan Oosten gelegen langs de hoven ter eenre, en dat van Aart Roest 
 ter andere zijde, om daar aan bij manquement van betaling van 
 capitaal of interessen ’t zelve kost en schadeloos te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, 
 onder submissie als na regten. Actum d. 23 Februarij 1787. 
 
Geproth: ten prothocolle  Voor Pannecoeck en Apeldoorn Schepenen compareerden Hendrik Jekel 
Rubr: Schoenmakersstraat  en Klaasje Hotsen Echtel: Zij tutore marito, dewelke bekenden voor 
Fol 255.  haar en haare erven wegens opgenomen en bij haar ontfangene penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn, aan mr Jacobus Apeldorn en 
 Zijne Erven, eene capitale summa van twee honderd Gulds ad 20 strs 
 ’t stuk, daar van Zij Echtelieden beloven te betalen een jaarlijksche 
 interesse van drie Gulds van ieder honderd, waar van ’t eerste jaar 
 is beginnen te lopen met 1o maij 1785, en zo vervolgens tot de erlegging 
 des capitaals toe die alle jaar een vierendeel jaars te voren opgezeid 
 zijnde zal kunnen en moeten geschieden, verbindende Comparanten 
 voor Capitaal renten en kosten alle hare gerede en ongerede goederen 
 speciaal Haar huis staande in de Vullerstraat naast het huis van 
 Harmen Jansen Schere ter eenre en dat van Rijer den Grooten, zo als 
 ’t zelve bij Comparanten zelfs bewoond word, met renuntiatie van alle 
 exceptien, zonderling die van ongetelde gelden, en submissie als na 
 regten. Actum Harderwijck d. 12 Januarij 1787 
 Voor Van Voorst en Van Erckelens Schepenen compareerden Willem  
 Jan Maters en Harmen Husentvelt, beide Geërfde en gegoede Burgers 
 en Inwoonders dezer stad, welke verklaarden zigh te constitueren en 
 tot Burgen te stellen ter somma van een honderd en vijftig guldens, 
 voor de goede administratie van Jan Cornelisse, als aangestelde Bestelder 
 van de Wagen Veeren van Zutphen en Deventer, verbindende daar toe 
 hunne personen en goederen, onder renuntiatie van alle exceptien, in 
 spetie van ’t beneficium ordinis divisionis et excussionis, en zigh en 
 hunne goederen submitterende aan de parate executie, om alle hinder 
 en schade daar aan te kunnen verhalen. Actum Harderwijck d. 5 Maart 1787. 
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 Voor Boonen en Van Voorst Schepenen en Rigteren in tempore, compareerden 
 A.F.R.E. van Haersolte Burgemeester dezer stad en des zelfs Echtgenoote 
 C.J.J. geboren Taats van Amerongen tut:mar: en verklaarden na op d. 27 
 Februarij 1787 gerigtelijk gedane praesentatie en bij refus consignatie van 
 al zodane penningen bij insinuatie ter instantie van den Heer Compart 
 aan den Advocaat J. van Erckelens, zigh declarerende als Bediende Advocaat 
 van den Heer C.W. van Haersolte getrouwt met M.J. Hanneteau vermeld 
 en gespecificeerd, al nu onder voorbehoud van alle exceptien beneficien en 
 privilegien regtens, kragt dezes te doen pandkering tegen zodanige 
 pijndinge, als C.W. Baron van Haersolte, als in huwelijk hebbende Maria  
 Josepha Hanneteau op den 26 Febr: 1787 op en aan alle de gereede goederen 
 actien en crediten van Comparanten heeft ondernomen, immers op 
 ’t meerdere als Pand Eissvs qp: boven de gepresenteerde en bij refus geconsigneer- 
 de penningen uit hoofde van bovengem: pijndinge onvermoedelijk nogh 
 zoude vermenen te praetenderen te hebben. 
 Stellende de Comparanten tot hunne Burge R. van Werven binnen deze 
 stad genoegzaam geërft en gegoedet, ten einde Pand Eiss qp daar aan ten 
 allen tijde al ’t geen, naderhand onvermoedelijk mogte bevonden worden, 
 dat Comparantn uit hoofde van bovengem: acte van pijnding mogten 
 verschuldigt zijn, zampt alle hinder, schade en kosten zal kunnen ver- 
 halen, gelijk R. van Werven alhier mede praesent deze voorsr: borgtogt 
 onder verband van zijn persoon en goederen heeft op zigh genomen, des 
 beloofden Comparantn deze hunne voorsr Burge te zullen guaranderen 
 als regtens is, alles ten einde Pand Eiss qp gehouden zal zijn om de bepijnde 
 goederen van de gedane pijndinge volkomen te ontslaan te ontheffen, 
 en om te strekken, ten fine en effecte als na regten, met consignatie 
 van 12 H:Ed: om te strekken volgens willekeuren. Actum Harderwijck 
 den 6 Maart 1787. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Dirk Wouters en Jacob Sikken voor het erf en sterfhuis 
 van Emmetje van Sprakelaar, Weduwe van Frans Ebben, des beloofden 
 Machtelt, Maurits, Naatje en Lijsje Dechgering gezamentlijke Kinderen  
 en Erfgenaamen van gemelde Emmetje van Sprakelaar voorsr Borgen te 
 guaranderen als regt is. Actum d. 17 Maart 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Salemon Samuel, en 
 Mijdjen Heijmans Ehel: welke bij dezen bekennen en verklaren, aan Roosjen Davids 
 en haare Erfgenaamen opregt en deugdelijk schuldig te zijn de somma van 
 veertien honderd Car: gulden …f 1400=:= , procederende wegens geävanceerde penñ: 
 Comparanten van tijd tot tijd ter leen overgegeven, waar van nu s’Jaarlijksch 
 als van ieder honderd gulden beloven te betalen een rente van 3 Guld: 10 st:, 
 en daar in te continueren tot de finale restitutie, welke alle jaar zal mogen 
 en moeten geschieden, mids opzage drie maanden voor de verschijnsdag 
 daar van gedaan werde. 
 Voor welke somme zij voornoemde Comparanten en wel tot securiteit, met 
 haaren vrijen wille na volkomene informatie van verwillekeurings regten 
 verbinden, ende bij parate executie en aankeringe verwillekeurt hebben, doende 
 zulks kragte dezes, alle haar gereede goederen, geene van dien uitgezonderd, om 
 alle hinder en schade daar aan te kunnen en mogen verhalen, alles met renuntiatie 
 van alle exceptien en uitvlugten, inzonderheid van onaangetelde gelden, en die 
 zouden kunnen uitgedagt worden. Actum Harderwijck d. 22 maart 1787. 
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 Voor Van Haersolte en Van Cooth Schepenen compareerde Maurits Deggeringh 
 behoorlijk geërft en gegoedet binnen deze stad, verklarende bij deze 
 ter instantie van Juffrouw M.J. Constant zigh te stellen als Burge 
 van zodanigen kosten als door het doen van arrest op het tractement 
 van de Heer J.D. Dimer mogte komen te lopen, met verband en 
 submissie van mijn persoon en goederen ten fine als naar 
 regten. Actum Harderwijck den 22 Maart 1787. 
 
 Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde de Heer mr A.P.  
 Van Westervelt, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes, den Heer Wernard van der Well, Procureur voor 
 den Ed: Achtbare Geregte der stad Utrecht, om des Comparants zaaken 
 aldaar waar te nemen, en in spetie om van ------------ Ten Bosch Boekhande- 
 laar aldaar af te vorderen zodanige somma van penningen, als de 
 Compart van denzelven te praetenderen heeft, daar toe alle middelen 
 regtens te gebruiken, en te vervolgen tot de finale en definitive sententie 
 en executie incluis, na ontfangst der penningen daar voor te quiteren, 
 en voords generaal alles te verrigten, wat de natuur der zake en stilus 
 loci vereischen zal, en de Compart zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen 
 of moeten doen, en indien een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo 
 wil de Compart dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening en reliqua. Actum Harderwijck 
 den 24 Maart 1787. 
 
 Voor Boonen en Van Voorst Schepenen compareerde Vrouwe Petronella  
 van Castricum Weduwe wijlen den Wel: Ed: Gestr: Heer mr Heribert Cornelis  
 van de Graaff in leven Burgemeester dezer stad, en verklaarde in en vermids 
 dezen te consenteren en te bewilligen in zodane huwelijk als de Heer Balthazar  
 Rutger Wicherlink voornemens is integaan en na kerken order te voltrekken 
 met Comparant: Oudste Dogter Juffer Reiniera Geertruijd van de Graaff 
 het zelve met haar moederlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat 
 dit gegeven consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken, ofte 
 zo nodig bij Heeren Predikanten binnen de stad Deventer, ofte elders daar 
 ’t gerequireerd word, moge worden gerespecteerd, en geconsidereerd alsof de 
 Comparante in persoon bij de intekening tegenwoordig was, met verdere 
 authorisatie op haren Broeder den WelEd: Gest: Heer en mr Jacob van de  
 Graaff, Ontfanger Generaal van Twente, om in dezen haare plaatze te 
 vertreden en zodane schikkingen en arrangementen te maken, als 
 zal vermenen nuttig en dienstig te zijn, en zij zelve praesent zijnde 
 zoude kunnen en moeten doen, belovende van waarde te zullen 
 houden het geene ten dezen door zijn L: zal worden verrigt. Actum 
 Harderwijck den 17 April 1787. 
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 Voor Scheltinga en Van Voorst compareerde Heijltje Wouters 
 Weduwe van Gerrit Sagtleven wonagtig binnen deze stad, en verklaarde 
 te consenteren en volkomen genoegen te nemen in ’t huwelijk, dat 
 haar meerderjaarige Zoon Hendrik Sagtleven thans wonende 
 te Amsterdam, voornemens is aan te gaan met de minderjaarige 
 Anna Loggen, mede te Amsterdam wonagtig, verzoekende midsdien 
 de Edele Agtbare Heeren Commissarissen van de huwelijksche zaaken 
 der stad Amsterdam om derzelver huwelijks geboden aan te tekenen, 
 en deze acte voor personele comparitie en consentgeving goedgunstig 
 te accepteren. 
 Verbindende ter gestandhouding dezes haare Persoon en goederen 
 als naar regten. gedaan te Harderwijck d. 17 April 1787. 
 
 Voor Van Haersolte en Van Erckelens Schepenen compareerde Jan  
 Gelderman Roeijdrager, dewelke bekende voor zigh en zijne Erven in een 
 vasten en stedigen erfkoop in den Jare 1782 uit de hand te hebben 
 verkogt, en over zulks al nu kragt dezes te cederen, en in vollen 
 eigendom te transporteren aan Derk Jansen Karsen en Geertjen  
 Timmers Echt: een huis staande in de Snijdersstraat, naast het 
 huis van Verkoper ter eenre, en de Hoogstraat ter andere zijde, zo en 
 als ’t thans bij Koperen bewoond en gebruikt word, ende zulks voor een 
 somme van f1050 vrij geld, waar van de Compart bekend voldaan en 
 betaald te zijn, belovende ’t voorñ: perceel op een ords jaarlijksche 
 verponding behalven de stad stuivers van f4=19=4, straatgeld f1=10=: 
 te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van afte doen als 
 erfkoops regt is onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 17 Octobr 1786. 
 Geregistreert d. 17 April 1787. 
 Voor Boonen en Van Erckelens Schepenen compareerde Willem Willink 
 Capitijn ter zee ten dienste dezer Landen, en verklaarde onder voorbehoud en reserve 
 van alle exceptien, beneficien en privilegien regtens, omni meliori modo kragt 
 dezes zo veel nodig als dienstig, en in omnem eventum te doen ontzaat tegens 
 zodanige ongehoorde, confuse, informele, nulle en wederregtelijke arrest, als 
 Burgerm S. van Cooth op hede den 30 april 1787 aan alle des Comparts gereede 
 goederen, actien en crediten te onregt heeft ondernomen, stellende tot Burge 
 om te regt te staan, en ’t gewijsde, ja, om al ’t geen, waarin de Compart onverhoopt 
 uit hoofde van dat praetense arrest mogt worden gecondemneert of verwezen, 
 te voldoen, den Persoon van Arent Kreenen binnen deze stad en derzelver 
 Schependom genoegzaam geërft en gegoed, dewelke alhier praesent zijnde, 
 de borgtogt op zigh genomen heeft, onder verband van zijn persoon en goederen 
 ten fine en effecte als na regten, des beloofde de eerste Compart deze zijne voorsr: 
 Burge ten allen tijde kost en schadeloos te zullen stellen en guaranderen, 
 als regtens is, ten einde de Arrestant hier door gehouden en verpligt zal zijn de 
 geärresteerde goederen des arresters van ’t zogenaamde arrest te ontslaan, 
 om daar mede door den Compart tot zijn schoonste te kunnen gehandelt worden, 
 en den Compart niet langer in zijn verhuizen gestremt worde, alles ten dage dienende 
 omn:mel:mod. breeder te deduceren en verifieren cum expensis. 
 Actum Harderwijck d. 30 April 1787. 
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 Voor Van Voorst en Van Erckelens Schepenen compareerde de Heer Arnoud  
 Willem Willink, Captijn ter zee, ten dienste dezer Landen, dewelke 
 bekende in optima juris forma te constitueren en volmagtig te  
 maken den Heer mr Charles Bavius de Vries, specialijk, om uit 
 Comparts naam, en van zijnent wegen tegens den Heer Marten  
 Steven van Cooth Medicinae doctor, dewelke goed heeft kunnen 
 vinden, om op den 30 April 1787 bezaat te doen op alle des Comparts 
 gereede goederen, te procederen, en verders in die zaak, zo in, als buiten 
 regten te handelen, als mede alle regts termijnen waar te nemen, 
 te doen en te verrigten, zo als des Geconstitueerdens goede raad 
 gedragen zal, en de Comparant zelfs praesrnt zijnde, zou kunnen 
 en vermogen te doen, alles met magt van substitutie, en belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde 
 ten allen tijde gehouden en verpligt aan den Constituant te doen 
 behoorlijke rekening, bewijs en reliqua, alles onder verband en 
 submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 1 maij 1787. 
 
Geregistr: ten Prothocolle  Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerde Dirk Janzen 
Rubr: Snijdersstraat  Carsen en Geertjen Timmers Echt: ende bekenden wegens opgenomen 
Fol: 159vso.  en ter leen ontfange penñ: opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan 
 Juffr Andrea Schaart, ende haare Erven een somma van vijf honderd 
 Carolij Gulds ad 20 st: ’t stuk, daar van zij beloven alle jaar te zullen 
 betalen een interest van vier en een halve Gulden van ieder honderd 
 Gulden, edogh binnen twee maanden na den verschijndag betalen, 
 zal als dan kunnen volstaan met vier Guldens van ieder honderd, 
 aanvang nemende met 1 Novr 1786, en waar van ’t eerste jaar rente 
 zal verschenen wezen d. 1 Novr 1787, en zo vervolgens van jaar tot jaar 
 tot de finale aflosse toe, welke alle jaar zal kunnen en mogen geschieden, 
 mids een vierendeel jaars voor den verschijndag behoorlijk denuntiatie 
 aan een van beide kanten moet worden gedaan. 
 Verbindende voor ’t voorñ capitaal rente en kosten specialijk een huis 
 staande in de Snijdersstraat, naast ’t huis van J. Gelderman ter eenre 
 en de hoogstraat ter andere zijde, en stellende tot een verdere waarschap 
 haar personen en goederen, met renuntiatie van alle exceptien, zonderling 
 van ongetelde gelden, onder submissie als na regtene. 
 Actum Harderwijck d. 31 October 1786. 
 geregistreerd d. 1 maij 1787. 
 Voor De Vries en Van Voorst Schepenen compareerde de Heer en mr P.J. Heijblom 
 gezond van lichaam, en zijn verstand en zinnen volkomen magtig, dewelke 
 verklaarde, in overweging genomen hebbende de zekerheid des doods, en de 
 onzekere uure van dien, uit eigen motiven zonder iemands persuatie 
 of inductie over zijne natelatene goederen te disponeren op navolgende 
 wijze. 
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 De Compart, na alvorens gerevoceerd, gecasseerd, en dood en te niet gedaan 
 te hebben, zulks doende kragt ende mids dezen, alle zijne vorige testamentai- 
 re dispositien, en uiterste willen, in welke forma, of waar dezelve ook 
 mogten gepasseerd zijnof gemaakt zijn, ofte onder welke benaminge dezelve 
 ook mogten benoemd worden, stelde en nomineerde al nu kragt dezes 
 tot zijn eenige en universele Erfgenaam over alle zijne natelatene 
 gerede en ongerede goederen, actien en crediten, van wat natuur 
 of waar ter plaatze dezelve ook ervintelijk mogten zijn, niets hoe 
 genaamd ook uitgezondert van al ’t geen hij Compart stervende zal 
 komen natelaten, zijn stiefvader de Heer Samuel Gideon Wobma 
 wonende te Gouda. 
 Waar mede de Compart deze zijne uiterste dispositie eindigde, willende 
 en begerende, dat deze, het zij als testament, het zij als legaat, 
 ofte codicil. ofte zo als deze het best zal kunnen volstaan, na zijn 
 dood volkomen zal agtervolgt en stiptelijk nagekomen worden. 
 Actum Harderwijck d. 1 maij 1787. was, nevens twee cachetten in rood 
 lak gedrukt, getekent J.B. de Vries, G. van Voorst. 
 
 Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerden J.C. Huijsman 
 en mr C.B. de Vries Volmagtigers van Benjamin Moses, gepasseert ende 
 afgegeven d. 5 Jan: 1787 aan ons vertoond en gelezen, dan nogh Philip  
 Benjamin, in deze als gevoegde, en voor de geregte halfscheid mede 
 Eigenaar van 1/8 gedeelte van een lot in de 6de classe, van de 74 Genera- 
 liteits loterij zijnde No 35632 bij originele voorzeide Eigenaren, door 
 decline, der aangezogte nodige fourneergelden aan zigh in compagnie 
 behouden, en zo ilico in eigendom overgenomen, en vervolgens gemelde 
 1/8 nader ex Justu in den Gerigte geseponeerd, verklarende derhalven 
 te zamen omn: mel: mod. et salvis quibuscunque exceptionibus te doen 
 ontzaat en oppositie, tegens een zodanig wederregtelijk nul arrest en 
 bezaat, als Cornelis van Essen, Dirk Buijtenhuijs en Thoon van Asselt 
 cum suis d. 18 Decr 1786 op gemelde 1/8 lot et allegato No hebben onderno- 
 men, welk voorsr 1/8 lot en No Comparanten verklaren in den Gerigte 
 onder ’t arrest loco cautions te laten verblijven geseponeert, ten einde 
 Cornelis van Essen, Dirk Buijtenhuijs, en Thoon van Asselt cum suis 
 breder volgens originele wete, haar over zo een ongehoord en praetens 
 eigendom zullen te regt staan, en ’t gewijsde bij definitive sententie 
 te voldoen, inval ergens toe gecondemneert mogten worden, alles ten dage 
 dienende omn:mel:mod: breeder te deduceren en te verifieren cum expensis 
 Actum Harderwijck d. 11 Januarij 1787. 
 
 Geregistreert d. 1 maij 1787. 
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 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Dirk Snel en M.A. Klinkhamer voor ’t erf en 
 sterfhuis van wijlen Hendrik Circel, des beloofde Hendrik Circel 
 voor zigh, en als rato caverende voor zijne zusters Johanna Circel, 
 Gerritje Circel, Geertruij Circel, en Adriana Swaberg Weduwe 
 van Stephen Circel als Moeder en Voogdes van haar Zoon Hendrik 
 Cirkel, gezamentlijke Erfgenaamen van wijlen bovengem: Hendrik 
 Circel, de voorzeide Borgen te vrijen en guaranderen als regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 3 maij 1787. 
 
 Voor Boonen en Van Cooth loco Van Haersolte Schepenen en als Overwees- 
 meesteren compareerde Evert Hol zigh willende verandersaten, dewelke 
 verklaarde in tegenwoordigheid van Rutger van Werven en Geurt van der  
 Beek, als door de Heeren van de Magistraat aangesteld tot Voogden over 
 zijn minderjarige zoon Albert Hol, bij Jannetje van der Beek 
 ehelijk geprocreërt, bewezen te hebben voor zijn Moeders versterf 
 de navolgende goederen. 
 Drie goude ringen 
 Een goude haak en oog van een hoed 
 Twee goude oorbelletjes. 
 Een goude halsslootje met kraalen. 
 Een silvere beugel met een tas. 
 Een paar silvere schoengespen. 
 Een silver snuifdoosje. 
 Een silver eau de la Reine doosje. 
 Drie silvere punthaaken. 
 Een silvere ketting van een schaar 
 Een silvere naalde koker. 
 Twee silvere ringetjes met zwarte steentjes. 
 Een silvere vingerhoed. 
 Een silver rijgpennetje. 
 Een bijbel met silvere krappen. 
 Welke goederen overgegeven worden in handen van Overweesmeesteren, 
 om in de wezenkas bewaard te worden, blijvende de schulden en lasten van 
 den boedel voor rekening van den Compart, waar tegens hij de overige 
 goederen van den boedel profiteert, en beloofde de Compart zijn Zoon 
 Albert Hol te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning 
 behoord, en verders tot zijn mondige jaaren zal kleden, reden, en verder 
 van ’t nodige onderhoud voorzien, waar mede de voorñ: Voogden verkla- 
 ren tevreden te zijn. aldus bij ons getekend en geäpprobeert binnen 
 Harderwijck d. 4 Maij 1787. 
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 Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerde Teunis  
 Eijbertzen Weduwenaar en Tuchtenaar van wijlen zijn Ehevrouw 
 Geertruijd Jonghmans vermogens testamentaire dispositie 
 d.d. 23 Jan. 1767 binnen deze stad gepasseert, en verklaarde deze 
 zijne tucht ingevolge tuchtregten, en dezer stads willekeur te 
 verburgen met de Persoon van Gijsbert Fijnvandraat, dewelke 
 mede voor ons compareerde en deze borgtogt, zo als voorschreven is, 
 op zigh nam, onder verband van zijn persoon en goederen, ten 
 einde alle hinder en schade daar aan te kunnen verhalen, met 
 submissie derzelver ten fine en effecte als na regten, en onder 
 renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien, des beloofde de 
 eerste Compart deze zijne voorschreven Borgen te zullen guaran- 
 deren als regt is, onder gelijk verband van zijn persoon en goe- 
 deren, en dezelve submissie en renuntiatie als voorschreven is. 
 Actum Harderwijck d. 5 Maij 1787. 
 
geregistr: ten protho-  Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden Claas Gosesen en 
colle Rubr: Schoema-  Jannetje Laurens Ehel: en Gerrit Gerritzen en Woutertje Laurensz Ehel: 
kersstraat Fol. 264.  dewelke verklaarden ontfangen te hebben, en dus een ieder voor ’t geheel 
 wel en deugdig schuldig te wezen aan den Heer mr P.F. van Erckelens, een 
 somma van twee honderd gulds, spruitende uit hoofde van contant aan 
 hun Comparanten toegetelde penningen, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met vier gulden van ieder honderd tot de volkome 
 aflossching toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 men ’t elkander drie maanden te voren opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden de Comparanten een ieder voor de geheele 
 som hunne personen en goederen, en stellen nogh tot een speciaal 
 onderpand hunne twee in gemeenschap bezittende huizen staande 
 op de Vullers Brink naast elkanderen, tusschen de huizen van Evert  
 Rijersen ter eenre, en Aart Roest ter andere zijde, om bij manquement 
 van betaling van capitaal of interest hetzelve daar aan kost en schade- 
 loos te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle exceptien, in spetie 
 die van ongetelde gelden, en ’t beneficium divisionis, onder verband 
 en submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 12 Maij 1787. 
 
 Voor Van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Hendrikje de Groot 
 Weduwe van wijlen Rende Peters, dewelke verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken zulks doende kragt dezes haar schoonzoon Jan van Essen, om den boedel 
 te redden van wijlen haar dogter Metje Rendes, gediend hebbende ten huize van den 
 Heer Gerrit Sprenger te Amsterdam, en aldaar overleden, gelden die zij te goed mogte 
 gehad hebben te ontfangen, en daar voor te quiteren, schulden te betalen, goede-   
 ren te verkopen, en voords alles tot redding van dien boedel te verrigten, wat de 
 natuur der zake en stilus loci zal vereischen, en de Comparte Zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en indien een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, zo wil de Comparte dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden 
 hebben, met magt van substitutie onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en submissie als na regten, des blijft de geconstitueerde gehouden te doen 
 behoorlijke rekening en reliqua. Actum Harderwijck d. 24 Maij 1787. 
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 Voor Pannecoeck en Apeldoorn Schepenen compareerden de Heer Willem  
 Wilbers, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes de Heeren Cornelis Schuttekatte kamer Bewaarder bij 
 de Oost Indische Compagnie ter Kamer Middelburg, en Willem Tasman, 
 Kamer Bewaarder bij de Oost Indische Compagnie ter Kamer Hoorn te zamen 
 en ieder in ’t bijzonder, om voor den Compart bij de Oost Indische Compagnie 
 ter kamer Middelburg, of zodanige andere Kamer als zulks nodig zal wezen, 
 te ontfangen de penningen van zodanige assignatie, als op den 15 Octob: 1785 
 te batavia door den Gouverneur Generaal van Nederlands Indiën W.A.  
 Alting aan de order van den Compart is getrokken, op de Edele Heeren 
 Gecommitteerde Bewindhebberen ter Vergadering van Zeventienen, groot 
 een duizend vier honderd twee en zestig Gulds, agttien stuivers, na ontfangst 
 der penningen daar voor quitantie te passeren, en voorts daar in generaal 
 alles te verrigten, wat de natuur der zake en stilus loci vereischen zal, 
 en de Compart zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, 
 en indien een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo wil de Compart 
 dezelve mids dezen voor geinsereerd gehouden hebben, met magt van 
 substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie als na regten, des blijven de Geconstitueerds gehouden te 
 doen behoorlijke rekening en reliqua. Actum Harderwijck d. 24 Maij 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en De Vries Schepenen compareerden de Eerzamen 
 Broederen Diaconen Paulus Mooijen en Evert Willem Velthuisen, 
 dewelke verklaarden in hunne voorsr qualiteit te constitueren en 
 magtig te maken, zulks doende kragt dezes den Heer Willem Arnoldus  
 Wenninck wonende te Amsterdam, om voor de Comparanten te ontfangen 
 zodanige nalatenschap als Christina van Kalckensteijn is aanbestorven 
 van wijlen haar zuster Lamberta van Kalckensteijn Weduwe Haffcamp 
 te Amsterdam overleden, en welke nalatenschap, vermids gemelde Christina 
 van Kalckensteijn door de Diaconie dezer stad word onderhouden, aan gem: 
 Diaconie is vervallen, na ontfangst van dezelve behoorlijke quitantie te 
 passeren, de gelden overtemaken, en alles daar omtrent te doen en verrigten, 
 wat de natuur der zake en stilus loci zal vereischen, en de Comparantn 
 zelfs praesent zijnde, zouden kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon 
 een ampeler volmagt gerequireerd wierd, zo willen de Comparann dezelve 
 mids dezen voor geinsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie 
 als na regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. Actum Harderwijck den 24 Maij 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden dr J.C. Huijsman 
 en Dithmar Martinius Weesemeesteren en Boekhouders van ’t Burger 
 Weeshuis alsmede Lubbertus Bunskerken en Hendrik Cirkel tijdelijke 
 Provisoren van ’t Diaconie Weeshuis binnen deze stad, en verklaarden 
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 in een vast en stedigen erfkoop op den 22 Decemb: 1786 in ’t openbaar 
 volgens conditien te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan de Heer J.P. van Braam Capitijn ter 
 Zee ten dienste dezer Lande een huis en erve door wijlen Aaltje Paters 
 Weduwe van Fredrik Rijkrover staande agter de muur binnen deze 
 stad naast Bart Knaap ter eenre, en Albert Anting ter andere 
 zijde, ende zulks voor een somma van twee honderd en tien Gulds, 
 daar van Compartn namens haare alumni bekenden voldaan te 
 wezen, belovende over zulks voorsr parceel staande in het verponding 
 boek op de naam van een huis     f1=14=8 
 en huis of alnu een ledige plaats – f1=11=8  
 dus te zamen - - - - - - - - - - - - - - - f 3=6=: over den jaare 1785. 
 en ’t haarstedegeld tot ulto junij 1786, en straatgeld tot maij 1786. 
 verschene ingesloten daar van af te doen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten, actum d. 30 april 1787. 
 
 Voor Boonen en Van Voorst Schepenen compareerde mr H.J. Ardesch 
 als Volmagtiger van de Heer Reinier van Schuijlenburg en G.F. van Voorst 
 Echtel, vermogens volmagt voor de magistraat der stad Wageningen den 27 
 maij 1787 gepasseert, zo als ons bij lectuur is gebleken, en verklaarde p:q. 
 op d. 17 maart dezes jaars in ’t openbaar te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan Jan Hendrik Bakker en 
 Wilhelmina Prijs Ehel: en hare Erven, een kamp zaailand met zijn houtge- 
 wasch buiten deze stad aan de hooge Zijpelt gelegen schietende aan het 
 Weezenbosjen, op eene verponding behalven de stastuiv: f4=5=. die verkoper 
 tot over 1785 zal afdoen; ende zulks voor een somma van agthonderd 
 car: Guldens, daar van Compt p.q. bekende voldaan te wezen, belovende 
 over zulks voorsr parceel, daar van Verkoperen de pagt over 1787 nogh 
 genieten zullen, te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar 
 van af te doen als erfkoops regt is, met submissie als na regten, en 
 renuntiatie van alle exceptien. Actum den 4 Junij 1787. 
 
Geproth: ten prothoc:  Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerden Hermannus Heijmens  
Rubr Smeepoorter Brink  en Gerritje Koldeweij Ehel: dewelke bekenden wel en deugdig schuldig te 
Fol: 49 en Rubr Vijzelstraat  wezen aan Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Ehel: of des zelfs 
Fol: 62 vso  regt verkrijgende, een somma van twee honderd vijf en twintig Gulds, spruitende 
 uit hoofde van gereede aan hun Compart toegetelde penñ: aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden 
 van ieder honderd, waar van ’t eerste jaar zal verschenen wezen heden 
 over een jaar, en binnes ses weeken na de verschijndag de interest niet 
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 betalende met vier Gls van ieder honderd, en zulks tot de volkome 
 aflossching toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschie- 
 den, mids men ’t elkander drie maanden te voren opzegge, verbin- 
 dende de Compartn tot nakoming dezes hunne personen en goederen, 
 en stellende tot een speciaal onderpand een huis staande binnen 
 deze stad in de Vijselstraat naast ’t huis van Jan Logen ter 
 eenre, en ’t huis van Cornelis Verhoef ter andere zijde, van 
 agteren op de Smeepoorter brink uitkomende, als mede een schuur 
 staande op de Smeepoorter brink naast ’t huis van Jan van Asselt 
 ter eenre en dat van Gerrit Beertzen ter andere zijde, zo en als 
 Compartn de helft van gem: twee perceelen hebben overgenomen 
 van Rikert van Otterlo, en de andere helft in publieque vijling bij 
 executie op een ses jaarige losse d. 14 april laastleden hebben 
 gekogt, om daar aan bij manquement van betaling van capitaal 
 of interesse ’t zelve kost en schadeloos te kunnen verhalen, 
 renuntierende wel expresselijk van alle exceptien, in sprtie die van 
 ongetelde gelden, onder submissie als na regten. Actum Harderwijck 
 den 7 Junij 1787. 
 
 Acte van Aperture. 
 Wij D. Boonen en G. van Voorst Schepenen der stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen, dat wij ter requisitie van Juffrouw 
 Abigaël Brouwer Weduwe van wijlen den Heer Wijnand Kruijskerk 
 gecompareert zijn ten sterfhuize van gem: Heer Wijnand Kruijskerk 
 in leven Predikant in de Gereformeerde Gemeente binnen deze stad, 
 alwaar ons vertoond en overgegeven is een gecachetteerd papier houdende 
 deze superscriptie 
 = Compareerden voor ons Schepenen der stad Harderwijck de Heer 
 = Wijnand Kruijskerk Predikant in de Gereformeerde Gemeente dezer 
 = stad en Juffrouw Abigaël Brouwer Ehelieden, beide hun verstand volkomen 
 = magtig, en laastgem: Comparte gezond, dogh eerstgem: Compart ziek na 
 = den lichame, dewelke verklaarden in dit gecachetteerd papier hunne 
 = laatste en uiterste dispositie begrepen te zijn, verzoekende, dat ’t zelve 
 = na dode van een van beiden mag werden geöpend, en als testament, 
 = legaat, codicil, of zo als best na regten zal kunnen bestaan, mag 
 = agtervolgt worden. 
 = T’oirkonde hebben Wij nevens den Secretaris deze getekend en bezegeld binnen 
 = Harderwijck den 24 april 1787. was getekend D. Boonen, G. van Voorst, J.C.F.  
 = de Vries Secr. gemunieerd met drie zegels. 
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 Onze ondertekening gezien en de Zegels geëxamineerd hebbende, hebben wij 
 dezelve geheel, gaaf, en ongevitieerd bevonden, waar na ’t zelve door den 
 Secretaris is geöpend, en in de praesentie van Juffrouw Abigaël Brouwer, 
 Weduwe van wijlen den Heer W. Kruijskerk en den Heer Petrus Leonardus  
 Le Grand is voorgelezen, in voegen als bij transfix hier aan geännexeerd, 
 waarvan registrature en copie in forma is verzogt, ’t welk wij geäccordeert 
 hebben. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Harderwijck den 8 Junij 
 1787. was nevens twee opgedrukte cachetten een in zwart en een in rood lak 
 getekend D. Boonen, G. van Voorst, onderstond mij praesent J.C.F. de Vries Secr. 
 in margine stond onder een cachet in rood lak in fidem transfixi getekend 
 J.C.F. de Vries Secr 
 
 Testament 
 Wij Ondergeschrevene Wijnand Kruijskerk Predikant van de gereformeerde 
 Gemeente binnen deze stad en Abigaël Brouwer Ehelieden wonende binnen 
 deze stad Harderwijck, overdenkende de zekerheid des doods, dogh onzekere 
 uur van dien, en niet gaarne uit deze wereld willende schijden, zonder over 
 onze tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben, verklaren vooraf te inhaere- 
 ren onze huwelijksche Voorwaarden opgerigt d. 5 October 1772, begerende, dat 
 dezelve in allen delen zodanig effect zullen hebben, als of dezelve alhier 
 woordelijk waren geïnsereerd, en als nogh malkanderen, en den een den anderen 
 reciproquelijk te bemaken en verspreken de tugt en het vrugtgebruik van 
 alle onze verdere natelatene zo aangebragte en aangeërfde of geconquesteerde 
 goederen actien en crediten, geene van dien uitgezondert ( na aftrek van de 
 twee der hier natenoemene legaten, dewelke ten eersten na dode van mij 
 Testateur uit mijne nalatenschap moeten uitgekeerd worden ) om bij de 
 langstlevende zijn of haar leven lang na tugtregten bezeten genoten, en 
 geprofiteerd te worden. 
 Verders is onze begeerte, dat de dispositie en beschikking over de begravenis 
 rouw en wat daar toe behooren zal, door den langstlevende zal geschikt, 
 en de onkosten daar van uit den boedel goed gedaan worden. 
 En verklare ik Testateur te legateren navolgende legaten. 
 Aan den Heer Petrus Leonard Le Grand wonende te Amsterdam of des zelfs 
 Vrouw, Kind, of Kindskind de somma van twee duisend Gulds eens met verzoek 
 en onder verpligting, dat dezelve zijn assistentie zal verlenen tot redding 
 des boedels. 
 Aan Willem van Zuuk Hovenier te Harderwijck twee honderd Gulds eens 
 Welke beide legaten na dode van mij Testateur uit mijne nalatenschap door de 
 Testatrice moeten uitgekeerd worden. 
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 Aan de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie der stad Harderwijck 
 een somma van twee duisend Guldens, welke na dode van de Testatrice 
 door mijn Erfgenaamen uit mijn boedel moeten uitgekeerd en betaald 
 worden. 
 Voorts verklare ik Testateur tot mijne universeele Erfgenaamen aan te 
 stellen kragt dezes, mijne beide Zusters Johanna Kruijskerk Weduwe 
 van wijlen den Heer Paulus van Driest, en Alida Kruijskerk wonende 
 te Amsterdam ieder voor een geregte derde part, en voor de overige 
 derde part de ses Kinderen van gemelde mijn Zuster Johanna 
 Kruijskerk bij wijlen Haar man Paulus van Driest ehelijk verwekt, 
 ofte bij voor overlijden, hunne Kinderen of Kindskinderen in der Ouders 
 plaatze. 
 En verklare ik Testatrice tot mijn universele Erfgenaamen aan te stellen kragt 
 dezes, mijn Moeder Catharina van der Meulen Weduwe van wijlen den 
 Heer Pieter Brouwer, mijn Oudste Broeder Pieter Brouwer Junior, en Petronella 
 Catharina Brouwer eenigste Dodter van mijn Broeder Hendrik Brouwer 
 wonende te Amsterdam, ieder voor een geregte derde part. 
 ten einde om onze natelatene goederen, waar in die bestaan, of waar 
 dezelve gelegen en gehorende zijn niets daar van uitgezondert, dan alleen 
 de gemelde legaaten, te erven, hebben en bezitten eeuwiglijk en ervelijk. 
 Alles met uitsluiting van alle Wees of Momber Kameren, en die geene, 
 dewelke eenig regt of bemoeijing met onzen boedel zouden kunnen 
 of mogen praetenderen. 
 Eindelijk reserveren wij de magt om deze onze dispositie te zamen, of na 
 overlijden van een onzer beiden, voor de langstlevende, voor zo ver zijne of haare 
 als dan bezittende goederen betreft, te mogen veranderen, of eenige 
 codicillen te maken, ’t zij gerigtelijk, of onder de hand, dewelke wij 
 willen gehouden hebben, als of in dezen geïnfereerd, en alle formaliteiten 
 en solemniteiten regtens geöbserveerd waren. 
 Begerende over zulks dat deze laatste en uiterste wille zal gelden, en agtervolgt 
 worden, als testament, legaat, codicil, gifte ter zake des doods, ofte zo en als 
 best na regten zal kunnen bestaan. 
 Des t’oirkonde hebben wij deze eigenhandig getekend en met onze cachetten 
 bekragtigt binnen Harderwijck op den 24 April 1787. was nevens twee 
 cachetten in rood lak gedrukt getekend W. Kruijskerk, Abigael Kruijskerk 
 geb: Brouwer. onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek d. 8 Junij 1787. 
 getekend J.C.F. de Vries secr. 
 
 Voor Boonen en Van Voorst Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvancks regt is de Heer Joän Schimmelpenninck Predikant in de 
 gereformeerde Gemeente binnen deze stad en Willem van Zuuk voor ’t erf 
 en sterfhuis van wijlen den Heer Wijnand Kruijskerk in leven 
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 Predikant in de Gereformeerde Gemeente binnen deze stad, des beloofde 
 de Heer Petrus Leonardus Le Grand voor zigh, en als de rato caverende 
 voor de andere mede Erfgenaamen van wijlen Gem: Heer Wijnand Kruijskerk, 
 de voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen als regt is, onder verband 
 en submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 8 Junij 1787. 
 
 Voor Boonen en Van Voorst Schepenen compareerde de Heer Mr Abraham  
 van de Graaff Secretaris alhier, zoon van wijlen de Heer en mr Jacob  
 Winter van de Graaff Burgemeester dezer stad en Vrouwe Maria Bredius Echtel: 
 zijnde zij Vrouwe Maria Bredius geweest een Dogter van wijlen den WelEer- 
 waarden Heer Abrahamus Bredius, eerst Predikant te Pijnacker en laast 
 binnen deze stad, en Vrouwe Maria van Castricum Echtelieden, en 
 uit dien hoofde voor een vierde mede Erfgenaam van zodane twee 
 stukken lands tot Pijnacker gelegen, als bij magescheid in dato 12 
 Jun: 1731 tusschen de vier kinderen en ab intestato Erfgenaamen 
 van wijlen Dns Abrahamus Btedius en Vrouwe Maria van Castricum 
 opgerigt, zijn in ’t gemeen en onverdeelt gebleven, en verklaarde hij 
 Comparant voor zigh, en de rato caverende voor de overige mede 
 Erfgenaamen en Geïntersseerdens, in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken, doende zulks 
 kragt en mids dezen den Heer Gijsbertus van Hasselt Notaris en 
 Procureur te Delft, om namens den Compart en zijne verdere mede 
 Geïnteresseerdens te ontfangen zodane somma van drie duisend 
 agt honderd en tien Guldens geprovenieerd van den verkoop van 
 bovengemelde twee stukken land in haare bepalinge te Pijnacker 
 aan de Zuidkerkweg gelegen, en de Erfgenaamen van wijlen dns 
 Abrahamus Bredius in eigendom gehorende, en daar en tegens 
 aan de respective Koperen te transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven voorschreve twee stukken lands, en daar bij voor alle 
 namaninge en evictie te caveren en te stipuleren als regt is, met 
 magt van substitutie belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum Harderwijck 14 Junij 1787. 
 
 Voor Apeldoorn en Van Voorst Schepenen compareerde de Wel Edele 
 Gestrenge Heer mr Dirk Boonen Burgemeester dezer stad zo voor zigh zelve 
 als mede Eigenaar van de natemeldene twee partijen land en de nogh als 
 vervangende, instaande en de rato caverende voor alle de verdere Eigenaars 
 van het zelve land, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken 
 Gijsbertus van Hasselt Notaris en procureur te Delft, specialijk omme 
 te compareren voor den Ed: Achtbaren geregte van Pijnacker, en aldaar in 
 naam en van wegens hem Heer Compart zo in prive als voorsr qualit: na stijle 

 locaal te cederen, transporteren, en in vollen vrijen eigendom op te dragen. 
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 Eerstelijk  
 Aan Jan Ammerlaan wonende onder Pijnacker voorñ: 
 Een partij land groot 3 morgen 3 hond, gelegen in den gem: Ambachte 
 van Pijnacker aan de Westzijde van de Zuijdkerkweg. 
 En voords aan Leendert Bon, en Teunis van den Velde, mede wonende 
 te Pijnacker. 
 Een partije land groot eene morgen 450 roeden gelegen als de voorge- 
 melde partije. 
 welke voorz twee partijen land op den 16 maij 1787 binnen de stad 
 Delft aan de voorñ: personen in ’t openbaar zijn verkogt volgens koop 
 voorwaarden door den Geconstitueerde als Notaris en zekere Getuigen 
 binnen Delft voorñ: gepasseerd, en waarbij dan ook de belendingen, 
 en strekkingen van het zelve land, nader zijn gespecificeerd. 
 Ende dat met zodanige servituten, vrijdommem en geregtigheden 
 midsgaders uit en overpaden als voorsr: partijen land zijn hebbende 
 en lijdende, en tot hier toe is gepossideert en gebruikt, volgens 
 de oude brieven, contracten en andere bescheiden daar van zijnde, 
 de koopspenningen gereed te ontfangen, en wijders te bekennen van 
 de koop en opdragten te zijn voldaan en betaald, en voords te beloven 
 om het gem: verkogte te zullen vrijen en waren als regt is, en daar voor 
 zijn Heer Comparants persoon en goederen, en de Persoonen en goe- 
 deren van die geenen, welke zijn WelEd.Gr ten dele is repraesenterende   
 te verbinden, alles onder belofte van approbatie en ratificatie 
 midsgaders onder verband en submissie als na regten Actum Harder- 
 wijck d. 16 Junij 1787. 
 
