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ORAH- 156  1789  fol.001 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Adolf Mulder met ons gaande en staande, en zijn verstand en uitspraak 
 volkomen magtig, en verklaarde uit overweging van de zekerheid des 
 doods en onzekere uure van dien bij dezen te legateren aan Engele 
 Jansz eene Somma van vijftig Guldens en het overigen van zijne 
 nalatenschap te bemaken aan Mevrouw A. Schrassert Douairière 
 Marklof, mids dat dezelve den Comparant een ordentelijke begravenis 
 zal aandoen; begerende dat deze zijne laatste en uiterste wille zal 
 gelden zo en als het best zal kunnen bestaan. 
 Actum Harderwijck en in oircond onzer betekening en bezegeling 
 den 27 April 1787. was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekend. H.H. Pannecoeck. M.M. Van Cooth.onderstond geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 5 Januarij 1789 was 
 getekendJ:C:F: de Vries  
 
 Voor Apeldoorn en van Cooth Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Jan Drost en Beert Janzen voor het erf en 
 sterfhuis van wijlen Adolph Mulder, des beloofde Mevrouw Antoinetta 
 Schrassert Weduwe Markloff als Erfgename ex testamento deze 
 hare voorñ. Borgen te vrijen en quaranderen als regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten. Actum d. 5 Januarij 1789. 
 
 Voor de Meester en Apeldoorn Schepenen compareerden Reinier Reiniers 
 en Cornelia van Dulmen Ehel:, dewelke verklaarden te constitueren en 
 magtig te maken zulks doende bij dezen hunne Neven Reinier Reiniers 
 en Johan Christiaan Reiniers wonende te Gennip, te zamen en ieder in 
 ’t bijzonder, om voor Compartn. intevorderen zodanige erfportie, als aan 
 eerste Compart: is aanbestorven van wijlen zijn Zuster Johanna Maria 
 Reiniers, te Gennip overleden, magescheid met de andere mede Erfgena.. 
 men opterigten, goederen te verkopen, transporteren, en waring te 
 beloven, gelden te ontfangen en daar voor te quiteren, nodige betalingen 
 te doen, tegens onwillige debiteuren des boedels te procederen, en 
 ‘tzelve tot de definitive sententie en executie incluis te vervolgen, 
 en voords daar in alles te verrigten, wat de natuur der zake en stilus 
 loci vereisschen zal en de Compartn. zelfs praesent zijnde zouden 
 kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt 
 vereischt wierd, zo willen de Compartn. dezelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als 
 na regten, des blijven de Geconstitn. gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua.Actum d. 9 Januarij 1789. 
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ORA-156  1789 fol.001vso 
 
 Voor Boonen en van Cooth Schepenen compareerden Abraham 
 Joorman en Marrietje Roest Ehel:, dewelke verklaarden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen en transporteren aan Jan Janzen Troost van 
 Bekbergen en Rikje Eijbers Ehel: en hunne Erven, een hofje 
 gelegen buiten deze Stad op de kuipwal tusschen het hofje van 
 Koperen ter eenre, en dat van Hermannus van Kleef ter andere 
 zijde, en zulks voor een Somma van agt en dertig Gulds: waar 
 van Compartn: bekenden voldaan te zijn, zijnde ‘tzelve vrij van 
 verponding, en belovende ‘tzelve te wagten en waren kom.. 
 mervrij en alle voorpligt daar van aftedoen, als efkoopsregt 
 is onder verband en Submissie als na regten.Actum 
 d. 12 Januarij 1789. 
 
 Voor Scheltinga en van Haersolte Schepenen loofden en 
 wierden Borgen als voorvanks regt is, Willem Roest en Steven 
 Bos voor het erf en sterfhuis van den Heer Frederik Slothouber, 
 des beloofde de Heer Jacobus Slothouber voor zigh en als de 
 rato caverende voor zijn Broeder Valentijn Slothouber, en Zuster 
 Elisabeth Slothouber, als mede Johanna en Catharina Slothouber 
 gezamentlijke Erfgenaamen van wijlen gem: hun Broeder 
 Frederik Slothouber voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is.Actum d. 21 Januarij 1789. 
 
 Voor Scheltina en van Haersolte Schepenen compareerden 
 de Juffers Johanna en Catharina Slothouber dewelke verklaarden 
 te constitueren en magtig te maken zulks doende kragt dezes 
 haar Broeder de Heer Jacobus Slothouber Conrector te Wageningen,  
 \haar portie aan/ 
 om namens Compartn: te Arnhem te ontfangen \/ de penningen 
 wegens het huis, aan wijlen haar Moeder toebehoord hebbende 
 en door Compartn: nevens haar overledene Broeder Frederik Slothouber 
 en verdere mede Erfgenaamen verkogt aan- - -Van Wel, ‘tzelve 
 te transporteren, daar voor te quiteren, en waring te beloven, en 
 verders daar omtrent alles te verrigten, wat de natuur der zake 
 en stilus loci vereisschen zal. en de Compartn: zelfs praesent zijnde 
 zouden kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt vereischt word, zo willen Compartn: dezelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 23 Januarij 1789. 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerden de Heer 
 A:F:R:E: van Haersolte tot Staveren, onze mede Raadsvriend en 
 Vrouwe C:J:J: Taats van Amerongen Ehel: ter eenre en de Herer Johan 
 Schillempenninck Predikant in de Gereformeerde Nederduitsche 
 gemeente alhier en Juffrouw Johanna Hermina Bouwman Ehel: 
 ter andere zijde, en verklaarden wegens zodane huis en erve 
 binnen deze Stad in de Donkerstraat naast ’t huis van de Heer 
 Professor Pagenstecher ter eenre en de Muzijkzaal ter andere 
 zijde met de schuur, stal, koetshuis, plaats en hof daar agter 
 als door wijlebn de Heer Secretaris A: van de Graaff nagelaten, en 
 alnu door Comparanten te zamen pro communi indeviso voor een Summa 
 can sevenduisend vier honderd Gulds: met de ongelden daar op staande 
 bij transport van d. 23 Decemb. 1788 is aangekogt breeder bij gem: transport 
 vermeld quo relatio, alnu te hebben gemaakt een schikking en 
 scheiding in manieren en op conditien hierna beschreven. 
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 Voor Scheltinga en van Haersolte Schepenen compareerden 
 Jan Klaver en Johanna Kraijenhorst Eghel: dewelke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan Johan Hendrik 
 Mantelen Willempje Evers Ehel: en hunne Erven, een hofje 
 gelegen buiten de groote poort in een gangetje bij den haven, 
 tusschen de hoven van Hermannus van Kleefter eenre en van 
 ’t Diaconie Weeshuis ter andere zijde, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers 10 st. en zulks voor een Somma van een 
 honderd twintig Gulds:, waar van Compartn. bekenden voldaan 
 te zijn, belovende voorsz: hof te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1787 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten.Actum d. 20 Januarij 1789. 
 