 Voor De Vries Van Erckelens Schepenen compareerden Jan van Essen en 
 Evert Verhoef, dewelke verklaarden ter instantie van Juffrouw Abigaël  
 Brouwer Weduwe van wijlen den Heer Wijnand Kruijskerk getaxeerd te 
 hebben een hof aan ’t Wester Blokhuis binnen deze stad met de daar in 
 zijnde koepel, en ’t zelve waardig te schatten een somma van seven 
 honderd en vijftig Gulds, betuigende, dat die aestimatie door hun in 
 alle opregtheid, en na hunne beste kennis is geschied, ’t welke zij voor ons 
 met solemnelen eede hebben bevestigd. Actum Harderwijck d. 20 Junij 
 1787. 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Tijmen Hooiberg 
 en Cornelis Verhoef, dewelke verklaarden ter instantie van Hermannus  
 Heijmens en Gerritje Coldeweij Echtel: getaxeerd te hebben navolgende 
 goederen, aan hun in vollen eigendom overgegeven aan Rikert van 
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 Otterlo, om hem zijn leven lang daar voor te onderhouden, en na 
 des zelfs overlijden des Transportants boedel schulden te betalen, als 
 de helft in een huis staande in de Smeepoortstraat met de helft in een 
 schuur op de Smeepoorterbrink op - - - - - - - - - - - - - - - - f 597=10=. 
 de helft in een hof buiten de Luttekepoort op - - - - - - - - - - 112=10=. 
 de helft in een huis in de Smeepoortstraat op - - - - - - - - -    75= : - . 
 bedragende zamen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 785 =:-: 
 betuigende, dat die aestimatie door hun in alle opregtheid, en na 
 hunne beste kennis is geschied, ’t welk zij voor ons met solemnelen 
 eede hebben bevestigt. Actum Harderwijck d. 20 Julij 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Rende Hendriks 
 en Grietje de Hes Echtel: dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten behoeven van de Weduwe Wouter Janzen en 
 haare Erven, een huisje staande op de Vismarkt aan de laage brugspoort 
 tusschen ’t huisje van den Heer Curator Van Westervelt, en dat door den 
 poortier bewoond, en zulks voor een somma van een honderd Gulds, waar 
 van de Comparanten bij dezen bekennen voldaan te zijn, doende jaarlijksch 
 aan straatgeld 5 st: en half schoorsteengeld, belovende voorsr huisje 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 25 Julij 1787. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerde Geertje Jans Huisvrouw 
 van Willem Bot geässisteerd met Berend Gijsberzen als haaren verkoren Momber, 
 dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken zulks doende 
 kragt dezes, haaren gem: Eheman Willem Bot, om in des Comparantes  
 naam te ontfangen zodanige somma van penningen, als haar competeerd 
 van den boedel van wijlen haar zuster Gijsbertje Jans, en thans berustende 
 zijn te Amsterdam onder Jacob Munnik als Redder van dien boedel, daar 
 voor te quiteren, en rekening te sluiten, en daar omtrent verders alles 
 te verrigten, wat de natuur der zake en stilus loci vereisschen zal, en 
 de Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, 
 en indien een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo wil de 
 Comparante dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met 
 magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit 
 onder verband en submissie als na regten. Actum Harderwijck den 
 6 Augustus 1787. 
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 Voor Van Westervelt en Pannecoeck Schepenen compareerde de Heer 
 Gerrit van Hoeij Cornet in ’t Regiment van zijn Excellentie den Heer 
 Lieutenant Generaal Stavernisse Pous, en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme van regten te constitueren en volmagtig te 
 maken, zulks doende hier mede mr Philip Jacob Snethlage, 
 Advocaat te Zutphen, ten einde om aldaar des Comparts zaaken 
 te vertreden en waar te nemen, speciaal om namens den zelven 
 den Franschen Kostschoolhouder Kok te Zutphen door convenabele 
 middelen regten te constringeren, om aan Compart te leveren 
 den stal, welke hij aan den zelven of wel aan den Wagtmeester 
 Soeterik voor den Comparant voor den tijd van een jaar heeft verhuurd 
 ter dezer zaak tot de sententie incluis alles te verrigten, en te laten 
 geschieden, wat de Compart zelfs praesent zijnde zou kunnen of 
 moeten doen, alles met belofte van goedkeuring schadelooshouding, 
 en verdere clausulen naar regten gewoon en noodzakelijk, daarop 
 stipulerende S.A.L. Actum Harderwijck d. 9 Augustus 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Apeldoorn Schepenen compareerde mr H.J.  
 Ardesch in qualiteit als volmagtiger van Wichman Geelard, Geesje  
 Geelard, Gosentje Geelard, en Geertje Geelard ingevolge acte van 
 volmagt voor Burgemeesteren en Regeerders der stad Amsterdam 
 ad hunc actum gepasseert, in dato den 5 april 1787, zo als ons bij 
 lecture van dezelve is gebleken, en verklaarde den Comparant namens 
 zoon voorñ: principalen als kinderen en Erfgenaamen van Andries  
 Wijchmanzen Gelart en Aaltje Gosens Prins in leven Ehelieden op den 
 7 april 1787 in ’t openbaar te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen en transporteren. 
 Aan Evert Janzen en Hermijntje Joormans Ehelieden ende 
 hare Erven een huis en erve met annexe schuur op de Vismarkt 
 binnen deze stad staande, en van agteren aan de groote poortstraat 
 uitkomende naast ’t huis van den Scholtus H.J. Ardesch ter eenre 
 en de schuur van mr P.Fr. van Erckelens ter andere zijde, blijvende 
 de goot en waterlosing tusschen dit huis en dat van de Heer 
 Ardesch gemeen, zo als ook de waterlosing van deszelfs plaats in 
 de gemeene goot vrij en onbelemmerd moet blijven, ende zulks 
 voor een somma van elf honderd en drie en negentig Gulden, 
 daar van de Comparant in voorsr qualiteit bekende voldaan te wezen 
 en daarom geen regt of eigendom daar aan meer te behouden, doende in 
 verponding behalven de stads stuivers f3=14=6 en straatgeld f2=:-. 
 Aan Geertruij Slors en haare Erven een huis en Erve binnen deze 
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 stad in de dwarsstraat tusschen beide Oosterwijken naast het huis 
 van Cornelis Aaltsen ter eenre en van de Weduwe Foppen ter andere 
 zijde op een verponding behalven de stadsstuivers f2=2=8 en straatgeld 
 15 stuivers, ende zulks voor eene somma van driehonderd tien Gulds, 
 daar van de Compart q.p. bekende voldaan te zijn. 
 Aan Jan van Beek en Antonia van Davelaar Ehelieden ende hare 
 Erven een hof met een steene huisje daar in buiten de groote poort 
 aan Peter Roeters steegje alwaar de gemeene weg na Hierden 
 langs gaat, op eene verponding behalven de stads stuivers f1=19, ende 
 zulks voor een somma van vierhonderd en vijfendertig Gulden, daar 
 van Compart q.p. bekende voldaan te wezen. 
 
 Aan Willem Roest Tuinman en Hermina Arentzen Ehelieden, 
 ende hare Erven een hof gelegen buiten de Luttekepoort aan de 
 Luttekepoorterweg bij de Touwbaan naast de hof van Gerrit van  
 Essen op eene verponding behalven de stadsstuivers f:=7=2 ende zulks 
 voor eene somma van een honderd vier en vijftig Gulden, daar van 
 Compart q.p. bekende voldaan te zijn. 
 Belovende over zulks voorsr perceelen te wagten en waren kommervrij 
 en alle voorpligt de verponding over ordin: 1785, ’t haarstedegeld 
 tot ulto Junij 1786, en straatgeld tot 1 maij 1787, incluis, daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband van Comparants princi- 
 palen haare personen en goederen, met submissie als na regten, 
 en met renuntiatie van alle exceptien. Actum den 4 Augustus 1787. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerde Jan Vosselman, 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven 
 van Rijndert Janzen Klok en Hendrikje Janzen Klok en hunne Erven, 
 een huis staande in de Luttekepoortstraat naast ’t huis van Verkoper 
 ter eenre, en dat van de Weduwe van Willem Arentzen ter andere zijde, 
 doende jaarlijksch aan ordinaris verponding buiten de stadsstuivers 
 f5=6=4. en zulks voor een somma van vijfhonderd en vijftig Gulds 
 vrij geld, waarvan Compart bij dezen bekend voldaan te zijn, belovende 
 voorsr huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 tot de verponding 1785, straatgeld tot maij 1787, incluis, daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is. 
 Verkoper blijft in eigendom behouden ’t huis daar agter, ’t welk te 
 voren in een koop door hem is gekogt, en neemt ten zijnen lasten de 
 helft van ’t straatgeld, ’t welk op ’t geheele perceel f2. bedraagd, dus f1=:=:, als 
 mede de geheele uitgang aan de stad ad f2=15, en de stedigheid aan de Clooster 
 goederen ad f:=3=8, waar tegens verkoper zal behouden de Kelderkamer, 
 de plaats, en de helft van de kelder, welke hij midden door met een muur 
 zal doen afzetten, zullende de waterloop van de kelderkamer moeten blijven zo als 
 die van ouds geweest is, en alle schade en bate van nu aflopen tot lasten en voordeele 

van Koperen, dewelke ook zullen profiteren de huurpenningen, welke d. 1 maij 1787 
zijn beginnen te lopen, alles onder verband en submissie als na regten. Actum 
Harderwijck  d. 23 Augustus 1787. 
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 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Hendrik Nijhof 
 en des zelfs Ehevrouw Grietje Everts, dewelke bekenden in optima juris forma 
 te constitueren en volmagtig te maken Jan Gelderman Roeidrager dezer 
 stad, in alle zaaken, van de Comparanten, die zouden mogen komen te 
 exsteren binnen deze stad en schependom, en wel specialijk, om uit 
 naam van Comparanten van hunnentwegen, alle haare gereede 
 en ongereede goederen te verkopen, en te transporteren, daar van de gelden 
 te ontfangen, en quitantien te passeren, de boekschulden intevorderen 
 en verders meer te handelen en te verrigten, zo als des Geconstitueerdens 
 goede raad gedragen zal, en als Comparanten zelfs praesent zijnde, 
 zouden kunnen en vermogen te doen, met magt van substitutie en 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de geconstitueerde 
 gehouden aan de Comparanten te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua, alles onder verband en submissie als na regten. Actum 
 Harderwijck den 3 September 1787. 
 
 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerde Tomas Jan  
 Walter wonende te Harderwijck, ende hij Compart bekende en verklaarde 
 deugdelijk verkogt te hebben, en dien volgens bij dezen in vollen eigendom 
 te cederen, transporteren, op te dragen en over te geven aan ende ten 
 behoeven van zijn zoon Jacob Lodewijk Walter tot Buiksloot woonagtig 
 een schuit of Boeijer, genaamd de kleere schuite, navigerende vice versa 
 van Buiksloot op Amsterdam met zijn Zijl en trijl, midsgaders ap en 
 dependentie zodanig als het door zijn zoon bevaren word, wijders zo goed en 
 kwaad als het zelve te Buiksloot is leggende. 
 Bekennende hij Compart van de kooppenningen van gemelde vaartuig 
 ter somma van vijf honderd Gulds ten vollen voldaan en betaald te 
 wezen, stellende midsdien de koper in zijn plaats omme daar mede naar 
 welgevallen te mogen handelen, en zonder daar aan eenig regt of eigendom 
 te reserveren, en belooft hij Compart het meergemelde vaartuig op alle 
 plaatzen, havens en stroomen, voor alle namaninge van schulden en 
 lasten, waar mede ’t zelve tot dato dezes mogte worden belast bevonden, 
 in en buiten regten kost en schadeloos te zullen indemniseren, en 
 guaranderen, onder verband van zijn Comparants persoon en goederen 
 als na regten. Harderwijck den 10 September 1787. 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is, Harmen Tapper en Aart Hendrikzen voor ‘t  
 erfhuis van wijlen Niesje Bastiaans, des beloofden Willem Bastiaans 
 en Hendrik Bastiaans Broeders en Erfgenaamen van wijlen gem: 
 Niesje Bastiaans voorschreve. Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. Actum Harderwijck d. 29 September 1787. 
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 Voor Apeldoorn en Van Voorst Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Jan van der Lugt, zigh willende veranderzaten, en bekende 
 in tegenwoordigheid van Jan van Asselt en Rutger van Werven, als door de 
 Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden, aan zijn drie Kinders 
 met naamen Gerrit, Bartjen, en Willem van de Lugt bij wijlen Hendrikje  
 Vlim ehelijk verwekt voor Moeders versterf bewezen te hebben navolgende 
 goederen. 
 Een bijbeltje met Zilvere krappen 
 Een Zilvere punthaak 
 2 witte borstrokken. 
 3 witte zakdoeken. 
 6 fijtels. 
 2 witte boezelaars. 
 8 paar witte moffen. 
 3 paar zwarte dito 
 6 hembden. 
 4 bonte boezelaars 
 1 zwarte dito 
 5 paar boordmouwen 
 4 neteldoeksche doeken 
 20 mutzen. 
 7 ronde mutzen 
 6 onder mutzen 
 1 rood titsen jak. 
 1 bruin nagt gronde dito 
 2 paars bonte dito 
 1 do rouw Jak 
 1 wit bont Jak. 
 1 blaauw bont dito 
 1 rood bont dito 
 1 gestreept dito 
 2 blaauw gestreepte dito 
 1 keurslijf 
 2 katoene rokken. 
 1 geruite rok. 
 1 Zijde stoffen dito 
 1 gestreepte grijne rok 
 1 blaauwe damaste dito 
 1 blaauwe gewaterde dito 
 1 zijde damaste dito 
 1 bruine stoffe dito 
 1 paar muilen 
 1 waaijer 
 1 zwarte hoed. 
 Welke goederen zullen gegeven worden in bewaring van voorñ: Voogden. 
 Verders nogh aan ieder der drie bovengem: Kinderen een somma van vijftien 
 Gulds, welke betaald zullen worden, zodra zij meerder Jaarig zijn, 
 waar voor de Compart verbind zijn persoon en goederen, des beloofde hij de 
 Kinders te zullen laten leren, wat tot een behorelijke kostwinning 
 behoord, en tot hunne mondige dagen te zullen kleden en reden, 
 en verder van ’t nodige voorzien, hier waren mede te vreden de voorñ: 
 Voogden. aldus bij ons getekend en geäpprobeert binnen Harderwijck 
 d. 9 October 1787. 
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 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerde Vrouwe 
 Elizabeth Jacoba Perret Gentil Geboore Lijnslager, Tutore marito, 
 Zo voor Zigh als in qualiteit van Voogdesse over haar minderjaarige 
 Dogter Rose Christina Chaillet, dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken zulks doende kragt dezes, een of twee personen 
 in de Colonie van Surinamen, dewelke de Heer Jaques Caucanas aldaar 
 woonagtig zal goedvinden te benoemen, ten einde om te administreren 
 de helft in de Plantagie Libanon gelegen in de gemelde Colonie in 
 de Rivier Cottica, producten af te schepen, wissels te trekken, en 
 verders aldaar waartenemen alle roerende en onroerende goederen 
 aan Vrouwe Comparante en des Zelfs bovengemelde minderjaarige 
 Dogter Rose Christina Chaillet toebehorende, en in gemelde 
 Colonie gelegen, en in alles te doen en te verrigten wat de natuur 
 der zake en stilus loci vereisschen zal, en Vrouwe Comparante zelfs 
 praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon 
 een ampeler volmagt geaprecieerd vereischt wierd, zo wil de Comparante 
 dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 en submissie als na regten, des blijven de Geconstitueerden 
 gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 16 October 1787. 
 
1787. 17 October, geregistr:  Voor Boonen en Van Cooth loco Van Haersolte Schepenen en als Overwees- 
ten prothocolle Rubr  meesteren compareerde Willem Jan Maters, zigh willende veranderzaten 
Wulleweverstraat Fol: 230.  en bekende in tegenwoordigheid van Gerrit Janzen en Jan Jongeneel 
 als door de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden aan zijn drie 
 onmomdige Kinderen met naamen Gerritje, Roelof, en Catharina Maters 
 bij wijlen Maria Gerritzen ehelijk verwekt voor Moeders versterf 
 bewezen te hebben navolgende goederen. 
 Een blaauwe zijde japon. 
 Een dito gestikte rok 
 Een rouw japon 
 5 jakken 
 Een grijze rok 
 Twee witte rokken. 
 Een chitsen voorschoot 
 Een witte dito 
 Vijf halsdoeken 
 Vier neteldoeken 
 vijf nagt mutzen 
 3 paar handschoenen. 
 2 paar boordmouwen 
 2 paar mutzen met carcassen. 
 1 sonne hoed. 
 1 paar nieuwe muilen. 
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 4 boven kapjes. 
 1 zwarte zijde voorschoot 
 1 rijglijf en corchet 
 6 hembden 
 2 Hoepelrokken 
 welke goederen zullen gegeven worden in bewaring van voorñ: Voogden, 
 verders nogh aan ieder der drie bovengemelde kinderen een somma van 
 een honderd Gulds, welke betaald zullen worden, zodra de jongste 
 meerderjaarig zal zijn, waar voor de Compart verbind zijn persoon en 
 goederen, in specie zijn huis staande in de Luttekepoort straat 
 tusschen de behuizingen van Tomas Jan Walters ter wederzijden. 
 des beloofde hij de Kinders te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke 
 kostwinning behoord, en tot hunne mondige dagen te zullen kleden 
 en reden, en verders van ’t nodige voorzien, hier waren mede te 
 vreden de voorñ: Voogden, aldus bij ons getekend en geäpprobeerd binnen 
 Harderwijck den 17 October 1787. 
 
 Voor Van Voorst en Van Erckelens Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Jan Hijmens en Berend Kok voor ’t erf en sterf- 
 huis van wijlen Hendrik Brunese en Wijntje Gerrits in leven 
 Ehelieden, des beloofden Eijbert Schuurman en Jannetje Peters Ehel: 
 Gerrit Schuurman en Sine Scheerman Weduwe van Claas Schuurman 
 namens haar Kinders bij gem: Claas Schuurman ehelijk verwekt, 
 gezamentlijke Erfgenamen van gem Hendrik Brunese en Wijntje  
 Gerrits voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum Harderwijck d. 19 October 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Van Cooth Schepenen compareerden Reinier Reiniers 
 en Ditmar Martinius Borgers en Inwoonders alhier, en in dezen Quartiere  
 genoegzaam geërft, en verklaarden zigh te stellen als Borgen en 
 Principaalen Debiteuren voor de pagt van den inpost van het monopolie 
 als Franciscus Martinius bij de aanstaande verpagting, dewelke op 
 Woensdag d. 24 dezes maands 1787 door Haar Ed: Mog: de Heeren Gedepu- 
 teerde Staaten des Quartiers van Veluwen, over dezen Quartiere  
 staat te geschieden, zal komen te pagten, ’t zij in eene massa over het 
 geheele Quartier, ’t zij over bijzondere districten, zo als hij zal goedvinden 
 te mogen pagten, belovende als hunne propere schuld aantenemen, 
 en te zullen voldoen, ten dien einde verbindende hunne personen, 
 Erfgenamen en goederen, gereede en ongereede, hebbende en 
 toekomende, waar ook dezelve gelegen mogen zijn, niets uitgezon- 
 dert, latende tot keur van dezen Quartiere of desselfs Ontfangen 
 Generaal, den pagter of de Comparanten te mogen executeren 
 en zigh submitterende in conformite van de ordonantien 
 en resolutien Zo van de Heeren Staaten dezes Quartiers,  
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 Als derzelver Heeren Gedeputeerden beraamt, hunne personen en 
 goederen aan de parate executie, en zo als het met het invorderen 
 van ’S Heeren penningen gewoonlijk en gebruikelijk is, als mede 
 aan de Judicature van gem: hun Ed: Mog: de Ordinaris Heeren 
 Gedeputeerden Staaten dezes Quartiers met renuntiatie van 
 alle exceptien, beneficien, en privilegien regtens den inhoud dezes 
 eenigzints contrarierende, speciaal van de exceptien ordinis, dursio- 
 nis et excussionis, als hun lieden van de kragt derzelver zigh 
 genoegzaam geïnformeerd houdende. 
  Actum den 22 October 1787. 
 
 Voor Boonen en Pannecoeck Schepenen compareerde Jacob Dirkzen, 
 en verklaarde uit de hand te hebben verkogt en over zulks kragt dezes 
 te cederen en transporteren aan Peter Lubbertsen Hop en Grietjen  
 Peters Ehel:, ende hare Erven, ongeveer een halve mudde tiendvrij 
 zaaijland gelegen in de vrijheid van Hierden genaamt Meijnsen 
 Akker, in den laagen enck, alwaar de Weduwe van Lubbert Gerritzen 
 Westwaarts, en de Weduwe van Jan Bartzen Oostwaarts aangeland zijn, 
 ende zulks voor eene somma van tweehonderd en tagtig Gulden daar 
 van de Comparant bekende voldaan te zijn, en daarom geen regt 
 of eigendom daar aan meer te behouden, doende in ordinaire verpon- 
 ding behalven de stadstuivers f1=:=14 belovende over zulks voorsr 
 perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding over ordin: 1786 incluis daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. 
  Actum d. 27 October 1787. 
 
 Voor Boonen en pannecoeck Schepenen compareerde Jacob Dirkzen 
 en verklaarde in een vaste en stedigen erfkoop uit de hand te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan de minderjaarige Willemtje Willems, een schepel lands zijnde 
 een akker op den duijnen de camp genaamd, naast Jan Volten Westwaarts, 
 en de Weduwe Lubbert Gerritzen oostwaarts, in de vrijheid van Hierden 
 kennelijk gelegen, ende zulks voor een somma van een honderd 
 en vijftien Gulds, die den Compart uit handen van der minderjarige 
 Voogden Tijs Willemzen en Jacob Elbertzen bekende ontfangen te hebben, 
 en daar van voldaan te zijn, belovende over zulks voorsr parceel 
 te wagten en waren als erfkoops regt op Veluwen is, onder 
 verband en submissie als na regten. 
  Actum d. 30 October 1787. 
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 Voor Pannecoeck en Van Voorst Schepenen compareerde Hendrik  
 Groenewoud en Anna Wittop Ehel: beide gezond van verstand haar 
 memorie en uitspraak volkomen magtig, en verklaarden uit over- 
 denking van de zekerheid des doods en onzekere uijre van dien, 
 niet gaarn uit deze wereld te willen scheiden zonder over 
 haare tijdelijke goederen, die zij stervende zullen nalaten, gedispo- 
 neert te hebben. 
 Daar toe dan overgaande, verklaarden beiden de Comparanten uit 
 een zonderlinge liefde en affectie, die zij malkanderen toedragen, 
 elkanderen, en den een den anderen te bemaken en verspreken 
 de lijftugt en ’t vrugtgebruik van alle derzelver natelatene gereede 
 en ongereede goederen, actien en crediten, ten einde dezelve 
 zijn of haar leven lang in tugt te bezitten en na tugt regten 
 gebruiken. 
 Vervolgens verklaarden beide de Comparanten zonder eenige 
 inductie of persuatie tot haare eenige en universele Erfgena- 
 men te nomineren en institueren Haarlieder Neef en Nigt 
 Rijkert Jan Apeldoorn en Stijntje Apeldoorn getrouwt aan 
 Jan Koning zijnde Kinderen van Andries Rijkertsen Apeldoorn 
 en Geurtje Wittop in leven Ehelieden te zamen een ieder voor 
 de halfscheid, en in cas van vooroverlijden van een van haar 
 beide derzelver Kind of Kinderen in haar Ouders plaatze, zodanig 
 noghtans dat hare Erfgenaamen aan des eerste Comparants naaste 
 vrinden na verloop van ses weeken na dode van de eerste 
 dezer Comparanten zullen moeten uitkeren en betalen een 
 somma van hondert en vijftig Gulds eens, als mede dat 
 een ieders klederen en lijfsbehoor zo van linnen, wollen, 
 goud en zilver en alzo al ’t geene tot een ieders lijf behoord 
 binnen ses weeken na den sterfdag aan zijn of haar naaste 
 vrienden uitgereikt zullen moeten worden zonder eenig bezwaar. 
 begerende dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, 
 gifte ter zake des doods, ofte zo en als best na regten kan bestaan 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en bezegelt binnen 
 Harderwijck den 24 Maart 1787. was nevens twee cachetten in rood 
 lak gedrukt, getekent H.H. Pannecoeck. G. van Voorst. Onderstond 
 geregistreerd in ’t Recognitieboek, op den 2 Novembr 1787 was getekent 
 J.C.F. de Vries Secr. 
 
Geregist: ten prothocolle  Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen en als Overweesmeesteren 
Rubr de Markt Fol. 284 vso. compareerde Rijkert Jan Apeldoorn, zigh willende veranderzaten, 

 en bekende in tegenwoordigheid van Rijer den Grooten en Evert  
 Duvergé, als door de Heeren van de magistraat aangestelde Voogden, 
 aan zijn ses onmondige Kinderen, met naamen Andries, Reijer,  
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 Geurtje, Jan Brunesen, Henricus, en Gijsbertje Appeldoorn, bij wijlen 
 Elberta Wessels ehelijk verwekt, voor Moeders versterf bewezen te 
 hebben navolgende goederen. 
 50 hembden 
 9 witte marseille borstrokken 
 6 witte marseille broeken 
 10 groffe fijtels 
 12 oogjes fijtels 
 12 groote oogjes fijtels 
 5 do gemeene damaste 
 12 damaste fijtels 
 19 neteldoeksche doeken 
 4 do franje en gestikte doeken 
 12 witte sakdoeken 
 23 paar boordmouwen 
 19 ronde mutzen met strookkant laget 
 14 onder mutzen 
 7 neteldoeksche mutzen 
 4 linnen mutzen zonder kant 
 2 voorstukken 
 1 wit borsje 
 11 strijklinten 
 4 paar hanschoenen. 
 1 paar fluweele mofjes 
 2 zijde zwarte kapjes 
 2 do lange rouw kappen 
 1 zwarte zijde halsdoek met kant 
 8 witte boetzelaars 
 1 chitsche dito 
 2 bonte rouw boetzelaars 
 1 roode boetzelaar 
 1 zwart zaaije boetzelaar 
 2 Friesch bonte dito 
 3 paar witte katoene koussen. 
 1 keurslijf met twee silvere haaken opgenaait 
 1 corchet 
 6 witte marseille rokken 
 1 witte gereege dito 
 4 gebloemde rokken 
 1 bonte gereege dito 
 2 gestreepte gereege dito 
 6 gestreepte baaije rokken. 
 3 kalminke rokken hoog zwart en ligt blaauw 
 1 blaauwe damaste dito 
 1 grijze kamelotte dito 
 1 blauwe gestreepte grijze dito 
 2 grijze rouw rokken 
 1 regen kleed 
 4 beste bonte jakken 
 1 zijde dito 
 4 witte jakken 
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 1 bont rouw jakje 
 5 bonte katoene jakken. 
 1 zwart estemine jak 
 1 zwarte mans grijze japon 
 1 do zwarte en witte zijde 
 1 do half zijde blaauw gebloemd 
 1 do blaauw gros du tour 
 1 do blaauw gewatert zijde 
 1 do groen geruite half zijde 
 1 do puce zijde 
 1 do witte chitzen 
 4 waaijers 
 1 lapje bruin katoen voor een rok 
 1 balijntje met een silver haakje 
 ’t goed tot een luiermand behorende 
 1 valhoed met een goude haak en oog genaaid 
 1 blaauwe lijband met een silvere gespen 
 1 ketting kraalen van seven dik met een goud bootje met een steentje 
 1 silvere ketting 
 1 silvere kinderbel 
 2 silvere snuifdoosen 
 1 do eau de la Reine doosje 
 1 do naalde koker 
 1 do knipdoosje 
 1 paar silvere gespen met staale beugels 
 2 paar silvere punthaaken 
 5 goude ringen 
 1 paar oorringen met goude boggetjes 
 1 paar rouw knoppen 
 welke goederen zullen gegeven worden in bewaring van voorñ: 
 Voogden. 
 Verders nogh aan ieder der ses bovengemelde Kinderen een 
 somma van een honderd en vijftig Gulds: welke betaald zullen 
 worden, zodra de jongste meerderjaarig zal zijn, waar voor de 
 Compart verbind zijn persoon en goederen, in specie zijn huis staande 
 op de koornmarkt tusschen de huizen van Hendrik Frerikze en 
 Albert Antinck. 
 des beloofde hij de Kinders te zullen laten leren wat tot een 
 behoorlijke kostwinning behoord, en tot hunne mondige dagen 
 te zullen kleden en reden, en verders van ’t nodige voorzien, ook 
 alle lasten van den boedel op zigh te nemen, hier waren mede 
 te vreden de voorñ: Voogden. aldus bij ons getekend en geapprobeert 
 binnen Harderwijck d. 8 Novemb: 1787. 
 
 Voor De Vries en Van Voorst Schepenen compareerden de Heer doctor 
 Guilliam Pieter le Dulx en Mejuffrouw Elisabeth Maria Kleijn, 
 geässisteert met den 1e Comparant als gekoren Momboir, en 
 verklaarden voornemens te zijn een huwlijx engagement in te gaan, 
 en te vertrekken na de OostIndien, en daarom sampt en ijder 
 in ’t bijzonder in de beste en bestendigste forma van regten 
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 te constitueren en volmagt te maken, zulks doende kragt dezes, 
 de Heeren J.L. Croiset, Major onder het eerste Bataillon van 
 het Regiment van Pallardij, in dienst der Verenigde Nederlanden, 
 Hendrik en Jacob ter Horst, Kooplieden te Amsteldam, mede 
 gezamentlijk en ieder in het bijzonder: ten einde alle hunner 
 Comparanten zaaken, hoe genaamd, en waar ter plaatze zulks 
 ook mogte wezen, waartenemen, te administreren en derzelver 
 personen in allen opzigte te representeren. 
 Alle ervenissen op hun te devolveren te adieren, of na bevind 
 van zaaken daar in te handelen, dezelve te verburgen, inventaris 
 te bevorderen, schiftinge en scheijding daar over integaan, alle 
 gereede en ongereede goederen, zo dienstig en nodig te verkopen, 
 daar van transport en vrijwaring te doen, penningen te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, capitalen, des gerequireert, te negotieren, 
 en daar voor verband van goederen te doen, denuntiatien van 
 capitalen aan te nemen, en de uitgezette of die op Cpmpt door 
 ervenis als anders mogten komen te denuntieren, en de aflosse te procureren. 
 Voorts om zo wel agarender als defenderender wijze tegens een ieder 
 in regten te ijveren, en daar toe alle zodane ingangen van regten 
 of defensien te gebruiken, als de natuur der zake vorderen zal, 
 de nodige Bediendens aantenemen, domicilium citandi et 
 executandi te kiezen, cautien te stellen, den eed van niet te 
 calumnieren, en alle verdere noodzakelijke eeden, die door de 
 Geconstitueerdens zouden moeten gedaan worden in hunner 
 Compart 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, of als geäppelleerde 
 en gerediveerde te volgen, en al ’t nodige dien aangaande te praesteren, 
 te accorderen en te transigeren, en verder generaliter alles te doen 
 en te verrigten, dat Compartn praesent zijnde zouden kunnen, mogen, en 
 moeten doen, en ’t meeste nutte haarer zaaken vereisschen zoude, 
 daarom expresselijk begerende, zo een nadere of andere volmagt 
 tot het een of ander wierde gerequireert, zo eene volmagt voor 
 geïnsereert in dezen te willen gehouden hebben, met magt van te 
 substitueren zo veele als Geconstitueerds zullen te rade vinden, 
 ’t zij met dezelve, mindere, en specialere of meerdere magt als in 
 deze is gegeven, en met het regt, dat, in cas een of ander der Gecon- 
 stitueerdens kwam te overlijden, den overblijvende andere tot mede 
 Gemagtigdens zal mogen assumeren, verzoeken en aanstellen, 
 alles onder belofte van ratihabitie en indemniteit, zodanig 
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 egter dat Geconstitueerdens verpligt blijven rekening en reliqua 
 te doen, verbindende daar toe Compartn hunne personen en goederen 
 met submissie aan alle Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten, onder 
 afzien van alle strijdige exceptien. Actum d. 10 Novembr 1787 
 
 Voor Boonen en Van Voorst Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Jan Janzen en Lubbert Aalzen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Wijne Willems, des beloofden Arent Hendrikzen en Bartje Wijnen 
 Echtelieden, welke laatste de eenigste Dogter en Erfgenaam is van 
 wijlen gem: Wijne Willems, voorsr Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. Actum Harderwijck den 17 November 1787. 
 

Op verzoek van den Heer G.P. le Dulx zijn deze huwelijksche voorwaarden 
geregistreert 

 
 Op heden dato Onderges: zijn ten overstaan van verzogte en ondergete- 
 kende Dedings-Vrinden, navolgende huwelijksche Voorwaarden opge- 
 rigt tusschen de Heer Doctor Guilliam Pieter le Dulx Jongman 
 ter eenre, en Mejuffrouw Elisabeth Maria Kleijn, Jonge Dogter ter 
 andere zijde. 
 Dat dit voorgenomen huwelijk na Land en Kerken ordre zal worden 
 voltrokken. 
 Dat tot steun en onderstand dezes huwelijks door beide Partijen zullen 
 worden aangebracht alle zodane goederen, geene van alle uitgezondert, 
 als zij thans zijn bezittende, of hun naderhand door ervenisse 
 als anders aankomen zullen. 
 Dat de langstlevende van beide den vollen eigendom des afgestorvenes 
 goederen behouden zal, om daar mede als eigendommelijke goederen 
 te handelen, zo egter, dat, wanneer de langstlevende zonder kinderen 
 uit deze Ehe verwekt natelaten, komt te overleiden, ’t geene als 
 dan van dezen boedel mogte overig zijn, voor d’eene helft zal devol- 
 veren op de naaste Erfgenaamen des Bruidegoms en voor de andere 
 halfscheid op de naaste vrinden van de Bruid, en wel op die de naaste 
 van wederzijden te zijn zullen bevonden worden bij ’t afsterven des 
 langstlevende. 
 En in cas er geboorte uit deze Ehe voorhanden was, en de langstlevende 
 tot een tweede huwelijk wilde overgaan, zo zal die gehouden zijn 
 den halven boedel aan ’t kind of kinderen te moeten bewijzen. 
 Tot naarkoming van welk gunt voorsr Partijen verbinden hunne 
 personen en goederen, met submissie aan alle Heeren, Hoven, 
 Rigteren en Gerigten. 
 Des T’oirkonde zijn hiervan twee eensluidende gemaakt, en bij 
 partijen en Dedings Vrinden ondertekend in Harderwijck op den 
 17 November 1787. was met diverse handen getekend G.P. le Dulx, 
 E.M. Klein, G.G. le Dulx Dedings Vrind, G. van Voorst Dedings Vrind, 
 M.C. Kuijsten van Hoesen Weduwe Klein Bruijds Moeder, R. Forsten 
 Dedings Vriend, A.H. Drost Dedings Vriend. 
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 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde de Heer G.P. le Dulx 
 medic: doctor staande op zijn vertrek om als Onder Koopman met ‘t 
 schip Zoutman gevoerd bij captijn Akker voor de Kamer Amsterdam 
 na Batavia en vervolgens naar Cijlon zijn rijs te vervorderen, 
 dewelke bekende opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan onzen 
 mede Raads Vriend den Heer Gerrit van Voorst of zijn regt verkrijgende, 
 een somma van een duisend en drie en vijftig Gulds, spruitende uit 
 hoofde van gereede aan hem Compart toegetelde penñ: tot zijn 
 genoegen ontfangen, aannemende dezelve te zullen verrenten met 
 10 stvs van ieder honderd Gulds in de maand, welke interest zal 
 beginnen te lopen over ses maanden na dato dezes, en eindigen 
 met de volkome voldoening van dit capitaal, ’t welk de Compart 
 aanneemt zo ras mogelijk te zullen restitueren, en ten dien einde 
 de penñ aan een zijner Gemagtigdens te Amsterdam te zullen 
 overmaken, zonder dat aan capitaal of interest iets zal gekort 
 worden, waar voor de Compart verbind zijn persoon en goederen, 
 hebbende en toekomende, om daar aan alle schade te kunnen 
 verhalen, met renuntiatie van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 20 November 1787. 
 
 Voor Pannecoeck en Scheltinga Schepenen compareerde de Heer 
 G.G. le Dulx, staande op zijn vertrek om als Predikant met ‘t  
 schip Zotman gevoerd bij Captijn Akker voor de kamer Amsterdam 
 naar batavia zijn rijs te vervorderen, dewelke bekende opregt en 
 deugdig schuldig te zijn aan onze mede Raads Vriend den Heer Gerrit 
 van Voorst of zijn regt verkrijgende, een somma van vijfhonderd 
 ses en twintig Gulds tien stvs, spruitende uit hoofde van gereede 
 aan hem Compart toegetelde penñ: tot zijn genoegen ontfangen, 
 aannemende dezelve te zullen verrenten met 10 stvs van ieder honderd 
 Gls in de maand, welke interest zal beginnen te lopen over ses maanden 
 na dato dezes, en eindigen met de volkome voldoening van dit capitaal, 
 ’t welk de Compart aanneemt zo ras mogelijk te zullen restitueren, en 
 ten dien einde de penñ: aan een zijner Gemagtigdens te Amsterdam 
 te zullen overmaken, zonder dat aan capitaal of interest iets 
 zal gekort worden, waarvoor de Compart verbind zijn persoon 
 en goederen, hebbende en toekomende, om daar aan alle schade 
 te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle exceptien, in 
 spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 20 November 1787. 
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 Voor Van Westervelt en De Vries Schepenen compareerden Gerrit  
 Gijsberzen en Aaltje Janzen Echtelieden, met ons gaande en staande 
 en hun verstand en uitspraak volkomen magtig, dewelke verklaarden 
 uit onderlinge liefde en toegenegendheid elkanderen en den een den 
 anderen te legateren, bezetten en bemaken ’t vrugtgebruik van 
 alle des eerst te overlijden gereede en ongereede goederen niets 
 uitgezondert, om bij de langstlevende zijn of haar leven lang 
 na tugt regten bezeten genoten en geprofiteerd te worden, zullen- 
 de alleen bij overlijden van tweede Comparante alle de goederen 
 die tot haar lijf behoord hebben van linnen, wollen, goud, silver 
 etc uitgekeerd worden aan hunlieder Dogter Engetje Gerrits 
 en door dezelve boven hunne andere Kinderen vooruit geno- 
 ten worden, begerende, dat deze dispositie zal gelden als testa- 
 ment, legaat, codicil, gifte ter zake des doods, ofte zo en als 
 best na regten kan bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld 
 binnen Harderwijck d. 30 Novemb: 1787 was nevens twee 
 cachetten in rood lak gedrukt getekend. H. van Westervelt 
 J.B. de Vries. 
 
gereg: ten prothocolle  Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerden Hendrik van 
Rubr: de Merktstraat  Raalte en Gerritje van Asselt Ehelieden, en bekenden wegens opgeno- 
Fol: 311. en Rubr Grooten  men en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul- 
Oosterwijk Fol 349vso.  dig te wezen aan de Heer en mr H.J. Ardesch en Vrouwe J.J. de 
 Meester Ehelieden, ende hare Erven eene somma van twee honderd 
 en vijftig Gulden, daar van de Comparanten beloofden Jaarlijksch 
 te zullen betalen een interesse van drie Gulden van ieder honderd, 
 dus seven Gulden en tien stuivers, en daar in te continueren tot de 
 finale aflossche toe, dewelke ook alle jaar op den verschijndag, 
 waar van heden over een jaar de eerste zal wezen, zal konnen 
 geschieden, mids opzage een vierendeel Jaars bevorens van een 
 van beide zijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van ’t capitaal en rente de Comparanten verbonden 
 hebben haar personen, Erfgenaamen en goederen, en tot meerder 
 securiteit tot een speciaal onderpand gesteld haar hof gelegen aan 
 den haven voor deze stad, naast den hof van doctr P.F. van Erckelens, 
 als mede ’t huis en erve binnen deze stad in de groote merktstraat 
 zo bij haar zelfs gebruikt werden, ten einde om daar aan alle 
 hinder en schade te konnen verhalen, met submissie als na 
 regten, en renuntiatie van alle exceptien, inzonderheid van 
 ongetelde gelden. Actum den 3 December 1787. 
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 Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden onze mede 
 Raads Vriend Joost Herman van Erckelens en Vrouwe Everdina Geertruij ab  
 Hoogland Ehel: tut: mar: zo voor zigh zelven als mede in qualiteit 
 als Volmagtiger van den WelEd. Gest: Heer en mr J.D. van Leuwen, en 
 Vrouwe Johanna Hendrica ab Hoogland Ehel: volgens acte van volmagt 
 d.d. 10 Novr 1786 voor den Substitut Richter en Schepenen der vrije 
 Heerlijkheid IJsendoorn gepasseert, bij ons gezien, gelezen, en bevonden 
 zulks te behelzen, en verklaarden in de beste en bestendigste forma 
 regtens te constitueren en volmagt te maken, doende zulks kragt ende 
 mids dezen de welEd: Heer A.W. Meijlink gemeensman te Hattem, 
 ten einde uit naam en van wegens de Comparanten zo in haar 
 privé als qq te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 over te geven aan, en ten ervelijken behoeve van Jan Breunissen 
 ende zijne Erven, een Erve en goed genaamd de Strookap met alle 
 des zelfs onderhorige landerijen in het Hattemer broek gelegen zo 
 en als het zelve bij de Wed: Jan Dries, en Zoon in pagt gebruikt 
 word, ende zulks voor eene somma van vier duisend Guldens vrij geld, 
 zo noghtans dat de verpondinge en thins daar op staande over 
 den jare 1786 door verkoperen zullen gezuivert worden, hier voor 
 de penningen te ontfangen, daar voor te quiteren, transport in 
 forma te doen, en voorts alles te verrigten, wat de natuur der zake 
 vereisschen mogt, en de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden 
 kunnen mogen, of moeten doen, en ofschoon tot het een of ander 
 in dezen een nader of ampelder volmagt gerequireert wierde, zo 
 wilden de Comparanten ’t zelve alhier voor geïnsereert gehouden 
 hebben alles met magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie, 
 en indemnitiet, mids den Geconstitueerde gehouden zal zijn 
 van alles te doen behoorlijke rekening, bewijs, en reliqua. 
 Actum in Harderwijck d. 5 Decemb: 1787. 
 
 Op verzoek van de Juffrouwen Barta Gosina en Alida Andrea van Holthe 
 is dit testament geregistreert 
 Compareerde voor ons ondergesch: Schepenen der stad Harderwijck Juffer 
 Johanna Aleijda van Holthe, gezond van verstand en lichaam, met ons 
 gaande en staande, dewelke verklaarde uit overweging des doods, dogh 
 de onzekere uijre van dien, niet gaarne uit deze wereld te willen 
 scheiden, zonder alvorens over haare tijdelijke goederen haar van God 
 genadiglijk verleent, en die zij met de dood ontruimen en nalaten zoude, 
 gedisponeert te hebben. 
 Hier toe dan komende, verklaarde de Comparante uit vrijen wille 
 zonder eenige inductie of persuatie, en uit consideratie dat de Comparante 
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 zedert lange tijd heeft gewoond ten huize van haar Neef de Heer Burgemees- 
 ter Aalt van Holthe, en van dezelve nevens zijne Kinderen ook veel beleefdheid 
 en vriendschap ontfangen en genoten heeft, bij dezen te praelegateren aan 
 de Jongste Dogter van gemelte Heer Burgemeester A. van Holthe eene 
 somma van vijftig Gulds eens. 
 Voorts legaterende aan beide Dogters van gem: Burgemeester van Holthe 
 alle hare kleederen van linnen, wullen, goud en silver, en in ‘t 
 generaal al het geene tot haar lijf en lijfsbehoor is gehorende. 
 En eindelijk verklaarde de Comparante Testatrice wegens haare overige 
 natelatene goederen tot haar eenige en universele Erfgenaam te institueren 
 en aan te stellen haar meergemelte Neef den Heer Burgemeester Aalt van  
 Holthe, of bij des zelfs vooroverlijden zijne kinderen, welke dan der Comparantes 
 sterfdag beleven mogten, ten einde om als dan haare gansche nalatenschap 
 te hebben bezitten en behouden eeuwiglijk en erffelijk, en daar mede zijn 
 of haar schoonste te doen en handelen na welgevallen, zonder tot het 
 geven van staat en inventaris verpligt te wezen, begerende dat deze 
 haare laatste en eenigste wille zal effect sorteren, ’t zij als testament, 
 legaat, codicil, ofte zo en als na regten best zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en bezegelt op den 
 3 Julij 1763 stond met een nadere hand geschreven de musse en lobben 
 de beste Nigt Alijda, mijn beste kleed witte nogh vooruit zoo begin ik. 
 was nevens twee opgedrukte cachetten een in rood en een in zwart lak getekend 
 R.C.W. de Wolff, W. de Meester. onderstond geregistr: in ’t recognitieboek 
 der stad Harderwijck d. 14 December 1787. was getekent J.C.F. de Vries Secr 
 
 Voor Van Westervelt en Van Erckelens Schepenen loofden 
 en wierden Borgen als voorvanks regt is, Rutger Huijgens en Barend  
 van den Emster voor ’t erf en sterfhuis van Juffrouw Johanna Aleijda  
 van Holthe, des beloofden Jonkvrouwen Barta Gosina, en Alida  
 Andrea van Holthe Erfgenamen van wijlen gem: Juffrouw Johanna 
 Aleijda van Holthe voorsr Borgen te vrijen en guaranderen als regt is 
 Actum den 14 December 1787. 
 
 Voor Apeldoorn en Van Cooth Schepenen compareerde Mejuffrouw J.E. van  
 Bommel Weduwe Wesselink, dewelke verklaarde verkogt te hebben, en 
 bij dezen te cederen, transporteren, en in volkomen eigendom over te 
 geven aan en ten behoeven van de Wel Geboore Vrouw Geertruida van  
 der Horst, geboore Swiers, een obligatie ten lasten van ’t gemeene Land 
 van Holland en West Friesland ten comptoire Delft groot twee duisend Gulds capitaal 
 staande in blanco van den 5 maij 1704 G No 2420, en geäggreëert den 7 Junij 1704 
 No 2417 Registr Fol. 866. 
 Nogh een obligatie ten lasten van de Generaliteit ten Comptoire van G. van  
 Hogendorp in s’Hage groot ses honderd Gulds capitaal staande ten 
 name van Willem Meuleman d.d. 8 August: 1712 Registr Fol. 396vso 
 No 133 en geäggreëert d. 1 Julij 1713 No 133 Registr Fol 114vso. 
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 Verklarende de Comparante van ’t capitaal met de daar op te goed zijnde 
 interest volkomen voldaan en betaalt te zijn, belovende dezelve te 
 zullen wagten en waren, waar voor zij verbind haar persoon en 
 goederen onder submissie als na regten. 
                    Actum Harderwijck den 15 December 1787. 
 
 Acte van Aperture 
 
 Wij M.S. van Cooth en G. van Voorst als vervangende de plaats 
 van den Heer H.H. Pannecoeck Schepenen der stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat wij op requisitie van de 
 Heeren mrs Jacob van de Graaff en Derk Boonen gecompareert zijn 
 ten sterfhuize van den Heer mr Abraham van de Graaff, in 
 leven Secretaris dezer stad, alwaar ons vertoond en overgegeven is 
 zeker besloote papier, houdende deze superscriptie. 
 = Voor ons ondersr: Schepenen der stad Harderwijck compareerde 
 = onze Secretaris mr Abraham van de Graaff, zijn verstand ten 
 = vollen magtig, en verklaarde in dit besloote papier begrepen te 
 = zijn des zelfs laatste en uiterste dispositie, begerende dat 
 = ’t zelve immediaat na zijn dood zal worden geöpent, en stiptelijk 
 = agtervolgt worden, stellende daar bij tot Executeurs en Redderaars 
 = zijner nalatenschap den Heer mr Jacob van de Graaff lid der ge- 
 = zwooren Gemeente der stad deventer, en ontfangen generaal van 
 = Twente, den Heer mr Derck Boonen, Burgemeester dezer stad, 
 = en bij absentie van gemelte twee Heeren mr J.H. Apeldoorn 
 = onzen mede Raadsvriend met zodane ampele magt en authoriteit 
 = als Executeuren na regten competeert. 
 = T’oirkonde is deze bij ons Schepenen benevens onzen mede Raads vriend 
 = mr H.J. Schrassert loco secretarie getekend en gezegelt in Har- 
 = derwijck d. 11 Junij 1784. was nevens drie cachetten in roode lak 
 = gedeeld, getekend. H.H. Pannecoeck, M.S. van Cooth, H.J. Schrassert 
 = loc: secret: 
 gemunieert met drie zegels, welke wij geëxamineert, en de onder- 
 tekening gezien hebbende, geheel, gaaf, en ongeviteerd hebben 
 bevonden, waar na ’t zelve door den Secretaris De Vries is geöpent, 
 en in praesentie van gemelde Heeren mrs Jacob van de Graaff 
 en D. Boonen en den Jongen Heer Jacob Winter van de Graaff 
 voorgelezen volgens transfix hier aan geännexeerd, waar van 
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 registratuur en copie in forma is verzogt, ’t welk wij geäccordeert 
 hebben. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegelt binnen Harderwijck 
 den 15 December 1787. was nevens twee cachetten een in rood en een 
 in zwart lak gedrukt, getekend. M.S. van Cooth, G. van Voorst, onder 
 stond mij praesent was getekend J.C.F. de Vries secr. in margine 
 stond onder (een cachet in rood lak) in fridem transfixi getekend J.C.F. de Vries secr. 
 
 Testament 
 Ik Abraham van de Graaff in consideratie nemende de swakken  
 toestand, waar in mij thans bevinde, en somtijds ligtelijk kon 
 gebeuren, dat schielijk door de dood uit dit leven mogte werden 
 weggerukt, en na alle apparentie een minderjaarige zoon zal 
 komen nate laten met naamen Jacob Winter van de Graaff, welke 
 volgens mijn vaderlijke pligt in tijds zal moeten voorzien met 
 goede en bekwaame Voogden aan wiens zorg en toeverzigt zijn 
 persoon en goederen gerust kan toevertrouwen. 
 Waar toe in de eerste plaats nominere en aanstelle doende 
 zulks kragte dezer mijn Broeder de Heer mr Jacob van de  
 Graaff Lid der gesworen Gemeente der stad Deventer en Ontfanger 
 Generaal van ’t Quartier van Twente, en voor een tweede mijn Neef 
 den Heer mr Derk Boonen Burgemeester der stad Harderwijck 
 ten einde dezelve saamt en ieder afzonderling, goede toeverzigt 
 mogen hebben over zijn persoon en goederen, en om dezelve onder 
 haare behering en administratie te houden, tot dat hij den 
 ouderdom van vijfentwintig jaaren zal bereikt hebben, en ook 
 geädimpleert, gevende haar Wel Edele plein pouvoir om mijn 
 natelatene gereede en ongereede boedels goederen te kunnen 
 verkopen, en buiten het consent en decreet van ’t Gerigt, 
 blijvende van deze verkoping uitbescheiden al ’t linnen tot bed en tafel 
 behorende, en het welke boven en beneden in de cabinetten gevonden werd, 
 werdende de Voogden verzogt al dat zelve linnen te laten doen in een groote 
 kist, staande boven op solder, en dezelve wel gesloten zijnde op de conve- 
 nabelste wijze voor mijn zoon te bewaren, tot dat hij vijf en twintig 
 jaaren geädimpleert heeft, dat ook mijn linnen en verdere kleederen 
 tot mijn lijf gehorende mede niet zullen werden verkogt, maar voor 
 mijn kind werden geïmploijeert, mitsgaders mijn goud sak horologie 
 met een gedreven kast, benevens mijn silvere degen. 
 Voorts benoemen deze twee voorsr: Voogden als Executeurs en Redderaars 
 van mijn boedel met zodane ampele magt en authoriteit, als Executeurs 
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 testamentair na regten competeert, gevende Haar WelEd: plein pouvoir 
 om een of meer te assumeren na rade. 
 En vermits het zeer ligt konde gebeuren, dat geen van beide 
 Voogden op ’t moment van mijn afsterven in de stad of praesent 
 waren, en zulks veel confusie zoude veroorzaken, heb goed gedagt 
 de Heer mr J.H. Apeldoorn Burgemeester dezer stad Haar WelEd: 
 provisioneel als Executeur te adjungeren, om ten aanzien van mijn 
 afsterven en begravenis, en ’t geen verder nodig zal zijn te doen, zoals 
 zijn goede raad zal komen te gedragen. 
 In waarheids oirkonde is deze bij mij getekend en bezegelt binnen 
 Harderwijck d. 11 Junij 1784. was nevens een cachet in zwart lak gedrukt 
 getekent Abr van de Graaff onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek 
 der stad Harderwijck d. 15 December 1787 getekend J.C.F. de Vries Secr 
 
 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden de Heeren 
 R. Rijniers en Z. Buijtenhuijs, dewelke loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is voor ’t erf en sterfhuijs van wijlen mr Jacobus  
 Apeldorn, des beloofden Andreas, Cornelix, Jan Hendrik, en Maria  
 Apeldorn, de voorsr Burgen te vrijen en kost en schadeloos te houden 
 Actum den 24 December 1787. 
 
 Voor Apeldoorn en Van Cooth Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is R. Reiniers en Z. Buitenhuis voor ’t erf en sterfhuis 
 van m r Abr. van de Graaff in leven Secretaris dezer stad, des beloofde 
 de Heeren mr D. Boonen onze mede raadsvriend in qualiteit als 
 Executeur testamentair en mede namens mr J. van de Graaff 
 Ontfanger generaal des Quartiers van Twente, als mede executeur 
 testamentair van den boedel en nalatenschap van gem: Heer Abr. 
 van de Graaff deze hare voorn: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 den 24 December 1787. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harder- 
 wijck Jan Hendrikzen met ons gaande en staande, en zijn 
 verstand en uitspraak ten vollen magtig, dewelke verklaarde uit 
 eige motive, en zonder inductie of persuatie van iemand te 
 revoceren, casseren, dood en te niet te doen, alle zodanige testamen- 
 taire dispositien, codicillen, en andere actes van uiterste wille, 
 als door hem voor dato dezes zijn gepasseert, en overgaande 
 tot deze dispositie verklaart de Compart te nomineren en 
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 aan te stellen zulks doende kragt dezes tot zijn eenige en univer- 
 sele Erfgenaam zijn Nigt Jannetje Reijers weduwe van wijlen 
 Lubbert Janzen, en bij haar voor overlijden haar kind in ’s Moeders 
 plaats, en zulks van alle zijne gereede en ongereede goederen, 
 geene van die uitgezondert, welke hij met de dood zal komen 
 natelaten, willende en begerende, dat deze als zijn laatste 
 en uiterste wille na zijn dood zal gelden als testament, legaat, 
 codicil, of zo als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en bezegeld binnen Harder- 
 wijck den 27 December 1787 was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt, getekend H. van Westervelt, G. van Voorst  
 
                      Lectum et Recognitum 
 
                                  1788. 
 
 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerde mr Adolph  
 Hendrik Cramer Secretaris der stad Deventer, en verklaarde 
 in de beste en bestendigste form van regten te hebben geconsti- 
 tueerd en volmagtig gemaakt, zulks doende in en mids dezen 
 Herman Diderik Koch, Koopman binnen gemelde stad Deventer, 
 om, zo lang hij Compart zigh buiten de stad zal ophouden, 
 alle zijne zaaken, zo in als buiten regten aldaar waar te nemen, 
 zijn persoon overal, waar zulks zal worden vereischt, te reprae- 
 senteren, zijne belangen te bevorderen, procedures, die men 
 hem Compart zoude mogen aandoen, ten uiteinde te vervolgen, 
 zijn goed hebbende regt tegens elk en een ieder op de gevoeglijkste 
 wijze te maintineren, daar toe des vereischt een of meer advocaaten 
 met de ampelste magt te assumeren, en verders om in ’t generaal 
 alles te doen en te verrigten, wat hij Compart zelve praesent zijnde zoude 
 kunnen mogen en moeten doen, schoon daar toe een specialer 
 volmagt mogt worden vereischt, als willende hij Compart die 
 bij dezen voor geïnsereert hebben gehouden. 
 alles onder belofte van goedkeuring, schadelooshouding, 
 en verdere clausulen naar regt en gewoonten noodzakelijk. 
 Actum Harderwijck den 4 Januarij 1788. 
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 Voor Apeldoorn en Van Cooth Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is voor ’t erf en sterfhuis van wijlen 
 de Heer Dirk Wichers in leven Ontfanger der Convoijen en 
 licenten binnen deze stad, Gerrit van Nijendal en R. Reijniers, 
 des beloofde de Heer Nicolaas van Diermen Scholtes des Ampts Putten 
 namens zijn Moeder Maria Elisabeth Wichers, weduwe van wijlen 
 den Heer G. van Diermen, en als de rato caverende voor zijne 
 beide Tantes Berendina Wichers Ehevrouw van den Heer W.H.  
 Bekwer, en Johanna Elisabeth Wichers Ehevrouw van den Heer 
 Abresch, gezamentlijke Erfgenaamen van gem: Heer Dirk 
 Wichers de voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen als 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum den 
 4 Januarij 1788. 
 
 Compareerden voor ons Ondergeschrevene Schepenen der stad 
 Harderwijck Jacob Sikken en Elisabeth Deggering Ehel: 
 met ons gaande en staande, en hun verstand en uitspraak ten 
 vollen magtig, dewelke verklaarden als nogh te inhaereren 
 hunne huwelijksche voorwaarden d.d. 16 Januarij 1747 voor 
 Schepenen dezer stad gepasseert, waar bij de langstlevende alle 
 des eerst overledens goederen zoude erven, en verders te nomineren 
 en aantestellen, zulks doende kragt dezes tot hunnen eenigen 
 en universelen Erfgenaam hun Neef Jan Hendrik Sikken, en 
 zulks van alle hunne gereede en ongereede goederen, actien 
 en crediten, geene van die uitgezondert, welke de langstlevende 
 der Comparanten met de dood zal nalaten, zullende dezelve door 
 gem: hunne Erfgenaam een ordentelijke burgerlijke begravenis 
 moeten bezorgd worden, willende en begerende, dat deze als 
 hunne laatste en uiterste wille na hun dood zal gelden, als 
 testament, legaat, codicil, of zo als best na regten zal kunnen 
 bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en bezegeld binnen 
 Harderwijck d. 9 Januarij 1788 was, nevens twee cachetten 
 in zwart lak gedrukt, getekend D. Boonen, J.H. Apeldorn. 
 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Cornelis van Essen 
 en Thoon van Asselt, dewelke verklaarden te zamen en ieder in ‘t 
 bijzonder, in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes Jan Gelderman Roeidrager 
 dezer stad, om namanes de Compartn zo in als buiten den Gerigte waar 
 te nemen al zodane zaak of zaaken en procedures, als uit hoofde 
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 van ’t arrest ter instantie van Compartn nevens anderen op den 
 18 decemb: 1786 gedaan op 1/8 gedeelte van een lot in de sesde classe van 
 de Generaliteits 74e loterij, tegens Benjamin Moses en des zelfs gevoegde Philip  
 Benjamin, of tegens wie ’t ook zoude mogen wezen, reeds zijn of nogh 
 zullen ontstaan, en verders om namens de Comparanten gezamentlijke, 
 en elk in ’t bijzonder in den Gerigte te verschijnen, alle termijnen zo 
 in als buiten regten waar te nemen, sententien en decreten te aanhoren, 
 de voordelige tot de finale executie te vervolgen, en van de nadelige te 
 appelleren, voorts ook te caveren, accorderen, transigeren, en generalijk 
 tam agendo quam defendendo contra quoscunque, zowel in exceptivis 
 als ten principale alles te doen en te verrigten, wat de geconstitueerde nodig zal oordelen en wat de 
 Compartn  zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen en moeten doen, en 
 ofschoon een ampeler volmagt gerequireerd wierd, zo willen Comptn 
 dezelve mids dezen voor Geinsereerd gehouden hebben, met magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum Harderwijck den 
 11 januarij 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Van Voorst Schepenen compareerde de Heer mr 
 J.C.F. de Vries, Secretaris dezer stad, dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, Aart van Veluwe, 
 om voor de Compart ten comptoire van den Notaris Kier van  
 der Piet te Amsterdam te ontfangen zodanige somma van 
 penningen, als de compart volgens opgemaakte repartitie competeert 
 van den boedel van wijlen den Heer Johan Rijnhard van Hoesen, 
 daar voor notariele quitantie te passeren, en verders daar omtrent 
 te verrigten, wat de natuur der zake en stilus loci vereisschen 
 zal, en de Compart zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of 
 moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt gerequireerd 
 wierd, zo wil de Compart dezelve mids dezen voor Geïnsereerd gehouden 
 hebben, met belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 15 Januarij 1788. 
 
Geregistr: ten prothocolle  Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden de HoogW:G: Heer W.H. 
Rubr: Donkerstraat  van Broeckhuisen en Vrouwe E.S.C. van Hoëvel Ehelieden, zijnde zij 
Fol: 18.  HoogW: Vrouwe geässisteert met haar voorñ: Eheheer, en verklaarden bij 
 dezen voor de goede administratie van den ontfang der convoijen en 
 licenten van den Heer Compart bij dezen te verbinden, en tot een speciaal 
 onderpand te stellen haar huis en erve met de stal en koetshuis binnen 
 deze stad in de Donkerstraat, naast ’t huis van den Heer Burgemeester 
 Van Cooth ter eenre en ’t Kerksteegje ter andere zijde, ende zulks ten 
 behoeven van ’t Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, om daar 
 aan alle hinder en schade te verhalen, ingevalle de Heer Compart in 
 gebreke mogte blijven de ontfangene penningen behoorlijk te verand- 
 woorden, alles ten effecte als na regten, en met renunciatie van alle 
 exceptien. Actum den 21 Januarij 1788. 
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 Voor De Meesteren Van Cooth Schepenen compareerden Arent  
 Kreenen meester smit en Berend Kok meester metzelaar beide 
 in deze stad woonagtig en van competenten ouderdom, en verklaarden 
 ter instantie van de Hoogwelgebooren Gestrengen Heer Willem  
 Harmen van Broeckhuisen Ontfanger der convoijen en licenten 
 alhier, en Mevrouwe Eleonora Sophia Carolina van Hoëvel 
 Echteluiden in oogenschijn genomen en nauwkeurig nagegaan te 
 hebben het huis en erve met des zelfs stal en koetshuis aan gem: 
 Ehelieden toestendig, staande en gelegen binnen deze stad in 
 de Donkerstraat tusschen ’t huis van den Heer Burgemeester 
 Van Cooth ter eenre en ’t Kerksteegje ter andere zijde, en dat 
 wij ’t zelve hebben getaxeert en gewaardeert doende zulks bij dezen 
 op een somma van agt duisend en twee honderd guldens 
 en hebben de Comparanten deze hare taxatie met solemnelen 
 eede bevestigt. Actum den 21 Januarij 1788. 
 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerde de Heer Dirk  
 Bruijn gepensioneerd Lieutenant ten dienste dezer Landen, 
 welke bekende wegens ter leen opgenomen penningen opregt 
 en deugdelijk schuldig te wezen aan Juffer Marie Jozephine  
 Constant, een somma van vijfhonderd Caroli Gulds ad 20 st: ’t stuk, belo- 
 vende daarvan jaarlijksch op den verschijndag te zullen 
 betalen een interest van drie en een halve Guldens van ieder 
 honderd ( Zijnde heden over een jaar de eerste verschijndag  ) ende 
 daar mede te continueren tot de volkomen aflosse toe, welke 
 alle jaar zal kunnen en mogen geschieden, mids een vierendeel 
 jaars te voren opgezeid of opgeëischt zijnde. 
 Tot securiteit van bovengemelde capitaal en interessen verbind 
 de Compart zijn Persoon en goederen hoe genaamd, bezittende of 
 verkrijgende, met renuntiatie van alle exceptien, onder verband 
 en submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 22 Januarij 1788 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck 
 Johanna Cirkel, Jonge Dogter alhier woonagtig; haar verstand, 
 memorie en uitspraak volkomen magtig, en verklaarde uit overdenking 
 van de zekerheid des doods, dogh onzekere uure van dien, niet gaarne 
 uit deze wereld te willen scheiden zonder over haare tijdelijke 
 goederen, die zij stervende mogt nalaten gedisponeerd te hebben, 
 Daar toe overgaande verklaarde de Comparante voor af te legateren 
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 aan haar Broeder Hendrik Cirkel een stuk best linnen uit de winkel 
 aan haar beide Zusters Gerritje, en Geertruij Cirkel te zamen, of 
 in cas van voor overlijden van een van beiden, die geene, welke 
 Comparantes sterfdag mogt beleven, alle haar klederen en lijfsbehoor, 
 zo van goud, silver, linnen en wollen, niets uitgezondert, dan 
 alleen de hembden van haar lijf. 
 Voorts verklaarde de Comparante tot haar eenige en universele 
 Erfgenaam te nomineren en institueren haar Schoon Zuster 
 Adriana Swaben, weduwe van Steven Cirkel, en in cas van 
 voor overlijden des zelfs zoon Hendrik Cirkel bij wijlen Steven Cirkel 
 in echt verwekt, ten einde om akke haare gereede en ongereede 
 goederen, actien en crediten, niets uitgezondert ( dan voorsr legaten ) 
 te erven; hebben en bezitten eeuwiglijk en ervelijk, zonder 
 bespiering van iemand, begerende, dat deze zal gelden als 
 testament, legaat, codicil, gifte ter zake des doods, of zoals 
 best na regten kan bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld 
 binnen Harderwijck den 19 December 1787 was nevens twee 
 cachetten in rood lak gedrukt getekend M.S. van Cooth, J.H.  
 van Erckelens. 
 geregistreerd d. 28 Januarij 1788 
 Voor De Vries en Van Haersolte Schepenen compareerde Jan Gelderman 
 Roeidrager als Volmagtiger van Hendrik Nijhoff en zijn Vrouw, en 
 verklaarde in eene vaste en stedige erfkoop te hebben verkogt, gecedeert, 
 en getransporteert aan en ten behoeve van Rutger Huijgens een huis 
 en erve staande binnen deze stad op de Smeepoorter Brink naast 
 ’t huis van Gerrit Hartgersen, doende in ordinaris verponding, 
 zonder de stads stuivers jaarlijksch f2=13=4 en aan straatgeld f1: 
 en dat voor een somma van vierhonderd agt en negentig Gulds 
 Hollandsch courant vrijgeld, en dat met zijn regt en geregtigheid, 
 ap en dependentie van die, bekennende de Transportant te zijn 
 voldaan en betaald, met belofte van ’t zelve te vrijen, wagten en 
 waren, kommervrij, en alle voorgaande pligt daar van af te doen, als 
 erfkoops regt is, onder verband van persoon en goederen, en onder submissie 
 derzelve als na regten Actum Harderwijck den 18 Januarij 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerde Mevrouwe Willemina  
 Heurdt Weduwe van wijlen den Heer Wolfsen, dewelke verklaarde in de besten- 
 digste forme regtens te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, 
 de persoon van Cornelis Hardeman wonende te venendaal, om namens Vrouwe 
 Comparante te stemmen in ’t maken van Veen Raaden, en haar Persoon te  
 repraesenteren in alle zaaken, die er bij de Veen Raaden voorvallen, alwaar 
 haar persoon mogt vereischt worden, als mede om zorg te dragen, dat Hendrik  
 Bos en Wouter Janzen, beide wonende op Erven van Comparante gelegen aan 
 ’t bovenend in Venendaal, niets van die Erven komen te vervoeren, voor enaleer 
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 zij aan Vrouwe Compare hun agterwezen volkomen voldaan zullen hebben, 
 zulks ten dien einde gerigtelijk aan dezelve te laten insinueren, en 
 door alle middelen regtens te beletten, opdat Vrouwe Comparante voor 
 alle schade bevrijd werde, en voords alles te verrigten, wat de natuur der 
 zake en stilus loci vereischen zal, en de Compare zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en indien een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden, zo wil de Compare dezelve mids dezen 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie als 
 na regten. Actum Harderwijck d. 1 Februarij 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Huijsman Schepenen compareerden en als Over- 
 weesmeesteren compareerden de Eerzame Broederen Diaconen Evert  
 Willem Velthuisen en Rikert Jan Apeldooren, als alimenterende 
 Christina van Kalckenstein, Zuster en voor een derde part mede 
 geïnstitueerde Erfgenaame van wijlen Lamberta van Kalkenstein 
 Weduwe Evert Hafkamp, ingevolge en uit kragte van den 
 testamente met denzelven haren man opgerigt ten overstaan 
 van den Notaris Nicolaas van Veen en zekere Getuigen te Amsterdam, 
 in dato 19 October 1779, en verklaarden zij Comparanten in qualiteit 
 voorsr bij dezen te constitueren en magtig te maken de Heer Willem  
 Arnoldus Wennink, wonende te Amsterdam, omme van de 
 Executeuren van den testamente van gem: Evert Hafkamp en 
 Lamberta van Kalkenstein te eischen behoorlijke staat en inventaris 
 van den boedel en nalatenschap van dezelve Evert Hafkamp en 
 Lamberta van Kalkenstein, zodanig als die door dezelve Lamberta 
 van Kalkenstein met er dood is ontruimd, alsmede rekening en 
 verandwoording van hunne gehad hebbende ontfangsten en uitgave 
 in de gemelde boedel, dezelve rekening en verandwoording en 
 inventaris na behoorlijke visie en examen wel en deugdelijk bevindende 
 te approberen, ofte anderzints te debatteren, ofte doen redresseren, 
 zoals hij Geconstitueerde bevinden en vermenen zal te behoren, 
 wijders met de gezamentlijke verdere mede Erfgenaamen van gedagte 
 Evert Hafkamp en Lamberta van Kalkenstein aan te gaan en op te 
 rigten de vereischte wordende acte van scheiding en verdeling en daar 
 nevens de erfportie van voornoemde Christina van Kalkenstein 
 te ontfangen, de gemelde Executeurs daar voor te quiteren, en voords 
 alles zo in als buiten regten meerder te doen en te verrigten, het geene 
 zij Comparanten in qualiteit voorsr: zelfs praesent zijnde zouden kunnen 
 mogen en moeten doen, met belofte van approbatie en ratificatie, onder 
 verband en submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen, behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 6 Februarij 1788. 
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 Voor De Meester en Apeldoorn Schepenen compareerde mr E.J. Ammon 
 als in huwelijk hebbende Vrouwe F.H. Pannecoeck en heeft het erf 
 en sterfhuis van wijlen zijn zwager Hermen Hendrik Pannecoeck 
 in leven Burgemeester dezer stad verburgt met R. Reiniers en L.  
 Bunskerken, dewelke praesent zijnde hebben gedaan een voorvanck 
 als regt is, en belooft alle bewijzelijke schulden te betalen, en 
 vervolgens te voldoen al ’t geene iemand in genere op ’t erfhuis te 
 spreken hadde, onder onder verband van hunne personen en goederen, 
 des beloofde de Compart zijne Borgen te guaranderen onder 
 gelijk verband, submissie, en renunciatie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 31 Januarij 1788. 
 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Harmannus  
 van Cleeff en Jan Hendrikzen Priester, beide in deze stad woonagtig, 
 dewelke verklaarden ter instantie van de Heeren en Juffrouwen 
 Andreas Apeldoorn, Cornelia Apeldoorn, Jan Hendrik Apeldoorn, 
 en Maria Apeldoorn met alle attentie opgenomen en nauwkeurig 
 geëxamineerd te hebben de navolgende ongereede goederen, gelegen 
 in het Schependom van Harderwijck, welke volgens aan ons 
 gedane verklaring aan de voorñ: Heeren en Juffrouwen Apeldoorn 
 in eigendom zijn toebehorende. 
 Voorts dat Comparanten dezelve na haare beste kennis en 
 wetenschap ter goeder trouwe in alle opregtigheid geäestimeert 
 te hebben op zodane sommen, als bij ieder parceel staat 
 aangetekend, voor welke penñ: zij die goederen in cas van 
 koop zouden willen aannemen. 
 Als 1o een camp lands gelegen aan de Engesteeg, naast de 
 camp van de Diaconie van Harderwijck ter eenre, en de 
 Heer R. Reiniers ter andere zijde op een somma van f 1400=:=. 
 2o een hof in de oude touwbaan naast die van mr Erckelens 
 ter eenre, en Ds Schimmelpenninck ter nadere zijde 
 voor een somma van f 700=:=. 
 3o Een hof gelegen in de knijptang aangekogt van Br H.H.  
 Pannecoeck voor een somma van f 700=:=: 
 4o Een Hof gelegen aldaar van Monsr D. Penninck aangekogt 
 voor een somma van f 200=:=: 
 5o vier kuiphovens gelegen in de groote poort voor een somma 
 van f 350=:=: 
 welke aestimatien door Comparanten zuiver en opregt, invoegen 
 hier voor gemeld, gedaan zijnde, hebben de Comparanten deze 
 hare aestimatie met solemnelen ede gesterkt. 
 Actum den 7 Februarij 1788. 
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Geproth: ten prothocolle  Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden de Heeren en Jufferen 
van Beswaar  Andreas Apeldoorn, Cornelia Apeldoorn, mr Jan Hendrik Apeldoorn en 
Rubr: Hoven voor de groote  Maria Apeldoorn, zijnde nevens de tweede Compare geässisteert met haar 
poort Fol. 21: Rubr Hoven  # als Kinderen & Erfgenamen van wijlen Br Jan Apeldorn en E. van Kolk Ehel: midsgaders van haar Broeder 
 Jacobus Apeldoorn 
voor de Luttekepoort: Fol 47vso voorñ: Broeder Andreas Apeldoorn #, en verklaarden ten behoeve en 
Hoven voor de Smeepoort Fol:  securiteit van haar Ed: Mog: die van de rekening in Gelderland kragt en 

76 vso Landerijen in de  mids dezen te verbinden haare personen en goederen sampt en 
buiten en binnen enck  een ieder in ’t bijzonder, voor de goede administratie van het Verwal- 
Fol. 202 vso.  ter RentAmpt van Veluwen van voorñ mr J.H. Apeldorn en het gene 
 uit dien hoofde zal komen te ontfangen, of bij de slooten der reke- 
 ningen mogte schuldig blijven, en daar voor tot een speciaal onderpand 
 te stellen navolgende ongereede goederen alle onder deze stad en 
 Schependom van Harderwijck gelegen, ter waarde als agter ieder 
 perceel staat uitgetrokken. 
 1o een hage of houtgewasch gelegen in ’t Schependom in den 
 Jonkeren Encgk ter waarde van- - - - - - - - - - - - - - - - -  f 1400=:=: 
 2o een camp lands met ’t houtgewasch in den Eng - - -  f  1200=:=: 
 3o De klerkencamp aan de Engsteeg gelegen - - - - - - - f    800=:=: 
 4o Een hof voor de Luttekepoort - - - - - - - - - - - - - - - - - f    800=:=: 
 5o Een hof daar naast van Burgr Pannecoeck - - - - - - - -f    700=:=: 
 6o Een hof bij en naast de vorige van Dirk Pennink 
     gekogt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f    200=:=: 
 7o een hage genaamd de seven akker gelegen 
                  in den Eng naast de Wed: Albert Willems - - - - - - - - - f   500=:=: 
 8o vier kuipjes of hoven aan de stads muur 
     tusschen Lutteke en groote poort - - - - - - - - - - - - - - - f   350=:=: 
 9o een camp zaaijland in de Engsteeg van Lonkepijn 
     aangekogt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  1400=:=: 
 10o en een hof in de oude touwbaan voor deze stad 
       gelegen mede van Lonkepijn - - - - - - - - - - - - - - - - - -f   700=:=: 
       makende zamen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f  8050=:=: 
 ten einde de Heeren van de rekening van Gelderland in cas van 
 wanbetaling of geen behoorlijke administratie van gem: 
 J.H. Apeldoorn als substituut Rentmeester van de H WG: Gest: Heer 
 C.W. Baron van Haersolte de voorsr goederen zullen kunnen aanspreken 
 en executeren na behoren, om daar aan alle hinder en schade te 
 konnen verhalen, met submissie als na regten, onder renuntiatie van 
 alle exceptien, beneficien en privilegien van regten dezes contrarierende 
 in zonderheid ten aanzien van de tweede en vierde Comparanten van het 
 senatus consultum vellejanum, en auth: cod: si qua mulier, van welkers 
 kragte en effect dezelve zigh genoegzaam geïnformeert zijn, midsgaders 
 alle de Comparanten renuntierende van de exceptien van ordre divisie en 
 excussie, en voords ten alzulke effecte als na regten. Actum den 9. Febr. 1788. 
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 Voor De Meester en Apeldoorn Schepenen compareerde Mevrouwe Elisabeth  
 Janne Marie Geiger gebore Flotard, gezond van lichame, en haar verstand 
 en uitspraak ten vollen magtig zijnde, dewelke verklaarde bij dezen 
 te nomineren, committeren, en aan te stellen tot Executeur in haaren 
 boedel, welke zij bij dode zal komen natelaten den Heer Dirk Bruijn, 
 gepensioneerd Lieutenant ten dienste dezer Lande, met zodanige 
 ampele magt als een Executeur na regten is competerende, met 
 magt van substitutie, assumptie en surrogatie, en eerbiedige 
 uitsluiting van alle wees of momberkameren, begerende dat 
 deze zal gelden als testament codicil, of zo en als best na 
 regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld. 
 Actum Harderwijck d. 9 Februarij 1788. 
 was nevens twee cachetten een in rood en een in zwart lak gedrukt  
 getekend W. de Meester. J.H. Apeldoorn. 
 
 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerde de HoogWelGeb: Heer 
 W.H. Baron van Broeckhuisen, Heer van de Quikborn en de Beele, en 
 verklaarde de Heer Compt in optima forma juris te constitueren en 
 volmagtig te maken, zulks doende in en mids dezen Berend Noijen 
 Onderschout des Ampts Voorst, ten einde om namens den Heer Compart te 
 doen, en waar te nemen de opboding, pandvijling en coopbieding van 
 zodane pijndinge, als de Heer Compt voornemens is en genoodzaakt zal 
 wezen onder gez: Ampte van Voorst op de gereede goederen van Floris  
 Willems en des zelfs Huisvrouw te entameren, voorts die pijnding met 
 waarneming van alle verdere formaliteiten tot den uiteinde en finale 
 executie toe te vervolgen, penñ: te ontfangen, en daar voor te quiteren, 
 en wijders ten dezen opzigte alles te doen, te verrigten, en te laten 
 geschieden, ’t geen den Heer Compt zelfs praesent zijnde zoude kunnen, 
 mogen en moeten doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie, en indemnitiet, en verder onder verband als na regten. 
 Actum d. 11 Febr. 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en Van Erckelens Schepenen compareerde Stoffel Hendriks 
 en verklaarde uit de hand te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan Lubbert Peterzen Hop en Rikje Jacobzen Echtel: 
 ende hunne Erven, een kamp groot vijf schepels lands, genaamd de oude kamp, 
 of de Bosch, leggende op den Duijnen naast de Heer Curator Van Westervelt 
 Oostwaarts, en de wed: Lubbert Gerritzen Westwaarts, ende zulks voor een 
 somma van ses honderd gulds, waar van de Compart bekende voldaan 
 te zijn, en daar om geen regt of eigendom daar aan meer te behouden, 
 doende in ordinaris verponding buiten de stadsstuivers 5 strs, belovende 
 voorsr perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding over 1786 incluis daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 13 Februarij 1788. 
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 Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerde de Heer en mr 
 Jacob van de Graaff Ontfanger Generaal des Quartiers van Twente, 
 als Executeur testamentair van den boedel en nalatenschap van wijlen den 
 Heer en mr Abram van de Graaff in leven Secretaris dezer stad, ingevolge 
 testamentaire dispositie voor Heeren Schepenen alhier den 11 Junij 1784 
 gepasseert, en verklaarde in de beste forme regtens te 
 constitueren, substitueren, en zo veel nodig te assumeren de Heer en 
 mr H.J. Ardesch Scholtus des Ampts Ermelo, ten einde om in den 
 boedel van voorñ: Heer Abram van de Graaff zijn Comparts persoon te 
 repraesenteren, en met en benevens den Heer mede Executeur mr 
 Dirk Boonen onzen mede Raads Vriend den boedel tot liquiditeit 
 te brengen, gereede en ongereede goederen na voorgaande oprigting 
 van een staat en Inventaris, zo verre dienstig zullen oordelen 
 te verkopen, transporteren, en belofte van waring te doen, te 
 goede zijnde penningen in der minne of met middelen regtens 
 in te vorderen, alle ingangen regtens te emploijeren, termijnen te 
 respicieren, decreten en sententien te aanhoren en de voordelige 
 ter executie te leggen, penningen te ontfangen, en daar voor te 
 quiteren, en wijders zo generaal als speciaal te doen en te laten 
 geschieden, ’t geen de nooddruft der zake zal vereisschen, en een 
 Executeur testamentair verpligt en bevoegd is te doen, en den Heer 
 Compart zelfs praesent zoude kunnen mogen of moeten doen, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteit caeterisque sub clausulis 
 de jure solitis ac necessarus. Actum d. 15 Februarij 1788. 
 
 Voor Van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Hendrik van  
 Essen en Johanna Lindemans Ehelieden, beide gezond van lichaam en 
 verstand, dewelke verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegendheid 
 elkanderen en den een den anderen te legateren, bezetten en te bemaken, 
 doende zulks kragt dezes ’t vrugtgebruik van alle des eerst te overlijden 
 gereede en ongereede goederen actien en crediten thans hebbende en 
 toekomende, niets uitgezondert, om bij de langstlevende zijn of haar 
 leven lang na tugtregten bezeten genoten en geprofiteerd te worden. 
 Verders begeren zij Comparanten dat na hun beider overlijden, al wat tot 
 des eerste Comparts lijf behoord, zo van goud silver linnen wollen etc: 
 niets uitgezondert, door hunne zoon Willem Jan van Essen, en al wat 
 tot de tweede Comparantes lijf behoord, zo van goud, silver, linnen, wollen 
 etc: niets uitgezondert, door hunne Dogter Gerritje van Essen zal 
 genoten en geprofiteerd worden. 
 Voorts praelegateren zij Comparanten aan gem: hunne Dogter Gerritje 
 van Essen jaarlijksch een somma van vijf en twintig gulds, te rekenen 
 van haar 20e jaar af, tot de tijd toe, dat zij bij haar ouders in huis 
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 zal gebleven zijn, welke penningen na dode van hun Comparanten aan 
 haar uit den boedel zullen moeten uitgekeerd worden. 
 Nogh maken zij Comparanten aan gem: hunne Dogter Gerritje van Essen 
 het beste bed uit den boedel met peuluw kussens en verder toebehoren, 
 ses lakens en 12 sloopen, indien zij bij overlijden der langstlevende 
 van de Comparanten ongehuwt mogte zijn, zullende ingevalle zij komt 
 te trouwen bij ’t leven der Comparanten of van een derzelve zulks bij 
 haar huwelijk direct aan haar gegeven worden. 
 Verders nomineren zij tot hunne universele Erfgenaamen gem: hunne 
 zoon en dogter Willem Jan van Essen, en Gerritje van Essen ieder 
 voor de helft, en in cas van vooroverlijden van een van hun, hunne 
 wettige Descendenten in de ouders plaatze. 
 begerende dat deze hunne laatste en uiterste wille zal gelden 
 als testament, legaat, codicil, ofte zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Harder- 
 wijck d. 16 Februarij 1788 was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekend J.H. van Erckelens. J. Schot. 
 
 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerde Gijseberta Elbersham 
 Weduwe van Jan de Bruijn, dewelke verklaarde bij dezen te cederen 
 en transporteren uit een pure liberaliteit aan haar Dogter Evertje  
 van Wessel getrouwt aan Evert Duvergé en hunne Erven, een vierde part 
 in de koorn molen huis en hoven met zijn verder getimmer, staande 
 buiten de Smeepoort dezer stad bij de laage Sijpelt aan het Jufferen 
 pad, en de overige drie vierde parten aan gem: haar Zoon en Dogter 
 Evert Duvergé en Evertje van Wessel Ehel: en hunne Erven te hebben 
 verkogt en bij dezen te cederen en transporteren, en zulks voor een 
 summa van drie duisend seven honderd en vijftig Gulds ad 20 stvs 
 ’t stuk, van welke penñ zij Comparante bekend voldaan en betaald 
 te zijn, belovende voorsr perceel te zullen wagten en waren kommer 
 vrij en alle voorpligt, de verponding ( welke jaarsch ordinaris zonder 
 stads stuivers beloopt van huis en molen f 10=17=6, een hof 10 st: 10 Penñ: 
 1/3 hof 3 st: 8 penñ: een hof 10 st: 10 penñ: zamen f 12=2=2 ) tot ulto 
 Decemb: 1786 daar van aftedoen, en ’t heerstedegeld tot ulto junij 
 1787 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten 
 Actum Harderwijck d. 22 Februarij 1788. 
 
 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden de Heeren en Jufferen 
 Andreas Apeldorn, Cornelia Apeldorn, Jan Hendrik Apeldorn, en Maria Apeldorn 
 de tweede en vierde Comparanten zo veel nodig in dezen geadsisteerd met voorñ: 
 Andreas Apeldorn, zijnde Kinderen, en Erfgenaamen van wijlen Burgr Jan  
 Apeldorn, en E. van Kolk in leven Ehel: midsgaders van wijlen haar Broeder 
 Jacobus Apeldorn in leven Verwalter Rentmeester van Veluwen, en verklaarden 
 zigh te verbinden en te stellen tot Borgen, en als Principalen voor de voldoening 
 der slooten van rekening, die door gemelde Overledene Verwalter Rentmeester 
 J. Apeldorn nogh niet verantwoord zijn geworden, ten einde om alle schade en 
 nadeel aan haar te kunnen verhalen. 
 Verbindende: ten dien einde haare personen en goederen, met submissie aan alle 
 Heeren Hoven, Richteren, en Gerigten, speciaal den Hove van Gelderland, onder  
 renuntiatie van alle contrarierende exceptien, in spetie van die van order, divisie, en 
 mede ten aanzien van de tweede en vierde Comparanten van het senatus consult: 
 Vellejan: en authentica codicis, si qua mulier, en andere deze contrarierende ten 
effecte  als na regten. Actum d. 27 Februarij 1788. 
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 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen compareerden de Heer, en Jufferen 
 Andreas Apeldorn Cornelia Apeldorn en Maria Apeldorn, als geza- 
 mentlijke mede Erfgenaamen van haar Broeder Jacobus Apeldorn, 
 en verklaarden in de beste, en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken kragt dezes haar broeder Jan Hendrik Apeldorn, 
 Verwalter rentmeester van Veluwen, ten einde om bij de Edele 
 Mogende Heeren die van de rekening in Gelderland te mogen 
 verbinden haar geregte drie vierde parten aan het Erve en 
 Heerengoed de Veelhorst, met zijn ap en dependentien gelegen 
 in den Ampte van Ermello, Carspel Nunspeet, Buurschap het 
 Oosteinde, daar van Geconstitueerde het overige vierde part 
 toebehoord, zijnde door Gemelde Jacobus Apeldorn aangekogt, 
 en al nu op zijn voorñ: Broeders en Zusters gedevolveerd, en daar 
 omtrent te doen, en laten geschieden, het geen de nooddruft der zaken 
 zal vereischen, ’t zij door ’t praesteren van eed, hulde en trouwe als 
 anders, ende zulks tot securiteit van Haar Edele Mogende de Heeren 
 van de Rekening voornoemd, voor de goede administratie, en waarne- 
 ming van het Verwalter Rentampt van Veluwen, zo den voornoemde 
 J.H. Apeldorn als Gesubstitueerde van den Heer C.W. van Haersolte 
 staat waartenemen, met meerderen bij de acte van borgtogt en 
 verband van gem: Heerengoed voor de Heeren H.J. Ardesch E.G. Ardesch 
 als Geërfdens op Veluwe op heden gepasseerd, is vermeld, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband, submissie, en renuntiatie 
 als na regten. Actum den 27 Februarij 1788. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerden Jan Hendriksen Priester en 
 Neeltje Peters Ehelieden tut: marito:, en verklaarden op d. 16 Febr: 1788 (om met 
 1o maij 1788 te aanvaarden) in het openbaar in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, ende kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten behoeven van Geertruij Everts Slors ende 
 haare Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen deze stad in de groote 
 Marktstraat, op den hoek aan de opgang van de wal, bij ’t huis van de Weduwe 
 Aart Muller, bij verkoperen zelfs bewoond en gebruikt wordende, doende dit 
 parceel in ordin: jaarlijksche verponding met de stadsstuivers f 3=:=10 en 
 aan straatgeld jaarlijksch f 1=:=:, voords met des zelfs verdere regten en 
 geregtigheden, lusten en lasten, geene van dien uitgezondert, en zulks 
 voor een summa van vijfhonderd Gulds vrijgeld, daar van de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaald te wezen, belovende over zulks voorsr 
 huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jaare ordinaris 1786, Heerdstedegeld tot ulto 
 Junij 1787, en straatgeld tot 1o maij 1788 incluis daar van aftedoen 
 als Erfkoop regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 27 Februarij 1788. 
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 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvank regt is Reinier Reiniers en Andreas Apeldoorn voor ’t erf en 
 sterfhuis van wijlen Johanna Cirkel, des beloofde Adriana Swaben 
 Wed: van Steven Cirkel als eenigste en universele Erfgen: van gem: 
 Johanna Cirkel, haare voorzeide Burgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. Actum Harderwijck den 4 maart 1788. 
 