Geregistr. ten protho.. Voor van Haersolte en van Cooth Schepenen compareerde Gerrit 
colle van bezwaar Schuurman en Marrietje van Horst Ehel:, en bekenden wegens 
Rubr. Hoven voor de opgenomene en ter leen opgeschotene penningen opregt en 
groote poortFol. 22. deugdelijk schuldig te wezen aan Mevrouw Antoinetta Schrassert 
 Weduwe Marklof, een capitaal groot twee honderd Carolij Gulds. 
 daar van zij jaarlijksch beloofden te betalen een rente van drie Gulds. 
 en tien strs., en daar in te continueren tot de finale aflosse toe, die 
 dan ook alle jaar zal kunnen geschieden, mids de opzage een 
 vierendeel jaars bevorens van een van beide zijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van het Capitaal, rente en kosten Compartn. ver.. 
 bonden haar personen en goederen, en tot meerder securiteit tot 
 een speciaal onderpand verbonden hebben haar hof gelegen 
 buiten de Lutteke poort aan de bleek, ten einde om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen met Submissie als 
 na regten, onder renuntiatie van alle exceptien, in specie van 
 ongetelde gelden.Actum d. 21 Januarij 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Jannetje Cobus en 
 verklaarde in een vast en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan en ten behoeven van Gijsbert Mulder en Petronella van 
 Luijk Ehel: ende haare Erven, een huis en erve staande binnen 
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 deze Stad op den Broederen naast ’t huis van den Heer P. 
 Martenius ter eenre en de gemeene poort ter andere zijde 
 met al deszelfs regt en geregtigheid, lusten, lasten en 
 servituten inzonderheid op een verponding van f 4=5c: voords 
 straat pomp en waakgeld daar op staande, ende zulks voor 
 een Somma van vijfhonderd Caroli Gulds:, daar van de Compart: 
 bekende voldaan te wezen, en daarom geen regt meer daar aan 
 te hebben, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1787 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, zullende de huur 
 zedert Nov: laatstleden tot Koperen voordeel lopen, alles onder 
 verband Submissie en renuntiatie als na regten. 
 Actum den 21 Januarij 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Moojen Schepenen compareerden Lubbert Ger.. 
 ritzen en Beeltje Beerzen Ehel:, welke verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan Cornelis Verhoef en Maria Brantzen 
 Ehel: en Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel: een open 
 plaats daar een schuurtje gestaan heeft, leggende aan de Smeepoorter 
 Brink naast de open plaats door Koperen van de Weduwe Evert Gosen 
 gekogt, en schietende tegens het huis van Verkoperen aan, doende 
 aan straatgeld 10 st., en zulks voor een Summa van vijf en dertig Gulds: 
 waarvan Comparanten bekenden voldaan te zijn, blijvende 10 voeten 
 in ’t vierkant van dit plaatsje in eigendom aan verkoperen, waar 
 op Koperen voor hun rekening een schuurtje voor Verkoperen moeten 
 zetten, met een deur in de steeg, en zullen Koperen de gooten tusschen 
 beide huizen ook voor hun rekening moeten leggen, dogh ’t onderhoud 
  zal aan weerskanten half bekostigd worden, belovende zij dit perceel 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt het straatgeld 
 tot Maij 1788 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum den 27 Januarij 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en van Erckelens Schepenen compareerde 
 Mevrouw Cornelia Cores Weduwe van wijlen den Heer James 
 Abercrombie, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te 
 maken zulks doende kragt dezes den Wel Ed.Gestrenge Heer 
 en Mr. W. Six Secretaris van Heeren Directeuren der Colonie 
 Suriname, om voor Vrouwe Comparante jaarlijksch te ontfangen 
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 in Amsterdam van gemelde Heeren Directeuren de gelden voor het 
 pensioen, welke haar jaarlijksch competeerd uit de cassa tegens 
 de weglopers in bovengemelde colonie, daar voor te quiteren, en 
 die aan haar overtemaken, en verders daar omtrent te doen, wat 
 Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen en moeten 
 doen, en ofschoon een ampeler volmagt vereischt wierd, zo wil 
 Comparante dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 28 Januarij 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerde Wesselina 
 Rodenspijker Weduwe Boedelhoudersche en Tugtenaresse van wijlen 
 Coenraad Oijen, en heeft ter voldoening aan deze Stads Willekeur 
 zodanige tugt, als bij dispositie d.d. 19 November 1778 door dode van 
 haar voorñ. Man op haar is vererft, verburgt met de Personen van 
 Willem van Luijk en Dirk Wouters, welke praesent zijnde die 
 borgtogt op zigh genomen hebben,en daarvoor verbonden hunne 
 personen en goederen, belovende zij Comparante die tugt goederen 
 te zullen gebruiken en onderhouden als een goede Huismoeder 
 behoord te doen, en dat dezelve na expiratie der tugt zullen 
 gaan en keren daar en zo zulks zal behoren, des beloofde zij 
 deze haare voorñ: Burgen te zullen schadeloos houden, als 
 regt is. Actum d. 30 Januarij 1789. 
 
 Voor de Meester en Apeldoorn Schepenen compareerde Juffrouw Antonia 
 Valckenier Weduwe van wijlen Ds. Bernardus Fabritius, zijnde haar 
 verstand en uitspraak ten vollen magtig, en verklaarde in overweging 
 genomen te hebben,dat wel door gemelde wijlen haaren Eheman en de 
 Comparante twee Executeurs van derzelver testament en erfuiter van 
 haaren boedel en nalatenschap waren aangesteld,met naamen de Heeren 
 Bern:Joh: Hoff en Borghart Rigtere van Hemert haare beide Neven, dogh 
 dat de laatstgemelde reeds voor eenige tijd was overleden, en dat ’t somwijlen 
 zoude kunnen gebeuren, dat eerstgmelde wegens zijn bedieningen als Raad 
 Secretaris der Stad Arnhem en Secretaris des Zwartiers van Veluwe bij 
 ’t overlijden van de Comparante verhinderd wierde om in persoon overtekomen, 
 of zigh de nodige tijd in ’t sterfhuis optehouden, en verklaarde over zulks de Comparante 
 bij dezen met en nevens gemelden Heer Bern: Joh: Hoff bij dezen mede tot 
 Executeurs van haar testament en Erfuiters van haaren boedel en 
 nalatenschap te noemen en aantestellen haare Neven de Heer Jan 
  Valckenier en Johan Hendrik Roschet, gevende aan voorschreve drie Heeren 
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 Executeurs zamt en ieder in ’t bijzonder al zodanige magt en authoriteit, als 
 aan Executeurs testamentair en Erfuiters van een boedel eenigzints na regten is 
 competerende, met magt van substitutie, assumptie en surrogatie, begerende dat 
 deze na haar dood zal gelden als testament, codicil ofte zo en als best na 
 regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Harderwijck d. 2 
 Februarij 1789 was nevens twee cachetten in zwart lak gedrukt, getekend 
 W. de Meester.J.H. Apeldoorn. 
 
 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerde Aaltje 
 Eggink Weduwe van Evert Gosen, welke verklaarde in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes de cederen 
 en transporteren aan Cornelis Verhoef en Maria Brantzen Ehel: en 
 Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurmans Ehel: een open plaats daar een 
 schuur op gestaan heeft, leggende aan de Smeepoorter Brink,  
 op den hoek, naast ’t huis van Lubbert Gerritzen, schietende 
 tegens een plaats aan, welke door Koperen van gem: Lubbert 
 Gerritzen is gekogt, doende in ordinaris verponding zonder Stads 
 stuivers f 2:18:12 en straatgeld 10 sts: en zulks voor een summa 
 van sestig Gulds: waarvan Comparte: bekende voldaan te zijn, 
 belovende dit perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt de verponding tot over den jare 1787 en straatgeld 
 tot Maij 1888 daar van aftedoen als erfkoopsregt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum d. 31 Januarij 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden de Heer en Mr. 
 Dirk Boonen onzen mede Raadsvriend in qualiteit als Executeur testamentair 
 en de Heer en Mr. Hendrik Johan Ardesch Scholtus der Ampts Ermelo, en 
 Ontfanger dezer Stad, als door den Heer en Mr. Jacob van de Graaff Ontfanger 
 Generaal des zwartiers 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 den 13 Junij 1784 besloten 
 gepasseert. en den 10 December 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 
 d. 11 Febr. dezes jaars door ons verleend, in haare voorsz: qualiteit in een 
 vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar op den 25 Maart 1788 te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Hendrik van Dalen en Elisabeth Weningh Ehel: 
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 ende haare Erven, een huis en erve met de plaats daar agter op den 
 Broederen staande en gelegen naast ’t huis van Rijer den Groten ter eenre 
 en ’t huis van de Weduwe van Raalte ter andere zijde, zo al nogh bij de 
 Wed: van Dries Wesseling bewoond word, waar van de huurpenningen zedert 
 3e Novemb. 1788 voor Koperen hebben beginnen te lopen, op een verponding 
 behalven de Stadssts: van f 4-3-: en straatgeld twee Gulds: voords 
 pomp, waak en heerdstedegeld daar op staande en verdere lusten, lasten, 
 regten en geregtigheden, ende zulks voor een Summa van twee duizend twee 
 honderd en twee en tagtig Gulds:, daarvan de Comparanten in haar 
 voorschreven qualiteiten bekenden voldaan te wezen, en daarom 
 geen regt of eigendom daar aan meer te hebben, belovende over zulks 
 voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt inzon.. 
 derheid de verponding over 1788 daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten, mids noghtans dat de 
 Koperen aan Juffrouw Wesseling de vier jaaren huur met 1e Nov. 
 1787 begonnen, zullen moeten uithouden.Actum d. 24 Decemb. 1788. 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Westervelt en Scheltinga Schepenen compareerden Hendrik 
van bezwaar Rubr.voor van Dalen en Elisabeth Weninck Ehel: dewelke bekenden ontfangen te 
den Broederen Fol. 148fso hebben en uit dien hoofden wel en deugdig schuldig te wezen aan Jan 
 Willems Blueminck, of zijn regt verkrijgende, een Summa van vier 
 honderd en vijftig Gulds: a 20 st. ’t stuk, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, waarvan heden 
 over een jaar ’t eerste zal verschenen zijn, dogh binnen een maand na 
 de verschijnsdag betalende, maar drie en een halve Gulden van ieder 
 honderd te zullen geven, en dit tot de volkomen aflosse toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden in Guldens of andere 
 specie tot genoegen van den Geldgeven, mids men ’t elkander twee maanden voor  
 den verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Compart: hunne Personen en goederen 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande op den 
 Broederen naast het huis van Rijer den Grooten ter eenre en dat van de Erfgenamen 
 van van Raalten ter andere zijde, om daar aan alle schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende wel expresselijk van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelde gelden,onder Submissie als na regten. Actum d. 4 Februarij 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Westervelt en Scheltinga Schepenen compareerden Hendrik 
bezwaar Rubr. voor den van Dalen en Elisabeth Weninck Ehel: dewelke bekenden op d. 1 November 
Broederen Fol. 148fso 1788 ontfangen te hebben, en uit dien hoofden wel en deugdig schuldig te wezen 
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 aan den Heer Richardus Apeldoorn Predikant te Volendam, en zijn 
 Ehevrouw Anna Catharina Herneve, of hun regtverkrijgende, een 
 Summa van driehonderd Gulds: aannemende dezelve jaarlijksch te 
 zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd waar van 
 het eerste jaar zal verschenen zijn op d. 1 November aanstaande, 
 en dit tot de volkome aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden mids men ’t elkander drie maanden voor 
 de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Compartn: hunne Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve, staande 
 op den Broederen naast ’t huis van Rijer den Grooten ter eenre en 
 dat van de Erfgenaamen van van Raalten ter andere zijde, om daar aan 
 alle schade te kunnen verhalen, renuntierende wel expresselijk van 
 alle exceptien, in specie van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten, verzoekende dat deze acte na ’t verband aan Jan Willems 
 Blueminck ten prothocolle van bezwaar mag worden geregistreerd.  
  Actum d. 4 Februarij 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerde Jan Volte, dewelke 
 verklaarde voor zigh en zijne Erven, in een vast en stedigen erfkoop 
 uit de hand te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen en volkomenn eigendom overtegen aan en ten behoeven 
 van Gijsbert Mulder en Petronella van Luijk Ehel: ende haare Erven, 
 een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad aan de 
 Vischmarkt, op den hoek van den Oosterwijk ter eenre, en ’t huis 
 van Cornelis Aaltzen ter andere zijde, doende in ordinaris jaarlijksche 
 verponding f 3-3-12, en aan straatgeld jaarlijksch f 1-10-, voords 
 heerdstedegeld, waak, put of pompgeld, ende zulks voor een Summa 
 van vierhonderd Gulds:, daar van de Compart: bekend voldaan en 
 betaald te zijn, belovende overzulks voorsz: perceel te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den 
 jare ordinaris 1787, heerdstedegeld tot ultº. Junij 1787, straatgeld tot 
 1 Maij 1788 incluis, daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten. Actum d. 4 Februarij 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Jan Berends en Jacob Sikken voor ‘t 
 erf en sterfhuis van Jan Hoesder, des beloofden Jan  
 Ouweschuur en Adolf Oorband namens zijn Vrouw Elisabeth 
 Hoesder gezamentlijke Erfgenaamen van wijlen gem: Jan 
 Hoesder voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum 9 Februarij 1789. 
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 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerde Adolf Oorband 
 wonende te Leuwarden, als last hebbende van zijn Vrouw Elisabeth 
 Hoesder mede Erfgename van wijlen Johannes Hoesder binnen deze 
 Stad overleden, tot ’t adieren van gemelde ervenis, en om dezelve tot 
 liquiditeit te brengen, ingevolge volmagt d. 1 Februarij laastleden 
 te Leuwarden gepasseert, welke bij ons gezien en gelezen is, en 
 verklaarde uit dien hoofde te substitueren Jan Berends alhier 
 woonagtig, om de zaaken van dien boedel met de andere Erfgenamen 
 te reguleren, de goederen te verkopen en transporteren, de penningen 
 te ontfangen, en daar voor te quiteren, waring te beloven, als ook 
 tegens een ieder zo in als buiten regten te ageren, tot de definitive 
 sententie en executie incluis, en verders te doen, wat Compart: praesent 
 zijnde, zou kunnen mogen en moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt vereischt wierd, zo wil de Compart: dezelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, met belofte van ratihabitie en indemni.. 
 teit, onder verband en Submissie als na regten, des blijft de Gesubsti.. 
 tueerde gehouden te doenbehoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
  Actum d. 9 Februarij 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Jan Raaijen en Ebbe Dirks voor ’t erf en sterfhuis van Marrietje Rijers, 
 des beloofden Wiegman en Rende Rijers, als mede gemelde Jan Raaijen en Ebbe 
 Dirks in qualiteit als Voogden over de Kinderen van wijlen Rikje Rijers  
 bij Decimer Raaijen ehelijk verwekt, gezamentlijke Erfgenaamen van wijlen 
 gemelde Marietje Rijers voorsz: Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum d. 9 Februarij 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Jan Goed en Harmen Rikerzen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Grietje de Vente in leven Weduwe van wijlen Gerrit Roest, des 
 beloofde Willemina Albers Huisvrouw van Geurt Roest nevens haar 
 Man Erfgenaame van wijlen gemelde Weduwe Gerrit Roest, geäs.. 
 sisteerd met den Secretaris J:C:F: de Vries, als bij afwezigheid van 
 gem: haar Man door de Heeren van de Magistraat dezer Stad 
 aangestelden Curator in haaren boedel, voorsz: Borgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is. Actum d. 12 Februarij 1789. 