 Par devant Van Cooth et Van Erckelens Echevins et Conseillen pour rendre temoignage 
 a chaq’un de la recité sont comparues les demoiselles Francina Mar- 
 garita Schortes, comme aussi Mechtelt van Westervelt D’Essenburg  
 et Boekhorst, Alijda Johanna van Westervelt D’Essenburg, Frederika  
 Hendrietta van Westervelt D’Essenburg, Filles de feu Madame Alijda van  
 Westervelt nee Schortes, toutes Marjeures, et comme la Justice l’enige 
 assistées par Monsieur H. van Westervelt Seigneur D’Essenburg, 
 Beau Frere de Mademoiselle Schortes et Père des Demoiselles 
 sudites, toutes demeurantes dans cette ville. 
 Nous donc qui comparoisons, faisons temoignage en foi et verité, 
 que nous sommes les seules et universelles Heritieres par un 
 testament cachette de feu Madame Aletta Wilhelmina  
 Tulleken Douariaire de feu Monsieur Melchior Joost Baron  
 de Someren de Vrijenes, et ouvert en forme le 20 Juin 1786 par le 
 Notaire Johan van Bruggen et temoins dans la Ville Bois le 
 Duc. 
 Aiant vues par le sudit testament, que Modemoiselle Francina Marga- 
 rita Schortes vient pour la motié de cette heritage et les trois autres 
 Demoiselles pour l’autre motié. 
 Nous donc qui comparaissons avons trouvées et commun dans cet heritage, 
 trois contract d’anuites de France, chacun a 500 livres, rentes d’anuitesa 
 2½ parcent, suivant la promesse faite au mois de Novembre 1767, ainsi 
 que les trois billets sont registrés aux No 8368 8369 8370 et encore un 
 billet de coupons de rentes nouettes a 1000 livres aussi a 2½ pour cent, suivant 
 la meme promesse du mois de Novembre 1767 et enregistré No 12005, 
 les quels effects ne convenoient point aux Demoiselles Sudites de garder en commun 
 ainsi que les Comparantes ont resolues d’un meme accord, de se desister des 
 effects de France, les donnant en propre avec les interests qui ont eté recus, 
 ou a recevoir, a Mademoiselle Alijda Johanna van Westervelt D’Essenburg, sans 
 que les autres Demoiselles en auront aucune part promettant que cette 
 Donnation, et resignation de billets et d’effects, sera toujours valable, 
 Le tout en foi et verité nous subordinant aux règle de droit et justice. 
 Et nous Echevins et conseillers de la ville de Harderwijck declarons, que de 
 la distance de plus de quatres lieues il nij a point un Ministre du Roi de 
 France, qui ij est, ou reside. 
 Et pour que cet acte subsistera nous Demoiselles Comparantes demandons 
 d’un commun accorde que cela seva fait en toutes les formes. ce jourdhui 
 le 4 mars 1788. 
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 Par devant Van Cooth et Van Erckelens Echevins et conseillers de la 
 ville de Harderwijck fut presentée la Demoiselle Aleijda Johanna  
 van Westervelt D’Essenburg, Majeure, demeurante dans cette ville, assistée 
 a cet effect par son Père Monsieur Heribert van Westervelt, Seigneur  
 D’Essenburg etc etc etc la quelle a fait et constituse pour ses Procureurs 
 Generaux et speciaux, M:M: Susanne Elisabeth Ravel, Veuve de 
 Monsieur Louis Tourton, Louis Tourton Fils, Antoine Ravel et Louis  
 Ravel, Banquiers a Paris conjointement ou separement l’un en 
 l’absence de l’autre a l’effet de recevoir de tous paijeurs et 
 Tresauriers qu’il appartiendra les arrerages echus et a echeoir de 
 toutes les rentes perpetuelles et viagéres, assignes sur les revenus 
 du Roi de France qui appartienent ou appartiendront par la suite 
 a la dite Constituante a tel titre que ce soit, de tous recus donner 
 quitance et decharge valable recevoir aussi les remboursemens 
 des capitaux des dites rentes s’ils etoient offert sou qui echeoroient 
 par les differens tirages qui seroient faits en envention des edits 
 et declaration du Roi donner quitances et decharges, remettre 
 tous titres et pieces, paijer et signer touts actes qui besoin seront- 
 consentir toutes mentions et subrogations, mème de substituer, 
 promettant, obligeant, renoncant, et declarons en outre nous 
 Echevins et Conseillers susdits que dans cette Ville ou a plus de 
 trois lieues de distance il ne reside aucum Ministre pour la France. 
 En foi de quoi est fait et passé ce jourdhui le 4 mars 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Schot Schepenen compareerden Br J.C. Huijsman 
 en Alberta Apeldoorn Ehel: welke in dezen bekennen en verklaren 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, als zulks kragt 
 dezes geschied, aan Beertje Maassen, Weduwe van Hendrik Langenhoven 
 en haar Erven, den regten eigendom van huis, hof, niets daar van uitgezon- 
 dert, gelegen aan het Jufferen pad aan dezer stads wijde, van ouds genaamd 
 ’S Lands Welvaren, en dat voor een summa van f 675 Car: Gulds: vrijgeld, 
 gevende jaarlijksch voor een recognitie of uitgank aan deze stad 4 gulden, 
 welke over den jare 1783 en vervolgens bij Kopersche moet voldaan, ook de 
 jaarlijksche verponding ad 1 Guld: 2 peñn: die over den jaare 1782, heerstedegeld 
 primo Julij 1784 verschenen, midsgaders de kosten van transport als 50 peñ: 
 met den aankleven van dien tot Kopersche haar lasten moeten en zullen 
 verblijven, alles breeder volgens koopscontract van den Januarij 1784 daar 
 in gespecificeerd, van welke bovengem: 675 Gulden Comparanten in dezen 
 bekennen voldaan en betaald te zijn, belovende midsdien het verkogte 
 perceel te zullen wagten en waren als erfkoops regt is, onder verband 
 als na regten. Actum Harderwijck d. 5 Maart 1788. 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Lammertje van Asselt 
 Weduwe van wijlen Berent van Galen, dewelke verklaarde te hebben 
 verkogt in een vasten en stedigen erfkoop, en over zulks kragt dezes te 
 cederen en transporteren en in vollen eigendom overtegeven, aan en 
 ten behoeven van Jan Janzen Mulder en Jannetje Jans van Hardevelt 
 Echtel: en hunne Erven, een huis en erve staande in ’t steegje 
 agter de Nonnen naast ’t huisje van Rijer den Grooten als mede de 
 koornmolen met zijn gereedschappen, ap en dependentien, staande 
 op de wal bij de haven, zo en als ’t zelve bij Comparante is bewoond 
 en gebruikt geweest, doende de mole jaarlijksch in ordinaris verpon- 
 ding zonder stadstuivers f 8=10 en ’t huis 8 st: dus zamen f 8=18=. 
 en aan straatgeld f 1=5=: voords met des zelfs verdere regt en ongeregtig- 
 heden lusten en lasten, en zulks voor een summa van vier duisend 
 vijfhonderd gulds, daar van Comparante bekende voldaan en betaald te 
 zijn, belovende voorsr perceelen te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1786, haarstedegeld 
 tot ulto Junij 1787, en ’t straatgeld tot 1o maij 1788 incluis, daar 
 van afte doen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als 
 na regten. Actum den 6 Maart 1788. 
 
Geregistr: ten prothoc: van  Voor Apeldoorn en Van Cooth Schepenen compareerde Beertje Masen 
bezwaar Rubr: Landern  Weduwe van wijlen Hendrik Langenhoven, dewelke verklaarde 
tusschen de laage sijpel  wel en deugdig schuldig te wezen aan Evert Evertsen en Gerritje 
en Wijsteeg en Westen  Hendrikzen Ehel: of derzelver regt verkrijgende, een somma van 
Fol: 325vso  twee honderd Gulds spruitende uit hoofde van gereede aan haar 
 Comparante toegetelde penningen, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met drie en halve Gulden van ieder honderd, 
 waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn heden over een jaar, en 
 zulks tot de volkome aflossing toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden te voren 
 opzegge, verbindende de Comparante tot nakoming dezes haar persoon 
 en goederen, en stellende tot een speciaal onderpand haar huis genaamd 
 het zwarte gat, van ouds ’s lands welvaren, met den hof, staande 
 en gelegen buiten deze stad aan ’t Jufferen pad, om daar aan bij 
 manquement van betaling van capitaal of interest, hetzelve 
 kost en schadeloos te kunnen verhalen, renuntierende wel 
 expresselijk van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder submissie als na regten Actum d. 7 Maart 1788. 
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Geregistr: ten prothoc: van  Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Jan Janzen 
bezwaar Rubr: de Merktstraat  Mulder en Jannetje Jans van Hardevelt Echtelieden, dewelke 
Fol. 320.  verklaarden wel en deugdig schuldig te wezen aan het Diaconie 
 Weeshuis dezer stad een summa van vijf honderd Gulds, spruitende 
 uit hoofde van gereede aan hun Comparanten toegetelde penningen, 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds 
 van ieder honderd; waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn heden 
 over een jaar, en zulks tot de volkome aflossing toe, welke alle jaar 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maan- 
 den te voren opzegge, verbindende de Comparenten tot nakoming 
 dezes hunne personen en goederen, hebbende en toekomende, en 
 stellende tot een speciaal onderpand hun huis en erve, staande 
 in het steegje agter de Nonnen naast het huisje van Rijer den  
 Grooten, als mede de koornmolen met zijn gereedschappen staande 
 op de wal bij den haven, zo en als dezelve door Comparanten zijn 
 gekogt van de wed. van Berent van Galen, om daar aan bij manque- 
 ment van betaling van capitaal of interest, hetzelve kost en schade- 
 loos te kunnen verhalen, renuntierende wel expresselijk van alle 
 exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na 
 regten actum d. 7 Maart 1788. 
 
Geregistr. ten prothoc: van  Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Jan Janzen Mulder 
bezwaar Rubr: de merktstraat  en Jannetje Jans van Hardevelt Echtelieden, dewelke verklaarden 
Fol. 320.  wel en deugdig schuldig te wezen aan Rijer den Grooten en Hendrica  
 van Wessel Echtel:, ofte hunne Erven of regt verkrijgende, een summa 
 van sestien honderd Gulds, spruitende uit hoofde van gereede aan 
 hun Comparanten toegetelde penningen, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met vier Gulds van ieder honderd, waar van ’t eerste jaar 
 zal verschenen zijn heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossing toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden te voren opzegge, verbindende de Comparanten tot naarko- 
 koming dezes hunne personen en goederen hebbende en toekomende, en stellende 
 tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande in het steegje agter de Nonnen, 
 naast het huisje van Rijer den Grooten, als mede de koornmolen met zijn 
 gereedschappen, staande op de wal bij den haven, zo en als dezelve door Compa- 
 ranten zijn gekogt van de weduwe van Berent van Galen, om daar aan bij 
 manquement van betaling van capitaal of interest, het zelve kost en 
 schadeloos te kunnen verhalen, renuntierende wel expresselijk van 
 alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als 
 na regten, verzoekende dat deze obligatie na die voor ’t diaconie Weeshuis 
 en dus de tweede ten prothocolle van bezwaar mag worden geregistreerd. 
 Actum d. 7 Maart 1788. 
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Geregistr: ten prothoc: van 
bezwaar Rubr: de Merktstraat  Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Jan Janzen Mulder 
Fol. 320.  en Jannetje Jans van Hardevelt Echtel: dewelke verklaarden wel en deugdig 
 schuldig te wezen aan Otto van Buren en Hendrikje van Galen Echtelieden 
 ofte hunne Erven of regt verkrijgende, een summa van veertien honderd 
 Gulds, spruitende uit hoofde van gereede aan hun Comparanten toegetelde 
 penningen, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met 
 vier Gulds van ieder honderd, waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn 
 heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossing toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden tevoren opzegge, verbindende de Comparanten tot naarko- 
 ming dezes hunne Personen en goederen hebbende en toekomende, 
 en stellende tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande 
 in ’t steegje agter de Nonnen, naast ’t huisje van Rijer den Grooten 
 alsmede de koornmolen met zijn gereedschappen, staande op de wal bij den 
 haven, zo en als dezelve door Comparanten zijn gekogt van de weduwe van 
 Berend van Galen, om daar aan bij manquement van betaling van 
 capitaal of interest, ’t zelve kost en schadeloos te kunnen verhalen, 
 renuntierende wel expresselijk van alle exceptien, in spetie die van 
 ongetelde gelden, onder submissie als na regten, verzoekende dat deze 
 obligatie na die voor Rijer den Grooten en dus de derde ten prothocolle 
 van bezwaar mag worden geregistreerd. Actum d. 7 Maart 1788. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck 
 Roelof Jagers en Aleijda Margarita Bruijkers Ehelieden, wonende alhier, 
 beide gezond van verstand, haar memorie en uitspraak volkomen magtig, 
 en verklaarden uit overdenking van de zekerheid des doods en onzekere uure 
 van dien, niet gaarne uit deze waereld te willen scheiden, zonder over 
 haare tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben, daar toe dan tredende, 
 verklaarden de Comparanten uit een zonderlinge liefde, die zij elkanderen 
 toedragen, malkanderen en den een den anderen reciproce te bemaken, 
 en legateren de tucht en ’t vrugtgebruik van alle derzelver natelatene 
 gereede en ongereede goederen, ten effecte, de langstlevende alle des eerst 
 overledens gereede en ongereede goederen, actien en crediten in tucht zal 
 hebben, en na tucht regten gebruiken, zijn of haar leven lang, edoch 
 de kleederen en al ’t lijfsbehoor van de eerst overlijdende zal binnen ses 
 weeken uitgereikt, en door des naaste vrienden genoten werden. 
 Wijders verklaarden de Comparanten haar laaste en uiterste wille te zijn, 
 dat na dode van de laaste dezer Comparanten haar lieder nalatenschap zal 
 vererven en versterven op wederzijdsch naaste vrienden een ieder voor de 
 geregte halfscheid, begerende de Comparanten, dat deze zal gelden en agter- 
 volgt worden als haare laaste en uiterste wille zo en als best na regten 
 zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld in Harderwijck 
 op den 12 Octob: 1785 was, nevens twee cachetten een in zwart en een in 
 rood lak gedrukt, getekend W. de Meester, M.S. van Cooth. onderstond 
 geregistreerd in het Recognitieboek der stad Harderwijck d. 12 Maart 1788 was 
 getekend J.C.F. de Vries. 
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 Voor Apeldoorn en Huijsman Schepenen compareerde onze mede 
 raadsvriend de Heer Jacob Schot en Vrouwe Henrietta de Man Ehel:, en 
 verklaarden te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt 
 dezes de Heer Jan Willem Engelbert de Man, commis van ’S Lands 
 Magazijnen te Nijmegen, om te transporteren en in vollen eigendom 
 over te geven aan den Heer Pieter Haksteen minderjaarige zoon van 
 den Wel: Ed: Gestr: Heer mr Jacob Haksteen regerend Burgemeester der stad 
 Rhenen een huis en erve gelegen aan het Kalfkens Bosch binnen 
 de stad Nijmegen, op de hoek van de Hertogsteeg naast de Ruiterswagt, 
 verkogt voor een summa van negen duisend twee honderd en vijftig gulds, 
 welke reeds voldaan zijn, en dus daarvoor te quiteren, met belofte 
 van ’t voorsr perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, en generalijk daar 
 omtrent alles te doen wat de natuur der zake en stilus loci zal 
 vereischen, en de Compartn zelfs praesent zijnde zouden kunnen 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteit, onder submissie als na regten. Actum 
 d. 8 maart 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Mevrouwe 
 Arnolda Wolfsen Weduwe van wijlen den Heer Willem Botter Heurdt 
 als mede Mejuffrouw Geertruijda Heurdt, dewelke verklaarden ieder 
 in ’t bijzonder te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, den Persoon van Cornelis Hardeman wonende te Venendal, 
 en bij absentie van hem des zelfs zoon Cornelis Hardeman, om 
 namens Vrouwe en Juffrouwe Comparanten te stemmen in ’t maken 
 van Veen Raaden, en haare Personen te repraesenteren in alle zaaken, 
 die er bij de Veen Raaden voorvallen, alwaar haare Personen mogten 
 vereischt worden, en daar omtrent alles te verrigten wat de natuur 
 der zake en stilus loci vereischen zal, en de Comparanten zelfs praesent 
 zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, en indien een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden, zo willen de Comparanten dezelve mids 
 dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie 
 als na regten Actum den 15 Maart 1788. 
 
Geregistr: ten prothoc: van  Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Teunis Eijbersen en 
bezwaar Rubr: Vijhestraat  Hendrika Kras Echtel:, dewelke bekenden ontfangen te hebben, en uit dien 
Fol. 73 vso.  hoofden wel en deugdig schuldig te wezen aan Rikert Jan Apeldoorn en 
 Susanna Anna Bouduijnx Ehel: ofte derzelver regt verkrijgende, een summa 
 van vier honderd Gulds, spruitende uit hoofde van gereede aan hun Comparan- 
 ten toegetelde penningen, tot hun genoegen ontfangen en genoten, 
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 aannemende dezelve jaarlijksch ( waarvan ’t eerste heden over een jaar 
 zal verschenen zijn ) te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van 
 ieder honderd, en zulks tot de volkome aflossing toe, welke jaarlijksch 
 zal mogen en moeten geschieden, mids ’t drie maanden voor den verschijns- 
 dag aan een van beide zijden werde opgezegd, waar voor de Comparanten 
 verbinden hunne Personen en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 stellen hun huis staande in de Vijhestraat tusschen de huizen van de Weduwe 
 van Dirk Engelen, en van Lubbertus Bunskerken, om daar aan alle 
 schade te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle exceptien, in 
 spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na regten. 
 Actum Harderwijk den 17 Maart 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en Van Erckelens Schepenen compareerden Frans  
 Jochems en Beerd Beenen, welke verklaarden zigh te stellen tot 
 Burgen voor zodane tucht als Metjen Tijmens heeft aan de goederen 
 en nalatenschap van wijlen haar Eheman Aart Lubbertzen, waar 
 voor zij Comparanten verbinden haar personen en goederen, alles onder 
 verband en submissie als na regten, des beloofde Metjen Tijmens 
 voorñ: de goederen na tugtregten te gebruiken, zo en als het een 
 Tuchtenaresse betaamt en gebruikelijk is, de voorñ: Burgen kost  
 en schadeloos te houden. Actum d. 20 Maart 1788. 
 
 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerde Hendrik van Zijll, 
 welke verklaarde, dat uit eigenen vrijen wille bij donatie uit eene bijzondere 
 agtinge overgaf, gelijk overgeeft bij dezen, aan en ten behoeve van de Wel 
 Eerwaarde Zeer Geleerde Heer, Cornelius Slotemaker, Praedicant te Nijkerk 
 op Veluwe, alle zijne roerende en onroerende goederen, actien, crediten 
 en geregtigheden, geene van die uitgezonderd, ofte waar ook mogen gelegen 
 zijn, en zulks alles in volkomen eigendom, omme daar mede te doen, 
 te handelen, en daar van en over te disponeren naar des zelfs goed dun- 
 ken en welgevallen, en als met en van vrije eigene goederen. 
 Actum Harderwijck den 22 Maart 1788 
 
 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvancks regt is Jan Schut en Rut Huijgen voor het erf en sterfhuis 
 van wijlen Rijniertje van Asselt Weduwe van Jan Popta, des beloofde 
 Gerrit Docter als Erfgenaam van gem. Rijniertje van Asselt voorsr 
 Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. Actum den 2 April 1788. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck, 
 Reijniertje van Asselt Weduwe van Jan Popta, haar memorie, verstand 
 sinnen en uitspraak volkomen magtig, dewelke verklaarde in overwe- 
 ging genomen te hebben de zekerheid des doods, dogh de onzekere 
 uure van dien, mids dezen over haare na te latene goederen te 
 disponeren op navolgende wijze. 
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 Namelijk dat zij Comparante bekende alvorens mids dezen te revoce- 
 ren, annulleren, casseren en dood en te niet te doen, al zodane 
 testamentaire dispositien ofte uiterste willen hoe ook genaamd, 
 als zij voor dato dezes mogte gemaakt ende gepasseerd hebben, en 
 vervolgens verklaarde Zij Comparante uit een bijzondere affectie 
 en toegenegendheid met voorbedagten raade en eigene en vrije wille 
 zonder iemands persuatie ofte inductie met uitsluiting van 
 alle andere tot haar eenige en universele Erfgenaamen van alle 
 haare thans hebbende ofte na dezen nogh aan te ervene ofte ander- 
 zints te verkrijgene gereede en ongereede goederen, geld, actien, 
 en createn, hoe ook genaamd, en waar dezelve ook ervintelijk 
 ofte gelegen mogten zijn, en zo als dezelve door haar Comparante 
 met haar dood zullen ontruimd en nagelaten worden, te institueren 
 en te nomineren zulks doende kragt dezes Gerrit Dokter en 
 Anna van Asselt Echtelieden, ende bij voor overlijden derzelver 
 egte of wettige Kinderen ofte Erfgenaamen.  
 Willende en begerende zij Comparante verders, dat deze haare laatste 
 ofte uiterste wille na haar dood ’t zij als testament, legaat, codicil, 
 gifte onder de levende, of ter zake des doods, ofte zo als anders na regten 
 ’t beste zal kunnen bestaan, van volle waarde zal gehouden worden, 
 en volkomen effect sorteren zal. 
 Des ter warer oirconde hebben wij Schepenen deze eigenhandig 
 getekend en gezegeld binnen Harderwijck op den 27 December 1782. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend. 
 W. de Meester. M.S. van Cooth. Onderstond geregistreerd in het recogni- 
 tieboek der stad Harderwijck op den 2 April 1788 getekend 
 J.C.F. de Vries. Secr. 
 
 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen en als Overweesmeesteren compa- 
 reerde Marten Dirkzen, zigh willende veranderzaten, en bekende in tegenwoor- 
 digheid van Jan Dirkzen en Marten Aarzen, als door de Heeren van de 
 Magistraat aangestelde Voogden aan zijn drie onmondige Kinderen met naamen 
 Jannetje, Jan, en Marie bij wijlen Annetje Jans ehelijk verwekt voor 
 Moeders versterf bewezen te hebben 
 drie Vrouwe jakken. 
 een bonte boezelaar 
 drie Vrouwe mutzen met kanten 
 Een gestreepte Vrouwen rok 
 welke aan de Voogden in bewaring zullen gegeven worden, en nogh 
 aan ieder vijf Guldens, welke betaald zullen worden, zodra dezelve meerder 
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 jaarig zullen zijn, des beloofde hij de Kinders te zullen laten leren 
 wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en tot hunne mondige 
 dagen te zullen kleden en reden, en verders van ’t nodige voorzien, 
 ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen. 
 Hier voor verbind de Compart zijn persoon en goederen, en waren 
 hier mede tevreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus bij ons getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 2 April 
 1788. 
 
Geproth: ten prothocolle  Voor Boonen en Huijsman Schepenen compareerden Hendrik Mooijen, 
van bezwaar Rubr de  en Francina van Eijbergen Echtel: dewelke bekenden wel en deugdig 
Merktstraat Fol. 317vso.  schuldig te wezen aan Mevrouwe Anthonetta Schrassert, Weduwe van 
 wijlen den Wel Ed: Gr Heer G.A. Markloff, of derzelve regt verkrijgende, 
 een summa van vier honderd Gulds, spruitende uit hoofde van gereede 
 aan hun Comparanten toegetelde penningen, aannemende dezelve 
 jaarlijksch (waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn heden over 
 een jaar) te zullen verrenten met drie Gulds tien stvs van ieder honderd, 
 tot de volkome aflossing, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids men ’t elkander drie maanden te voren opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden de Comparanten hunne Personen 
 Erfgenaamen en goederen hebbende en toekomende, en stellen tot 
 een speciaal onderpand hun huis met de daar bij zijnde schuuren, 
 en hof daar agter, thans bij hun bewoond wordende, staande in de 
 groote marktstraat, tusschen de huizen van de Wed: Jacob de  
 Weerd ter eenre, en Hendrikje Priester ter andere zijde, om bij 
 manquement van betaling van capitaal of interest ’t zelve kost 
 en schadeloos daar aan te kunnen verhalen, met renunciatie van 
 alle exceptien in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie 
 als na regten. Actum Harderwijck d. 7 April 1788. 
 
 Par devant Van Cooth et Van Erckelens Echevins et conseillers fut present 
 Monsieur Heribert van Westervelt, seigneur d’Essenburg, demeurant dans cette 
 ville, l’un des deux Executeurs testamentaires de feu Dame Aletta Wilhel- 
 mina Tulleken, en son vivant Douairiére de Monsieur Melchior Joost Baron 
 van Ameren van Vrijenes, lequel en la susdite qualité declare ceder, et 
 transporter, a Demoiselle Alijda Johanna van Westervelt d’Essenburg, 
 majeure, demeurante a Harderwijck, les quatres contracts ci apres designes 
 dependants de la succession de la dite Dame Douairiere Van Someren  
 van Vrijenes scavoir. Un contract dettes de la guerre au principal de 
 quatre mille livres constitué au profit de la Veuve Van Someren, devant 
 mr Regnault, qui en a la minute, et son confrere, Notoire a Paris, 
 le trois Juin mille sept cent soiscante neuf noté produisant deux 
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 cent livres de rente, reduite a cent livres. 
 Un autre contract d’annuitees au principal de quatre mille cinq 
 cent livres, noté 8368 produisant deux cent vingt et cinq livres de 
 rentes reduite a cent douze livres dix sous. 
 Et deux autres contracts de meme nature Notes 8369 et 8370 au 
 principal, chacun de quatre mille livres, produisant chacun deux 
 cent livres de rentes, reduites a cent livres. 
 Les dits trois contracts constitués comme le premier. 
 lequel transport des quatres susdits contract, nous Bourguemaitres 
 Echevins Conseillers susdits avons acceptés pour la Demoiselle Van  
 Westervelt D’Essenburg a leftet de pouvoir la dite Demoiselle jouir des 
 rentes en toute propreté, comme chose lui appartenante, ainsi que 
 les arrerages qui se trouvent dus. 
 Certifions aussi nous Bourguemaitres Echevins et Conseillers susdits 
 que suivant les loix, et usages de cette ville, les Executeurs teatamen- 
 taires peuvent vendre ceder et transporter les biens des successions, 
 et que leur mission dure jusqua ce que les successions soient liguirdeés, 
 et en outre les testamens ne sont sujets a aucune formalité 
 de Justice. 
 Declarons enfin nous Bourguemaitres Echevins et Conseillers susdits, 
 que dans cette ville ni a quatres lieues de distance il ne reside aucun 
 Ministre pour la France. fait le 7 avril 1788. 
Geregistr. ten prothoc: Voor Van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Hendrik Groenewoud, 
van bezwaar Rubr.  dewelke bekende wel en deugdig schuldig te wezen aan Hermanus Lunterbos 
de Bruggestraat Fol. 100.  en Hendrina van Selen Echtel; of derzelver regt verkrijgende, een summa 
 van ses honderd Gulds, spruitende uit hoofden van gereede aan hem Compart 
 toegetelde penningen, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met drie en een halve Gulden van ieder honderd, waar van ’t eerste zal 
 verschenen zijn heden over een jaar, en zo vervolgens tot de volkome aflosse toe, 
 welke jaarlijksch zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden te voren opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind de Compart zijn persoon en goederen, stellende 
 tot een speciaal onderpand zijn huis en erve staande in de Brugge- 
 straat tusschen de huizen van Paulus Mooijen ter eenre, en van 
 geldschieteren ter andere zijde, en mede ex super abundanti bij parate 
 executie en aanhering te verwillekeuren ( van welker kragt de Compart 
 verklaard volkomen geïnformeerd te wezen ) zulks doende kragt dezes alle 
 zijne gereede goederen, zo tot de winkel behorende, als anderzints, om 
 daar aan bij manquement van betaling van capitaal of interest 
 ’t zelve kost en schadeloos te kunnen verhalen, met renunciatie 
 van alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, onder 
 submissie als na regten. Harderwijck d. 10 April 1788. 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvancks regt is de Heeren R. Forsten en P. Wijnstok, voor ’t erf en sterfhuis 
 van Mevrouwe Johanna de Gorter, in leven Weduwe van wijlen den Heer 
 Louis Elzevier, des beloofde de Heer Isaac Johannis Elzevier, zoon eenige 
 en universele Erfgenaam van wijlen gem: Mevrouwe de Wed: Elzevier, 
 de voorsr: Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. Actum d. 11 April 1788. 
 
 Compareerden voor ons Ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck 
 Gerrit Beerzen Joosten en Beertje Jans van den Bree Echtel: met ons gaande 
 en staande, en hun verstand en uitspraak ten vollen magtig, en ver- 
 klaarden uit onderlinge liefde en genegenheid malkanderen, en 
 de een den anderen te legateren en bemaken doende zulks reciproce 
 kragt dezes het vrugtgebruik van hunne respective gereede en 
 ongereede goederen, ten einde de langstlevende dezelve zijn of haar 
 leven lang na tugtregten zal kunnen gebruiken buiten 
 iemands bespiering. 
 Daar benevens zal het de langstlevende van hun vrijstaan de 
 goederen te mogen verkopen en transport in forma te doen, 
 Zodanig dat dezelve aan de eene helft der koopspenningen behoud 
 den vollen eigendom, om dezelve tot zijn of haar substentie 
 te kunnen inpenderen, behoudende aan de overige helfte dier 
 koopspenningen de tugt onverkort. 
 begerende dat deze als hunne laatste en uiterste wille na 
 dode des eerst stervende als testament, legaat, codicil, of zoals 
 best na regten zal kunnen bestaan, agtervolgt zal worden. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 d. 11 April 1788. was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend. 
 J.B. de Vries. J.H. van Erckelens. onderstond geregistreerd in het 
 Recognitieboek der stad Harderwijck getekend J.C.F. de Vries. secr: 
 
 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvancks regt is, Roelof Jagers en Gerrit Knippenberg 
 voor het erf en sterfhuis van wijlen Mechtelt Hendriks, Wed: van 
 Teunis van Asselt, des beloofde Willem Roest voor zigh, en als de rato 
 caverende voor zijne andere mede Erfgenaamen de voorsr Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is. Actum d. 25 April 1788. 
 
 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
 Cornelis Arentzen, zigh willende veranderzaten, en bekende in tegenwoordig- 
 heid van Willem Arentzen en Theunis Aartzen Foppen, als door de 
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 Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden aan zijn vier 
 onmondige Kinderen met naamen, Jannetje Corneliszen, Hendrik  
 Corneliszen, Jan Corneliszen, en Petertje Corneliszen bij wijlen 
 Annetje Jans ehelijk verwekt, voor Moeders versterf bewezen te 
 hebben, navolgende goederen. 
 Een mat hooijland op de Glinde 
 Een half mat aan de Schoumansweg. 
 Twee en drie vierde mat op de Oostermehen. 
 
 Een Zilver oorijzer 
 Een Zilvere punthaak 
 Twee Zilvere haaken 
 Een boek met Zilver 
 Een Zilvere haak 
 Ses lakens 
 Een Tafellaken 
 Twee sloopen 
 Vijf wolle rokken 
 Drie blaauwe schorteldoeken 
 Vijf mouwen. 
 Twee wolle jakken 
 Een zijde rok 
 Twee keurslijven. 
 Twee paar boordmouwen 
 Een onderste 
 Drie mutzen 
 Een neusdoek. 
 Twee mans hembden. 
 Welke goederen zullen gegeven worden in bewaring van voorñ: Voogden 
 Verders nogh aan gem: vier Kinderen een summa van twee honderd 
 tien Gulds vijftien stvs, van welke som Hendrik, Jan en petertje ieder 
 f 29 boven Jannetje vooruit moeten trekken, nadien laastgem: thans 
 een Zilvere beugel en een boek met zilver beslag heeft ontfangen, 
 ’t welk zamen getaxeerd is op f29=:=: Zullende aan een ieder, zodra die 
 meerderjaarig is, zijn portie van een en ander worden uitgekeerd, waar voor 
 de Compart verbind zijn persoon en goederen hebbende en toekomende. 
 Des beloofde hij de Kinders te zullen laten leren wat tot een 
 behoorlijke kostwinning behoord, en tot hunne mondige dagen te 
 zullen kleden en reden, en verders van ’t nodige voorzien, ook 
 alle lasten van den boedel op zigh te nemen. 
 Hier waren mede te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus bij ons getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck 
 d. 27 April 1788. 
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 Voor Boonen en Van Cooth Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
 Sara van Velen, zigh willende veranderzaten, en bekende in tegenwoordig- 
 heid van Albert Hamminck en Peter van Loenen, als door de Heeren van 
 de magistraat aangestelde Voogden, aan haar onmondig Kind genaamd 
 Margarita Johanna, bij wijlen Evert Peterzen Modderkolk ehelijk verwekt, 
 voor Vaders versterf bewezen te hebben een summa van twintig Gulds, 
 welke betaald zullen worden, zodra dezelve meerderjarig zal zijn, en 
 beloofde zij haar kind te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke 
 kostwinning behoord, en tot haar mondige dagen te zullen kleden 
 en reden, en verders van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van 
 den boedel op zigh te nemen. 
 Hier voor verbind de Comparante haar persoon en goederen, en 
 waren hier mede te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus bij ons getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck den 29 
 April 1788. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck, 
 Lubbertje Felix Huisvrouw van Willem de Wijs, met ons gaande en 
 staande, en zijnde haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, 
 dewelke verklaarde te legateren, bespreken en bemaken, zulks 
 doende kragt dezes, aan Metje de Wijs, Dogter van gem: haar 
 Eheman, bij wijlen Margarietje Gerrits in eerste huwelijk geprocreëerd, 
 een summa van twee honderd Guldens ad 20 stvs ’t stuk, dewelke 
 na dode van Comparante uit haar goederen aan haar zullen moeten 
 uitgekeerd worden, begerende dat deze zal gelden als testament 
 legaat, codicil, ofte zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 den 30 April 1788 was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekend, J.B. de Vries. J.H. van Erckelens. Onderstond geregistreerd 
 in ’t recognitieboek der stad Harderwijck d. 30 April 1788. getekend. 
 J.C.F. de Vries. 
 
 Voor Van Cooth en Huijsman Schepenen compareerden Willem Zegers 
 en Johanna Jakken Echtel:, dewelke verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan hunne Zuster Cornelia Zegers, weduwe van Dirk  
 Janzen, en haare Erven, een derde part in een huis staande buiten de 
 hooge bruggepoort aan de linkerhand in ’t uitgaan, waar van de overige 
 twee derde parten aan gem: hunne Zuster toebehoren, doende ’t zelve huis 
 aan een uitgang aan de stad 15 strs, en ordinaris straat en schoorsteengeld, 
 en zulks voor een summa van drie honderd en tachtig Gulds, waar 
 van Comparantn bekennen voldaan te zijn, belovende voorsr huis te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van afte doen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum Har- 
 derwijck den 30 April 1788. 
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 Voor Van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Otje van Luijk 
 Wed: van Aart Mulder, dewelke bekende in optima Juris forma te consti- 
 tueren, en volmagtig te maken, zulks doende kragt dezes den Heer mr 
 Charles Bavius de Vries, generalijk, om alle zaaken van Comparante, welke 
 binnen deze stad en schependom mogten voorvallen, waar te nemen, 
 specialijk om alle haare boekschulden in te vorderen, de penningen te 
 ontfangen, van zijnen ontfang quitantie te passeren, ook te mogen 
 accorderen, conpromitteren en transigeren, de onwilligen tot betaling 
 door middelen van regten te constringeren, alle termijnen van regten 
 te observeren, en tot de finale en definitive sententie en executie incluis, 
 en verders alle zaaken tam ad lites quam ad negotia te handelen, 
 te doen en te verrigten, zo als des Geconstitueerdens goede raad gedragen 
 zal, en Comparante zelfs zou kunnen en vermogen te doen, en schoon 
 een ampeler volmagt gerequireerd wierd, zo wil de Comparante dezelve 
 mids deze voor geïnsereerd gehouden hebben, alles met magt van 
 substitutie en belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde ten allen 
 tijden gehouden en verpligt aan Constituante te doen behoorlijke 
 rekening, bewijs, en reliqua. Actum Harderwijck d. 30 April 1788. 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Marten Basterd Schipper 
 alhier, en verklaarde bij dezen te hebben verkogt en over zulks 
 in vollen eigendom overtegeven aan Adrianus Paap wonende in 
 Ramsdonk, zijn schip of wel het hol van het schip met zijn 
 zweerden alleen zonder daar bij iets meer te hebben verkogt, en de 
 zulks voor een summa van seven honderd Gulds, daar van de 
 Comparant bekende voldaan te wezen, en daarom geen regt meer 
 aan hetzelve te hebben, maar in tegendeel ’t zelve in volkome 
 eigendom overtegeven met de bijlbrief daar toe gehorende onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 2 Maij 1788 
 
 Voor Huijsman en Schot Schepenen compareerde Juffer Helena Apeldoorn, 
 dewelke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven 
 van Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Echtel: en hunne Erven, 
 een schuur zijnde een bokkumhang staande binnen deze stad in de Rabbelstraat, 
 tusschen ’t huis van Comparante ter eenre, en dat van Rijer den Groote 
 ter andere zijde, en zulks voor een summa van vijf honderd Gulds, 
 waar van de Compare bij dezen bekend voldaan te zijn, belovende voorsr: 
 schuur te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding (welke jaarlijksch ordinaris bedraagd in twee posten 18 st. 12 peñn: 
 en 19 st: 10 peñn: dus zamen f 1=18-6) over 1786, en ’t straatgeld tot 
 1e Maij 1788 daar van af te doen, als erfkoops regt is, onder verband en submis- 
 sie als na regten. Actum Harderwijck d. 26 April 1788. 



 
758

ORAH 155  1788 fol. 374 
 
NB: deze volmagt is terug  Den 7 Maij is de secretaris door de Heeren De Vries en Van Erckelens Schepenen 
gekomen, en een andere  geäuthoriseert een volmagt af te geven, waar bij de Heer H. van Westervelt 
gepasseert zie Fol 376  den Procureur Forsten en A. Blaauw te Arnhem qualificeerd, om te pijnden 
 aan alle de goederen van wijlen Mevrouwe de Douariére Van Zwartzenburg, 
 Waar van door de groote haast geen tijd was een minute te vervaardigen. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Bartus  
 Volten en Tetjen de Vries Ehel: tutore marito, en verklaarden op d. 
 16 Febr. 1788 in ’t openbaar in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, ende kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven 
 van Beert Hendrikzen, en Aaltje Hendriks Ehel: ende haare Erven. 
 Een kamp zaaijland met zijn houtgewasch in dezer stads schependom 
 gelegen op de laage vaaren, naast ’t land van Wijne Willems Erfgen:, 
 schietende t’eindens aan de Hierderweg, in pagt gebruikt wordende 
 bij Jannetje Reijers, Wed: Lubbert Hop, doende dit perceel in jaarlijksche 
 ordin: veponding zonder stads stuivers in twee posten, als een ad f2=2=8 
 en de andere f:=13=14, dus f 2=16=6, voords met alle des zelfs verdere lusten 
 lasten en geregtigheden, zullende de pagt van dit laatste jaar met 
 Martini 1788 komende te verschijnen bij koperen getrokken worden, 
 ende zulks voor een summa van drie honderd negen en taghtig guldens 
 vrij geld, daar van de Comparn bekenden voldaan en betaald te zijn, 
 belovende over zulks voorsr parceel te wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verpondinge tot over den jare ordin: 1786 incluis, 
 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. actum d. 9 Maij 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten en Tetjen 
 de Vries Ehel: tut: mar: en verklaarden op den 16 Febr. 1788 in ’t openbaar in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, ende kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan en ten behoeven van Peter Hesse en Marija Smeenk 
 Ehel: ende haare Erven. 
 Twee math hooijland in dezer stads schependom gelegen op de Lange 
 Elle, waar aan geland is ’t land van de Kerken Raadsbeurs alhier, en dat 
 van de Wed: Peter Johannisse, en bij Dirk Jacobzen in pagt gebruikt worden- 
 de, doende dit perceel in ordin: Jaarlijksche verponding zonder stads stuivers 
 f1=4, voords met al des zelfs verdere lusten lasten en geregtigheden, zullende 
 de pagt van dit laatste jaar met Petri 1789 komende te verschijnen ad f 16 
 bij koperen genoten worden, ende zulks voor een summa van drie honderd 
 vijf en vijftig Gulds vrij geld, daar van de Comparanten bekenden voldaan en 
 betaald te zijn, belovende over zulks voorsr perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den Jaare ordin: 1786 
 incluis daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum den 9 Maij 1788. 