11 
 

ORAH-156  1789 fol.005vso 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Sophia Fredriks, en bekende in tegenwoordigheid van 
 Teunis Aarzen Foppen en Gozen Aaarzen Foppen, als door de 
 Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden over haare twee 
 onmondige Kinderen met naamen Marten en Claasjen bij 
 wijlen Claas Aarzen Foppen ehelijk verwekt, bewezen te hebben 
 voor Vaders versterf navolgende goederen. 
  
 vijftien nieuwe mans hembden 
 agt lakens 
 agt sloopen 
 een paar goude knoopen 
 een lang gecoleurd wambuis 
 een zwarte mansrok 
 een sersie wambuis 
 een zwarte sersie broek 
 een zwarte lakensche broek 
 een wit rokje 
 een witte hembdrok met zilvere knoopen 
 een chitsche borstrok met zilvere knoopen 
 een damaste hembdrok met zilvere knoopen 
 een rije zilvere brummel knoopen 
 een paar gladde zilvere gespen 
 twee zilvere lepels 
 een zilvere vork 
 een mes met een zilver heft 
 een zilver horlogie 
 behorende de drie laastgemelde stukken, zijnde de vork, ’t mes 
 en horlogie aan haar Zoon Marten. 
 welke goederen zullen gegeven worden in bewaring aan voorñ: 
 Voogden. 
 Verders nogh 
 Een huis gelegen in den Oosterwijk binnen deze Stad tusschen de 
 huizen van den Heer Burgemeester Apeldoorn en Truij Jans, 
 bewoond door Renger Hendrikzen. 
 Een huis gelegen mede in den Oosterwijk tusschen ’t taanhuis 
 van Mejuffrouw de Weduwe van Voorst, en ’t huis van Jacob Geurtzen 
 bewoond door Maas Jacobzen. 
 Een obligatie ten lasten van de Kinderen van Jan Franken 
 groot -------------------------------------------------------------------------------------------------------.f 550 
 Een dito ten lasten van Hendrik Gerritzen  
 groot --------------------------------------------------------------------------------------------------------f 100 
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 Een dito ten lasten van Teunis Aarzen Foppen groot f 800-:-: 
 Een dito ten lasten van Cornelis Helmegzen groot f 200-:-: 
 Een dito ten lasten van Gosen Aarzen Foppen groot  f70-:-: 
 Aan contant geld f 320-:-: 
 
 En blijft Comparante nogh schuldig aan gemelde haare Kinderen drie 
 honderd en tien Gulds:, waar van zij aanneemd aanstaande Paasschen 
 de helft, en Paasschen 1790 de andere helft te betalen aan de 
 Voogden. waar voor zij tot Borgen steld Aalt Corneliszen en 
 Peter Rikerzen, dezelke praesent zijnde deze borgtogt ieder voor 
 de helft op zigh genomen hebben. 
 Dogh zal Comparante de opkomsten van gemelde huizen en obligatien 
 genieten tot tijd en wijle ’t jongste Kind meerderjarig zal zijn en de 
 huizen in behoorlijke order onderhouden, en de lasten daar op 
 betalen, ook 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 geäpprobeerd en getekend binnen Harderwijck den 
 12 Februarij 1789. 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Albertus Oijen en Jakob Zikken voor ’t erf en 
 sterfhuis van Catharina Mul Weduwe Bosman, des beloofde 
 Hermannus Beernink, namens zijn Vrouw Petronella Bosman 
 Dogter en Erfgename van wijlen gemelde Weduwe Bosman 
 voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. Actum d. 
 16 Februarij 1789. 
 