 
759

ORAH 155  1788 fol. 374vso 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten 
 en Tetjen de Vries Ehel: tut: mar:, en verklaarden op den 16 Februarij 
 1788 in ’t openbaar in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 ende kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven van 
 Willem Peterzen, en Gerritje Willems Ehel: ende haare Erven. 
 Een erfje bestaande in huis hof schuur en houtgewasch daar bij zijnde, 
 de Hofstee genaamd, kennelijk gelegen in dezer stads schependom 
 Buurschap Hierden, naast ’t erve de Podt, zo en als ’t zelve bij Dirk  
 Jacobzen in huur of pagt bewoond en gebruikt word, doende dit perceel 
 in ordin: jaarlijksche verponding zonder de stads stuivers f 1=6=8, en 
 is smallen trendpligtig, voords met al des zelfs verdere lusten, lasten, 
 en geregtigheden, zullende de pagt van dit laatste jaar met Petri 1789 
 komende te verschijnen ad f 25 bij Koperen genoten worden, ende zulks 
 voor een summa van negen honderd vijf en seventig Guldens vrijgeld, 
 daarvan de Comparanten bekenden voldaan en betaald te wezen, 
 belovende over zulks voorsr. perceel te wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding over den jaare ordin: 1786, en 
 Heerdstedegeld tot ulto Junij 1787 incluis daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum d. 9 Maij 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten en Tetjen  
 de Vries Ehel: tut: mar:, en verklaarden op den 16 Februarij 1788 in ‘t 
 openbaar in een vaste en stedigen erfkoop te hebben verkogt, ende 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven van 
 Reijnt Peterzen en Evertje Tijssen Ehel:, en haare Erven, een akkertje 
 zaaijland gelegen in ’t schependom dezer stad Buurschap Hierden in 
 Luntermans enck, leggende tusschen ’t land van de Wed: Lubbert  
 Janzen, en schietende t’eindens aan de Graskamp bij Gangolf Janzen 
 in pagt gebruikt wordende, die ’t zelve tot Martini 1789 in pagt moet 
 blijven behouden jaarsch voor f 6=:=, waar van de pagt de laatste twee 
 jaaren, zullende komen te verschijnen Martini 1788 en Martini 1789 
 bij Koperen genoten worden, doende dit perceel in ordin: Jaarlijksche 
 verponding zonder stads stuivers f :=5=: en voords met al des zelfs verdere 
 lusten lasten en geregtigheden, ende zulks voor een summa van 
 twee honderd Gulden vrijgeld, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
 en betaald te zijn, belovende over zulks voorsr: perceel te wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over 
 den Jaare ordin: 1786 incluis daar van af te doen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum d. 9 Maij 1788. 
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 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten en 
 Tetjen de Vries Ehel: tut: mar:, en verklaarden op d. 16 Febr: 1788 in ‘t  
 openbaar in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, ende 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven van 
 Aaltje Jans Weduwe Jacob Peelen en haare Erven, een kamp zaaijland 
 gelegen in ’t Schependom dezer stad, Buurschap Hierden, genaamd den 
 Ossenkamp bij de Lokhorst, en aan den laagen enck, waaraan geland 
 zijn Mevrouwe de Weduwe wijlen Burgr Van de Graaff, en de Weduwe 
 Lubbert Gerritzen, bij de Weduwe Jan Jeijen in pagt gebruikt 
 wordende, doende dit perceel in ordin: jaarlijksche verponding zonder 
 stads stuivers f 1=:=: voords met al des zelfs verdere lusten en lasten, 
 regten en geregtigheden, zullende de pagt van dit laatste jaar 
 met Martini 1788 komende te verschijnen ad f 13=: bij de Koperen genoten 
 worden, ende zulks voor een summa van vijf honderd vijf en twintig 
 Gulds vrijgeld, waar van de Comparanten bekenden voldaan en betaald 
 te zijn, belovende overzulks voorsr perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare ordin: 
 1786 incluis daar van afte doen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na regten. Actum d. 9 Maij 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Petrus Bartus Volten en Tetjen 
 de Vries Ehel: tut: mar:, en verklaarden op d. 16 Febr. 1788 in ’t openbaar in 
 een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, ende kragt dezes te 
 cederen transporteren aan en ten behoeven van Aaltje Jans, Weduwe 
 Jacob Pelen, en haare Erven, twee math hooijland in dezer stads 
 Schependom gelegen op de Oostermehen, waar aangeland zijn Jan  
 Peterzen, en de Weduwe Lubbert Gerritzen, bij Peter Lubbertzen Hop 
 in pagt gebruikt wordende, doende dit perceel in ordin: jaarlijksche 
 verponding zonder stads stuivers f 2=7=14, voords met alle des zelfs verdere 
 lusten lasten, en geregtigheden, zullende de pagt van dit laatste jaar 
 met Petri 1789 komende te verschijnen ad f 16 bij Koperen genoten 
 worden, ende zulks voor een summa van ses honderd een en negentig 
 Gulden vrijgeld, waar van de Comparanten bekenden voldaan en betaald 
 te zijn, over zulks belovende voorsr perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding over ordin: 1786 incluis 
 daar van afte doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum d. 9 Maij 1788. 
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 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten en Tetjen  
 de Vries Ehel: tut: mar: en verklaarden op den 16 Februarij 1788 in ’t openbaar 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, ende kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan en ten behoeve van Peter Lubbertzen Hop 
 en Grietje Peters Ehel: en haare Erven, de halfscheid van een kamp 
 zaaijland in dezer stads Schependom gelegen op de laage vaaren, 
 waar van de wederhelft toebehoord Jannetje Rijers Wed: Lubbert Hop 
 (onafgedeeld) leggende langs ’t land van Arent Hendrikze, geheel in 
 pagt gebruikt wordende bij Cornelis Janze, die ’t zelve tot Martini 1788 
 in pagt moet blijven behouden, zullende de pagt van dit laatste jaar 
 zijnde voor geheel f 13=:=:, en dus voor de helft f 6=10=: bij Koperen genoten 
 worden, doende deze halfscheid in ordin: jaarlijksche verponding zonder 
 de stads stuivers f 1=1=4 voords met alle des zelfs verdere lusten, lasten 
 en geregtigheden, ende zulks voor de summa van twee honderd een en 
 vijftig Gulds vrijgeld, waar van de Comparanten bekenden voldaan en 
 betaald te zijn, over zulks belovende voorsr perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding over den jare ordin: 1786 incluis 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
 regten. Actum den 9 Maij 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten en Tetjen 
 de Vries Ehel: tut: mar:, en verklaarden op den 16 Februarij 1788 in ’t openbaar 
 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, ende kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan en ten behoeven van Peter Lubbertzen  
 Hop en Grietje Peters Ehel: en haare Erven, ongeveer een schepel zaaij- 
 land gelegen in dezer stads Schependom aan den boven enck in Hierden 
 op den Duijnen, waar aangeland zijn Gerrit Reijersen en de Weduwe 
 van Peter Johannissen, bij Gerrit Cornelissen in pagt gebruikt wordende, 
 doende dit perceel in ordin: jaarlijksche verponding zonder stads stuivers 
 f :=4=4 voords met des zelfs verdere lusten, lasten, en geregtigheden, zullende 
 de pagt van dit laatste jaar met Martini 1788 komende te verschijnen ad f 3=: 
 bij Koperen genoten worden, ende zulks voor een summa van 
 negentig Guldens vrijgeld, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
 en betaald te zijn, belovende over zulks voorsr: perceel te wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jaare 
 ordinaris 1786 incluis, daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum d. 9 Maij 1788. 
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 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerde onze mede Raadsvriend 
 de Heer Heribert van Westervelt, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme te constitueren en magtig te maken de Heer Jan Strickers, procu- 
 reur te Arnhem, om namens de Heer Compart bij pijndinge of op zodane 
 andere wijze als het raadzaamste zal oordelen te procederen, of de bereids onder- 
 nomene procedures mede te vervolgen op de gereede en ongereede, zo allodiale 
 als feudale goederen, die door wijlen de HWGeb: Vrouwe Douariere van den 
 HWGeb: Heer: M.O. thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, gebore van Ghendt, 
 en haar HWGeb: Heer Zoon Jr Wilco thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, 
 in leven Grietman van Wonzeradeel, alnu mede overleden, in dezen quartier 
 van Veluwen hebben bezeten en nagelaten, om daar door te bekomen restitutie 
 en voldoening van een summa van twaalf duisend Guldens met de interesse 
 voor zo verre die daar op bereids zijn, en tot de tijdelijke aflosse toe zullen 
 komen te verschijnen benevens de bereids aangewende en verdere aan te 
 wendene kosten, voords de procedure zo op de gereede als de ongereede 
 allodiale als leengoederen tot de distractie en volkome executie, tot ’t nemen 
 van de possessie, en ’t maken van een volledig verwin derzelve incluis 
 met den aankleven van dien tot den uiteinde toe, na costume locaal te 
 volvoeren, en daar omtrent te doen en te observeren al ’t geene na stile 
 en practijk zoude behoren geöbserveerd en verrigt te worden, en door den Heer 
 Compart zelve praesent zijnde zoude kunnen en moeten gedaan worden, 
 schoon in een of andere opzigte een nadere qualificatie of volmagt mogt 
 worden gerequireerd, die den Heer Compart deze voor geïnsereerd en gegeven 
 wil hebben gehouden, mids dat de Geconstitueerde van zijn verrigting 
 zal moeten doen behoorlijke verandwoording, alles met magt van substitutie 
 van een of meer, en onder belofte van approbatie, ratificatie en indemniteit, 
 en verdere na regten gewoonlijke clausulen. Actum d. 13 Maij 1788 
 
 Voor Boonen en De Vries Schepenen compareerde de Heer Arnoldus Franciscus  
 van Rosendael in qualiteit als Volmagtiger van Johannes Arnoldus Zikken 
 en Anna Maria Zikken, vermogens volmagt d. 20 Februarij 1782 voor 
 Burgemeesteren Schepenen ende Raad dezer stad gepasseerd, aan ons vertoond, 
 dewelke verklaarde q.p. in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Dirk Wouters 
 en Hendrica van der Ham Echtel: en hunne Erven, een hof leggende buiten 
 deze stad in een gang aan de oude touwbaan, tusschen den hof van J.  
 Gelderman ter eenre, en die van Hendrik van der Horst ter andere zijde, 
 doende jaarlijksch aan ordinaris verponding buiten de stads stuivers in twee 
 posten f 1=2=4 en 5 st: 6 peñn: dus zamen f 1=7=10, en zulks voor een summa 
 van twee honderd vijfentwintig Gulds vrijgeld, daar van de Compart in 
 zijn voorsr qualiteit bekend voldaan te zijn, belovende gem: hof te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over 
 1786 incluis daar van afte doen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na regten Actum den 14 Maij 1788. 
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 Voor De Meester en Schot Schepenen compareerde Wouter Gerritzen  
 voor hem en namens zijn onmundige kinderen, daar toe speciaal 
 geäuthoriseerd door de WelEd: Gr: Agtbare Heeren van de Magistraat 
 dezer stad, vermogens appointement d.d. 11 Maij 1787, dewelke verklaarden 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop publijcq te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Aart Roest 
 en Woutertje van Leuwen Echtel: en haar Erven een huis en erve 
 staande en gelegen binnen deze stad in de Valkestraat naast het 
 huis van Jan Hendrik Hulsink ter eenre, en dat van Hermannus  
 van Kleeff ter andere zijde, op een ordin: jaarlijksche verponding, 
 behalven de stads stuivers van f 1=5=8, straatgeld f 1=:=:, ende zulks 
 voor een summa van een honderd en dertig gulden vrij geld, waar van 
 de Compart bekend voldaan en betaald te zijn, belovende over zulks 
 voorsr: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 ordin: verponding over de njare 1785, straat en haardstedegeld d. 1 maij 
 1787, daar van af te doen als erfkoops regt is. Actum d. 21 maij 1788. 
 
Geregistr: ten prothocolle  Voor Van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compa- 
van bezwaar Rubr: Schoema-  reerde Willempje Everts, zigh willende veranderzaten, en bekende in 
kersstraat Fol. 260 vso  tegenwoordigheid van Gijsbert Mulder en Cornelis Olthuisen, als door de Heeren 
                             van de Magistraat aangestelde Voogden, aan haar drie onmondige Kinderen met 
 naamen Maria, Evert, en Gijsje bij wijlen Gijsbert van Uchelen    
 ehelijk verwekt, voor vaders versterf bewezen te hebben ieder een summa 
 van een honderd Gulds, welke betaald zullen worden, zodra de jongste 
 meerderjarig zal zijn, waar voor de Comparante verbind haar persoon en 
 goederen, en in spetie het huis bij haar bewoond wordende, staande 
 in de Schoemakersstraat naast ’t huis van Comparante ter eenre, 
 en dat van Willem Fijnvandraat ter andere zijde. 
 des beloofde zij de Kinders te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke 
 kostwinning behoord, en tot hunne mondige dagen te zullen kleden en 
 reden, en verders van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel 
 op zigh te nemen. 
 Hier waren mede te vreden de voorñ: Voogden. aldus bij ons getekend en 
 geäpprobeerd binnen Harderwijk d. 27 Maij 1788. 
 
 Voor De Meester en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden Hendrik  
 Hofstad en Johanna Gotenberg Echtel: dewelke verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en 
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 transporteren aan en ten behoeven van Toers Diesbergen en Grietje  
 Thijssen Echtel: en hunne Erven, een huis en erve staande en gelegen 
 binnen deze stad in de Donkerstraat tusschen ’t huis van Willem Roest 
 ter eenre, en de Bakkerije van Verkoperen ter andere zijde, en zulks 
 voor een summa van twaalfhonderd en vijftig Gulds, van welke summa 
 de Koperen een Obligatie zullen passeren ten behoeven van Hendrik van  
 der Horst en Jacomina Fok Echtel: onder verband van dit huis, welke 
 obligatie zal strekken in mindering van een capitaal groot agttien 
 honderd Gulds, welke Comparanten aan gem: Hendrik van der Horst en Vrouw 
 schuldig zijn, en waar voor dit huis en de Bakkerij waren verbonden, 
 Zullende Koperen voor hunne rekening nemen van de ordinaris 
 verponding ad f 5=6=4, waar mede dit huis en de Bakkerije zijn 
 bezwaart f 4=:=: en van ’t straatgeld bedragende in ’t geheel f 1=16=: f 1=:=: 
 belovende de Comparanten dit voorsr huis te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot Ulto December 
 1786, ’t schoorsteengeld tot ulto Junij 1788, en ’t straatgeld tot 
 primo maij 1788 daar van af te doen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na regten. Actum den 31 maij 1788. 
 
Geregistr. ten prothoc:  Voor De Meester en Van Cooth Schepenen compareerden Toers Diesbergen 
van bezwaar Rubr  en Grietje Thijssen Echtel: dewelke verklaarden opregt en deugdelijk 
Donkerstraat Fol: 17vso  schuldig te wezen aan Hendrik van der Horst en Jacomina Fok Echtel: 
 en hunne Erven de summa van twaalf honderd en vijftig Guldens, sprui- 
 tende uit den aankoop van een huis van Hendrik Hofstad staande in 
 de Donkerstraat tusschen ’t huis van Willem Roest ter eenre, en de 
 Bakkerije van gem: Hendrik Hofstad ter andere zijde, waar voor de Comparn de koops 
 penningen niet hebben betaald, maar aangenomen deze obligatie daar 
 voor te passeren in mindering van een capitaal groot agttien honderd 
 Gulds, welke gem: Hendrik Hofstad en Vrouw aan boven genoemde Hendrik 
 van der Horst en Jacomina Fok schuldig waren, nemende de Comparn aan 
 van bovengem summa jaarlijksch te zullen betalen een interest 
 van drie en een halve Gulden van ieder honderd, waar van ’t eerste 
 zal verschenen zijn heden over een jaar, zullende ’t de Comparantn 
 vrijstaan jaarlijksch in mindering van ’t capitaal af te betalen een 
 honderd Gulds, en de renten als dan pro rato mede vermindert worden, 
 verbindende de Comparantn tot securiteit van capitaal en interessen 
 hunne personen en goederen, en tot een speciaal onderpand ’t bovengem: 
 van Hendrik Hofstad aangekogte huis, om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien onder 
 submissie als na regten Actum den 5 Junij 1788. 
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 Voor Schot en Van Broeckhuisen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen, als voorvanks regt is, Roelof Koning en Gijsebert Fijnvandraat 
 voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Hendrik Groenewoud, en Anna Wittop 
 in leven Echtel:, des beloofden Rijkert Jan Apeldoorn, en Jan Koning 
 getrouwd met Stijntje Apeldoorn, beide Erfgenaamen van wijlen 
 gem: Hendrik Groenewoud en Anna Wittop voorsr Borgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is. Actum d. 10 Junij 1788. 
 
 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerden Rijkert Jan  
 Apeldoorn en Susanna Anna Boeduijnx Echtel: en Jan Koning en 
 Stijntje Apeldoorn Echtel:, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten behoeven van Andreas Stolte en Maria  
 Staals Echtel: en hunne Erven, een huis staande in de bruggestraat, 
 tusschen de huizen van Paulus Mooijen ter eenre en van Hermanus  
 Lunterbosch ter andere zijde, doende jaarlijksch aan ordinaris verponding 
 buiten de stads stuivers f 3=19=10, straatgeld f 1=:=; en ordinaris schoorsteengeld 
 en zulks voor een summa van veertien honderd vijftig Gulds, waar van 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsr huis te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over den 
 jaare 1786, ’t straatgeld tot primo maij 1788, en ’t schoorsteengeld 
 tot primo Julij 1788 daar van af te doen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum den 12 Junij 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Van Cooth Schepenen compareerden Vrouwe Alberta Appeldoorn 
 Wed: van wijlen onzen mede Raads vriend den Heer mr J.C. Huijsman, en de 
 Juffrouwen en Heeren Margarita, Albertus, Dithmar, Anna Maria, en 
 Cornelia Huijsman, te zamen Kinderen van gem: Vrouwe Alberta Appeldoorn 
 en wijlen den Heer J.C. Huijsman, en Hendrica Mol Ehevrouw van gem: Heer 
 Albertus Huijsman, dewelke verklaarden te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan Willem Zegers en Johanna  
 Jacken Echtel: en hunne Erven, een huis en erve, staande binnen deze 
 stad in de Schoemakers straat, naast het huis van de Kinderen van Cornelis  
 Buurman ter eenre, en dat van Leentje van Heerde Wed: van Adam van  
 Luijk ter andere zijde, doende ’t zelve in ordinaris verponding zonder stads 
 stuivers f 3=2=8, straatgeld f 1=:=:, en ordinaris schoorsteengeld, en zulks 
 voor een summa van agt honderd vijf en twintig Gulds, waar van de 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsr huis te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van af te doen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum den 
 14 Julij 1788. 
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 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Hendrik  
 Magré en Johanna Berends Echtel: dewelke verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en trans- 
 porteren aan Fredrik Tribbeler en Gerritje Jans Nieuwenhuis Echtel: en 
 hunne Erven, een huis en erve, staande binnen deze stad in de Burgstraat, 
 op de hoek naast ’t huis van Dirk Ebbe, doende in ordinaris verponding 
 zonder stads stuivers f 2=6=10, straatgeld f 1=:=:, en ordinaris haardstedegeld, en 
 zulks voor een summa van drie honderd dertig Gulds, waar van de Compa- 
 ranten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsr: huis te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1786, straatgeld tot 
 primo maij 1788, en haardstedegeld tot primo Julij 1788 daar van aftedoen, 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 d. 14 Junij 1788. 
 
 Voor Schot en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden Maria Lamans 
 Weduwe van Martinus Vastenouw, en verklaarde ingevolge contract van 
 d. 1 maij 1768 met wijlen haar man ingegaan, te hebben verkogt en 
 over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Marten  
 Albertsen en Hendrikjen Lamans Ehelieden, ende haare Erven, 
 een huis en erve staande en gelegen binnen deze stad in de groote 
 Marktstraat naast ’t huis van wijlen Cornelis Buurman ter 
 eenre en het Oliestraatje ter andere zijde, zo en als Koperen 
 ’t zelve reeds van den jaare 1768 bewoond en aanvaard hebben, ende 
 zulks voor een somma van twee honderd en sestig Gulden, daar van 
 de Comparante bekende voldaan te zijn, en den laatsten penning 
 met den eersten bij paijen te hebben ontfangen, doende in twee posten 
 in ordinaris verponding, behalven de stadsstuijvers als eens f 1=15=2 en 
 f 1=10=10 te zamen f 3=5=12, belovende over zulks voorsr: perceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt in spetie de 
 verponding over den jaare 1786 daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie en renuntiatie als na regten. Actum den 
 17 Junij 1788. 
 Voor Van Cooth en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden Hermen Tapper 
 en Eva Terlet Echtel: dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en transporteren aan Willem  
 Claver en Hendrikje Bot Echtel:, een huis en erve, staande binnen deze 
 stad in de Hoogstraat, naast ’t huis van Roelof Arentzen ter eente en 
 dat van de Weduwe Hendrik Brunesen ter andere zijde, en wel speciaal 
 op deze conditie, dat de planke schutting, tusschen de plaatzen van dit 
 getransporteerde perceel, en die van Bastiaan van Aken, schoon de posten aan 
 de zijde van eerstgemelde plaats staan, voor altoos tot lasten van Bastiaan 
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 van Aken zal blijven, ingevolge accoorden en handschrift van den 25 maart 
 1783, ’t welk aan ons is vertoond, en bij ’t transport zal worden overgegeven, 
 en zulks voor een summa van vijfhonderd Gulds vrijgeld, waar op de Comparanten 
 bekennen ontfangen te hebben twee honderd Gulds, zullende Koperen voor de 
 resterende drie honderd Gulds een obligatie passeren, en dezelve in dit huis 
 gevestigd worden, doende dit perceel in ordin: jaarlijksche verponding zonder 
 stads stuivers f 3=14=6 straatgeld f 1=:=: zullende de verponding worden 
 gezuiverd tot over den jaare 1786, straatgeld tot maij 1788, en ’t heerstedegeld 
 tot Julij 1788, belovende voorsr perceel te wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na regten. Actum d. 19 Junij 1788. 
 
Geregistr. ten proth: van  Voor De Vries en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden Willem Claver 
bezwaar Rubr: De Hoogstraat  en Hendrikje Bot Echtel:, dewelke bekenden wel en deugdig schuldig te 
Fol. 187vso  wezen aan Hermen Tapper en Eva Terlet Echtel:, of derzelver regt ver- 
 krijgende, een summa van drie honderd Gulds, spruitende uit hoofde 
 van resterende koopspenningen van een huis en erve, door Comparanten 
 van gem: Herman Tapper en Eva Terlet gekogt; welke onbetaald zijn 
 gebleven, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met 
 vier Gulds van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn 
 heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflosse toe, welke jaarlijksch 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden 
 te voren opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand ’t bovengem: aangekogte huis en erve, 
 staande binnen deze stad in de Hoogstraat, tusschen de huizen van Roelof  
 Arentzen en de Weduwe Hendrik Brunesen, om daar aan alle schade te 
 kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, onder verband en 
 submissie als na regten. Actum d. 20 junij 1788. 
 
Geregistr. ten prothoc:  Voor Van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Dirk Karssen en 
Rubr Snijderstraat  Geertje Timmer Ehelieden, dewelke bekenden wel en deugdig schuldig te 
Fol. 159 vso.  wezen aan André Stolte en Maria Staals Echtel: of derzelver regt 
 verkrijgende een summa van sestien honderd Gulds, spruitende uit 
 hoofde van gereede aan hun Comparanten toegetelde penningen tot hun 
 genoege ontfangen en genoten, aannemende dezelve te restitueren 
 over een jaar na dato dezes, met den interest van dien tegens vier 
 ten honderd in ’t jaar, en bij prolongatie gelijke interest, zullende ses 
 weeken voor de verschijndag de opzage moeten geschieden, of ’t capitaal 
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 telkens weder voor een jaar geprolongeerd gehouden worden, verbindende 
 de Comparanten hier voor hunne Personen en goederen, en tot een speciaal 
 onderpand een huis staande binnen deze stad op de hoek van de hondegats- 
 straat naast ’t huis van Hendrik van Daalen; zo als ’t zelve tegenswoordig 
 door Comparanten bewoond en gebruikt word. 
 En eindelijk bij deze mede ex supra abundanti met haaren vrijen 
 wille, na volkomen informatie van verwillekeurings kragt en 
 werkinge verbindende, en bij parate executie en aanhering verwille- 
 keurende, als doende zulks kragt dezes, alle haare gereede goederen, 
 geene van die uitgezondert, om alle hinder en schade daar aan te 
 verhalen, met renuntiatie van alle exceptien en uitvlugten den 
 inhoud dezes eenigzints contrarierende, in spetie die van ongetelde 
 gelden, onder submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 27 Junij 
 1788. 
 
 Voor De Vries en Schot Schepenen compareerde Vrouwe Maria Catharina  
 Kuijsten van Hoesen Weduwe van wijlen den Heer N.M. Klein, dewelke 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes 
 den Heer Lammert Wijk Junior te Amsterdam, om voor Comparante te 
 ontfangen de huurpenningen van haar portie in een huis staande binnen 
 gem: stad op de Kijzersgragt over ’t molepad, daar voor te quiteren, en 
 de rekening van administratie natezien, en accoord bevindende te approbe- 
 ren, als mede te concurreren tot den verkoop van ’t gemelde huis, ’t zelve voor 
 haar portie te transporteren, de koopspenningen te ontfangen, daar voor 
 te quiteren, en vrijwaring te beloven, en verders in alles Comparantes 
 zaaken waar te nemen, en daar ’t vereischt mogt worden haar persoon 
 te repraesenteren, zo in als buiten regten, de procedures tot de finale 
 en definitive sententie en executie incluis te vervolgen, ook te 
 mogen accorderen, coprometteren en transigeren, en voords bij alle 
 voorkomende gevallen te verrigten wat de natuur der zake en stilus 
 loci vereischen zal, en de Comparante zelfs praesent zijnde zou 
 kunnen mogen of moeten doen, en indien een ampeler volmagt in een 
 of ander geval gerequireerd mogt worden, zo wil Vrouwe Comparante 
 dezelve mids dezen voor geÏnsereerd gehouden hebben, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden 
 te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum d. 30 Junij 1788. 
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 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Jacobje Jacobs, 
 Weduwe en Boedelhoudersche van Hijmen Miggelsen, en verklaarde 
 in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar op d. 25 maart 1788 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan en ten ervelijken behoeven van Peter Geurtzen en Maartjen Klok 
 Ehel: een huis en erve staande binnen deze stad in den Oosterwijk met 
 de plaats daar agter, zo bij de Comparante laast zelfs bewoond is geweest, 
 doende in ordin: verponding behalven de stads stuivers f 1=18=2, straatgeld 
 f :=15=: en een uitgang aan de stad jaarsch f 1=:=, ende zulks voor een 
 summa van drie honderd en tagtig Guldens, daar van de Cpmparante 
 bekende voldaan te wezen, belovende over zulks voorsr: perceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, in zonderheid de 
 verponding over ordin: 1786, straatgeld tot maij 1788, uitgang over 
 1787, en ’t heerdstedegeld tot ulto Junij 1787 alles ingesloten daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, alles onder verband, submissie 
 en renunciatie als na regten. Actum d. 1 Julij 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Mooijen Schepenen compareerden Aart Roest en 
 Woutertje van Leuwen, dewelke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop uit de hand verkogt te hebben, en over zulks kragt dezes te 
 cederen en in vollen eigendom te transporteren aan Peter Stevens en 
 Berendina Arents Echtel: en haar Erven een huis en erve staande 
 en gelegen binnen deze stad in de Volkestraat naast ’t huis van 
 Jan Hendrik Hulsink ter eenre, en dat van Hermannus van  
 Cleeff ter nadere zijde, doende in ordin: Jaarlijksche verponding behalven 
 de stads stuivers f 1=5=8 straatgeld f 1=:=, ende zulks voor een summa 
 van twee honderd en twintig Gulds vrijgeld, waar van de Comparanten 
 bekennen voldaan en betaald te zijn, belovende over zulks ’t voorsr perceel 
 te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de ordin: verponding 
 over den Jaare 1786 straat en heerdstedegeld maij 1788 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is. Actum Harderwijck d. 3 julij 1788 
 
 Voor De Vries en Schot comperands compareerde de Heer en mr 
 J.H. Apeldorn onze mede Raads Vriend Verwalter Rentmeester van Veluwen, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren, en volmagtig 
 te maken, doende zulks kragt, ende mids dezen den Heer en mr E.G. Ardesch, 
 Advocaat alhier, ten einde om namens den Compart ’t zij in der minne, ’t zij 
 met middelen regtens in te vorderen alle zodane restanten, zo wegens negotie, 
 als wegens het voorsr Rentampt zo voor zigh zelfs, als mede als het regt 
 verkregen hebbende van zijn Broeder Jacobus Apeldorn, in leven Verwalter 
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 Rentmeester van Veluwen als anders te goede en uitstaande zijn, 
 en voords in het generaal Comparants zaaken contra quoscumque 
 waar ter plaatze, dat het nodig zijn zal tam agendo quam defendendo 
 waar te nemen, en daar in alle termijnen van regten te respicieren, 
 decreten, en sententien te aanhoren, en de voordelige ter executie te 
 leggen, en wijders in het generaal alles te doen, en te verrigten  
 ’t geen de natuur der zaaken, en omstandigheden van dien vereisschen 
 zullen, en de Compart zelfs praesent zijnde zoude kunnen mogen of 
 moeten doen, en ofschoon tot het een en ander nadere procuratie 
 aan deze nodig mogte wezen, wilde de Compart het zelve alhier voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, voords penningen te ontfangen, en 
 daar voor te quiteren, alles met belofte van ratihabitie, en 
 indemniteit, mids doende van ’t een en ander behoorlijke rekening, 
 en verandwoording onder verband en submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 4 Julij 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Moojen Schepenen compareerde de Heer en mr J.H.  
 Apeldoorn onze mede Raads Vriend, Verwalter Rentmeester van Veluwen, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren 
 en volmagtig te maken, doende zulks kragt, ende mids dezen den Heer 
 en mr N. Vorster Scholtus des Ampts Epe, ten einde om namens den 
 Compart ’t zij in der minne, ’t zij met middelen regtens in te vorderen 
 alle zodane restanten zo wegens negotie, als wegens ’t voorsr: Rentampt 
 zo voor zigh zelfs, als mede als ’t regt verkregen hebbende van zijn Broeder 
 Jacobus Apeldoorn in leven Verwalter Rentmeester van Veluwen als anders 
 te goede en uitstaande zijn, en voords in ’t generaal Comparants zaaken 
 contra quoscumque, waar ter plaatze daar ’t nodig zijn zal, tam agendo 
 quam defendendo waar te nemen, en daar in alle termijnen van regten 
 te respicieren, decreten en sententien te aanhoren en de voordelige ter 
 executie te leggen, en wijders in ’t generaal alles te doen, en te verrigten 
 ’t geen de natuur der zaaken en omstandigheden van dien vereisschen zul- 
 len, en de Compart zelfs praesent zijnde, zoude kunnen mogen of moeten 
 doen, en alschoon tot het een en ander nader procuratie dan deze nodig 
 mogte wezen, wilde de Compart ’t zelve alhier voor geinsereerd gehouden 
 hebben, voords penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, alles met 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, mids doende van ’t een en ander 
 behoorlijke rekening en verandwoording, onder verband en submissie als 
 na regten. Actum Harderwijck d. 7 Julij 1788. 
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 Voor Schot en Moojen van Broeckhuisen Schepenen compareerden de Heer 
 en mr J.H. Apeldorn onze mede Raads Vriend, en Juffer Maria  
 Apeldorn als Eigenaaren van ’t erve klein coestapel onder Putten 
 gelegen; en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens 
 te constitueren en magtig te maken kragt dezes Gerrit Aartzen 
 en Steven Lambertus van de Sande Onderscholten te Putten; 
 te zamen en ieder in ’t bijzonder ten einde om namens Comparanten 
 te doen pijnden op en aan alle de gereede goederen actien en 
 crediten van Aalt Gosensen, en des zelfs Vrouw in voorsr ampte 
 ervintelijk, speciaal op ’t koorn op gezeide erve klein coestapel 
 gemaaid zijnde en ’t geen verder in voorsr ampte bevonden mogt 
 worden, ende zulks na regten te vervolgen, termijnen te respicieren, 
 ook zonodig inventarisatie en sequestratie te verzoeken, aanhering 
 en executie te erlangen, en de verkoping te dirigeren, ende dit alles 
 te concurrenter somma van f 115=5=8 wegens stedigheid van ‘t  
 erve klein coestapel voor hen uitgeschoten en betaald, die penñ 
 met de kosten daar toe aangewend te ontfangen en daar voor qui- 
 teren, en wijders te doen en laten geschieden ’t geen Compart 
 zelfs praesent zijnde zouden kunnen of moeten doen, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, mids Geconstitueerden gehouden 
 blijven te doen rekening en reliqua. Actum d. 9 Julij 1788 
 
Geregistr: ten prothocolle  Voor Schot en Van Broeckhuisen Schepenen compareerde de Heer en mr 
van bezwaar Rubr. Hoogstraat  J.H. Apeldoorn onze mede Raads vriend, en aangestelde Rentmeester over 
Fol. 178vso.  ’t convent van Munnikhuijsen en Rencum, en verklaarde onverkort 
 en ongepraejudicieert ’t stilswijgend hijpotheek volgens des Landsen 
 Quartiers resolutie en andersints den alingen quartiere en de Edele Mog: 
 Heeren gedeputeerde Staaten des Quartiers van Veluwen in de goederen 
 van den Rentmeester competerende voor de trouwe bediening van ’t voornoemde 
 Rentampt en voor alle schuldige restanten, die hij gedurende zijn 
 ontfangst mogte komen verschuld te worden, te verbinden zijn persoon en 
 goederen, geene van dien uitgezondert, voords compareerden Jufferen 
 Cornelia en Maria Apeldoorn, en verklaarden met en benevens den 
 Heer eerste Compart J.H. Apeldoorn, en alzo te zamen, tot een speciaal 
 verband en hijpotheek ter cause voorsr te verbinden haar eigendom- 
 melijk huis en erve, binnen deze stad in de Groote poortstraat staande, 
 met de schuuren daar bij, en agter staande, zo en als aan Haar pro 
 communi indiviso bij magescheid van d. 7 Junij 1788 is toegedeeld. 
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 Ten einde daar aan te verhalen alle agterstand, hinder, en schade, 
 als meergem: quartiere, ter cause van voorsr rentampt en derzelver bedieninge, 
 zoude mogen komen te lijden, renuntierende ten dien einde van alle 
 contrarierende exceptien, en submitterende alle questien ter cause van 
 voorsr rentampt of te ontfangen, of uitgevende penningen, ofte 
 daar op te volgen executien, manniere, en vervolg, volgens resolutie daar 
 van zijnde, geene van dien uitgezondert, die tusschen den meergemelde 
 quartiere, en hem Compart vallende, die Judicature en kennisse van 
 de Ed: Mog: Heeren Ordinaris Gedeputeerden, om daar in onvermindert die 
 Judicature H: EdMog: alleen competerende finalijk en zonder provocatie 
 appel revisie, of andersints te mogen erkennen, met belofte het 
 gewijsde te zullen nakomen en agtervolgen gelijk eene sententie bij 
 den hoogsten appellations Rigter gewezen. 
 Belovende de eerste Compart de twee laatste Comparanten des wegens 
 ten allen tijde te zullen guaranderen als regt is. 
 Alles met submissie van der Comparantr Personen en goederen aan 
 de Judicature van den Wel: Ed: Hove van Gelderland, en alle andere 
 Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten met nogmalige belofte, om ten 
 allen tijde op gesinnen van gemelte Heeren Gedeputeerden nadere 
 en andere borgtogt te praesteren. Actum Harderwijck d. 10 Julij 1788. 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Gerrit Coopsen, en Berend  
 Kok Timmerman, en Metzelaars Baazen binnen deze stad woonagtig, dewel- 
 ke verklaarden ter instantie van den Heer en Juffrouwen mr J.H. Apeldoorn 
 onze mede Raads vriend, als mede Cornelia Apeldoorn en Maria Apeldoorn, 
 met alle attentie opgenomen en nauwkeurig geëxamineerd te hebben, 
 een huis en erve met een schuur daar naast, staande in de Groote 
 poortstraat binnen deze stad, naast Jan Volte ter eenre, en de Roomsche 
 kerk ter andere zijde, als mede de schuuren daar agter aan de Groote 
 poorter Brink mede als voren bekend, welke volgens aan ons gedane 
 verklaring aan den voorsr: Heer en Juffrouwen Apeldoorn in eigendom 
 zijn toebehorende. 
 voords dat Comparanten dezelve na haar beste kennis, en weten- 
 schap ter goeder trouw in alle opregtheid geäestimeerd hebben, 
 op een summa van 2800 Gls. 
 welke aestimatie door Comparanten zuiver, en opregt invoegen 
 hier voren gemeld gedaan zijnde, hebben de Comparanten 
 na voorgaande praeavisatie des eeds en zwaare straffe des mijneeds 
 deze haare aestimatie met solemnelen ede gesterkt. Actum 
 Harderwijck d. 10 Julij 1788. 
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 Voor Van Erckelens en Schot Schepenen compareerde Maria Hoefha- 
 mer mede Erfgenaame van haar Moeije Eisje Tellingen Wed: van Jan  
 Bitter, overleden te Haarlem, dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken zulks doende kragt dezes xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 haar zuster Hendrikje Hoefhamer, 
 Tellingen woonagtig te Haarlem, Executeur en mede Erfgename 
 xxxxxxxxxxxxxxxxx , om Comparantes interest wegens haar aangeërfde 
 portie te behartigen, en voor Comparante dieswegens alles te 
 verrigten, wat eenigzints vereischt mogt worden zo omtrent de 
 verdeling, ontfangst, uitgave, en in al wat Comparante praesent 
 zijnde dieswegens zelfs zou kunnen mogen of moeten doen, en 
 ofschoon een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo wil 
 de Comparante dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum d. 15 Julij 1788. 
 
Geregistr: ten prothoc: van  Voor Van Cooth en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden Kars Karssen en 
bezwaar Rubr: Merkt Fol. 287.  Mechtelt Jans Ehel:, dewelke bekenden wel en deugdig schuldig te wezen aan 
en Rubr: de Peperstraat of kleine Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel: of hun regt verkrijgende, een summa van 
Oosterwijk Fol. 335vso  twee honderd Gulds, spruitende uit hoofden van gereede aan hun Comparanten 
 toegetelde penningen, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vier Gulds van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn, heden 
 over een jaar, en zo vervolgens tot de volkome aflosse toe, welke jaarlijksch 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids elkander drie maanden voor de 
 verschijndag ’t capitaal opzeggende. 
 Hier voor verbinden de Comparanten hunne personen en goederen, en 
 stellen tot een speciaal onderpand ¼ part in een huis staande op de 
 Vismarkt, naast ’t huis van Berend Kok ter eenre en dat van Jan Drost 
 ter andere zijde: en ¼ part in twee huizen in den Oosterwijk, staande 
 naast elkander, hebbende ter eenre ’t huis van de Erfgenaamen van 
 Claas Foppen, en ter andere zijde ’t huis van Jan Volten; om daar 
 bij manquement van betaling van capitaal of interest ’t zelve 
 kost en schadeloos aan te kunnen verhalen, met renuntiatie van 
 alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie 
 als na regten. Actum den 18 Julij 1788. 
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 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden de Heer mr Johan  
 Cornelis Francois de Vries Secretaris dezer stad en vrouwe Mechtelt van Wester- 
 velt Ehel:, dewelke verklaarden te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes den Wel Ed Gestr Heer mr E.J. Ammon Scholtus des 
 Ampts Ede, om te cederen, transporteren en in vollen eigendom over- 
 te geven aan Berent Jans en Zwaantje Camphorst Echtel: wonende te 
 Wiessel, en aan Berend Janssen Blokhuijs en Janna Wichers Overbos 
 Echtel: een erf en goed zijnde allodiaal bestaande in huis, hof, berg, 
 schaapschot en schuurtje daar bij, met zijn opgaande boomen, houtgewas, 
 ongeveer 42 Schepels zaaijland en 2 bierels in de markt alles gelegen onder 
 de hooge Heerlijkheid ’T Loo Buurschap Wiessel, en nogh 1¼ morgen 
 hooijland aan de Wetering ( willende Comparanten egter niet gehouden 
 wezen aan de regte groote dezer landerijen ), en leggende ’t bovengem: 
 huis ’t naast bij dat van de Weduwe van Arent Camphorst en dat 
 van Lubbert Lubbert Peterzen, bezwaard met een jaarlijksche ordinaris 
 verponding zonder opstuivers ad f 16=8=4 en zulks met al zijn 
 lusten en lasten regt en geregtigheden ( blijvende ’t suikerbrood ’t welk 
 Comparanten jaarlijksch voor waterpagt trekken ten profijte van 
 Verkoperen ) welk een en ander Comparanten aan gem: Berend Jans en 
 Zwaantje Camphorst Echtel: verkogt hebben voor een summa van 
 vijftien honderd vijftig Gulds vrijgeld, op conditie dat ’t lopende 
 pagt jaar zedert Petri dezes jaars zal zijn ten voordele van Koperen, 
 en de verponding over den jaare 1786 ook door Koperen zal betaald worden, 
 van welke koopspenningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 qualificerende over zulks den Heer Geconstitueerde om daar voor te 
 quiteren, en te beloven aan Koperen dat perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 en daar omtrent alles te verrigten wat de Comparanten zelfs praesent 
 zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt vereischt wierd, willen de Comparanten ’t zelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteijt, en verband en submissie als na regten. Actum d. 9 Julij 1788. 
 Voor Van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Aron Samuels 
 en Brande Isacs Echtel:, dewelke verklaarden wegens opgenomen, en 
 ter leen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen, 
 aan de Heeren Jacob, Emanuel, en Benjamin Cohen, ende haare Erven, 
 een capitale somma van veertien honderd Guldens hollandsch 
 ad twintig stuivers ’t stuk. 
 Van welk capitaal de Comparanten aannemen, en beloven bij dezen 
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 alle jaar op de verschijndag, ( waar van de eerste op primo januarij 1790 
 zal verschijnen ) te zullen betalen een summa van drie Guldens van 
 ieder honderd Guldens, en dus jaarlijksch een summa van twee 
 en veertig Guldens, en daar mede van jaar tot jaar te continueren 
 tot de wezentlijke aflosse van voornoemde capitaal toe. 
 Tot securiteit van welk capitaal renten, en onverhooptelijk aan te 
 wendene kosten, de Comparanten bij dezen verklaren te verbinden haare 
 Personen en goederen. 
 En hebben de Comparanten wijders tot een nader securiteit van al ‘t 
 geen voorschreven is met haaren vrijen wille na volkomen informatie 
 van verwillekeurings regten kragt en werking van dien, verbonden, 
 en bij parate executie en aanhering verwillekeurd, doende zulks kragt 
 ende mids dezen, alle haare verdere gereede goederen, actien en crediten, 
 niets daar van uitgezondert, zo thans hebbende, als namaals ver- 
 krijgende, ten einde om daaraan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende de respective Comparanten ten dien einde 
 van alle exceptien, den inhoud dezes eenigzints contrarierende, 
 in spetie die van ongetelden gelde, alles onder verband en submissie als 
 na regten, Actum Harderwijck den 18 Julij 1788. 
 
 Voor De Vries en Van Cooth Schepenen loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is, Teunis Aartsen Foppen en Roelof Koning beiden 
 geërft en gegoedet voor ’t erf en sterfhuis van wijlen de HWGeb: 
 Jonkvtouwe Francina Margarita Schortes, des beloofde de Heer 
 Heribert van Westervelt voor zijne drie Digters Jonkvrouwen Mechtelt  
 van Westervelt, Aleida Johanna van Westervelt, en Frederica Hen- 
 riette van Westervelt Erfgenaamen ab intestato voorschreven Burgen 
 te vrijen en indemniseren. Actum d. 23 Julij 1788. 
 
 Transport van ’S Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen en de Raad der stad Harderwijck doen kond 
 en certificeren mids dezen, dat Lubbertus Bunskerken op d. 15 maij 1782 
 heeft doen pijnden aan alle de gereede en ongereede goederen van Hendrik  
 Besselsen en Johanna Wijgmans Echtel:, en onder anderen mede aan een 
 hof gelegen aan den Ouden Molen tusschen de hoven van Jan Coopsen ter eenre 
 en die van de Weduwe Straalman ter andere zijde, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadsstuivers f :=7=8, welke op een ses jaarige losse in 
 usum jus habentium ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren op den 
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 20 Julij 1782 in ’t openbaar bij executie is verkogt aan bovengem: 
 Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Echtel: voor een summa 
 van f 150=:=, welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, en 
 door ons inter jus habantes gedistribueert geworden, dogh waar van 
 niet dan na exspiratie der ses jaarige losse transport heeft kunnen 
 gedaan worden, en vermids die ses jaaren thans verstreken zijn, 
 zonder dat dit perceel is ingeloscht, en dus dit regt met den eigendom 
 weder geconsolideert is, verklaren wij mids dezen voorsr hof met alle 
 des zelfs lusten en lasten te transporteren aan gem: Lubbertus  
 Bunskerken en Gijsje Hulsentop Echtel: en hunne Erven, om daar 
 mede te doen en handelen als eigendoms regt is, belovende ten 
 dezen opzigte Henlieden van ’S Heren wegen te zullen waren. 
 T’Oirkonde etc: Actum Harderwijk d. 23 Julij 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Van Broeckhuisen Schepenen en als Overweesmeeste- 
 ren compareerde Berend Berendzen, zigh willende veranderzaten, en 
 bekende in tegenwoordigheid van Albertus Oijen en Jan Hendrik  
 Hulsink als door de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden 
 aan zijn twee onmondige kinderen met naamen Mannis Berends 
 en Dirk Berends bij wijlen Geertruij Buijtenhuis ehelijk verwekt 
 voor Moeders versterf bewezen te hebben navolgende goederen. 
 1 goude ketting 
 2 goude ringen 
 2 goude oorbellen met steentjes 
 1 goude haak en oog 
 1 zilvere beugel met een staale haak. 
 1 zilvere knipbeugel 
 1 zilvere snuifdoos 
 1 zilver eau de la Reine doosje 
 1 zilvere naaldekoker. 
 1 zilvere vingerhoed. 
 1 paar zilvere gespen met staale beugels. 
 1 kerk boek met zilvere krappen. 
 Welke goederen overgegeven worden aan Overweesmeesteren om in de 
 wezenkas bewaard te worden. 
 Verders nogh aan ieder kind f 5=:=: welke betaald zullen worden, als 
 de zelve mondig zullen zijn, waar voor de Compart verbind zijn persoon 
 en goederen, des beloofde hij de Kinders te zullen laten leren, wat tot 
 een behoorlijke kostwinning behoord, en tot hunne mondige dagen 
 te zullen kleden en reden, en verders van ’t nodige voorzien, ook alle 
 lasten van den boedel op zigh te nemen. hier waren mede te 
 vreden de voorñ: Voogden, aldus bij ons getekend en geäpprobeert 
 binnen Harderwijck d. 26 Julij 1788. 
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 Voor Van Erckelens en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden 
 Boom van Voorst en Jannetje Walter Ehel:, en verklaarden om 
 reden kragt dezes te cederen, transporteren en wederom in vollen 
 eigendom overtegeven aan haar Ouders Thomas Jan Walter en 
 Erwerda Leij Ehel: ’t huis en erve staande binnen deze stad 
 in de Luttekepoortstraat, zo bij haar gem: Ouders zelfs thans 
 bewoond en gebruikt word, als zijnde dit perceel volgens acte van 
 den 5 Augs 1780 voor ons gepasseert, aan deze Comparanten alleen 
 om den Comparant tot ’t exerceren van de jagt in Veluwen te 
 qualificeren gepasseert Doende in verponding behalven de 
 stadstuivers f 6=18=12 zonder eenig regt daar aan meer te 
 behouden maar in tegendeel haar gem: Ouders daar van 
 wederom ten vollen zullen zijn geëigent, geërft, en gegoedet, 
 onder verband submissie en renuntiatie van alle exceptien 
 Actum d. 28 Julij 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Moojen Schepenen compareerden Evert Velthuisen 
 en Jan Huijgen tijdelijke Diaconen van de Gereformeerde Nederduitsche 
 Gemeente binnen deze stad, dewelke verklaarden in hunne voorsr: qualiteit 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes 
 te cederen en transporteren aan Andries van Ark en Maria Gallois Echtel: 
 en hunne Erven aan hof gelegen buiten deze stad aan de Wijsteeg naast 
 den hof van Jan Fijnvandraat, doende in ordinaris verponding zonder 
 stadsstuivers 8 sts 4 peñn:, en zulks voor een summa van een honderd 
 veertien Guldens, waarvan Comparanten in hunne voorsr: qualiteit bekennen 
 voldaan en betaald te zijn, belovende voorsr hof te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1786 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
 regten. Actum den 28 Julij 1788. 
 