 Voor de Meester en Apeldoorn Schepenen compareerden Reinier Reiniers 
 en Cornelia van Dulmen Ehel:, welke verklaarden te constitueren en 
 magtig te maken, zulks doende bij dezen, den Wel Eerwaarden Heer 
 Conradus Theodorus Hermsen Predikant te Gennip, om voor Comparan.. 
 ten intevorderen zodanige erfportie, als aan eerste Compart: is 
 aanbestorven van wijlen zijn Zuster Johanna Maria Reiniers, 
 te Gennip overleden, magescheid met de andere mede Erfgenaamen 
 opterigten, goederen te verkopen, transporteren, en waring te 
 beloven, gelden te ontfangen, en daar voor te quiteren, nodige 
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 betalingen te doen, tegens onwillige Debiteuren des boedels te 
 procederen en hetzelve tot de definitive senentie en executie incluis 
 te vervolgen, en voords daar in alles te verrigten, wat de natuur 
 der zake en stilus loci vereisschen zal, en de Comparanten zelfs 
 praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, en 
 ofschoon een ampeler volmagt vereischt wierd, zo willen de 
 Compartn: dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem.. 
 niteit, onder verband en Submissie als na regten, des blijft 
 de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. Actum d. 16 Februarij 1789. 
 
Geregistr. ten protoc. van Voor de Vries en Haersolte Schepenen compareerden Brand 
bezwaar Rubr. Land in Elberzen en Petertje Peters Ehel:, dewelke bekenden wegens opgeno.. 
 Hierden tot aan ’t erf  men en contant ontfange penningen wel en deugdig schuldig te 
van Rikert Apeldoorn Deci.. wezen aan den Heer Willem Wilbers of zijn regtverkrijgende, de 
mers Fol.373 Summa van Ses honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te 
 zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, waar van ‘t 
 eerste jaar verschijnen zal d. 27 Januarij 1790, en zo vervolgens, 
 en zulks 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 Comparanten hunne personen 
 en goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis 
 en hof staande en gelegen in ’t Schependom dezer Stad Buurtschap 
 Hierden, op de eerste Hierder Brink, om daar aan alle schade, 
 kost en schadeloos te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten. Actum d. 24 Februarij 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde de Heer 
 Bernardus Jacobus Dibbitz, welke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, zijn Broeder 
 den Heer Dirk Jan Dibbitz wonende te Terwolde, om uit Comparts: 
 naam zijn reeds hebbende en namaals verkrijgende zaaken aan de 
 nalatenschap van wijlen zijn Ouders Doms; Wilhelmus Dibbitz 
 en Jacomina Mulder, in leven Ehel: zo in als buiten regten 
 tam agendo quam defendendo contra quoscunque waartenemen,  
 en tot de definitive sententie en executie incluis te vervolgen, 
 ook te accorderen en transigeren, goederen te verkopen, trans.. 
 porteren, en waring te beloven, penningen te ontfangen, 



14 
 

ORAH-156  1789 fol.007 
 
 en te quiteren, alle uitstaande schulden intemanen en met een ieder, 
 welke met den boedel te doen mogt hebben, te liquideren, en 
 alles te verrigten wat de Compart: zelfs praesent zijnde zou kunnen 
 mogen of moeten doen, en ofschoon een ampelervolmagt vereischt 
 wierd zo wil de Compart: 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 den 24 Februarij 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Boonen en de Vries Schepenen compareerde Cornelis Koning, zijnde 
bezwaar Rubr. Donkerstraat ingevolge appointement dd. 13 Febru: 1789 door de Heeren van de Magistraat 
Fol.17 dezer Stad tot ’t negotieren van penningen geauthoriseerd, en verklaarde 
 wegens opgenome gelden wel en deugdig te wezen aan Maria 
 van Asselt, of haar regtverkrijgende een summa van vier honderd 
  Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie 
 Gulds: van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden 
 over een jaar, en zo vervolgens tot de volkomen aflosse toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden te voren opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbind de Compart: zijn persoon en goederen, en 
 stelt tot een speciaal onderpand een huis staande in de Donkerstraat 
 op de hoek van de Israelstraat met de opkamer daar agter aan, in gem: 
 Israelstraat uitkomende, om bij manquement van betaling van 
 capitaal of interest daar aan alle schade kost en schadeloos te 
 kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die 
 van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 25 Februarij 1789. 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerden de Heer A:F:R:E: 
 van Haersolte tot Staveren onze mede Raadsvriend en Vrouwe C:J:G: Taats 
 van Amerongen Ehel:, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 Rijer den Grooten en zijne Erven, een hoekje of stukje gronds agter 
 Comparanten huis en erve van wijlen de Secretaris A: van de Graaff 
 bij transport van den 23 Decmb. 1788 aangekogt, schietende aan de plaats van den 
 Koper ter eenre, en naast de tuin van den Heer en Juffrouw Wijnstok ter 
 andere sijde, zo als ’t zelve hoekje gronds door Koper met een muur 
 is afgezet en gescheiden van Verkoperen plaats agter haar huis, 
 en is daar omtrent geconditioneerd, en speciaal bedongen, dat ’t aan den 
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 Koper of zijne Erven nooit zal vrijstaan aan zijde van Verkoperen eenige 
 vengsters of eenig ligt te scheppen, de openingen te maken, of daar verdere 
 betimmering te veroorzaken, ook zal de Koper zorg moeten dragen, dat de 
 afwatering van het dak van Verkoperen op Kopers grond uitkomende 
 zijn vrije loop zal hebben en behouden zonder daar in eenige verhinde.. 
 ring, ende zulks voor een summa van een honderd Gulds: daar van de 
 Comparanten bekenden voldaan te wezen, belovende ’t zelve te wagten 
 en waren als erfkoops regt is, blijvende de kosten van 50e penning 
 en transport tot Kopers lasten, des beloofde Reijer de Groote thans 
 mede praesent de conditien voorsz: te zullen nakomen, en de Heer 
 en Vrouwe Verkoperen en haar Erven ’t effect dezes te laten 
 genieten, onder wederzijdsch verband van Personen en goederen, 
 met Submissie als na regten, en met renuntiatie van alle exceptien. 
 Actum d. 20 Febr. 1789. 
 