 Voor De Vries en Schot Schepenen compareerden Mejuffrouw Johanna  
 Sophia Luijken, wonende alhier, mr Johannes Gerardus Luijken, wonende 
 in ’S Hage, dogh bij ’t passeren dezes alhier praesent, Willem Cornelis Luijken 
 Predikant te dezer stede, en Mejuffrouw Adriana Luijken mede alhier 
 wonende, de Juffrouwen Comparanten pro forma judiciali geädsisteerd 
 met haarlieder Oudste Broeder mr J.G. Luijken voornoemd, te kennen 
 gevende, hoedanig Zij Comparanten benevens nunlieder Zuster Vrouwe 
 Gosuina Alida Luijken, Huisvrouw van mr Rudolph Ketjen, Auditeur 
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 Militair en Commis van ’s Lands Magazijnen te Doesburg, midsgaders 
 hunlieder Broeder mr Hendrik Bartijn Luijken wonende te Amsterdam 
 zijnde eenige Erfgenaamen ab intestato van wijlen den Heer Her- 
 mannus Henricus Leussinck, op den 3 maart dezes jaars 1788 
 binnen Deventer overleden, en verklaarden de Comparanten bester 
 gestalte regtens te constitueren en volmagtig te maken hunlieder 
 Behuwdbroeder mr Rudolph Ketjen voornoemd, om generalijk 
 zonder onderscheid, alle zaaken den boedel en nalatenschap van 
 denzelven H.H. Leussinck betreffende, te vertreden en waartenemen, 
 tot de finale afdoening en vereffening van dien incluis, zo buiten, als 
 is’t nood, in regten, en in ’t laatste cas zo wel aanleggender als 
 Verwerender wijze ubique et contra quo scumque te ageren, alle 
 termijnen te respicieren, sententien te executeren, en daar van te 
 appelleren, cautien te vorderen, en te praesenteren, en de cautiona- 
 rissen te indemniseren, speciaal mede alle boedels praetentien, 
 en daar onder mede de koopspenningen van alle de verkogte ongereede 
 goederen van voorzeiden boedel intevorderen, daar voor te quiteren, en 
 roijementen te doen, voords behoorlijke cessie, transport, en overdragt 
 te doen van alle de ongereede goederen, als wijlen gemelde Heer H.H. 
 Leussinck gepossideerd en nagelaten heeft, alle in de Provintie van 
 Overijssel, in en buiten de stad Deventer, en onder Olst en Welzum 
 gelegen, en de zulks aan ende ten profijte van de respective Koperen, 
 of derzelver regt verkregen hebbende, met verklaring, dat de Compa- 
 ranten een ieder voor zijn aandeel uit alle dezelve goederen uitgaan 
 en vertijen, zigh en hunne en haare Erven daar van onterven en 
 ontgoeden, en de respective Koperen een ieder in zijn aangekogte 
 goed, wederom beërven en begoeden, met belofte van waar en waarschap, 
 als erfkoops regt is, en daar omtrent alles meerder te doen, wat naar 
 costume locaal eigent en behoord, zo daar in, als omtrent al ‘t  
 geen verder in een of ander opzigt tot finale vondmaking des 
 boedels mogte nodig zijn, en de Comparanten zelve praesent zijnde, 
 zouden kunnen, mogen of moeten doen, alles met magt van 
 substitutie, en onder de clausulen van goedkeuring en schadeloos 
 houding en verdere naar regten en costumen nodig en dienstig 
 hierop stipulerende. Actum Harderwijck den 29 Julij 1788. 
 
 Voor Van Broeckhuisen en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Evert Velthuisen en Johan van Casteel voor ’t erf en 
 sterfhuis van Gerrit Janzen, des beloofden Jacob Rijnders Wesenhagen 
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 namens zijn Vrouw Grietje Gerrits, en de rato caverende voor haar 
 Broeder Jan Gerrits, als mede Barend van Langen en Jan Jongeneel 
 in qualiteit als Voogden van de Kinderen van wijlen Maria Gerrits 
 bij Willem Jan Maters ehelijk verwekt, te zamen Erfgenaamen van 
 bovengemelde Gerrit Janzen voorsr: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. Actum den 31 Julij 1788. 
 
 Voor Apeldoornen Schot Schepenen compareerden de Wel Edele Gestr 
 Heer mr Dirk Boonen Burgemeester dezer stad, als in huwelijk hebbende 
 Vrouwe Catharina Cornelia de Graet, ende Zij Vrouwe Catharina Cornelia 
 de Graet zelve, ten dezen met gemelde haar man geädsisteerd, en door 
 hem tot het mede tekenen en passeren dezes, specialijk geäuthoriseerd, 
 zijnde zij Vrouwe Comparante eerder Weduwe van den Heer mr Pieter  
 Steijaart Sadelaar, midsgaders eenige en algeheele Erfgename, volgens 
 testament op d. 12 april 1779 voor den Notaris Julius Hendrik Froichen 
 en Getuigen te Haarlem gepasseerd, van haar zoon de Heer Frederik Steijaart  
 Sadelaar, in haar eerste huwelijk geprocreëerd, en op den 4 junij 1782 
 binnen deze stad minderjarig en ongehuwd overleden, welke haar overle- 
 den Zoon als het eenige nagelate Kind van wijlen voorñ: Heer mr 
 Pieter Steijaart Sadelaar ( die geweest is ’t eenig nagelate Kind van 
 wijle Juffrouw Elizabeth Steijaart, in huwelijk verwekt door mede 
 wijlen den Heer Fredrik Sadelaar ) alzo op ’t overlijden van den Heer 
 Pieter de Hollander, is geweest de eenige in leven zijnde gesubstitueerde 
 Erfgenaam van Juffrouw Aletta Steijaart, in leven Huisvrouw van denzelven 
 Pieter de Hollander, en ten laatster dood van hen bijden, uit kragten 
 van derzelver mutueel testament op den 29 september 1740 ten overstaan 
 van den Notaris Aalst de Bruijn en Getuigen te Haarlem overleden, en 
 zijnde Vrouwe Comparante in haar voorsr: relatie alzo geregtigd tot de 
 helfte zo van alle ’t geene, dat tusschen de wederzijdsche Erfgenaamen 
 van laastgenoemde Echtelieden bij de scheiding van der zelver gemeenen 
 boedel, op den 31 December 1770 voor den Notaris Nicolaas Gallé en Getuigen 
 te Haarlem gepasseert, en tot eindens daar bijgemeld in het gemeen en 
 onverdeeld is gebleven, als van ’t gunt, dat in de plaats van dien, door 
 aflossing is gesubintreerd, en alle ’t welke thans verdeeld en afgegeven 
 kan worden. 
 Ende verklaarden de Heer en Vrouwe Comparanten alzo te constitue- 
 ren en magtig te maken bij dezen de Heer Jan van der Sprang Pietersz 
 
 
 woonagtig te Haarlem, speciaalijk omme uit den naam ende 



 
780

ORAH 155  1788 fol. 385 
 
 van wegens hen Comparanten in de voorsr: relatie van de Vrouwe Comparante, 
 van de Heeren Koenraad Keun en Michiel Groeneweg, bijden mede wonende 
 te Haarlem, in qualiteit als tegenwoordige administrateuren van alle 
 ’t geene, dat in voegen voorschreve verdeeld en afgegeven kan worden, te 
 vorderen rekening en verandwoording van ’t gunt, dat in maniere be- 
 vorens gemeld in ’t gemeen en onverdeeld is gebleven, midsgaders in 
 de plaats van dien, door aflossing is gesubintreerd, de rekening en 
 verandwoording daar omtrent wel bevindende te approberen, helpen 
 sluiten en ondertekenen, anderzints die te debatteren en doen 
 redresseren, het aandeel van de Vrouwe Comparante in het batig 
 saldo overtenemen en te ontfangen, daar voor te quiteren, onder 
 belofte van vrijwaring voor alle namaningen en verband als na regten, 
 de voornoemde tegenwoordige Administrateuren van die commissie 
 en van alle verdere verandwoording, daar uit kunnende resulteren, 
 volkomen en absolutelijk te dechargeren en te ontslaan, ende 
 wijders daar in en omtrent, met de gevolgen en aankleven van 
 dien, alles verder en meerder te doen en te verrigten, dat nodig 
 bevonden en vereischt zal worden, schoon tot het een of ander 
 eenige meerdere of specialer magt zoude mogen worden gerequi- 
 reerd, die de Comparanten verklaarden te houden, als in dezen 
 geïnsereerd te zijn, alles met magt van substitutie, en onder 
 beloften, dat zij Comparanten completelijk en in allen opzigten 
 zullen approberen en ratificeren alle ’t geene, dat door voornoemde 
 Geconstitueerden, uit kragten dezes zal worden gedaan en verrigt, 
 daar voor verbindende hunne Personen en goederen, als na regten. 
 Blijvende dezelve Geconstitueerde niettemin gehouden alles aan 
 de Comparanten behoorlijk te verandwoorden. aldus gepasseerd 
 binnen Harderwijck den 1 August 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden Aris  
 van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel:, en verklaarden voor haar en haare 
 Erven in ’t openbaar op den 25 Maart dezes jaars te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Claas Bosch 
 en Hendrikje Hendriks Ehel: en haare Erven, een huis en Erve staande 
 binnen deze stad op de Smeepoorterbrink naast ’t huis van Roelof Jagers 
 ter eenre, en de schuur aan het huis van Professor Nijhof ter andere 
 zijde, doende in ordinaris verponding f 2=:=8 straatgeld f 1=10=: 
 ende zulks voor een somma van agthonderd en vijf Guldens, daar 
 van de Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende over zulks 
 voorsr: perceel te wagten en waren kommervrij en alle voorpligt de 
 verponding over ordinaris 1786, straatgeld tot 1e maij 1788 en ’t heerstede- 
 geld tot ulto Junij 1788 incluis daar van afte doen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum den 2 Augustus 1788. 
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 Voor Van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Geerlof  
 Gerritzen en Hendrina Wouters Ehel:, welke bekenden voor zigh 
 en haare Erven uit de hand te hebben verkogt op den 26 Novembr 
 1777 en kragt dezer te cederen en transporteren aan Jan Koning 
 en Stijntje Apeldoorn Ehel: en haar Erven, een huis staande in 
 de Bruggestraat, met zijn ap en dependentien, zo als thans 
 bij Koperen bewoond word, tusschen het huis van wijlen den Heer 
 Burgemeester Schrassert ter eenre en ’t huis van de Weduwe 
 Fijnvandraat ter andere zijde, doende in ordinaris jaarlijksche 
 verponding f 4=8=10, zulks voor een summa van negenhonderd en 
 vijftig Gulden, waar van Comparanten bekennen voldaan en 
 betaald te wezen, des beloofden voorsr: huis te wagten en te waren 
 kommervrij, en alle voorpligt tot de verponding over 1782 incluis 
 ’t heerdstedegeld tot ulto Junij 1783, ’t straatgeld ad f 1=:=: tot Maij 
 1783 incluis daar van aftedoen als erfkoops regt is onder verband 
 en submissie als na regten. Actum Harderwijck den 1 Augusts 1788. 
 
Geregistr. ten prothoc: van  Voor Van Broeckhuisen en Moojen Schepenen compareerden 
bezwaar Rubr. Smeepoorter  Claas Bosch en Hendrikje Hendriks Ehel:, dewelke bekenden wel 
brink Fol. 54vso  en deugdig schuldig te wezen aan Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel: 
 en hunne Erven, een summa van ses honderd Gulds, spruitende uit 
 hoofde van gereede aan hun Comparanten toegetelde penningen, aanne- 
 mende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds van 
 ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een 
 jaar, en zulks tot de volkome aflossing toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden 
 te voren opzegge, egter zal ’t de Geldopnemers vrijstaan op de vervaltijd 
 ’t capitaal bij gedeeltens aftelosschen, dogh niet minder dan  
 met f 25=:=: te gelijk, zullende de interest dan ook pro rato verminde- 
 ren, mids altoos drie maanden te voren waarschouwende. 
 Hier voor verbinden de Comparanten hunne personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis staande binnen 
 deze stad op de Smeepoorterbrink naast ’t huis van Roelof Jagers 
 ter eenre en de schuur aan ’t huis van Professor Nieuhof ter 
 andere zijde, om daar aan alle schade te kunnen verhalen, renun- 
 tierende van alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, onder 
 submissie na regten. Actum d. 4 Augustus 1788. 
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 Voor Van Westervelt en Moojen compareerden Evert Klok en Willemina  
 Somers Ehel:, dewelke verklaarden wegens opgenomene en ter leen 
 verstrekte penningen opregt, en deugdelijk schuldig te wezen aan 
 Jacob Stevensen en Geertje Timmer Ehel:, eene somma van een 
 honderd Gulds, tot securiteit van welk capitaal de Comparanten 
 verklaarden te verbinden haare Personen en goederen, en hebben 
 de Comparanten wijders na volkomen informatie van verwillekeurings 
 regten, kragt en werking van dien, verwillekeurd, en bij parate 
 executie en aanhering verbonden, alle haare gereede inboedels 
 goederen, zo die zij reeds hebben, of namaals verkrijgen mogen, 
 ten einde om alle hinder en schade daar aan te verhalen, alles 
 onder verband en submissie als na regten, en met renuntiatie 
 van alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden. Actum 
 Harderwijck d. 1 Augustus 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en Moojen compareerden Evert Klok en Willemina  
 Someren Ehel:, welke bekenden uit de hand te hebben verkogt, en kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven, aan en ten 
 ervelijken behoeve van Jacob Stevens de Meester en Geertje Timmer Ehel:, 
 Gerharda Timmer, en Betje Timmer, ’t regt van sesjaarige losse, welke de 
 Comparanten zijn competerende van zodane perceelen ongereede goederen, 
 welke op heden den 1 Augs 1788 in usum jus habentium zijn verkogt 
 geworden, waar van Koperen ⅞ parten toebehoren en wel speciaal, 
 1o ⅛ part in ’t huis op den broederen op de hoek van de Wulleweversstraat 
 door de Comparanten zelfs bewoond wordende. 
 2o ⅛ part in een huis in de Hoogstraat naast den hang van Burgermr Apeldoorn 
 ter eenre, en de plaats van Rijkert Jan Apeldoorn ter andere zijde, bij 
 Daniel Arendzen in huur gebruikt wordende. 
 3o ⅛ part in een hof buiten deze stad in de Nijptang gelegen naast den 
 hof van W. Wilbers ter eenre, en die van Peter Itterson ter andere zijde, 
 thans bij Burgr M.S. van Cooth in pagt gebruikt wordende. 
 4o ⅛ part in een hof buiten de groote poort aan de weg zo en als ’t zelve 
 bij Peter van Loenen in pagt gebruikt word. 
 5o ⅛ part in een campje land in Hierden bij ’t spaense paard gelegen, 
 waar aan gelandet zijn Jan Volten ter eenre, en Teunis Aarzen Foppen ter 
 andere zijde bij Jan Roelofzen in pagt gebruikt wordende, en zulks voor 
 een somma van f 25 =:=:, waar van de Comparanten bekennen ten vollen 
 voldaan en betaald te wezen, belovende over zulks voorsr: agtste parten 
 van gemelde perceelen te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt daar van aftedoen als regt is, alles onder verband en 
 submissie als na regten. Actum Harderwijck. d. 1 Augustus 1788. 
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Geregistr. ten prothoc: van  Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerden Gerlof 
bezwaar Rubr de Brugge  Gerritzen en Hendrikje Wouters Echtel:, welke bekenden opregt en deugdelijk 
straat Fol. 103.  schuldig te wezen aan de Erfgenaamen van wijlen de Heer Anthonij van  
 Westervelt, wegens een obligatie d.d. 1 Febr: 1754 ter summa van f 200 =:=, 
 en van daar op verschenen renten, welke a 4 prct bedragen f 136=, welke met 
 voorñ: capitaal te zamen belopen drie honderd ses en dartig Guldens, heenko- 
 mende wegens een obligatie ten lasten wijlen haar Moeder Beertje Westerhoven, 
 Wed: Wouter Petersen, welke met deze word gemortificeerd en ingetrokken. 
 Als mede nogh een obligatie d.d. 12 Junij 1776 ten lasten van gemelde Wed: 
 Wouter Petersen, en ten profijte van de Heer Heribert van Westervelt, bedragende 
 eene summa van f 200=:=: a 4 prct, bedragende van d. 12 Junij 1776 tot den 12 Junij 
 1788 de renten f 96 =:=:, zijnde van 12 jaaren, en waar mede voorn: obligatie word 
 gemortificeerd en ingetrokken alles s.c. etz:, belovende van deze twee schuldbe- 
 kentenissen ieder van f 200=:=: te zamen f 400=:=. jaarlijksch voor interest van 
 ieder f 100 vier gls te betalen tot de finale aflossing in eener summa toe, 
 welke alle jaar op de verschijndag zal moeten geschieden heden den 2 Augs 
 1789, mids een vierendeel jaar bevorens van de een of andere zijde zal 
 wezen opgezeid. 
 Voor welker beide summen met de reeds voorñ: renten te zamen belopende 
 een summa van ses honderd twee en dartig Gulds, en de interessen, welke 
 in ’t vervolg daarop mogten komen te verlopen, waar voor zij Ehel: verbinden 
 haar personen en goederen, en tot een meerder securiteit der voorñ: schuld 
 verbinden, en vestigen in haar huis, zo bij haar lieden bewoond, staande in 
 de Bruggestraat op de hoek van Heer Aaltstraatje, tot een speciaal onderpand 
 stellende, onder renuntiatie van alle exceptien en beneficien regtens, onder 
 verband en submissie als na regten. Actum den 2 Augustus 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Schot Schepenen compareerden Geerlof Gerritzen en 
 Hendrikje Wouters Echtel: dewelke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop uit de hand te hebben verkogt, ende over zulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten ervelijken behoeven van Roelof Koning en 
 Elisabeth Brebaart Echtel: en haar Erven, een schuur staande in de 
 Kerkstraat, naast ’t st: Joris ter eenre, en de plaats van de Koperen ter 
 anderen zijde, met geen andere lasten bezwaard als met een uitgank 
 aan deze stad van f :=12=8, ende zulks voor een somma van een 
 honderd en vijftig Gulds vrij geld, daar van de Comparanten en Transpor- 
 tanten bekenden voldaan en betaald te zijn, belovende overzulks 
 voorñ: perceel te wagten waren kommervrij, en alle voorpligt daar 
 van afte doen als erfkoops regt is, alles onder verband en 
 submissie als na regten Actum d. 4 Augustus 1788. 
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 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen compareerde de Heer Berent Joost  
 Abel Koenders van Helpe, dewelke verklaarde volkomen te dechargeren 
 de Heer Hendrik Engelbert woonagtig te Dordrecht, als procuratie van den 
 Compart gehad hebbende tot vereffening van des zelfs erfportie in den 
 boedel van wijlen zijn Grootmoeder Susanna Barbara van Aken 
 Weduwe Van Dam, welke boedel tot liquiditeit is gebragt, bekennende 
 de Compart bij dezen van gemelde zijn erfportie voldaan te zijn, en 
 uit dien hoofden niet meer te praetenderen te hebben, gem: Heer 
 Hendrik Engelbert en zijne Erfgenaamen ter zake voorsr guarande- 
 rende voor alle namaning, en verbindende tot nakoming dezes zijn 
 persoon en goederen, onder submissie als na regten. Actum den 
 6 Augustus 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen als Geërfdens op Veluwen 
 compareerden Geerlof Gerritzen en Hendrikje Wouters Echtel: dewelke 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, en in vollen eigendom 
 te transporteren aan en ten ervelijken behoeve van Jan Gelderman 
 Senior en Zijne Erven navolgende Landerijen. 
 1o Een kamp hooijland met zijn houtgewas gelegen voor deze stad aan de 
 Wijsteeg, naast ’t land van de Heer Burgr De Vries ter eenre, en ’t Bokken 
 steegje ter andere zijde, zo en als het zelve bij Verkoperen gebruikt word, 
 doende in ordin: jaarlijksche verponding f - - - - - - - - - voor een summa van 
 f 1200 =:=:. 
 2o een kamp zaaijland gelegen mede voor deze stad naast de stads gragt aan 
 Westend ter eenre, en een steegje gen: het Zeesteegje ter andere zijde, zo 
 en als ’t zelve mede bij Verkoperen gebruikt word, doende in ordin: 
 jaarlijksche verponding f :                 voor een summa van f 500 =:=:. 
 3o een kamp zaaijland gelegen aan Oostend voor deze stad, naast ’t land 
 van Aart Roest ter eenre en langs diversche hoven ter andere zijde, 
# 4o een math hooijland  doende in ordin: jaarlijksche verponding f :              voor een summa van f 200 =:=: 
gelegen in den Ampte van  # van welke bovenstaande penñ: de Comparanten en Transportanten bekenden 
Ermello Buurschap Hoophuizen voldaan en betaald te zijn, en kunnende ’t zelve St: M: 1788 aanvaard worden. 
aan de Munneken Steeg,  belovende de voorñ: perceelen te wagten en waren kommervrij en alle voorpligt 
gaande te wandelen ofte  de ordin: jaarlijksche verponding over den Jare 1786 daar van afte doen als 
te delinge met de Erfgenaa-  erfkoops regt is, alles onder verband en submissie als na regten. 
men van Willem Lubberzen,  T’oirkonde hebben wij Schepenen en teffens als Geërfden op Veluwe ( nadat  
doende in ordin: verpond:f  aan ons de betaling der 50e penning van ’t laatste perceel bij quitantie 
voor een summa van f 100 =:=: is vertoond) deze getekend en bezegeld. Actum Harderwijck d. 2 Augustus 
 1788. was, nevens twee cachetten een in zwart en een in roood lak gedrukt, 
 getekend. H. van Westervelt, M.S. van Cooth. 
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 Voor Van Westervelt en Moojen Schepenen compareerden Lubbert Gerritzen 
 en Beeltje Beerds Echtel: dewelke verklaarden den 25 Novr 1786 
 in ’t openbaar te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan Rikert Jan Apeldoorn en Susanna Anna  
 Boeduijnx Echtel: en hunne Erven, een kamp land met zijn houtgewas 
 genaamd Kuijlakker, gelegen buiten deze stad aan de Deventerweg naast 
 ’t land van Jan Loge, doende in ordinaris verponding zonder stadsstui- 
 vers f 1=10=: en zulks voor een summa van drie honderd seven en 
 negentig Gulds, waar van de Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende het voorsr land te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding tot over den Jaare 1784 incluis daar 
 van afte doen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum d. 7 Augustus 1788 
 
 Voor Van Westervelt en Moojen Schepenen compareerden Lubbert Gerritzen 
 en Beeltje Beerds Echtel:, dewelke verklaarden d. 25 Novr 1786 in ’t openbaar 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan Jan Loge en Gerritje Bastiaans Echtel: en hunne Erven, een hof 
 gelegen in het gangetje bij de Smeepoorter gragt, tusschen de hoven 
 van Gijsbert Fijnvandraat en Albert Willemzen, doende in ordinaris 
 verponding zonder stads stuivers in twee posten een van 8 en een van 
 6 st:, zamen 14 stvs, en zulks voor een summa van vijfhonderd Gulds, 
 waar van de Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsr: 
 hof te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de 
 verponding tot over den jaare 1784 incluis daar van afte doen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 d. 7 August. 1788. 
 
 Voor ons onderschreven Schepenen der stad Harderwijck compareerde 
 Juffer Anna Elisabeth Allard, zigh niet wel bevindende, en niet willende 
 van deze waereld scheiden voor dat zij over haar goederen heeft gedisponeerd. 
 Voor af casseren dood en te niette doende alle haare vorige dispositien, in 
 spetie die van d. 25 Septr 1774 voor Heeren Schepenen dezen stad gepasseerd, 
voords 
 in overweging nemende de trouwhartige diensten, welke Otje van Luijk Huis- 
 vrouw van Aart Muller gedurende agt jaaren, dat zij Comparante bij haar 
 gewoond heeft, zo ten tijde van ziekte als gezondheid aan haar bewezen heeft, 
 uit eigen motiven zonder inductie ofte persuasie van iemand geresolveerd is, 
 geworden gezeide Otje van Luijk en bij vooroverlijden haar man Aart Muller 
 te institueren, gelijk zij Comparante institueert kragt dezer, tot haar 
 eenige en universele Erfgenaam over alle haar natelatene goederen 
 niets ter waereld uitgezondert, in dat vast vertrouwen, dat zij Otje van 
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 Luijk, en bij vooroverlijden haar gezeide Eheman zullen blijven continueren 
 om haar wel te behandelen, en bij overlijden van de Comparante zullen 
 zorg dragen dat agtervolgens haar fatsoen behoorlijk begraven werde, 
 willende en begerende dat deze als haar laatste en uiterste wille mag 
 gelden als testament legaat codicil of andere betere, zo als ’t zelve 
 best na regten kan bestaan. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en bezegeld binnen Harderwijck den 
 14 Julij 1778 was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend. 
 H.H. Pannecoeck. J.H. Apeldorn Onderstond geregistreerd in ’t recognitie 
 boek der stad Harderwijck d. 7 August: 1788 was getekend J.C.F. de Vries. 
 
geregistr. ten prothoc.  Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerden Geerlof 
van bezwaar Rubr: de  Gerritzen en Hendrina Wouters Echtel:, dewelke verklaarden wegens 
Bruggestraat Fol. 103  agterstallige landpagten en contant ontfangene penningen opregt en 
 deugdig schuldig te wezen aan Mevrouwe Anthonetta Schrassert Weduwe 
 van wijlen den Wel Ed: Gestrenge Heer G.A. Markloff of derzelver 
 regt verkrijgende een summa van drie honderd Gulds, aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve gulden 
 van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een 
 jaar, en zulks tot de volkome aflosse toe, welke jaarlijksch zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de 
 vervaltijd opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden de Comparanten hunne personen en 
 goederen en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve, 
 staande binnen deze stad in de Bruggestraat, op de hoek van ’t Heer 
 Aaltstraatje, als mede verklaren dezelve bij parate executie en aanhering; 
 na volkome informatie van verwillekeurings kragt en werking, te 
 verbinden, zulks doende kragt dezes, alle hunne gereede goederen, geene 
 van die uitgezonderd, om daar aan bij manquement van betaling van 
 capitaal of interest ’t zelve kost en schadeloos te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, 
 onder submissie als na regten. Actum d. 6 Augustus 1788. 
 
Geproth: ten proth: van  Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerden Willem de Wijs en 
bezwaar Rubr. Smeepoor  Lubbertje Felix Echtel:, dewelke bekenden wegens opgenomene en ter leen 
terbrink Fol. 53.  ontfangen penñ: opregt en deugdig schuldig te wezen aan Harmen Tapper en 
 Eva Terlet Echtel: en hunne Erven, of regt verkrijgende een summa van 
 een honderd Gulds, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier 
 Gulds tot de volkome aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden mids men ’t elkander drie maanden te voren opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden de Comparanten hunne personen en goederen 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis, staande op de Smeepoorter- 
 brink, tusschen de huizen van Hijltje Smit en Gerrit Hartgersen, 
 en bij manquement van betaling van capitaal of interest ’t zelve kost 
 en schadeloos daar aan te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na 
 regten. Actum den 7 Augustus 1788. 
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 Voor Van Westervelt en De Vries Schepenen compareerden Rijer den  
 Grooten en Hendrica Wessels Echtel:, dewelke verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan Coenraad Oijen en Wesselijn Spijkers Echtel: 
 en hunne Erven, een huis en erve staande binnen deze stad in de Wulleweverstraat, 
 naast ’t huis van Evert Velthuisen ter eenre, en dat van Jan Bakker ter 
 andere zijde, doende in ordinaris verponding zonder de stadsstuivers f 1=9=12, 
 straatgeld f 1=:=:, en ordinaris haardstedegeld, en zulks voor een summa van 
 seven honderd Gulds, waar van de Comparanten bekennen voldaan en betaald te 
 zijn, belovende ’t voorsr perceel te wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding over den jare 1786, ’t straatgeld tot maij 
 1788, en ’t haardstedegeld tot Julij 1788 daar van afte doen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum d. 6 Augustus 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Beert Janzen Louw 
 en Jannetje Simens Ehel: welke bekenden voor zigh en haare Erven in 
 een vaste en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan en ten ervelijken behoeve van Jan  
 Mulder en Betje Jantsen Ehel: een huis en kamer daar naast en nogh 
 een klein Woningje, staande te zame in de groote Haverstraat op de 
 hoek van de Valkenstraat, zo als ’t een en ander bij de Getransporteerdens 
 bewoond word, doende in ordinaris verponding behalven de stadsstuivers 
 f 2=2=8, voor een summa van twee honderd vijf en twintig Guldens, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn, des 
 beloofden voorschreve Comparanten die parceelen te wagten en waren 
 kommervrij en alle voorpligt tot de ordin: verponding over 1786, en 
 ’t heerdstedegeld tot ulto Junij 1788 incluis daar van afte doen, als 
 erfkoopsregt is, onder verband van personen en goederen, en onder 
 submissie derzelver als na regten. Actum Harderwijck d. 12 August: 1788. 
 
Geregistr: ten prothoc. van  Voor Van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Jan Mulder en Betje 
bezwaar Rubr: de Wulwe-  Janzen Ehel:, welke bekenden wel en deugdig schuldig te wezen aan Beert 
venstraat Fol. 226vso  Janzen Louw en Jannetje Simens Ehel:, of derzelver regt verkrijgende 
 een summa van negentig Gulds, spruitende uit hoofde van gereede aan hun 
 Comparanten toegetelde penningen tot haar genoegen ontfangen en 
 genoten, aannemende dezelve te restitueren over een jaar na dato dezes, 
 met den interest van dien tegens drie en een half ten honderd in ’t jaar, 
 en bij prolongatie gelijke interest, zullende ses weeken voor de verschijndag 
 de opzage moeten geschieden, of ’t capitaal telkens weder voor een 
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 jaar geprolongeert gehouden worden, verbindende de Comparanten hier voor 
 haare personen en goederen, en tot een speciaal onderpand een huis en 
 kamer daar naast, en dan nogh een klein woningje, zo als ’t een en 
 ander door Comparanten zelfs bewoond en gebruikt word, staande 
 in de groote Haverstraat op de hoek van de Valkenstraat, en eindelijk 
 bij deze mede ex supra abundanti bij parate executie en aanhe- 
 ringen, nadat Comparanten volkomen Geïnformeerd waren van verwille- 
 keurings kragt en werking, verwillekeurende, als doende kragt 
 dezes, alle haare gereede goederen, geene van die uitgezondert, om 
 alle hinder en schade daar aan te verhalen, met renuntiatie 
 van alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden onder submissie 
 als na regten. Actum Harderwijck den 12 Augustus 1788. 
 
 Voor De Vries en Schot Schepenen compareerden Jan Logen en Gerritje  
 Bastiaans Echtel:, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en voor zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 Willem Roest en Geertruij Israël Echtel: en hunne Erven, een hof gelegen in 
 ’t gangetje bij de Smeepoortergragt naast ’t bosje van de Heer H.G.  
 Wolfsen, en schietende agter tegens de hoven van de Weduwe Albert  
 Willemzen en van J. Gelderman, doende in ordinaris verponding 8 strs, en 
 Zulks voor een summa van drie honderd en seventig Gulds, waar van de 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsr: hof te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1784 
 incluis daar van afte doen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum den 14 August: 1788. 
 
 Voor dezelve Schepenen compareerden Jan Logen en Gerritje Bastiaans Echtel:, 
 dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Gijsbert Fijnvan 
 draat en Wijmpje van der Kraats Echtel: en hunne Erven, een hof gelegen 
 in ’t gangetje bij de Smeepoortergragt, naast de hof van Jan van Bekbergen 
 en de hof op heden door Comparanten aan Willem Roest getransporteerd, en 
 agter den hof van Koperen, doende in ordin: verponding ses strs, en zulks 
 voor een summa van een honderd dertig Gulds, waar van de Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende voorsr hof te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 
 1784 incluis daar van afte doen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na regten. Actum den 14 Augustus 1788. 
 
Geregistr: ten prothoc: van  Voor Boonen en Van Broeckhuisen Schepenen compareerden Willem Claver 
bezwaar Rubr. de Hoogstraat  en Hendrikje Bot Ehel:, dewelke bekanden wegens opgenome en ter leen 
Fol. 187vso  ontfangene penningen opregt en deugdig schuldig te wezen aan Geertje  
 Cirkel en Geertruij Cirkel en hunne Erven, of regt verkrijgende,  
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 de summa van een honderd vijftig Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met vier Gulds van ’t honderd tot de volkome aflosse 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men 
 ’t elkander drie maanden voor de vervaltijd opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden de Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis staande 
 in de Hoogstraat, naast ’t huis van Roelof Arentzen ter eenre, en dat 
 van de Weduwe Hendrik Brunesen ter andere zijde, om daar aan alle 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in 
 spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na regten. 
  Actum den 13 Augustus 1788. 
 
Geregistr. ten prothoc: van  Voor Boonen en Moojen Schepenen compareerden Oldert Olders, 
bezwaar Rubr: Hoven voor  dewelke bekende wegens opgenomene, en ter leen ontfangene penningen 
de Luttekepoort Fol. 41.  opregt en deugdig schuldig te wezen aan Aart Roest en Woutertje van  
 Leeuwen Echtel: of hunne Erven, of regt verkrijgende, de summa van een 
 honderd Gulds, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vier Gulds, waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over 
 een jaar, en zulks tot de aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen en 
 moeten geschieden in goud of grof silver geld, mids men ’t elkander 
 drie maanden te voren opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind de Compart zijn persoon en goederen, en steld 
 tot een speciaal onderpand zijn hof leggende in de Nijptang in een gangetje 
 tusschen de hoven van Mevrouw Van Westervelt en van Aart Hendrikze Drost, 
 om daar aan alle schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na regten. 
  Actum den 20 Augustus 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Jan van Luijk en Willem van Luijk voor het erf en sterfhuis 
 van wijlen Juffrouw Anna Elisabeth Allard, des beloofde Otje van Luijk 
 Weduwe van Aart Mulder Erfgename van gemelde Juffrouw Anna 
 Elisabeth Allard voorsr Borgen te vrijen en guaranderen als regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum den 21 August. 1788 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck, Lambertje  
 Cobus Weduwe van Jacob Wanrode, wel ziek na den lichame, dogh haar verstand, 
 memorie en uitspraak volkomen magtig, en verklaarde bij dezen haar wille en begeerte 
 te zijn, dat na haar overlijden bij ’t verdelen van haare nalatenschap Actum Harderwijck 
 xxxxxxxxxxxxxxx xxx Gijsbert Mulder Meester Timmerman alhier woonagtig, in haar 
 erfportie zal hebben en aannemen, en in vollen eigendom zal hebben en bezitten 
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 der Comparantes huis en erve, op de Vischmarkt, bij haar zelfs in gebruik, 
 nevens den hof buiten de Luttekepoort, zo bij gem: Gijsbert Mulder gebruikt 
 word, ende zulks voor zodane penningen als waarop die perceelen door twee 
 onpartijdigen des verstaande gewaardeert zullen worden, ten einde als dan 
 derzelver waarde in den gemeenen boedel zal moeten inbrengen, onverkort 
 zijn geregte erfportie aan die intebrengene penningen, begerende dat 
 deze gelden zal als haar laatste wille, en na haar dood zal werden 
 nagekomen. Actum, voor ons Schepenen, en getekend en gezegeld in 
 Harderwijck den 24 August. 1788 was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt getekend J.H. Apeldoorn. M.S. van Cooth. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen  compareerden de Heer en mr Dirk  
 Boonen onze mede Raads vriend als Executeur testamentair van den boedel 
 van mr Abraham van de Graaff, in leven Secretaris dezer stad, en mr Hendrik  
 Johan Ardesch, als door mr Jacobus van de Graaff Ontfanger Generaal des 
 Quartiers van Twente gesubstitueerde en geädjungeerde Executeur van gezeide 
 boedel vermogens testamentaire dispositie de dato den 11 Junij 1784. 
 en acte van substitutie en adjunctie den 15 Januarij 1788 beide voor ons 
 gepasseerd, en verklaarden bij dezen van de Heer Arie Middelkoop tot 
 Amsterdam, te hebben ontfangen rekening en verandwoording van alle 
 zodane administratie van obligatien en effecten, als dezelve ten 
 behoeven van voorñ: Heer Abraham van de Graaff gehad en gehouden 
 heeft, en daar van de laatste rekening courant op den 30 April 1788 
 bij Comparanten ontfangen, en ’t saldo van dien betaald is, bedankende 
 gem: Heer Arie Middelkoop voor zijn gehoudene administratie en 
 verandwoording ’t zelve in allen opzigte approberende, ’t geen bij 
 hem is gedaan en verrigt. 
 Wijders verklaarden dezelve Heeren Comparanten in haare voorsr: 
 qualiteit op nieuws te constitueren en magtig te maken kragt dezes 
 denzelven Heer Arie Middelkoop, ten einde om namens en ten behoeve 
 van de minderjaarige Jacob Winter van de Graaff eenige zoon en 
 Erfgenaam van meergemelde Heer A. van de Graaff, of wel van des zelfs 
 boedel, voortaan te administreren, en waartenemen, alzodane zaaken 
 als Comparanten ter zake van voorsch: boedel hebben uitstaan, inzonder- 
 heid met het ontfangen van de jaarlijksche interesse zo van eenige 
 Surinaamsche Obligatien en effecten, als die op ’t gemeene Land of 
 respective Provintien hebben uitstaan, en waar van nadere opgave 
 aan Geconstitueerde zal worden gedaan, daar omtrent te doen, en 
 laten geschieden, het geene de Comparanten zelfs praesent zijnde 
 zouden kunnen of moeten doen, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, mids de Heer Geconstitueerde daar van doende behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua, alles onder verband van haar minderjaarige 
 persoon en goederen, en met submissie als na regten, en met renuntia- 
 tie van alle exceptien. Actum den 26 Augustus 1788. 
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 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerde de Heer Johan van  
 Voorst in qualiteit als Volmagtiger van Mejuffrouw Gerharda Francina  
 van Voorst Weduwe Reinier van Schuijlenburg, en van Jacobus van  
 Schuijlenburg wonende te Wageningen, ingevolge procuratie aldaar 
 den 4 Junij 1788 voor de Magistraat gepasseerd, welke bij ons vertoond 
 en gelezen is, en verklaarde in voorschreve qualiteit in een vaste en 
 stadige erfkoop te hebben verkogt, gecedeerd, en getransporteerd aan 
 en ten behoeve van Gijsbert Knipschaar en Geertje Loge Ehelieden, 
 een kamp bouwland met zijn houtgewasch groot ongeveer ses schepels, 
 zijnde thiend vrij, gelegen voor aan de Sandsteeg, doende in ordinaris 
 verponding zonder de maanpenning f 2=1=8, hebbende Oostw: de 
 Erfgenaamen van Loge Rijers en Westw: de Wed: Gerrit Poel voor een 
 summa van duisend en twee Guldens vrijgeld, daar van Compart bekend 
 voldaan en betaald te zijn, des beloofd de Compart in voorsr: qualiteit 
 ’t zelve te vrijen, wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt tot 
 de ordin: verponding over 1787 incluis, daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband van persoon en goederen, en onder submissie 
 derzelver als na regten. Actum Harderwijck d. 26 Augustus 1788. 
 Op instantie van de Heer Br Boonen zijn de navolgende Huwelijks Voorwaarden 
 alhier geregistreerd op den 26 Augustus 1788. 
 Voor ons Ondergesch: Schepenen der stad Harderwijck compareerde onze 
 mede Raads vriend de Heer en mr D. Boonen Weduwenaar, en Vrouwe 
 Catharina Cornelia de Graet Weduwe wijlen den Wel Edelen Heer 
 Isaac Roos, zijnde zij Vrouwe Comparante geädsisteerd met den Heer Oud 
 Burgemeester Hendrik Boonen als haar hier toe verkoren Momber, 
 dewelke bekende mede in dit huwelijk te consenteren, en verklaarden 
 met den anderen beraamd en gesloten te hebben een wettig huwelijk, 
 ’t geen de een den anderen beloofde eerstdaags, onder inwagting van 
 des Heeren Zegen, te zullen doen en laten solemniseren. 
 Tot onderstand van welk huwelijk de respective Comparanten zullen 
 aanbrengen zodanige goederen gelden, en effecten, als Zijlieden thans zijn 
 hebbende en bezittende. 
 Waar van twee distincte memorien of specificatien zullen worden 
 gemaakt, en door Comparanten ondertekend, dewelke Zij wilden, dat van 
 gelijke kragt en waarde zullen gehouden worden als of dezelve 
 bij deze woordelijk waren geïnsereerd. 
 Voords is geconditioneert en bevoorwaard, dat tusschen de aanstaande Conthora- 
 len geen gemeenschap plaats zal hebben, ervenis en bestervenis staande 
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 huwelijk te vallen, voor geen winst te rekenen, nogte ook eenig totaal 
 deperissement van eenig effect, ( ’t geen God verhoede), voor geen gemeene 
 schade gerekend: en zullen ten allen tijden bij scheiding des 
 huwelijks, de ten wederzijdsche aangebragte goederen gaan en keren aan 
 de zijde, daar dezelve vandaan zullen gekomen zijn, en zullen de 
 goederen van het eene Kind erven en versterven op ’t andere Kind ofte 
 Kinderen, en niet op de langstlevende Vader of Moeder, en ’t laatste Kind 
 mede overlijdende zullen de goederen door den Vader aangebragt aan 
 Vaders zijde, en de Moederlijke aan Moeders zijde wederkeren, tenzij 
 door de respective Comparanten, of een derzelver, anders en nader 
 wierde gedisponeert, waar omtrent zij zigh de volle faculteit voorbehouden. 
 Wijders verklaarde de eerststervende de langstlevende te gunnen ende 
 te geven, gedurende het leven lang het usufruct of vrugtgebruik van 
 alle de aangebragte als staande huwelijk aan te ervene goederen 
 en dat ten lijftogten regten. 
 Midsgaders den eigendom van alle zodanige goederen, als er staande 
 huwelijk geconquesteerd mogten wezen, als mede van den inboel, huiscie- 
 raad, juweelen, en verdere gereede goederen, niets daar van uitgezondert, 
 dan alleen gemunt goud, en zilver, als mede het zilver toilet met 
 twee kleine zilvere kandelaaren daar bij gehorende, welke aan het 
 Peetekind van den Heer Compart en zijn vooroverleden Huisvrouw, met 
 name Theodora Eva Boonen, Dogter van Dominé A.B. Boonen, voor 
 een peetstuk, na dode van beide Comparanten zal geschonken worden, 
 en zal bovendien de Heer eerste Compart bij ’t overlijden van de Vrouwe 
 Comparante uit haar gereedste goederen genieten een summa van vier 
# en de Vrouwe tweede  duisend Gulds. 
Comparante zal bij het  # 
overlijden van hem Heer  Ende ten einde de te verwekkene minderjarige Kinderen van wettige 
eerste Compart uit zijn  Mombers of Voogden zouden wezen voorzien, zo verklaarde de eerst 
gereedste goederen verbe-  stervende de langstlevende daar toe te committeren en te authori- 
terd wezen een summa  seren met magt van assumptie, substitutie en surrogatie respective, 
van vier duisend Gulds.  uitsluitende uit haaren boedel en gezag alle Heeren Weesmeesteren en 
 Oppervoogden, waar ’t sterfhuis wezen zal, de pupillen wonen, ofte haare 
 goederen gelegen mogten wezen, niet willende dat aan en van dien 
 eenige opening, veel min staat of inventaris geleverd worde, al dezelve 
 reverentelijk bedankende bij deze. 
 Al ’t geene voorsr staat de Comparanten duidelijk voorgelezen zijnde, 
 verklaarden haar Lieden daar op in den Huwelijken staat te zullen 
 laten bevestigen, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 Harderwijck den 27 Maart 1783. was getekend  J.B. de Vries.   J.H.  
 Apeldorn. 
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 Voor Schot en Van Broeckhuisen Schepenen compareerde mr J.H. Apeldoorn 
 onzen mede Raadsvriend en in qualiteit als Rentmr. van het convent van 
 Munnickhuisen en Rencum, en verklaarde in optima ac amplissina 
 forma juris te constitueren en volmagtig te maken zulks doende kragt 
 ende mids dezen de Heer en mr N. Voster om namens den Compart q.p. 
 voor zo ver de inkomsten van voorsr: Rentampt in ’t Richterampt het 
 Nijebroeck betreffen, in te vorderen en op te beuren, de thinsen en andere 
 inkomsten van voorsr: convent aldaar, de onwillige Debiteuren door 
 convenabele middelen regtens tot betaling te constringeren, alle 
 termijnen regtens te respicieren, en waartenemen, sententien te bevor- 
 deren, en die te horen pronuncieren, de voordeelige ter executie te 
 leggen, en tot den uiteinde toe te prosequeren, penningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren, en wijders dien aangaande alles te doen en te 
 verrigten, ’t geen Compt q.p. zelfs praesent zijnde zoude kunnen mogen ofte 
 moeten doen, ofschoon tot het een of ander een ampeler qualificatie 
 vereischt wierde, die de Compart q.p. bij dezen voor mede gegeven wil 
 gehouden hebben. 
 Alles met belofte van ratihabitie en indemnisatie, et sub caeteris 
 de jure solitis ac necessarus clausulis, blijvende de Geconstitueerde 
 niet te min gehouden van zijn ontfangst en verrigting te doen 
 behoorlijke verandwoording, rekening, bewijs en reliqua. Actum den 
 28 August: 1788. 
 Voor Apeldoorn en Moojen Schepenen compareerden Geerlof Gerritzen 
 en Hendrica Wouters Egtel:, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop 
 uit de hand te hebben verkogt, en overzulks kragt dezer te cederen en trans- 
 porteren aan Lambertje Cobus Weduwe van Jacob van Wanrode, ende haare 
 Erven, een kamp zaaijlands gelegen in het Schependom van deze stad in 
 Hierden groot een morgen gezaaij, dogh zo groot en klein als ’t zelve met 
 zijn houtgewasch is gelegen ten wederzijden aan Jan Wouterzen op 
 Papen Erve, met de verponding daar op staande, ende zulks voor een 
 somma van agt honderd en veertig Gulds, daar van de Comparanten met een 
 capitaal groot ses honderd Gulden volgens restenisse van den 30 maij 1783 
 ten name Jannetje Cobus, en een capitaal groot een honderd Gulden volgens 
 personele obligatie van den 4 Junij 1783 ten name Lammertje Cobus gene- 
 gotieerd, nevens vijf jaaren rente op die capitalen ter gelijker summa 
 te zamen f 840 =:=, door haar verschuld, voldaan zijn, en daarom geen regt van 
 eigendom daar aan meer te behouden, maar Koperen daar aan zullen zijn 
 geërft en gegoedet, belovende overzulks voorsr: perceel te wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1786 incluis 
 daar van afte doen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum den 29 August: 1788. 
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 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerde Heer Johan van Voorst 
 in qualiteit als Volmagtiger van Mejuffrouw Gerharda Francina van Voorst 
 Weduwe Reijnier van Schuijlenburg, en van Jacobus Schuijlenburg, wonende 
 te Wageningen, ingevolge procuratie aldaar den 4 Junij 1788 voor de 
 Magistraat gepasseert, welke bij ons vertoond en gelezen is, en verklaar- 
 de in voorschreve qualiteit in eene vaste en stedige erfkoop te hebben 
 verkogt, gecedeert en getransporteerd aan en ten behoeve van Rijer  
 Willemzen den Grooten en Hendrica Wessels Ehel:, een kamp bouwland 
 met zijn houtgewas zijnde thiend vrij, gelegen voor deze stad aan 
 Oosten naast ’t land van Aart Roest ter eenre, en dat van Jan  
 Volten ter andere zijde, doende in ordin: verponding zonder de maanpenning 
 f 6=9=10 voor een summa van agthonderd een en tagtig Guldens vrijgeld, 
 daar van Comparant bekend voldaan en betaald te zijn, des beloofd de 
 Comparant in voorsr: qualiteit ’t zelve te vrijen, wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt tot de Ordin: verponding over 1787 incluis 
 daar van af te doen, als erfkoops regt is, onder verband van persoon en 
 goederen, en onder submissie derzelver als na regten. Actum Harderwijck 
 den 26 Augustus 1788. 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Lutje Rijnders  
 Middeling Weduwe van Jan Olij, en Willemina Janzen huisvrouw 
 van Jan van Dalfsen bijde gebooren te Apeldoorn, dewelke verklaarden 
 zeer wel te weten, dat de Vader van Harmen Hendrikzen Slijkhuisen, 
 genaamd wierd Hendrik Harmsen, en daar bij de naam voerde van 
 Slijkhuisen, als mede dat bovengem: Harmen Hendrikzen Slijkhuisen 
 geen Broeders of Zusters meer in leven heeft, welk een en ander zij 
 met solemnelen eede voor ons hebben bevestigt. Actum den 10 Septemb: 1788. 
 
 Voor Scheltinga en De Vries Schepenen compareerden Jacob Teunissen  
 Hop en Marietje Hendriks Ehel:, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan Jan Hendrik Bakker en Wilhelmina Prijs Ehel: en hunne Erven, een 
 erf en goed bestaande in huis en hof, leggende in de Buurschap Hierden, tusschen 
 de huizen van Lubbert Beertzen en Evert Duvergé met zijn lusten en lasten 
 doende in ordinaris verponding zonder stads stuivers f :=18=4, en zulks voor 
 een summa van ses honderd vijftig Gulds, waar van de Comparanten be- 
 kennen voldaan te zijn, belovende voorsr: goed te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jaare 1786 incluis, 
 en het heerdstedegeld tot primo Julij daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum d. 16 September 
 1788. 
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 Compareerde voor ons ondergeschreven Schepenen der stad Harderwijck, 
 Lammertje Cobus wonende alhier, wel ziek na den lichame, dogh haar 
 verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig, zo als ons ten vollen 
 is gebleken, en verklaarde uit overdenking van de zekerheid des doods, 
 dogh onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze wereld te willen scheiden 
 zonder over haare tijdelijke goederen haar van God verleend, en die zij 
 stervende zal komen na te laten, gedisponeerd te hebben, daar toe dan 
 tredende, verklaarde de Comparante; tot haar eenige en universele 
 Erfgenaam te nomineren, en te institueren haar zuster Jannetje Cobus 
 Voor een vierde part, Gijsbert Mulder zoon van wijlen Harmen Mulder en 
 Hendrikje Cobus in leven Ehelieden, en in cas van vooroverlijden des zelfs 
 Kind of Kinderen, in zijne plaatze mede voor een vierde portie. 
 Als mede Gerritje Cobus Huisvrouw van Claas ter Maat te Putten, en in cas 
 Van vooroverlijden haar Kinderen inderzelver plaatze, ook voor een vierde 
 Portie, en eindelijk de Kinderen en Kindskinderen van Hendrik ter Maat, 
 En Gijsbertje Cobus Ehelieden voor een geregte vierde portie, zodanig dat 
 De Kinderen van haar Dogter Beertje ter Maat zullen komen in haar Moeders 
 Plaats, en dus zo veel zullen trekken, even als of haar Moeder als dan in 
 leven ware. 
 Alles onder deze conditie, dat Gijsbertje Cobus voornoemd de vrugten en 
 Opkomsten van derzelver Kinderen en Kindskinderen portie zal trekken en genieten 
 Haar leven lang, dezelve aan haar zo veel nodig bij dezen legaterende. 
 eindelijk begeere de Comparante, dat Gijsbert Mulder onder zijn erfportie 
 zal hebben, en toegedeelt worden ’t huis daar Comparante woond, als mede 
 den hof in de Nijptang, van wijlen den Secretaris J. Schrassert heengekomen, 
 voor al zulken prijs en somma, als door twee des verstaande getaxeert 
 zullen worden, en welke penningen in den gemeenen boedel komen zullen. 
 en opdat deze haare laaste en uiterste wille die zij begeerde, dat na haar 
 dood zal gelden, als testament, legaat, codicil, gifte ter zake des doods, of 
 zo best kan bestaan, des te beter mag werde  uitgevoert, zo verklaarde 
 de Comparante tot Executeur testamentair, en Redder van haaren boedel te 
 nomineren, en aantestellen bij dezen den Heer en mr H.J. Ardesch Advocaat 
 en Ontfanger dezer stad, met magt van assumptie, surrogatie, en substitutie, 
 voords met zodane ampele magt, als een Executeur testamentair na regten 
 is competerende. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld in Harderwijck 
 Den 13 september 1788. Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend 
 M.S. van Cooth. J. Moojen Junior onderstond geregestreerd in het recognitie 
 Boek der stad Harderwijck d. 17 septr 1788 was getekend J.C.F. de Vries. 
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 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen Teunis  
 Besselsen en Berend Kok Borgers en Ingezetenen dezer stad, als voorvangs 
 Regt is, voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Lambertje Cobus Weduwe van 
 Jacob van Wanrode, onder verband van hunne personen en goederen ten 
 Effecte als na regten, en onder renunciatie van alle exceptien, des 
 beloofde beloofde mr H.J. Ardesch thans mede praesent als Executeur testa- 
 mentair en Redder van den boedel van voornoemde Lambertje Cobus 
 uit kragt der dispositie den 13 september dezes jaars voor Heeren 
 Schepenen dezer stad gepasseert, en alzo namens respective 
 Erfgenaamen voornoemde Borgen te zullen vrijen en guaranderen 
 als regt is, onder gelijk verband, submissie en renunciatie als na 
 regten. Actum den 29 September 1788. 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Teunis Besselsen Meester 
 Timmerman en Berend Kok meester Metzelaar wonende alhier, en 
  verklaarden op verzoek en instantie van mr H.J. Ardesch als Executeur 
 testamentair en boedelredder van den boedel en nalatenschap van wijlen 
 Lambertje Cobus Weduwe van Jacob van Wanrode vermogens testamentaire 
 dispositie van den 13 Septr 1788, ten fine van aestimatie, te hebben in 
 oogenschijn genomen, en naauwkeurig nagegaan 1o het huis en erve 
 staande en gelegen binnen deze stad op de Vischmarkt naast ’t huis 
 van Bartus Volte, van wijlen Jacob van Wanrode heengekomen en 
 alnu door wijlen des zelfs Weduwe voorñ: stervende nagelaten, en 
 2o een hof buiten deze stad in de Nijptang van wijlen de Secretaris 
 J. Schrassert heengekomen met ’t hofhuisje daar in, naast 
 den hof van den Oversten P. Ardesch ter eenre, en den hof van 
 Bart Oijen ter andere zijde, bij de overledene tot haar dood toe 
 gebruikt, en vervolgens dezelve goederen getaxeerd, als ’t eerste 
 perceel zijnde ’t huis voorsr op een somma van f 925, en ’t tweede 
 perceel zijnde den hof op f 430, welke taxatie zij in alle opregtigheid 
 en in gemoede gedaan hebbende, praesenteren ten allen tijde met 
 solemnelen eede te bekragtigen. Actum den 29 September 1788. 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerde onze mede Raads- 
 vriend de Heer en mr J.H. Apeldoorn pro se en als Verwalter Rentmees- 
 ter van Veluwen, dan nogh als het regt verkregen hebbende van des zelfs 
 Broeder en twee Zusters mede Erven met Cpmpart van haar Broeder wijlen 
 mr Jacobus Apeldoorn in leven Verwalter Rentmeester van Veluwen 
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 en verklaarde zo voor zigh zelfs als in voorzeide qualiteit in de beste en 
 bestendigste forme van regten te constitueren en magtig te maken kragt 
 dezes mrs E.J. en J.F. Ammon, zampt en ieder in ’t bijzonder, om in 
 der minne of door middelen regtens in te vorderen alle zodane praeten- 
 tien, als den Compart pro se et qp competerende zijn, en aan Gecon- 
 stitueerdens zullen opgegeven worden, en wijders in ’t generaal alle zaaken 
 zo pro se et q.p. contra quoscumque quam defendendo waar te 
 nemen, waar ter plaatze zulks mogte zijn, de zaaken ten uiteinde 
 en executie te vervolgen, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, 
 te accorderen, transigeren, en rekeningen te sluiten, cautie te stellen, 
 en alles te verrigten, dat Compart praesent zijnde zoude kunnen en 
 mogen doen, en der zaaken omstandigheden vereisschen zullen, met magt 
 van substitutie van een of meer personen ad omnia of tot zodane 
 pointen en bijzonderheden, als Geconstitueerdens bijde of ieder zullen 
 nodig agten, alles onder belofte van goedkeuringe en indemniteit, verband 
 en submissie als na regten, blijvende Geconstitueerdes verpligt tot 
 rekening en reliqua. Actum Harderwijck den 29 Septemb: 1788. 
 
 Voor Van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Jan Loogen en 
 Gerritje Bastiaansen, Steven Loogen, Jan Gelderman Weduwnaar 
 en Boedelhouder van zijn overledene Vrouw Gerritje Loogen, Gijsbert  
 Cnipschaer en Gerritje Loogen Echtel: de Vrouwen zoveel nodig als 
 dienstig geassisteerd met haare Ehemans, te zamen Kinderen en 
 Erfgenaamen van Looge Stevens en Gerbrech Vermeer in leven Echtel:, 
 dewelke bekennen in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen en in vollen eigendom te trans- 
 porteren navolgende perceelen ongereede goederen. 
 eerstelijk aan Peter Gijsbertzen en Gerritje Janzen Echtel: 
 een huis met de schuur daar agter, staande in de Gevangenstraat, 
 naast de plaats van de huisjes van ’t pesthuis ter eenre, en de plaats van 
 een huisje van ’t Feijtenhof ter andere zijde, met ’t regt tot de put 
 staande op de plaats voorñ: pesthuis huisjes, doende in ordinaris 
 jaarlijksche verponding van f 2=4=10, straatgeld f 1=:=. ende zulks voor 
 een summa van drie honderd agt en sestig Gulds vrij geld, waarvan 
 de Comparanten en Transportanten bekennen voldaan en betaald 
 te zijn. 
 Ten tweede aan Arnoldus Lange en Aertjen Foppen het 
 halve huis met de halve Joodenkerk daar agter, staande in de  
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 kleine marktstraat naast ’t kalkhuis van Burgemr Apeldoorn ter 
 eenre en een steegje ter andere zijde, doende in ordin: Jaarlijksche verpon- 
 ding volgens quohier f 4=8=4 straatgeld f 1: en zulks voor een summa 
 van drie honderd ses Gulds vrijgeld, daar van de Comparanten en 
 Transportanten bekennen voldaan en betaald te zijn. 
 
 Ten derden aan onzen mede Raadsvriend de Heer en mr D. Boonen en 
 Vrouwe Catharina Cornelia de Graet Ehel: en haar Welgeboren Erven,  
 een huis staande in het Vleeschhouwers steegje, zo en als ’t zelve laast 
 in pagt is bewoond geweest bij Cornelis Dwars, doende in ordin: jaar- 
 lijksche verponding van f 1=1=10 en straatgeld f :=10=: ende zulks 
 voor een summa van taggentig Guldens vrijgeld, daar de Comparanten 
 en Transportanten bekenden voldaan en betaald te zijn. 
 Ten Vierden aan Rijer Willemsen den Grooten en Hendrika Wessels 
 en Erven, de halve Breddekamp, gelegen aan de Solderssteeg naast 
 de halve Breddekamp van de Wed: Duvergé ter eenre, en de Molenkamp 
 van voorñ: Weduwe Duvergé ter andere zijde, doende in ordin: jaarlijk- 
 sche verponding van f 8=6=14 als mede een jaarlijksche thins 
 ( staande in ’t Ermelosse thinsboek Fol. 229) van 7 stvs, ende 
 zulks voor een summa van een duisend vijfhonderd en veertig 
 Gulds vrijgeld, waar van de Comparanten en Transportanten be- 
 kenden voldaan en betaald te zijn. 
 En ten vijfden aan Steven Logen ( zijnde in dezen den tweeden 
 Compart ) een hof gelegen aan Westen, naast den hof van 
 Willem Blauw ter eenre, en de Wijsteeg ter andere zijde, 
 doende in ordinaris jaarlijksche Verponding van f 1=1=4 en 
 zulks voor een summa van een honderd vijf en seventig Gulden 
 vrijgeld, daar van de Comparanten en Transportanten mede bekennen 
 voldaan en betaald te zijn. 
 Belovende de voorñ: perceelen te wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt de ordin: Verponding over den jaare 1783, straat, heerdstedegeld, 
 en thins maij 1785 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, alles 
 onder verband en submissie als na regten. Actum d. 13 August: 1788. 
  
 Voor De Vries en Van Erckelens Schepenen compareerde Geertruij Perk 
 Weduwe van Gerrit van Ittersun, en verklaarde in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten ervelijke behoeve van Arnoldus Lange 
 en Aartje Foppen Ehel: een huisje staande digt bij de groote poort 
 naast ’t huis van Geurt Willemzen ter eenre, en naast de opstal 
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 van Cornelis Olthuisen ter andere zijde, zijnde vrij van verponding, dogh 
 doende aan straatgeld 5 sts, en 6 stvs booggeld, voor een summa van 
 dertig Gulds vrijgeld, daar van Comparante bekend voldaan en betaald 
 te zijn, met belofte van ’t zelve te vrijen, wagten en waren, en alle 
 voorgaande pligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 van persoon en goederen, en onder submissie derzelver als na regten. 
 Actum d. 1 October 1788. 
 
 Voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck compareerden 
 Dirk Buijtenhuijs en Cornelia Paddenburg Ehel: haar verstand en uitspraak 
 volkomen magtig, en verklaarden elkanderen, en dus over en weder te 
 bemaken de tugt van alle goederen, die de eerst stervende met de dood 
 ontruimen zal, om bij de langstlevende naar tugtsregten het leven 
 lang gedurende bezeten te worden. Dat Comparanten mede overwogen 
 hebbende, dat haare Dogter Hendrina en man Bartus Oijen zedert maij 
 1782 het huishouden, affaire en kostwinninge in het slagten van vee als 
 anders bestaande, van haar Compartn, dewelke wegens de hooge en klimmende 
 jaaren daar toe buiten staat waren, waargenomen, voortgezet, en wel behar- 
 tigt hebben, en dus niet meer dan redelijk en billik geoordeelt, aan die 
 haare Dogter en Schoonzoon daar voor jaarlijksch toe te leggen een loon 
 van tagtig Gulden, gerekend van maij 1782 tot zo lange die Kinderen in 
 dat werk zullen continueren: En doordien aan de Kinders die wegens 
 geen betaling is gedaan, zo lange eene der Testateuren leeft zal 
 gedaan worden ( ten ware daar van bij handschrift bleek ) zo verklaren zij 
 Compartn te legateren aan die hare Dogter of Kinders een jaarlijksche summa 
 van tagtig Gulden te rekenen van maij 1782 tot zo lange in het waarnemen 
 der huishouding gecontinueerd word, verder aan dezelve legaterende harer 
 goud en silver en kleederen tot haar lijf behorende, en willen Comparn 
 mede dat het huis en erf door hun wordende bewoond na dode der 
 langstlevende. mede aan die haare Dogter en Schoonzoon of Kinderen van 
 dezelve in eigendomzal blijven, ingevolge taxatie van onpartijdige daar toe 
 als dan te kiezen, welke penñ: met al ’t geene door Comparanten verder 
 zal worden nagelaten egaal op gem: zijne Dogter of bij aflijvigheid haare 
 Kinders, en op de Kinders van haare overledene Dogter Geertruijd bij 
 Berend Berendzen verwekt in Ehe vererven zal. Willende en begerende, 
 dat deze haare dispositie zal worden agtervolgt, nageleeft en bestaan, 
 zo en als na regten het bundigste zal zijn. Actum Harderwijck den 
 23 september 1788. was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekend Eco Scheltinga. J. Schot. 
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 Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerde de Heer mr Nicolaas  
 van Diermen Scholtis des Ampts Putten in qualiteit als volmagt hebbende 
 van Vrouwe Maria Elisabeth Wicherts Weduwe van den Heer Geurt van  
 Diermen, op den 23 Februarij 1788 gepasseert voor Steven Lambertus  
 van der Sande, Onderscholtis des Ampts Putten, als daar toe van den 
 HWGeb. Gestr Heer W. Baron van Haersolte Heer van IJst Landdrost 
 van Veluwe geauthoriseerd, en Gerigtsluiden; als mede nogh van 
 mr Willem Adolph Becquer Secretaris der stad Doesburg, en Vrouwe 
 Berendina Wicherts Ehel: gepasseerd voor Burgemeesteren der stad Doesburg 
 op d. 19 Febr. 1788, en nogh van den Heer Petrus Abresch en Vrouwe Johanna  
 Elisabeth Wicherts Ehel: gepasseerd voor Burgemeesteren en Raad der stad 
 Groningen op den 9 Febr. 1788, welke volmagten bij ons gezien en gelezen 
 zijn, en waar uit ons gebleken is, dat de Compart tot ’t passeren dezes 
 speciaal is geäuthoriseerd, en verklaarde dezelve in zijn voorsr. qualiteit 
 op den 28 Februarij 1788 in ’t openbaar te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen en transporteren. 
 Aan den Heer S. Heshusius en Vrouwe Johanna Aletta Gijseling Ehel: 
 en hunne Erven, een huis en erve met ’t agterhuis, staande in de 
 Donkerstraat tusschen het huis van de Freule Plotswits ter eenre, en 
 dat door Verkoperen aan Aris van Leeuwen verkogt ter andere zijde, zo 
 en als ’t zelve door wijlen den Heer D. Wicherts is bewoond geweest, doende 
 jaarlijksch in ordinaris verponding zonder stadstuivers f 10=19, straatgeld 
 f 4=15, en ordinaris haardstedegeld, en zulks voor een summa van drie duisend 
 twee honderd twintig Gulds vrijgeld, waar van de Compart qp bekend voldaan 
 en betaald te zijn. 
 Aan Aris van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel: een huis en erve met een 
 gang, welke gemeen is met ’t huis van Rijer den Grooten, staande tusschen 
 ’t gemelde huis van Rijer den Grooten, en dat door Verkoperen aan den 
 Heer S. Heshusius verkogt, doende jaarlijksch in ordinaris verponding 
 zonder stadstuivers f 4=5=:, straatgeld f 1=15, en ordinaris haardstedegeld, en zulks 
 voor een summa van negen honderd twee en veertig Gulds vrijgeld, waarvan 
 de Compart qp bekend voldaan en betaald te zijn. 
 Aan Aris van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel: een hof gelegen buiten de 
 Lutteke poort aan de weg tusschen de hoven van ’t Kinderhuis, en van 
 Rijer den Grooten, doende jaarlijksch in ordinaris verponding zonder stad- 
 stuivers f 4=:=2, en zulks voor een summa van negen honderd vijf en veertig 
 Gulds vrijgeld, waar van de Compart qp bekend voldaan en betaald te zijn. 
 Belovende voorsr: perceelen te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding over 1786, straatgeld tot maij 1787, en het 
 haardstedegeld tot primo Julij 1787 daar van afte doen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na regten. Actum d. 11 October 1788. 
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 Voor Van Westervelt en De Vries Schepenen compareerde de Heer Otto  
 Holstijn van Rookhuijsen Meester Zilversmit woonagtig tot Amsterdam, 
 welke verklaarde in optima juris forma te constitueren en volmagtig 
 te maken, doende zulks kragt dezes, de Heer Johannis van Oort en des zelfs 
 Ehevrouw Mejuffrouw Susanna van Heemste, mede woonagtig te Amster- 
 dam, om te zamen en ieder afzonderlijk des Comparants zaaken waarte- 
 nemen, tot voortzetting van de affains, welke de Compart aldaar is 
 hebbende, en wel in spetie op de Zilversmits winkel, en het geene 
 daar annex is, behoorlijke order te stellen, alles wat tot in en uitkoop 
 nodig is te bezorgen, boek en andere schulden in te vorderen, daar voor 
 quitantie te passeren, en verders alles te behandelen en verrigten 
 zo als des Geconstitueerdens goeden raad gedragen zal, en als Compart 
 zelfs praesent zijnde, zoude mogen en moeten doen, met magt 
 van substitutie, en belofte van ratihabitie, en indemniteit, des blijven 
 de Geconstitueerdens gehouden aan den Comparant te doen behoorlijk 
 rekening, bewijs en reliqua, alles onder verband en submissie als na  
 regten. Actum Harderwijck d. 29 October 1788. 
 
 Voor Van Cooth en Van Erckelens Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is, Roelof Jagers en Peter Otten voor 
 het erf en sterfhuis van Grietje Verhoef, in leven Huisvrouw van 
 Cornelis Hooiberg, des beloofden Cornelis Verhoef en Evert Verhoef, 
 als Voogden van Aaltje Verhoef, Erfgename van gem: haar Zuster 
 Grietje Verhoef, voorsr: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
  Actum d. 30 October 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en Van Erckelens Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is Rijer van Raalte en Willem Roest 
 voor ’t erf en sterfhuis van Jan Hendrik Schutte des beloofde 
 Regina Schutte voorsr: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
  Actum d. 30 October 1788 
 
 Voor Scheltinga en Van Cooth Schepenen compareerden Berent van Lange 
 en Jan Jongeneel in qualiteit als Voogden over de drie minderjaarige Kinderen 
 van Willem Jan Maters en wijlen Maria Gerritzen in leven Ehel: met 
 namen Gerritje, Roelof en Catharina, als tot ’t passeren dezes geäutho- 
 riseert, ingevolge appointement van HWelEd: Gr: Agtb: de Heeren 
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 van de Magistraat dezer stad d.d. 4 Augs 1788, als mede Jacob Rijnders  
 Wesenhagen, en Grietje Gerritzen Ehel: en gemelde Jacob Rijnders 
 Wesenhagen nogh in qualiteit als Volmagtiger van Jan Gerritzen, ingevolge 
 procuratie voor Burgemeesteren en Regeerders der stad Haarlem op den 
 28 Octob: 1788 op hem gepasseert, welke bij ons vertoond en gelezen is, en 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeve van 
 Hendrikje de Groote Weduwe Rende Peters een huis en Erve staande 
 in de Haverstraat naast ’t huis van Abraham Joorman ter eenre en 
 de schuur van de Wed: Hermanus Schutte ter andere zijde, doende in  
 ordinaire verponding zonder de stads stuivers f 1=5=8 en ’t straatgeld 
 f :=10=: voor een summa van twee honderd een en negentig Gulds 
 vrijgeld, daar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, des beloofden 
 voorsr Comparanten ‘tzelve te wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt tot de ordin: verponding over 1786, straatgeld tot maij 1787 
 en ’t heerdstedegeld tot ulto Junij 1788 incluis daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. Actum 
 Harderwijck d. 31 October 1788. 
  
 Transport van ’S Heeren wegen. 
 
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat Mejuffrouw de Weduwe Van  
 Voorst op d. 5 April 1788 heeft doen pijnden aan alle gereede, en op d. 21 dito 
 aan alle ongereede goederen toebehorende aan Evert Klok en Willemina  
 van Someren Ehel: en speciaal op 1/8 part in twee huizen, twee hoven 
 en in een stuk land, welke op een ses jaarige losse in usum jus haben- 
 tium ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren op d. 1 Augs 1788 
 in ’t openbaar bij executie zijn verkogt aan Jacob Stevens de Meester 
 en Geertje Timmer Echtel: Gerharda Timmer, en Betje Timmer, waarvan 
 niet dan na expiratie der ses jaarige losse transport had kunnen 
 geschieden. 
 Maar vermids ons bij Acte van d. 1 August: 1788 ten vollen gebleken 
 is, dat Evert Klok en Willemina van Someren Echtel: ’t regt van losse 
 van voorsr 5 perceelen hebben verkogt, gecedeert en getransporteerd aan gem: 
 Jacob Stevens de Meester en Geertje Timmer Echtel: Gerharda Timmer, en 
 Betje Timmer voor f 25=:=:, en alzo dit regt met den eigendom in allen 
 delen weder is geconsolideerd, verklaren wij mids dezen te transporteren 
 aan meergemelde Jacob Stevens de Meester en Geertje Timmer Echtel:, Gerharda 
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 Timmer en Betje Timmer. 
 1/8 part in een huis en schuur staande op den broederen op de hoek 
 van de Wulleweverstraat, doende ’t heele huis in ordinaris verponding 
 zonder de stadstuivers f 4=19=4 en straatgeld f 3=:=: gekogt met 
 alle des zelfs lusten en lasten voor een summa van f 118=:=: 
 1/8 part in een huis in de Hoogstraat tusschen den hang 
 van den Heer Burgemr Apeldoorn ter eenre en de plaats van Rikert Jan  
 Apeldoorn ter andere zijde, doende ’t heele huis in ordinaris 
 verponding zonder stadstuivers f 2=13=2 en aan straatgeld f 1=:= 
 gekogt met alle des zelfs lusten en lasten voor een summa van f 62=:=. 
 1/8 part in een hof in de Nijptang gelegen, tusschen de hoven van doms 
 W. Wilbers ter eenre en van P. van Ittersum ter andere zijde, zijnde 
 vrij van verponding gekogt met alle des zelfs lusten en lasten voor een 
 summa van f 80=:=:. 
 1/8 part in een hofje buiten de groote poort aan de weg gelegen, 
 doende geheel in ordinaris verponding zonder stadstuivers f :=12=10 
 gekogt met alle des zelfs lusten en lasten voor een summa van f 7=:=: 
 1/8 part in een kamp zaaijland met zijn houtgewasch gelegen in Hierden 
 bij ’t Spaansche paard tusschen ’t land van Jan Volten ter eenre, en dat 
 van Teunis Aarzen Foppen ter andere zijde, doende de heele kamp in 
 ordinaris verponding zonder stadstuivers f 1=1=4. gekogt met alle 
 des zelfs lusten en lasten voor een summa van f 26=:=: 
 Welke penningen in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, en door 
 ons inter jus habentes gedistribueerd geworden. 
 Belovende voorsr: perceelen van ’S Heeren wegen te zullen waren. 
 T’oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 4 November 1788 
 
 Voor De Vries en Moojen Schepenen compareerden  Hendrik Hartgerzen 
 en Aartje Ariens Echtel:, dewelke bekenden wel en deugdig schuldig 
 te wezen aan Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel:, en hunne Erven, 
 een summa van twee honderd vijftig Gulds, spruitende uit hoofde 
 van gereede aan hun Comparanten toe getelde penn: aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds van ’t honderd, 
 waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, en zulks 
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 tot de volkome aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen en 
 moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden te voren 
 opzegge. 
 Hier voor verbinden de Comparanten hunne Personen en goederen 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis staande agter 
 de muur naast ’t huis van den Heer Burgemr De Vries ter eenre, 
 en dat van Gijsbert Knipschaar ter andere zijde, om daar aan 
 alle schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, 
 in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na regten. 
  Actum d. 5 Novr 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en Van Cooth Schepenen compareerde de HWGeb: Heer 
 F.B. Baron van Haersolte thans alhier praesent, en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forma regtens te constitueren, en magtig te maken 
 kragt dezes des zelfs Heer Broeder den HWGeb: Heer A.F.R.E. Baron van 
 Haersolte onzen mede Raads Vriend, ten einde om in ’t generaal alle des 
 Comparts zaaken waar te nemen, zo in als buiten regten, en voor alle 
 Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten doque contra quoscumque, zo aanleg- 
 gende, als verwerende, ongereede goederen te administreren, ervenissen 
 van Ouders of Vrienden te adieren, die te verburgen, en ongereede 
 goederen verdelen ofte verkopen, transporteren, en belofte van vrijwa- 
 ringen te doen, wijders met de anderen mede Erfgenaamen te concurreren, 
 en magescheid op te rigten en te tekenen, onwillige Debiteuren met 
 middelen regtens tot betaling te noodzaken, alle termijnen regtens te 
 respicieren, decreten en sententien te aanhoren, de voordelige ter executie 
 te stellen, en van de nadelige te apelleren, ook te accorderen, 
 transigeren, penningen te ontfangen, en daar voor quitantie te passeren, 
 en wijders tam generaliter quam specialiter, namens den Heer Compart waar 
 te nemen, alle zodane zaaken, als hij binnen de Vereenigde Nederlanden of elders 
 reeds mogte uitstaan hebben, of in ’t vervolg ’t zij door ervenissen als anders 
 nogh krijgen mogte, en in allen opzigte zijn Persoon repraesenteren, of 
 schoon tot het een of ander een nadere of ampeler volmagt gerequi- 
 reerd wierd, ’t welk de Heer Compart wil gehouden hebben, als of alhier 
 woordelijk geïnsereerd ware, alles met magt van een of meer te mogen 
 substitueren, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, caeterisque 
 sub clausulis de jure solitis acnecessarus, onder verband en submissie als 
 na regten, en met renuntiatie van alle exceptien, mids de Heer Gecon- 
 stitueerde verpligt blijve te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua. Actum d. 6 Novembr 1788. 
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 Voor Apeldoorn en Moojen Schepenen compareerden Lubbertus  
 Bunskerken en Hendrik Cirkel onder Provisoren van ’t Diaconie 
 Weeshuis, en Evert Veldhuisen en Rikert Jan Apeldoorn tijdelijke 
 Diaconen van de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente binnen 
 deze stad, en verklaarden in hunne voorsr: qualiteit in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan Hendrik Hartgerzen en Aartje Ariens Echtel: 
 en hunne Erven, een huis staande binnen deze stad agter de  
 muur tusschen ’t huis van den Heer Burgemr De Vries ter eenre, en dat 
 van Gijsbert Knipschaar ter andere zijde, laast bewoond door wijlen 
 Lambert Mooijen, zijnde bezwaart met straat ad 20 st:, en booggeld met 
 12 sts, en zulks voor een summa van tweehonderd tagtig Gulds, waarvan 
 Comparanten in hunne voorsr: qualiteit bekennen voldaan en 
 betaald te zijn, belovende voorsr: huis te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, ’t booggeld over 1787, ’t straatgeld tot 
 maij 1788 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband  
 en submissie als na regten. Actum d. 11 November 1788. 
  
 Voor Apeldoorn en Moojen Schepenen compareerden Teunis Besselsen 
 Meester Timmerman en Berend Kok Meester Metzelaar alhier woonagtig, 
 en verklaarden op verzoek en instantie van mr H.J. Ardesch als Executeur 
 testamentair van den boedel en nalatenschap van wijlen Lambertje Cobus 
 in leven Weduwe van Jacob van Wanrode, vermogens testamentaire dispo- 
 sitie de dato den 13 Septr 1788 ten fine van taxatie en aestimatie 
 van navolgende goederen, in oogenschijn genomen en nauwkeurig opge- 
 nomen te hebben een huis en Erve binnen deze stad op den Broederen 
 naast ’t stads choor of timmerhuis, bestaande in twee woningen van 
 ouds genaamd uijrwerkers huis, en ’t zelve waardig geoordeelt eene 
 summa van ses honderd Gulds, en het huis in de Wolleweverstraat naast 
 het huis van de Heer Petrus Martinius ter eenre, en ’t huis van de 
 Weduwe van David Davidsen ter andere zijde, op eene somma van seven 
 honderd Gulds, welke taxatie zij verklaarden in alle onpartijdigheid 
 en na haare beste kennis en wetenschap te hebben gedaan, onder 
 offerte van deze ten allen tijde des gerequireerd met eede te sterken. 
 Actum d. 6 Novemb: 1788. 
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 Voor Van Haersolte en Van Cooth Schepenen compareerden Henri Joseph  
 Baillet en Catharina de Jongh Ehel: dewelke bij dezen verklaarden opregt 
 en deugdig schuldig te wezen aan Jan Gelderman een summa van een 
 honderd vijf en twintig Gulds, procederende wegens gereede aan hun 
 Comparanten toegetelde penningen tot haar genoegen ontfangen en 
 genoten, aannemende dezelve te restitueren over een jaar na dato dezes, 
 met den interest van drie tegens drie en een half ten honderd in ’t jaar, en 
 bij prolongatie gelijke interest, zullende drie maanden voor de verschijns- 
 dag de opzage moeten geschieden, of ’t capitaal zal telkens weder 
 voor een jaar geprolongeert gehouden worden, waar voor zij Comparanten 
 met haaren vrijewille na volkomen informatie van verwillekeurings 
 regten verbonden, en bij parate executie en aanhering verwillekeurd 
 hebben, doende zulks kragt dezes haare gereede goederen, geene 
 van die uitgezondert, om alle schade daar aan te verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in spetie die van ongetelde gelden, 
 onder submissie als na regten. Actum Harderwijck d. 15 Novr 1788. 
 
 Voor Van Westervelt en De Meester Schepenen compareerden Jan  
 IJsendoorn en Warnar IJsendoorn beide Geërfde Burgeren dezer 
 stad, welke loofden en zigh als Borgen stelden voor het erf en 
 sterfhuis van wijlen Henrica van Wessel in leven Huisvrouw 
 van Rijer den Grooten, des beloofde Rijer den Grooten voorñ: Borgen 
 tevrijen en wharen als erf en sterfhuis regt is. Actum d. 14 Novr 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Zeger Buitenhuis 
 en Aart Hendrik Drost in qualiteit als Executeren van “t testament 
 van wijlen Hendrikje Sluijk, en verklaarden, dewijl Hendrikje Sluijk 
 en Annetje Sluijk anders Annetje Sluijk Huijbertz beide te Harder- 
 wijck ongehuwd overleden te zamen Eigenaressen waren van twee 
 honderd ponden geconsolideerde drie percents annuiteiten, en dewijl 
 eerst de gemelde Annetje Sluijk anders Annetje Sluijk Huijbertz 
 ab intestato is gestorven, en de gem: Hendrikje Sluijk nu onlangs 
 mede is overleden, en dewijl de gem: Hendrikje Sluijk haar laatste 
 wil en testament en codicil voor ons behoorlijk heeft gemaakt 
 gepasseerd en getekend, zijnde respectivelijk gedateerd 19 Novr 1765 en 
 24 Januarij 1775, en dewijl de gemelde Hendrikje Sluijk bij haar 
 gemelde Codicil tot Executeurs heeft aangesteld de Comparanten 
 te zamen en ieder in ’t bijzonder, dat zij Zeger Buitenhuis en Aart 
 Hendrik Drost Executeurs van de laatste wille en testamente van de 
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 gem: Hendrikje Sluijk onlangs alhier ongehuwd overleden, bij dezen consti- 
 tueren en aanstellen den Heer Gerard Bachus Koopman te Londen 
 tot hunne waare en wettige Gemagtigde, om voor hun en hunne 
 naamen, en van hunnentwegen als Executeurs als voorengemeld 
 te verkopen, cederen en transporteren aan eenig persoon of personen 
 wien ’t zoude mogen wezen de gem: tweehonderd ponden, zijnde al ’t aandeel 
 of interest in ’t te zamen gevoegde capitaal van drie percents annuiteiten 
 gesteld bij een Parlements Acte van het vijf en twintigste jaar der Rege- 
 ring van Koning George de tweede, geïntituleerd een acte ter convertering 
 van de verscheidene daar in gem: annuiteiten in verscheidene te zamen 
 gevoegde capitalen van Annuiteiten transporteerbaar in de Bank 
 van Engeland om gebragt te worden tot lasten van het zinking fonds, 
 en bij verscheidene opvolgende Actens, aan de gem: ongehuwd overledene 
 Hendrikje Sluijk en Annetje Sluijk anders Annetje Sluijk Huijbertz 
 hebbende toebehoord, de kooppenningen te ontfangen, en in hunne 
 naamen volkome quitantie en decharge, voor dezelve te geven, ook 
 te ontfangen en quitantie te geven voor alle dividenten op de 
 gem: annuiteiten bereids vervallen en nogh te vervallen, en 
 betaalbaar te worden tot het transport van dezelve toe, en 
 alle wettige zaaken te verrigten, of te doen geschieden, die tot effectue- 
 ring van ’t vorenstaande vereischt zullen worden, bij dezen ratifice- 
 rende en confirmerende alle ’t geene hier toe gemelde Gemagtigde 
 daar in zal doen, uit kragt dezes, quiterende, dechargerende en 
 ontslaande bij dezen hunne gemelde Gemagtigde van alle nama- 
 ning op en aansprake, ter zake van en wegens de gem: twee honderd 
 ponden drie percents geconsolideerde annuiteiten. Actum Harderwijck 
 d. 18 Novembr 1788. 
 
Geregistr: ten prothoc. van  Voor Van Haersolte en Van Cooth Schepenen compareerden Gerrit 
bezwaar Rubr: Schoemaker-  Gerritzen en Woutertje Laurens Ehel:, welke bekenden wel en 
straat Fol. 264.  deugdig schuldig te wezen aan Otje van Luijk Weduwe van Aart  
 Mulder, of des zelfs regt verkrijgende, een summa van een honderd 
 Gulds, spruitende uit hoofde van gerede aan hun Comparanten toege- 
 telde penningen, tot haar genoegen ontfangen en genoten, aanne- 
 mende dezelve te restitueren een jaar na dato dezes, met den interest 
 van die tegens drie en een half ten honderd in ’t jaar, en bij 
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 prolongatie gelijke interest; zullende ses weeken voor de verschijndag 
 de opzage moeten geschieden, of ’t capitaal telkens weder voor een 
 jaar geprolongeert gehouden worden, verbindende de Comparanten hier 
 voor haare personen en goederen, en tot een speciaal onderpand, 
 1o een half huis en erve staande aan de Vullersbrink zoals door 
 Comparanten bewoond word. 
 2o een half huis en erve staande naast ’t voorgaande, zoals 
 ’t in huur gebruikt word door Simon Geurts. 
 3o een halve ope plaats gelegen aan de eene zijde aan de 
  Haverstraat en aan de andere zijde aan de Oliestraat. 
 en mede bij parate executie en aanhering na informatie van 
 verwillekeurings regten verwillekeurende zulks doende kragt dezes, 
 alle haare gereede goederen niets uitgezondert, om daar aan alle 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien 
 in spetie die van ongetelde gelden, onder submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 17 Novembr 1788. 
  
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der stad Harderwijck 
 Gerrit Engelen Jongman en Rijniertje Engelen Jonge Dogter zijnde 
 Broeder en Zuster beide alhier woonagtig, met ons gaande en staande 
 en hun verstand en uitspraak ten vollen magtig, dewelke verklaarden 
 elkanderen over en weder, en dus de eerst stervende den langslevenden 
 te nomineren en institueren tot eenige en universele Erfgenaam 
 van alle des eerst stervende na te latene gereede en ongereede goederen, 
 Actien en crediten, niets uitgezondert, om dezelve te erven, hebben 
 en bezitten eeuwig en ervelijk zonder iemands bespiering, begerende 
 dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, gifte ter zake des 
 doods, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 d. 24 Novemb. 1788 was nevens twee cachetten een in zwart en een in 
 rood lak gedrukt getekend. H. van Westervelt. M.S. van Cooth. 
Geregistr: ten prothoc. 
van bezwaar. Rubr Wulwe-  Voor Van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Willem Jan Maters 
verstraat Fol. 230  en Aaltje Gerrits Ehel:, dewelke verklaarden wel en deugdig schuldig 
 te wezen aan des eerste Comparants drie Kinderen bij wijlen zijn 
 overleden vrouw Maria Gerrits verwekt met naamen Gerritje, Roelof 
 En Catharina Maters de summa van een honderd drie Gulds twee stvs 
 tien penñ:, welke gemelde Kinders van wijlen hunne Grootvader Gerrit  
 Janzen zijn aanbestorven, en door Comparanten ontfangen, aannemende 
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 een ieder van dezelve zodra tot mondige jaaren gekomen is, zijn of haar 
 portie te zullen restitueren, tot securiteit van ’t welke Comparanten 
 verbinden hunne Personen en goederen, en stellen tot een speciaal 
 onderpand hun huis staande in de Wullewever of Luttekepoortstraat 
 tusschen de huizen van T.J. Walters ter wederzijden, om daar aan 
 alle schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien 
 in spetie die van ongetelde gelden onder submissie als na regten. 
 Actum den 25 November 1788. 
 