 VoorScheltinga en Schot Schepenen compareerden de Heer 
 A:F:R:E: van Haersolte tot Staveren, onze mede Raadsvriend en 
 Vrouwe C:J:J: Taats van Amerongen Ehel: ter eenre, en de Heer Johan 
 Schimmelpenninck Predikant in de Gereformeerde Nederduitsche 
 Gemeente alhier en Juffrouw Johanna Hermina Bouwman Ehel: 
 ter andere zijde, en verklaarden wegens zodane huis en erve 
 binnen deze Stad in de Donkerstraat naast ’t huis van de Heer 
 Professor Pagenstecher ter eenre en de Muzijkzaal ter andere 
 zijde met de schuur, stal, koetshuis, plaats en hof daar agter, 
 als door wijlen de Heer Secretaris A: van de Graaff nagelaten, en 
 alnu door Comparanten te zamen pro communi indeviso voor een Summa 
 van sevenduizend vier honderd Gulds: met de ongelden daarop staande 
 bij transport van d. 23 Decemb: 1788 is aangekogt breeder bij gem: transport 
 vermeld quo relatio, alnu te hebben gemaakt een schikking en 
 scheiding in manier en op conditien hierna beschreven. 
 Dat de Heer A:F:R:E: van Haersolte en Vrouwe C:J:J: Taats van 
 Amerongen Ehel: voor haar en haare Erven zullen hebben 
 en bezitten eeuwiglijk en ervelijk het huis voorsz: met de schuur, 
 stal, koetshuis, plaats, en een gedeelte van den hof daar agter, 
 zo verre reeds door tweede Condividenten met een schutting is afgezet 
 met een verponding in een post van f 15-18-12f 10-:-8 
 en de post op de naam van houttuin 1-5-8 
 straatgeld f 4-:-: en wegens de uitgang aan de poort 5 strs: 
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 voor welk een en ander gem: Heer van Haersolte en Ehevrouw hebben 
 gedragen en betaald in de koopspenningen f 5000 en in de kosten van onraad 
 en 50e penning f 200 en alzo te zamen f5200-:-: 
 Waartegen de tweede Condividenten Dus. J. Schimmelpenninck en 
 J:H: Bouwman Ehel: zullen hebben en behouden voor haar en haare 
 Erven eeuwiglijk en ervelijk zulken gedeelte van den hof van voorge.. 
 melde Erve, als reeds is bepaald, en met een schutting door gem: Ehel: 
 is afgezet, en zig rigt na ’t pad aldaar in de tuin ervintelijk, en welke 
 schutting zal zijn en blijven tot privative laste van gem: Heer en 
 Juffrouw Schimmelpenninck, niet tegenstaande de posten daar van 
 staan aan zijde van den Heer en Vrouw van Haersolte, reeds lastende 
 in de verponding in de post van f 15-18-12, de som van f 5-18-4, zo 
 als ook gem: Heer en Juffrouw Schimmelpenninck de overige 
 koopspenningen en kosten van onraad en 50e penningen gedragen 
 en voldaan hebben. 
 Alles met dit beding, dat de poort en uitgang van de straat na de tuin 
 en langs de plaats daar de bleek is geweest, zal zijn en blijven in ’t gemeen 
 tusschen deze gezamentlijke Condividenten, zodanig dat aan de hof van 
 Dus. Schimmelpenninck zal worden afgestaan elf voet van de bleek, 
 ( die egter niet zal mogen betimmert worden, om’ t inrijden met vier 
 paarden niet te verhinderen)’om een poort voor zijn tuin te zetten 
 om daar in te kunnen rijden, terwijl het den Heer van Haersolte 
 en zijn Erven zal vrijstaan, om zijn erve buiten die voorsz: elf voet 
 met een schutting of muur op zijn kosten aftezetten en aftescheiden 
 alles onder belofte om malkanders toegedeelde invoegen thans is 
 geschied, te zullen wagten en waren als regt is, bekennende ook 
 bij dezen zo wegens de betaalde koopspenningen als kosten van 
 onraad en 50e penning geen actie of praetentie tegens elkanderen 
 te hebben, onder verband en Submissie en renuntiatie als na regten. 
 Actum d. 20 Februarij 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Mevrouw Eleonora 
 Sophia Carolina van Hoevel Douairière van den Heer H.W. van 
 Broeckhuisen, in leven onzen mede Raadsvriend, en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te 
 maken kragt dezes Mr. H.J. Ardesch Advocaat wonende alhier, 
 ten einde, en namens haar H.W.Geb. Vrouwe Comparante te erschij.. 
 nen voor Heeren Commissarien van den Hove Provintiaal van 
 Gelderland, en te assisteren bij ’t afhoren van de rekening wegens 
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 de administratie zo door haar wel gem: Eheheer als Curator over de 
 persoon en goederen van den Heer Wild. Hendrik van Broeckhuijsen 
 is gehouden, en daar omtrent te doen en laten geschieden het 
 geen de Vrouwe Comparante zelfd praesent zijnde zou kunnen 
 mogen of moeten doen, voords aan den nieuwen aangestelden 
 Curator de nodige opening van de staat des boedels te geven, 
 alle zodane chartres en papieren daar toe specterende te 
 extraderen, alles onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten. Actum d. 27 Februarij 
 1789. 
 
 De twee volgende volmagten zijn op de Engelsche wijze gepasseerd 
 
 Kennelijk zij een iegelijk door deze, tegenwoordige, dat ik Isaac 
 Johannes Elsevier natuurlijke en wettige Zoon en administrateur der 
 goederen van wijlen Vrouwe Johanna de Gorter in leven Weduwe van 
 den Heer Louis Elsevier onlangs alhier overleden, tot mijn waare en 
 wettige Gemagtigdens of Gemagtigde constituere en aanstelle de 
 Heeren John Newman Coussmaker en Lannoij Richard Coussmaker, 
 kooplieden te London, gezamentlijk en afzonderlijk, om voor mij in 
 mijn naam, en van mijnentwegen te cederen en transporteren aan 
 eenig persoon of personen, wien’t ook zou mogen zijn, ’t geheel of 
 eenig gedeelte van twee duizend ponden, zijnde al ’t aandeel of  
 interest staande ten name van de gemelde overledene Vrouwe 
 Johanna de Gorter, van en in ’t zaamgevoegde fonds van drie percents 
 annuiteiten gesteld bij een Parlements acte van het 25e jaar der 
 Regering van Zijne Majesteit Koning George de tweede, geintituleerd 
 een acte ter convertering van de onderscheidene daar in gemelde annuitei.. 
 ten in verscheidene zaamgevoegde capitalen van annuiteiten, transporteer.. 
 baar in de Bank van Engeland, om gebragt te worden tot lasten van 
 ’t Zinkend fonds etc., en bij verscheidene opvolgende actens, de kooppen.. 
 ningen te ontfangen, en in mijn gemelde naam volkomen quitantie 
 en decharge van dezelve te geven, en ook te ontfangen en quitantie  
 te geven voor alle dividenten op de gemelde annuiteiten bereids ver.. 
 schuldigd, en vervolgens verschuldigd en betaalbaar te worden tot ‘t 
 transport van dezelve toe, en alle wettige zaaken te verrigten, die tot 
 effectuering van ’t vorenstaande vereischd zullen worden, bij dezen 
 ratificerende en confirmerende al ’t geene mijne gemelde Gemagtig.. 
 dens, en ieder van hun tot effectuering van ’t voorenstaande 
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 zullen doen en verrigten uit kragt dezes. 
 T’ oirkonde heb ik deze getekend en bezegeld binnen Harderwijck den 
 2e Maart 1789.onderstond vooraan getekend en bezegeld in praesentie 
 van ons.was getekendG: Knoop.P:G: Wijnstok.was getekend agteraan 
 nevens een cachet in zwart lakI:J: Elsevier.lager stondquod 
 attestor getekend nevens een cachet in zwart lak J:C:F: de Vries Secretaris. 
 