 Compareerden voor ons Ondergeschrevene Schepenen der stad Harder- 
 wijck Dirk Buijtenhuis en Cornelia Paddenburg Ehel:, haar verstand 
 en uitspraak ten vollen magtig; en verklaarden te revoceren, casseren, 
 en te niet te doen alle zodanige dispositien, als zij te voren mogten 
 hebben opgerigt en gepasseerd, niet willende, dat een der zelve de minste 
 kragt zal grijpen, en nu komende ter nieuwe dispositie verklaarden 
 zij elkanderen over en weder te bemaken de tugt en het vrugtgebruik 
 van alle des eerst te overlijden gereede en ongereede goederen, actien 
 en crediten, hebbende en toekomende, niets uitgezondert, om bij de 
 langstlevenden zijn of haar leven lang na tugtregten bezeten 
 genoten en geprofiteerd te worden, en willen Comparanten, dat 
 ’t huis en Erve door hun bewoond wordende na dode der langstlevende 
 in eigendom zal komen aan hunne Dogter Hendrina, getrouwd aan 
 Bartus Oijen, of der zelver Kinders bij haar vooroverlijden, ingevolge 
 taxatie door twee onpartijdigen als dan te doen, welke penningen met 
 al ’t geene door Comparanten verders zal worden nagelaten egaal 
 in twee portien vererven zullen op gem: hunne Dogter Hendrina, 
 of bij vooroverlijden op haar wettige Descendenten in der Ouders plaats, 
 en op de Kinders of wettige Descendenten van wijlen hunne Dogter 
 Geertruij bij Berend Berentzen ehelijk verwekt, begerende, dat deze 
 hunne dispositie zal gelden als testament, legaat, codicil, gifte ter 
 zake des doods, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 d. 25 Novemb. 1788 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekend J. Schot. J. Moojen Junior 
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 Voor De Vries en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Peter Geurtzen en Daniel Arentzen voor ’t erf en 
 sterfhuis van Harmen Husenvelt en Judic Geurtzen in leven Ehel: 
 des beloofden Hendrikje Husenvelt, en Beert Geurtzen en Simon  
 Geurtzen als Voogden van Hendrientje Husenvelt beide Dogters en 
 Erfgenaamen van wijlen gem: Harmen Husenvelt en Judic 
 Geurtzen voorsr: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum d. 4 December 1788. 
 
 Voor Boonen en Van Erckelens Schepenen compareerden de Heer en mr 
 P.F. van Erckelens Wedr van Vrouwe Anna Gerarda Maria van der Merwede  
 van Muijlwijck, als vader en legitime Voogd van zijne nogh minderjaarige 
 Dogter Henrica Johanna Geertruda bij wijlen gem: zijne vrouw ehelijk 
 verwekt, voords nogh derzelver meerderjaarige Kinderen mr F.H.A.P. van  

 Erckelens, en Juffer Ida Wilhelmina van Erckelens, geädsisteert in deze met haar genoemde 
Broeder,  
 en verklaarden kragt ende mids dezen volmagt te maken de Heeren en mrs E.J. en 
 J.F. Ammon sampt en ieder in het bijzonder. 
 Ten einde namens hun Comparn met concurrentie van des 1es 
 Comparts en wijlen zijne Ehevrouw verdere Kinderen met naamen 
 de Heer F.C.C. Oettinger en Vrouwe Aleijda Maria van Erckelens Ehel:, de 
 Heer R.J.C. Buekkevoort en des zelfs Ehevrouw Johanna Geertruda  
 Aloisia van Erckelens, en derzelver schoonzoon de Heer A.J. Pacque 
 Wedr en Gelijftugdigde Boedelhouder van wijlen Vrouwe Heriberta  
 Theodora van Erckelens, en als Vader en wettige Voogd van zijne vijf alle 
 nogh minderjarige Kinderen bij gezeide zijne Ehevrouw verwekt, te 
 verkopen of te doen verkopen alle zodanige ongereede goederen als 
 de Compartn met gementioneerde mede Geïnteresseerdens als Erfge- 
 naamen van haar overledene Vrouwe Moeder in de Provintie van Utrecht 
 zijn hebbende en bezittende, en bij billetten tot verkoop reeds aange- 
 slagen zijn, de verkogte goederen aan de respective Koperen na stijle 
 locaal te transporteren, of andere daar toe te qualificeren, nadat de koops 
 penningen voldaan en bij Geconstitueerdens of last hebbende zullen 
 zijn ontfangen. 
 Tot welkers, gelijk ook tot alle andere ontfangsten wegens de goederen 
 opkomsten, met den aankleven van dien en gevolgelijk mede ter invordering 
 van agterstallige penñ:, sluiten, en afhoren van rekeningen van ontfangst 
 en uitgave, oprigten van huurcedullen, en wat daar aan verder annex is, mogte 
 of kunnen zijn; de Gemagtigden mede geäuthoriseert worden, en voords generaal 
 deze aangaande alles te doen en te verrigten, dat Compartn praesent zijnde zouden 
 kunnen, mogen, en moeten doen, daar toe expresselijk begerende, dat wanneer 
 een nadere volmagt mogte worden gerequireert, dezelve alhier voor geïnse- 
 reert zal gehouden worden, alles met magt van substitutie ’t zij van een of 
 meer personen, ’t zij in ’t generaal, ’t zij speciaal tot het een of ander, onder belofte 
 van goedkeuring en schadelooshouding, caeterisque sub clausulis de jure 
 solitis ac necessarus, daartoe verbindende hunne personen en goederen als 
 na regten actum d. 12 December 1788. 
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 Voor De Meester en Van Haersolte Schepenen compareerde de Heer 
 J.B. Heijdendal in qualiteit als last hebbende van den Heer Johan  
 Anthonij Pacqué Capitijn in ’t eerste Battaillon van ’t Regiment 
 Infanterij van den Heer Generaal Major Baron van Dopff volgens 
 volmagt op d. 12 maart 1788 voor den auditeur militair en Getuige 

 te Hulst gepasseert met magt van substitutie, welke volmagt bij 
 ons gezien en gelezen is, en zijnde gem: Heer Johan Anthonij 
 Pacqué als Vader en Voogd van zijne onmondige Kinderen op den 
 1 septr dezes jaars door ons tot ’t verkopen en transporteren 
 van de goederen dier onmondigen geäuthoriseerd, en verklaarde de 
 Compart te substitueren bij dezen de Heeren en mrs E.J. en J.F.  
 Ammon sampt en ieder in het bijzonder. 
 ten einde om namens zijn Principaal met de andere Geïnteresseerden 
 als mede Erfgenaamen van der Onmondigen overledene Grootmoeder 
 Vrouwe Anna Gerarda Maria van der Merwede van Muijlwijck te verkopen 
 of doen verkopen alle zodanige ongereede goederen, als Zij te zamen in 
 de Provintie van Utrecht zijn hebbende en bezittende, de verkogte 
 goederen aan de respective Koperen na stijle locaal te transporteren, 
 of andere daar toe te qualificeren, nadat de koopspenningen voldaan 
 zullen zijn. 
 Tot welkers, gelijk ook tot alle andere ontfangsten wegens der goederen 
 opkomsten, met den aan kleven van dien, en gevolgelijk mede ter 
 invordering van agterstallige penñ: sluiten en afhoren van rekeningen 
 van ontfangst en uitgave, oprigten van huurcedullen, en wat daar aan 
 verder annex is, mogte of kunnen zijn, de Gesubstitueerden mede geäu- 
 thoriseerd worden, en voords om generalijk dezen aangaande alles te doen 
 en te verrigten, dat de Compart of zijn Principaal praesent zijnde zou- 
 kunnen, mogen en meoten doen, daar toe expresselijk begerende, dat, 
 wanneer een nadere volmagt mogte gerequireerd worden, dezelve alhier 
 voor geïnsereerd zal gehouden worden, alles met magt van iemand in 
 hun plaats te mogen stellen, onder belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding caeterisque sub clausulis de jure solitis ac necessa- 
 rus, onder submissie als na regten. Actum d. 13 December 1788. 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Mevrouwe Anna Brians Wed: 
 van wijlen den Heer Piere Massuet Vrouwe Van Lankeren, dewelke verklaar- 
 de te constitueren en magtig te maken zulks doende bij dezen den WelEd: 
 Gestr Heer Dirk Bruijn, gepensioneerd Lieutenant ten dienste dezer Landen 
 om der Comparantes zaaken ten opzigten van ’t goed Lankeren, gelegen in 
 den Ampte van Barnevelt nabij Voorthuizen en daar onder horen de 
 Erven landerijen, bosschen en houtgewasschen waar te nemen, Erven en 
 landerijen te verhuren, en over de pagt ten meesten profijte te accor- 
 deren, die pagt penñ: te ontfangen, zo nodig vind opgaande boomen en 
 heggehout te verkopen, de gelden daar voor te ontfangen en te quiteren, 
 ’t zelve door nieuwe inpotingen te verbeteren, voords de agterstallige 
 penningen van den Opzigter Jan Timense Hardeman te Voorthuisen 
 woonagtig af te vorderen, de gebrekkige Betaalders des vereischt wordende 
 door middelen regtens daar toe te noodzaken, en ’t zelve tot de defini- 
 tive sententie en executie incluis te vervolgen, en voords daar in 
 alles te doen en te verrigten, wat Vrouwe Comparante zelfs praesent  
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt vereischt wierd, zo wil Vrouwe Comparante dezelve mids 
 dezen voor geïnsereerd gehoudenhebben, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit onder verband en submissie 
 als na regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. Actum den 16 December 1788 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Jan Jans Mulder woonag- 
 tig te Harderwijck zoon en mede Erfgenaam van wijlen zijn Vader Jan  
 Dirks Mulder hebbende gewoond en overleden te Sappemeer, dewelke verklaarde 
 in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren en volmagtig 
 te maken, zulks doende als nogh kragt dezen Dirk Jans Mulder 
 woonagtig te Kropzwolda generaliter om alle zijne zaaken, aangaande 
 den boedel van wijlen zijn Vader opgemeld waar te nemen, die boedel te 
 helpen schiften, scheiden, delen, penningen te ontfangen, quitan- 
 tien te passeren, onwillige Debiteuren door middelen regtens tot 
 betaling te constringeren, en die procedures tot uiteinden te vervolgen, 
 voords roerende en onroerende goederen te verkopen, die penningen te 
 ontfangen op en overdragt van de vaste goederen te doen, en voor 
 evictie en namaninge te caveren, voords alles te doen, en te verrigten 
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 wat de boedels zaaken nooddruft eenigzints zal komen te vereischen, 
 zonder tot het een of ander eenige andere actes ofte volmagt benodigt 
 te hebben, zullende alle dezelve in dezen voor geïnsereerd worden 
 gehouden, alles met magt van substitutie, belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding, en alle andere clausulen regtens, blijft de 
 Geconstitueerde gehoude te doen rekening, bewijs en reliqua 
 Actum d. 20 December 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden de Heer mr Dirk  
 Boonen onzen mede Raadsvriend, in qualiteit als Executeur testamentair 
 en den Heer en mr Hendrik Johan Ardesch Scholtus des Ampts Ermelo, 
 en Ontfanger dezer stad, als door den Heer en mr Jacob van de Graaff Ontfan- 
 ger Generaal des Quartiers van Twente volgens aan ons vertoonde acte in 
 dato d. 15 Febr. 1788 voor Heeren Schepenen alhier gepasseerd, geässumeerde, 
 en gesubstitueerde Executeur testamentair in den boedel, en nalatenschap 
 van den Heer en mr Abraham van de Graaff in leven Secretaris der stad 
 Harderwijck ingevolge acte van dispositie voor Heeren Schepenen d. 11 Junij 
 1784 besloten gepasseert, en d. 15 Decemb: 1787 geöpend, welke beide acten 
 bij ons gezien, gelezen en bevonden zijn ad hunc actum gepasseert te wezen, 
 en verklaarden beide Heeren Comparanten na voorgaande authorisatie 
 door ons d. 11 Febr. dezes jaars verleend in haar voorsr: qualiteit in een 
 vast en stedigen erfkoop in het openbaar op den 25 maart 1788 te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezen te cederen transporteren en 
 in vollen eigendom over te geven aan den Heer A.F.R.E. van Haersolte  
 tot Staveren  onzer mede Raadsvriend, en Vrouwe C.J.J. Taats van Amerongen 
 Ehel: nevens den Heer Johan Schimmelpenninck Predikant in de Gereformeerde 
 Gemeente alhier, en Juffrouw Johanna Hermina Bouman Ehel: te zamen, 
 en haare Erven een huis en erve binnen deze stad in de Donkerstraat naast 
 het huis van den Heer Professor Pagenstecher ter eenre, en de muzijcqzaal 
 ter andere zijde met de schuur, stal, koetshuis plaats en hof daar agter, 
 zo en als ’t zelven door wijlen gemelde Heer A. van de Graaff zelfs tot zijn 
 dood toe bewoond, gebruikt, en stervende is nagelaten, doende in ordinaris 
 verponding behalven de stadstuivers op de naam van een huis  f 15-18-12 
 en de hout tuijn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1-  5-   8 
                                                               f  17- 4 -  4 
 straatgeld jaarsch f 4 en voor de uitgang aan de poort 5 stvs en voords met 
 ’t pomp en waakgeld, en verdere lasten en servituten daar annex, benevens 
 der zelver regt en geregtigheden, ende zulks voor een summa van 



 
814

ORAH 155  1788 fol. 402 
 
 seven duisend vier honderd Gulds, daar van Compartn in haar voorsr: qualiteit 
 bekenden ten vollen voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom 
 daar aan meer te behouden, belovende over zulks voorschreven parceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt inzonderheid de verpon- 
 ding over den jaare 1786 het straatgeld tot 1o maij 1788 nevens het 
 heerdstedegeld tot ulto Junij 1788 alles inclusive daarvan af te doen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na regten. 
 Actum den 24 December 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden den Heer en mr 
 Dirk Boonen onzen mede Raads Vriend, in qualiteit als Executeur 
 testamentair, en de Heer en mr Hendrik Johan Ardesch, Scholtus 
 des Ampts Ermello en Ontfanger dezer stad als door den Heer en 
 mr Jacob van de Graaff Ontfanger Generaal des Quartiers van 
 Twente volgens aan ons vertoonde acte in dato d. 15 Febr 1788 voor 
 Heeren Schepenen alhier gepasseerd, geässumeerde en gesubstitueerde 
 Executeur testamentair in den boedel en nalatenschap van den Heer 
 en mr Abraham van de Graaff in leven Secretaris der stad Harder- 
 wijck, ingevolge acte van dispositie voor Heeren Schepenen den 11 Junij 
 1784 besloten gepasseerd, en den 15 Decemb. 1787 geöpend, welke beide 
 Acten bij ons gezien, gelezen en bevonden zijn ad hunc actum gepas- 
 seerd te wezen, en verklaarden beide Heeren Comparanten na 
 voorgaande authorisatie door ons d. 11 Febr. dezes jaars verleend in haar 
 voorsr: qualiteit, in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar op den 
 25 maart 1788 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan Lubbertus  
 Bunskerken en Gijsje Hulsentop Ehel:, ende haare Erven een bosch of hagen 
 bij den hagen door R.J. Apeldoorn uit dezen boedel gekogt, zijnde 
 voormaals van de Wede Greve heen gekomen, en waar van ’t hout in dezen 
 jaare geboscht ten voordele van Compartn was bedongen op een ordinair 
 verponding behalven de stads stuivers van f 1=4=4, ende zulks met al 
 zijn regt en geregtigheid, lusten, lasten en servituten voor een summa 
 van drie honderd en vijf Gulds, daar van de Comparanten q.p. bekenden 
 voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom daar van meer 
 te hebben, of te behouden belovende over zulks voorsr perceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ordinair 
 1786 daar van afte doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na regten. Actum d. 24 Decemb. 1788. 
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 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden de Heer en mr Dirk  
 Boonen onze mede Raadsvriend in qualiteit als Executeur testamentair, 
 en de Heer en mr Hendrik Johan Ardesch Scholtus des Ampts Ermello, 
 en Ontfanger dezer stad, als door den Heer en mr Jacob van de Graaff 
 Ontfanger Generaal des Quartiers van Twente volgens aan ons vertoonde 
 acte in dato d. 15 Febr. 1788 voor Heeren Schepenen alhier gepasseert, geäs- 
 sumeerde en Gesubstitueerde Executeur Testamentair in den boedel 
 en nalatenschap van den Heer en mr Abraham van de Graaff in 
 leven Secretaris der stad Harderwijck, ingevolge acte van dispositie 
 voor Heeren Schepenen d. 11 Junij 1784 besloten gepasseerd, en den 15 
 Decembr 1787 geöpend, welke beide acten bij ons gezien gelezen, en 
 bevonden zijn ad hunc actum gepasseerd te wezen, en verklaarden 
 beide Heeren Compartn na voorgaande authorisatie door ons d. 11 Febr: 
 dezes jaars verleend in haar voorschreven qualiteit in een vast, en  
 stedigen erfkoop in ’t openbaar op d. 25 maart 1788 te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom over te geven aan Arend Kreenen en Marrijtje Hogervorst 
 Ehel: ende haare Erven, een kamp lands in de Jonkeren Engh met 
 het heghout daar om, naast den Hagen door L. Bunskerken gekogt 
 op een verponding in twee posten van f :=10=10 dus f 1=1=4 met al 
 zijn verdere regt en geregtigheid, lusten lasten, en servituten, ende 
 zulks voor eene somma van vijfhonderd vijf en twintig Gulds, daar 
 van de Compartn q.p. bekenden voldaan te wezen, en daarom geen regt 
 of eigendom daar aan meer te behouden, belovende over zulks voorschreven 
 parceel te wagten en te waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 over den jaare 1786 incluis daar van af te doen als erfkoops regt is 
 onder verband en submissie als na regten. Actum d. 24 Decembr 1788. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde de Heer en mr Dirk Boonen, onze 
 mede Raadsvriend in qualiteit als Executeur testamentair, en de Heer en mr Hendrik  
 Johan Ardesch Scholtus des Ampts Ermello en Ontfanger dezer stad, als door 
 den Heer en mr Jacob van de Graaff Ontfanger Generaal des Quartiers van 
 Twente, volgens aan ons vertoone acte in dato d. 15 Febr. 1788 voor Heeren 
 Schepenen alhier gepasseerd, geassumeerde en Gesubstitueerde Executeur 
 testamentair in den boedel en nalatenschap van den Heer en mr Abraham 
 van de Graaff in leven Secretarie der stad Harderwijck ingevolge acte 
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 van dispositie voor Heeren Schepenen d. 11 Junij 1784 besloten gepasseert, 
 en den 15 December 1787 geöpend, welke beide acten bij ons gezien, gelezen 
 en bevonden zijn ad hunc actum gepasseerd te wezen, en verklaarden 
 beide Heeren Comparanten na voorgaande authorisatie door ons 
 d. 11 Februarij dezes jaars verleend, in haare voorsr: qualiteit in een 
 vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar op d. 25 maart 1788 te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en 
 in vollen eigendom overtegeven aan Rijkert Jan Apeldoorn en 
 Anna Susanna Boudijnx Ehelieden ende haare Erven, een bosch 
 of hagen akkermaals hout gelegen in ’t Schependom dezer stad 
 in de Jonkeren Engh genaamd koekenkamp, voormaals als land van 
 Jacob Wesenhagen gekogt, met een aanschot aan de Deventerweg, daar 
 beukenboomen gestaan hebben, naast den haagen door L. Bunskerken 
 gekogt op een verponding behalven de stadstuivers van f 2=16=12, ende 
 zulks met alle derzelver regt en geregtigheid lusten en lasten en 
 servituten voor een somma van seshonderd vijf en negentig Gulds, 
 daar van de Comparanten q.p. bekenden voldaan te wezen, en daarom 
 geen regt of eigendom daar aan meer te hebben, als zijnde het 
 hout in dezen jaare ten profijte van Comparanten verkogt en 
 gevallen, belovende over zulks voorschreven parceel te wagten en  
 waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1786 incluis 
 daar van af te doen als erfkoop regt is, onder verband en submissie, als 
 na regten. Actum d. 24 December 1788 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Pieter Engelen en Jan van Essen voor ’t erf en sterfhuis van Andries Snel, 
 des beloofde Geertruij Snel eenige Dogter en Erfgenaame van wijlen gem: 
 Andries Snel voorsr: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum d. 29 December 1788 
 
                    Lectum et Recognitum
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Croiset, Maria Agatha .. 275, 276, 379 
Cromhout, Trijntje ........................ 573 
Croonenburg, Geertruij ............... 205 
Cuijpers, Jacobus ................. 579, 604 
Custos, Frens ............................... 327 
D’Augerel, Johanna Cath. .......... 232 
D’Augerel, Johanna Catharina .. 231 
D’Essenburg, Aleijda Johanna van 

Westervelt ............................... 745 
D’Essenburg, Alijda Johanna van 

Westervelt ............................... 744 
D’Essenburg, Frederika Hendrietta 

van Westervelt ........................ 744 
D’Essenburg, H. van Westervelt 744 
D’Essenburg, Heribert van 

Westervelt ............................... 745 
D’Essenburg, Van Westervelt .... 753 
D’Oude, J. ..................................... 565 
Daalen, H. van ............................. 631 
Daalen, Hendrik van ............. 679, 768 
Daalen, Van ................... 435, 436, 454 
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Dal, Egbertus Cornelis ten ......... 441 
Dalen, Hendrik van ...................... 602 
Dalfsen, Jan van .......................... 794 
Dalfsen, Willemijntje van ............ 240 
Dam, J. van den ............................. 84 
Dam, Van ...................................... 784 
Dasselaar, Steven van ......... 198, 249 
Dasselaar, Wijnik van ... 38, 454, 549, 

631 
Dasselaer, Steven van ................ 206 
Dasseler, Wijnik van ......... 24, 29, 240 
Dasser, Wijnik van ......................... 72 
Davelaar, Antonia van .......... 656, 714 
Davelaar, Elisabeth van Groot .. 145, 

146 
Davelaar, Gijsbert van Groot ..... 182 
Davelaar, Sara van Groot .... 177, 182 
Daverveld, A. van ........................ 457 
Daverveld, Abr. van ..................... 610 
Daverveld, Abraham van .... 356, 380, 

560, 610, 611, 612, 618, 619 
Daverveld, Cornelia Catharina van

 .................................................. 611 
Daverveld, Theodora Catharina Eva 

van ............................................ 611 
Davervelt, Abraham van ............. 444 
Davervelt, Abram van ................. 270 
Davids, Beertje ............................. 226 
Davids, Dirkje ............................... 226 
Davids, Johanna .......................... 226 
Davids, Metje ............................... 226 
Davids, Roosjen ........................... 698 
Davidsen, Coenraad .... 215, 226, 227 
Davidsen, Conraad ...................... 214 
Davidsen, David .................... 226, 805 
Dechgering, Lijsje ........................ 698 
Dechgering, Machtelt .................. 698 
Dechgering, Maurits .................... 698 
Dechgering, Naatje ...................... 698 
Dedem, J.T. van .......................... 671 
Dedem, Johanna Theodora van 670 
Deggering, Elisabeth ................... 733 
Deggeringh, Maurits .................... 699 
Dekker, Beerd .............................. 371 
Dekker, Joannes Franciscus ...... 415 
Dekker, Johannes Franciscus .. 401, 

411, 461, 533 
Dekkering, Anthonij ..................... 281 
Dekkering, Elisabeth ..................... 98 
Dekkering, Leijtje ......................... 281 
Dekkering, Mauris ........................ 460 
Dekkering, Maurits ............... 205, 281 
Dekkering, Mechtelt .................... 281 
Dekkering, Naatje ........................ 281 
Delden, Sara van ......................... 396 
Deneke, Burchard Johan van .... 642 
Deneken, Adelaide Marie van .... 642 
Deneken, Adelaijde Maria van ... 643 
Deneken, Burchard Johannes van

 .................................................. 657 
Deneken, Burchard van .............. 642 
Deneken, Van .............................. 534 
Derks, Dijonifius ........................... 107 

Dermate, Janna Aarts van .......... 617 
Deutz, Willem Gideon .......... 119, 120 
Dibbits, Gerret Jan ....................... 118 
Dicts, Wouter van ......................... 583 
Diemer ........................................... 579 
Diermen, G. van ........................... 733 
Diermen, Geurt van ..................... 800 
Diermen, N. van ........................... 185 
Diermen, Nicolaas van .. 29, 733, 800 
Diesbergen, Toers ....... 672, 673, 764 
Diest, Hendrik van ........................ 376 
Diest, Maria van .. 256, 281, 282, 283, 

284, 285, 286 
Dietzel, Barteld ............................. 250 
Dietzel, Gerret .............................. 250 
Dietzel, Hendrik Jan..................... 250 
Dietzel, Teuntje ............................ 250 
Dijk, Aaltje van .............................. 694 
Dijk, Geurt van ...... 637, 638, 658, 694 
Dijk, Hartger van .......................... 694 
Dijk, Hendrijntje van ..................... 694 
Dijk, Hendrik Hartgerzen van ..... 694 
Dijk, Hendrikje van ....................... 694 
Dijk, Jacoba van ........................... 694 
Dijkhuijsen, Hendrik ............. 248, 249 
Dijsbergen, Caatje ....................... 242 
Dijsbergen, Jan ............................ 242 
Dijsbergen, Thoers....................... 242 
Dimer, J.D. .................................... 699 
Dirks, Ebbe ........... 281, 589, 593, 594 
Dirks, Ebben ................................. 335 
Dirks, Elbe ..................................... 584 
Dirks, Gerritje ................ 648, 666, 675 
Dirks, Jannetje ...................... 255, 354 
Dirks, Martje .................................. 603 
Dirks, Petertje ............................... 561 
Dirksen, Beerd ...................... 318, 628 
Dirksen, Beert ............................... 128 
Dirksen, Dirk ................................... 35 
Dirksen, Egbert ............................. 558 
Dirksen, Frerik .......................... 13, 20 
Dirksen, Gerret ... 13, 20, 97, 129, 252 
Dirksen, Grietje ............................. 129 
Dirksen, Jacob .............. 275, 476, 654 
Dirksen, Jan .............. 13, 20, 326, 624 
Dirksen, Marten ............................ 348 
Dirkzen .......................................... 118 
Dirkzen, Jacob .............................. 719 
Dirkzen, Jan .................................. 751 
Dirkzen, Jannetje ......................... 751 
Dirkzen, Marie .............................. 751 
Dirkzen, Marten ............................ 751 
Docter, Gerret ....................... 551, 552 
Docter, Gerrit ................................ 750 
Doesburg, Dirk Harmen van ....... 625 
Doesburg, Maria van ................... 625 
Doijeweert, Maria ......................... 475 
Dokter, Gerrit ................................ 751 
Dom, Cornelis ....................... 538, 578 
Domburg, Albertus ....................... 438 
Dompselaar, Geertruijd van ........ 565 
Doodenhuijs, Willem Christiaan 

Lodewijk ................................... 115 

Dooreman, Gerret........................ 356 
Doorman, Jochem ....................... 432 
Dopff, Van .............................. 179, 811 
Dorp, Petrus van ................... 234, 238 
Dorper, Engelbertus Marinus ..... 615 
Doude, J. ...................................... 327 
Douwes, Jacob ............................ 536 
Douws, Trijntje ............................. 137 
Drees, Neeltje .............................. 370 
Dreesen, Caatje ........................... 127 
Dreesen, Rijkje ............................. 490 
Dreesen, Woutertje .................. 62, 63 
Dries, Jan ............................... 695, 727 
Driesen, Beert .............................. 275 
Driest, Paulus van ....................... 709 
Dronsberg, Hendrik Willem ........ 193 
Drost, A.H. ..................... 469, 470, 724 
Drost, Aard Hendrik ..... 109, 111, 112, 

171, 173, 243, 257, 379, 409, 515, 
544 

Drost, Aard Hendriksen .............. 380 
Drost, Aart Hendrik ...... 132, 135, 151, 

207, 806 
Drost, Aart Hendrikze .................. 789 
Drost, Aert Hendrik ...................... 408 
Drost, H. ........................................ 469 
Drost, Harmen ....................... 469, 544 
Drost, Harmen Aartsen ............... 394 
Drost, Harmijntje .......................... 469 
Drost, Jan .............. 106, 505, 547, 773 
Dufart, Sara Maria ....................... 369 
Dulmen, Cornelia van .......... 266, 273 
Dulx, G.G. le .......................... 724, 725 
Dulx, G.P. le .......................... 724, 725 
Dulx, Guilliam Pieter le ........ 722, 724 
Dump, Jacob ................. 466, 548, 667 
Dussen, M. ................................... 161 
Duverge ........................................ 501 
Duvergé ........................................ 798 
Duvergé, Benin ..................... 133, 134 
Duverge, Bernardus .................... 183 
Duverge, Evert . 59, 96, 183, 259, 301, 

388, 552, 577 
Duvergé, Evert .............. 720, 742, 794 
Duverge, P.B. ............................... 553 
Duverge, Paul Benin ..... 81, 174, 178, 

301, 577 
Duvergé, Paul Benin ..... 86, 133, 134, 

259 
Duverge, Paulus Benijn .............. 658 
Dwars, Cornelis .................... 298, 798 
Dwars, Gerret ........................ 528, 565 
Dwars, Gerrit ................................ 660 
Dwars, Jan .................................... 298 
Dwars, Jannetje ........................... 298 
Ebbe, Dirk ..................................... 766 
Ebben, Frans ................................ 698 
Ebbendorp, Cornelia van ............ 344 
Ebbing, Frans ........................ 280, 460 
Eck, E. van ................................... 480 
Eckringa, Paulus .......................... 438 
Ede, Philip ............................. 116, 124 
Edink, Philippus ........................... 686 
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Ee, Hendrik van ........................... 193 
Eerten, Helena van ...................... 370 
Egbers, Eijbert ............................. 112 
Egbers, Evert ............................... 112 
Egbers, Evertje ............................ 112 
Egbers, Hendrikje ........................ 112 
Egbers, Hester ............................. 165 
Egbers, Jan .................................. 112 
Egbers, Johanna .......................... 112 
Egbers, Wilmijntje ........................ 112 
Egberts, Evert .............................. 367 
Egberts, Evertje .................... 364, 367 
Egberts, Hendrikjen ..................... 367 
Egberts, Jan ................................. 367 
Egberts, Wilhelmina .................... 367 
Egge, Albertus ............................. 409 
Egge, Egberta .............................. 516 
Egge, Eggeberta .......................... 356 
Egge, Eijbarta ............................... 516 
Egge, Zara .................................... 544 
Eggen, Albertus ............ 132, 135, 257 
Eggen, Egbarta ............................ 353 
Eggen, Eijberta ..................... 257, 516 
Eggen, Pieter ........................ 110, 111 
Eggen, Zara ........... 135, 257, 469, 470 
Egging, Aaltje ............................... 127 
Egging, Hendrik ........................... 127 
Eggink, Elisabeth ......................... 679 
Egmonds, Dirkjen ........................ 325 
Eijbergen, Dorothea van ............... 81 
Eijbergen, Francina ..................... 296 
Eijbergen, Francina van 61, 157, 160, 

164, 291, 752 
Eijbers, Bartelt .............................. 279 
Eijbersen, Bartelt ......................... 107 
Eijbersen, Barthelt ....................... 254 
Eijbersen, Teunis ......................... 749 
Eijberts, Barthelt .......................... 239 
Eijberts, Marijtje ........................... 398 
Eijberts, Willemtje ................... 85, 228 
Eijbertsen, Bartelt ........................ 323 
Eijbertsen, Barthelt ...................... 252 
Eijbertsen, Teunis ........................ 325 
Eijbertzen, Teunis ........................ 704 
Eijland, D. ..................................... 576 
Eijlard, Carel .......................... 307, 405 
Eijlard, Coenraad Adolph ........... 308 
Eijlard, J.C.A. ............................... 341 
Eijlerd, Carel ................................. 368 
Eijlert, Carel ........................... 368, 376 
Eijlert, Jan Coenraad Adolf ........ 368 
Eijmberts, Cornelia ........................ 85 
Eijmers, Petronella ...................... 174 
Eijndhoven, Jan van .................... 684 
Eijneren, Peter Kasper van ........ 354 
Eijneren, Pieter van ..................... 355 
Eijneren, Pieteren van ................. 354 
Eijsbertsen, Harmen .................... 112 
Eijsendoorn, Jan .......................... 211 
Elbering, Berend .......................... 545 
Elbering, Hendrica ....................... 596 
Elberings, Hendrikje ............. 545, 578 
Elbersen, Evert ............................ 579 

Elbersham, Gijseberta ................. 742 
Elbertings, Hendrikje ................... 621 
Elberts, Jannetje .................. 293, 467 
Elberts, Trijntje .............................. 633 
Elbertsen, Brand .............................. 5 
Elbertsen, Evert ...................... 37, 636 
Elbertsen, Hendrik ....... 261, 271, 272 
Elbertsen, Jacob .................. 275, 675 
Elbertzen, Jacob .......................... 719 
Elbrings, Hendrikje ....................... 622 
Elbrink, Barend ..................... 596, 682 
Elbrink, Hendrikje ......................... 682 
Elbrink, Johanna .......................... 596 
Elfrinkhof, Trijntje ........................... 29 
Elink, Evert .................................... 360 
Elsman, Maria ............................... 659 
Elter, Samuel ................................ 644 
Elzevier, Isaac Johannis ............. 754 
Elzevier, Louis .............................. 754 
Emanuel, Sijmon .......................... 227 
Emst, Gesina van ................. 193, 271 
Emst, Gosina van ................. 101, 341 
Emster, Alexander van den ........ 410 
Emster, Barend van den ..... 331, 728 
Emster, Berend Harmsen van den

 ................................................... 642 
Emster, Berend van den ...... 85, 297, 

302, 410, 560, 687 
Emster, Berend van der .............. 598 
Emster, Harmen van den ..... 85, 297, 

401, 410 
Engelbert, Hendrik ....................... 784 
Engelen, Dirk ... 34, 71, 421, 434, 680, 

750 
Engelen, Geertruij ........................ 680 
Engelen, Gerret ........ 34, 35, 421, 422 
Engelen, Gerrit ............................. 680 
Engelen, Hendrik .......................... 421 
Engelen, Pieter ..... 421, 486, 680, 816 
Engelen, Reijer ............................. 421 
Engelen, Reijniera .................... 34, 35 
Engelen, Reijniertje ...................... 421 
Engelen, Reiniertje ...................... 422 
Engelen, Rijniertje ........................ 808 
Engelen, Willem ..................... 35, 421 
Engelsdorp .................................... 493 
Ensma, Aleida Elisabeth ............. 380 
Ensma, Aleijda Elisabeth ............ 135 
Enteren, Truijdje van ................... 634 
Erckelens............... 327, 679, 680, 738 
Erckelens, ..................................... 683 
Erckelens, Aleijda Maria van ...... 810 
Erckelens, Charlotta van ..... 608, 609 
Erckelens, Charlotte van ............. 225 
Erckelens, E.G. van ..................... 314 
Erckelens, E.M. van ..................... 225 
Erckelens, Everdina Maria van .. 608 
Erckelens, F.H.A.P. van .............. 810 
Erckelens, H.C. van ....................... 27 
Erckelens, Helena Catharina van

 ................................................... 224 
Erckelens, Henrica Johanna 

Geertruda van ......................... 810 

Erckelens, Heriberta Theodora van
 .................................................. 810 

Erckelens, Ida Wilhelmina van .. 810 
Erckelens, J. van .......... 393, 672, 698 
Erckelens, J.H. van ..... 342, 736, 742, 

754, 756 
Erckelens, Johan van .... 27, 224, 292, 

661 
Erckelens, Johanna Geertruda 

Aloisia van ............................... 810 
Erckelens, Joost Harmen van .... 225 
Erckelens, Joost Herman van ....305, 

680, 695, 727 
Erckelens, M.C. van .................... 225 
Erckelens, P.F. van ..... 170, 277, 704, 

726, 810 
Erckelens, P.Fr. van .................... 713 
Erckelens, P.J. van ........................ 15 
Erckelens, P.T. van ..... 264, 287, 313, 

465, 466, 613 
Erckelens, Petrus Franciscus van 32 
Erckelens, Van ....... 37, 364, 673, 680, 

682, 684, 686, 689, 690, 693, 695, 
696, 697, 700, 701, 706, 711, 715, 
718, 728, 732, 740, 741, 742, 744, 
745, 749, 750, 752, 758, 762, 765, 
766, 767, 773, 774, 777, 781, 783, 
784, 786, 791, 794, 797, 798, 801, 
810 

Ercklens, Helena Catharina van .. 19 
Erelink, Evert ......................... 648, 649 
Erelink, Johanna ................... 648, 649 
Erkelens ........................................ 641 
Erkelens, F.P.T. van ........................ 9 
Erkelens, H.C. van ........................ 19 
Erkelens, Helena Catharina van ..13, 

18, 145 
Erkelens, Joh. van ....................... 186 
Erkelens, Johan van ... 13, 18, 25, 144 
Erkelens, Joost Harmen van ...... 157 
Erkelens, P.F. van ................ 152, 641 
Erkelens, P.J. van......... 115, 181, 187 
Erkelens, Peter Frank ................. 157 
Erkelens, Petrus Franciscus van 121 
Erklens, Joh. van ......................... 580 
Ermel, Jannetje Gerrets van ...... 302 
Essen, Cornelis van 38, 72, 684, 693, 

702, 733 
Essen, Gerhard van .................... 552 
Essen, Gerhardus van 162, 163, 208, 

552, 567 
Essen, Gerret van 162, 208, 350, 567, 

632 
Essen, Gerrit van .................. 675, 714 
Essen, Gerritje van ............... 741, 742 
Essen, Hendrik van . 38, 72, 111, 135, 

162, 208, 350, 552, 576, 684, 693, 
741 

Essen, Hilletje van ........ 311, 358, 359 
Essen, J. van ................................ 479 
Essen, Jan van ...... 62, 112, 144, 162, 

205, 208, 285, 419, 424, 459, 552, 
704, 711, 816 
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Essen, Willem Jan van ........ 741, 742 
Essen, Willem van ........ 162, 208, 552 
Essenburgh, Aleijda Johanna van 

Westervelt tot .......................... 679 
Essenburgh, Frederica Henrietta 

van Westervelt tot ................... 679 
Essenburgh, Mechtelt van 

Westervelt tot .......................... 679 
Essink, Hendrik ............................ 459 
Evelts, Van ..................................... 65 
Evers, Gerretje ............................... 14 
Evers, Lubbertje ........................... 313 
Evers, Luijtijen .............................. 106 
Evers, Luijtje .......................... 103, 152 
Eversen, Gerret............................ 385 
Eversen, Wouter .......................... 682 
Everts, Anna Maria ...................... 460 
Everts, Bartus ............................... 100 
Everts, Beatrix .............................. 460 
Everts, Bernardus ........................ 460 
Everts, Bernhardus ...................... 251 
Everts, Claasje ............................. 604 
Everts, Cornelisje ........................ 508 
Everts, Elisabeth .......................... 548 
Everts, Engeltje ............................ 305 
Everts, Fennetje .................... 648, 649 
Everts, Geertje ...................... 504, 623 
Everts, Geertruijd ......................... 548 
Everts, Gerret ........................ 548, 549 
Everts, Gerretje ....................... 87, 126 
Everts, Geurt ......................... 548, 549 
Everts, Gosen .............................. 127 
Everts, Grietje ...... 265, 472, 473, 474, 

563, 715 
Everts, Harmijntje ........................ 126 
Everts, Jan ..................... 327, 460, 548 
Everts, Jannetje .................... 648, 649 
Everts, Lubbertje ... 193, 290, 424, 448 
Everts, Luijtje ......................... 170, 287 
Everts, Luijtjen ............................. 448 
Everts, Maria ................................ 682 
Everts, Maritje ................. 57, 158, 265 
Everts, Mechtelt ............................. 98 
Everts, Petertjen .......................... 463 
Everts, Truijtje .............................. 265 
Everts, Willem ................................ 87 
Everts, Willemina ......................... 321 
Everts, Willempje ......................... 763 
Everts, Willemtje ...... 4, 193, 215, 232, 

241, 242, 277, 448 
Everts, Willemtjen ................. 424, 449 
Everts, Wilmeijntje ......................... 87 
Evertsen, Claasje ................. 585, 592 
Evertsen, Evert ............................ 746 
Evertsen, Gerret ........... 255, 549, 597 
Evertsen, Gosen .......................... 180 
Evertsen, Lubbertje ..................... 325 
Evertsen, Marten .................. 313, 325 
Evertsen, Michel ..................... 59, 417 
Evertsen, Miggel .......................... 587 
Evertsen, Petertjen ...................... 387 
Evertsen, Reijer ........................... 448 
Evertsen, Willem ........... 126, 359, 511 

Evertsen, Wouter ... 14, 152, 642, 647 
Evertzen, Willem .......................... 669 
Exteren, Jan van .......................... 445 
Fabricius, Bernardus ................... 429 
Fabritius ......................................... 266 
Fabritius, Bernardus ............ 393, 427 
Fabritius, Hendrica ....... 547, 572, 575 
Feijth, E.J. ............................. 394, 396 
Feijth, Engelbarta Jacoba ........... 389 
Feijth, Engelberta Jacoba ........... 179 
Feijth, J.B. ............................. 389, 396 
Feijth, J.M. ..................................... 396 
Feijth, Jan Bernhard .................... 179 
Feijth, Judith Margareta .............. 394 
Feijth, Judith Margaretha ............ 389 
Feijth, Judith Margaritha.............. 179 
Feith, A. ......................................... 690 
Feith, E.J. ...................................... 374 
Feith, J.B. ...................................... 374 
Feith, J.M. ..................................... 374 
Feith, Johan Bernard ................... 394 
Felbiers, Geertruijd ...................... 676 
Felix, Lubbertje ..................... 756, 786 
Feriet .............................................. 508 
Feriet, Anna Reinira Elisabëe..... 425 
Feriet, Paulus................................ 425 
Feriet, Walrandus ......................... 425 
Fichler, Jan Willem....................... 226 
Fidder, Jannetje ............................ 489 
Fidders, Jannetje .......................... 558 
Fijnvandraat .................................. 781 
Fijnvandraat, Engel ...................... 107 
Fijnvandraat, Evert ...... 106, 107, 126, 

230, 435 
Fijnvandraat, Gerret Hesselsen . 354 
Fijnvandraat, Gerrit ...................... 680 
Fijnvandraat, Gijsbert . 107, 327, 455, 

481, 493, 704, 785, 788 
Fijnvandraat, Gijsebert ................ 765 
Fijnvandraat, Grietje Willemsen . 534 
Fijnvandraat, Grietjen .................. 455 
Fijnvandraat, Jan .. 107, 250, 455, 777 
Fijnvandraat, Jannetje . 280, 421, 486 
Fijnvandraat, Jannetjen ............... 680 
Fijnvandraat, Willem ... 107, 276, 277, 

455, 544, 549, 633, 763 
Fijnvandraat, Willemtje ................ 455 
Flotard ............................................ 740 
Fok, Jacomina ...................... 425, 764 
Fonternel, Leendert ..................... 650 
Foppen .......................................... 714 
Foppen, Aartje ........ 91, 120, 278, 798 
Foppen, Aertjen ............................ 797 
Foppen, Claas .............................. 773 
Foppen, Claas Aartsen ....... 294, 295 
Foppen, Gosen Aartsen ..... 244, 294, 

295 
Foppen, Hendrikje Claasen 206, 207 
Foppen, Hendrikje Claassen ..... 125, 

168 
Foppen, Pieter Claasen .............. 169 
Foppen, Teunis Aardsen ...... 11, 168, 

189, 255, 536 

Foppen, Teunis Aarsen .............. 680 
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