 Kennelijk zij een iegelijk door deze tegenwoordige, dat ik Isaac 
 Johannes Elsevier Schildknaap wonagtig te Harderwijck, constituere en 
 aanstelle tot mijne waare en wettige Gemagtigdens of Gemagtigde de 
 Heeren John Newman Coussmaker and Lannoij Richard Coussmaker, 
 kooplieden te London, gezamentlijk en afzonderlijk om voor mij 
 in mijne naam en van mijnentwegen te accepteren en ontfangen alle 
 zodanige transporten als bereids aan mij zijn gedaan, en vervolgens 
 nogh aan mij gedaan zullen worden van eenig aandeel of interest in 
 het zaam gevoegde fonds van drie percents annuiteiten, gesteld bij een 
 Parlements Acte van het 25e jaar der Regering van Zijne Majesteit 
 Koning George de tweede geïntituleerd een acte ter convertering van de 
 onderscheidene daar in vermelde annuiteiten in verscheidene tezaamge.. 
 voegde capitalen van annuiteiten transporteerbaar in de Bank van 
 Engeland, om gebragt te worden tot lasten van ’t Zinkend fonds etc. en 
 bij verscheidene opvolgende actens ook te ontfangen en quitantie te 
 geven voor alle dividenten bereids verschuldigd, en die hier na ver.. 
 schuldigd en betaalbaar zullen worden op eenige mijne gemelde 
 annuiteiten in der tijd, bij dezen ratificerende en confirmerende  
 al ’t geene mijne gemelde Gemagtigdens en ieder van hun daar 
 in zullen doen uit kragt dezes. 
 T’ oirkonde heb ik deze getekend en bezegeld binnen Harderwijck 
 den 2e Maart 1789.onderstond vooraan getekend en bezegeld 
 in praesentie van onswas getekendG: Knoop.P>G> Wijnstok 
 was getekend agter aan nevens een cachet in zwart lakI:J: Elsevier. 
 lager stons quod attestor getekend nevens een cachet in zwaer lak 
 J:C:F: de Vries Secretaris. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerden Rikert Jan 
 Apeldoorn en Susanna Anna Boedwijnx Ehel:, en Johanna Willemina 
 Boedwijnx, dewelke verklaarden te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes, Evert van Duermen wonende te Elburg, en van wegens 
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 Comparanten te transporteren zodanige goederen, als namens hun 
 publiecq op den 12 August. 1788 binnen de Stad Elburg zijn verkogt, de 
 penningen van de Kopers te ontvangen, daar voor te quiteren, en waring 
 te beloven; en verders daar omtrent te verrigten, wat stilus loci vereischen 
 zal, en de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen of 
 moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt vereischd wierd, zo willen 
 de Comparanten 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 Geconsti.. 
 tueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum 2 Maart 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Mevrouwe 
 Antonetta Schrassert Weduwe van de Heer G:A:J: Markloff, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens te consti.. 
 tueren en magtig te maken kragt dezes Jan Lutz, ten einde 
 om van de Edele Mogende Heeren, die van de rekening in Gelderland 
 te verzoeken approbatie van zeker beslote testamentaire dispositie 
 voor Heeren Schepenen dezer Stad d. 19 Januarij 1789 gepasseerd, 
 en zulks voor zo verre de Heeren goederen betreft, om daar omtrent 
 te doen en laten geschieden, ’t geen de natuur der zaaken 
 en stijle der camere werd vereischt, onder belofte van ratiha..  
 bitie en indemniteit, en onder verband en Submissie als na 
 regten.Actum d. 10 Maart 1789. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerden Lanbert van 
bezwaar Rubr: de Vrouwen Heerd en Zwaantje Pennink Ehel:, dewelke bekenden wegens contant 
straatFol. 134 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Mejuffrouw 
 R:M: van Beest Weduwe van Voorst, de summa van seven honderd 
 en vijftig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen ver.. 
 renten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, waar van 
 ’t eerste jaar zal verschenen zijn heden over een jaar, en zo vervol.. 
 gens 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 Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en 
 erve staande in de Vrouwenstraat, tusschen ’t huis van Gerrit 
 Schuurman ter eenre, en een schuur van Mevrouw van de Graaff 
 ter andere zijde, om bij manquement van betaling van capitaal 
 of interest ’t zelve kost en schadeloos daar aan te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten.Actum d. 11 Maart 1789. 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Willempje Hendriks Weduwe 
 van Aart Janzen, welke bekende voor zigh en haare Erven in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks te cederen en 
 in een vollen eigendom overtegeven aan Mr. J:H: Apeldoorn, Burge.. 
 meester dezer Stad een camp lands met ’t houtgewasch daar bij zijnde, 
 genaamd de Kollenkamp gelegen in de Tonsel aan de Deventerweg ten 
 Zuiden, ten westen aan de Bosch van den Heer Scholtus Ardesch, 
 ten Noorden aan de Bosch van Mevrouw van de Graaff, en ten Oosten 
 aan Verkopersche, doende in ordinaris verponding f 2-18-8, en zulks 
 voor een somma van vierhonderd en vijftig Gulds: vrijgeld, waarvan 
 den eersten met den laatsten penning de Transportante bekend 
 voldaan en betaald te wezen, en dus overzulks gem: camp te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 ordinaris 1786 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten. Actum den 14 Maart 1789. 
 
 Voor Boonen en van Coth Schepenen compareerde Aaltje Verhoef, 
 dewelke bekende in optima juris forma te constitueren 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 waartenemen, haar 
 boedel te redden, ongereede goederen te verkopen en transporteren, de 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, waring te beloven, 
 als ook tegens een ieder, zo in als buiten regten te ageren, tot de 
 definitive sententie en executie incluis, en verders alle zaaken 
 tam ad negotia quam ad lites, te handelen, te doen, en te verrigten, 
 zo als des Geconstitueerdens goede raad gedragen zal, en Comparante 
 zelfs zou kunnen, mogen en moeten doen, en schoon een ampe.. 
 ler volmagt gerequireerd wierd, zo wil de Comparante dezelve mids 
 deze voor geïnsereerd gehouden hebben, alles met magt van 
 substtitutie, en belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en Submissie als na regten, des blijft de Geconstueerde 
 ten allen tijde gehouden en verpligt aan Constituante te doen 
 behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. Actum Harderwijck 
 den 23 Maart 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Apeldoorn Schepenen compareerde Willempje van 
 Asselt Weduwe Wm Takken, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens volmagt te maken, zulks doende kragt dezes, de Heer 
 Jan Schouten, Procureur te Haerlem, ten einde des Comparts: zaaken 
 waartenemen, en speciaal mede tot invorderinge, het zij in der minne 
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 of door middelen regtens, van zodane capitalen en renten, als zij 
 tot lasten van Arend van Kempen, of nu deszelfs Erven, en S:M: 
 Hoefhamer Wed: Abr: van Kempen volgens obligatien is hebbende, 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, en dat geene 
 te doen en te verrigten, dat de merites der zaken vorderen zullen, 
 en Compte: praesent zijnde zoude kunnen, mogen en moeten doen, 
 willende expresselijk een nadere volmagt gerequireerd wordende, 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, alles met magt van substitutie, 
 onder belofte van goedkeuringe en indemniteit, verband en Submis.. 
 sie als na regten. Actum 25 Maart 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Van Westervelt en Boonen Schepenen compareerden Albert Claver 
van bezwaar Rubr. de en Jannetje Willems Ehel:, dewelke bekenden wegens contant ontfan.. 
Hoogstraat Fol. 180 gene penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Juffrouw 
 Lucretia Raversbergen of haar regt verkrijgende, de Summa van 
 een honderd Gulds., aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met drie en een halve Gulds., waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn 
 heden over een jaar, en zulks tot de volkomen aflosse toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden tevoren opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten haare personen 
 en goederen en stellen tot een speciaal onderpand haar huis 
 en erve staande in de Hoogstraat naast het huis van Geldschietersche 
 ter eenre, en van Evert Hooiberg ter andere zijde, om bij manque.. 
 ment van betaling van capitaal of interest, ’t zelve kost en 
 schadeloos daar aan te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten. Actum d. 26 Maart 1789. 
 
 Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerde Mr. E:J: Ammox 
 pro se en de rato caverende voor zijn absente Ehevrouw F:H: Pannecoeck, 
 en verklaarde te hebben verkogt en kragt dezes te transporteren 
 aan Paulus Moojen en Barta Camps Ehel:, een schuur buiten deze 
 Stad tegens de stads muur aan de Zeepoort staande, en zulks voor 
 een welbetaalde summa van twee honderd Gulden vrijgeld, zijnde  
 vrij van verponding, met belofte van wagting en waring als erfkoops 
 regt is. Actum d. 27 Maart 1789. 
 
 Voor de Vries en van Erckelens Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is Roelof Segers Jagers en Hendricus Otten voor 
 ’t erfhuis van Teuntje van Muijen, des beloofden Pieter Otten 
 en Aaltje Verhoef de voorzeide Burgen te vrijen als regt is.Actum 
 Harderwijck d. 2 April 1789.  



22 
 

ORAH_156  1789 fol.011 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde Marrien Gerrits Weduwe 
 van wijlen Jochem Jacobzen, dewelke verklaarde in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan Gerrit Aalzen en zijn Erven een hof gelegen 
 buiten de groote poort tusschen den hof van Jan IJsendoorn ter eenre, 
 en van Arnoldus de Lange ter andere zijde, met zijn lusten en lasten, 
 zijnde vrij van verponding, en zulks voor een summa van twee honderd 
 Gulds:, waar van Compart: bekend voldaan te zijn, belovende voorsz: 
 hof te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum den 2 April 1789. 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Peter van Spankoren 
 en Clasina Schoelder Ehel:, dewelke verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan den Heer Isaac Johannes Elzevier en zijne 
 Erven, een hof gelegen aan de gragt tusschen de Smee en Lutteke 
 poorten, naast den hof van de Weduwe Fooijmans, en die van Berend 
 van den Emster, met zijn lusten en lasten, doende in ordinaris verpon.. 
 ding zonder stadsstuivers f 1-4-10 en zulks voor een summa van 
 twee honderd veertig Gulds: waar van Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1787 
 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 7 April 1789. 
 
 Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerden onze mede Raadsvriend 
 de Wel Edele Gestr. Heer Mr. Jan Hendrik Apeldoorn, zo voor zighzelfs als in de 
 naam van zijn Compagnieschap canterende ten name van J:H: Apeldoorn in 
 Compagnie, dewelke bekende in optima juris forma te constitueren en volmagtig 
 te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer Mr. Charles Bavius de Vries, 
 generalijk, om alle zaaken van den Heer Compart: zo wegens hem zelfs, als wegens 
 voornoemde Compagnieschap, welke binnen deze Stad en Schependom mogten 
 voorvallen, waartenemen, de boekschulden intevorderen, de penningen te 
 ontfangen, van zijnen ontfangst quitantie te passeren, ook te mogen accorderen, 
 compromitteren 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 de Compart: zelfs zou kunnen 
 mogen en moeten doen, en schoon een ampeler volmagt gerequireerd wierd, zo 
 wil de Compart: 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 
 tijde gehouden en verpligt aan den Constuituant te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua.Actum d. 8 April 1789. 
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Geregistr. ten prothocolle van Voor Van Westervelt en Schot Schepenen compareerden Reint Peterzen 
bezwaar Rubr. Landen en Erven en Evertje Tijssen Ehel:, dewelke verklaarden wegens opgenomen en ter leen 
van ’t Erve van B:W:J: van ontfangen penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Hendrik Egberts 
Wester velt rondsom met van Wenum of zijn Erven, een capitaale somma van vier honderd Gulds: ad. 20 st. 
de Duijnen Fol.400 ’t stuk, belovende de Comparanten daar voor jaarlijksch te betalen een interest 
 van drie Gulden van ieder honderd, zullende het eerste jaar interest verschenen 
 wezen den 1 Maij 1790, en daar mede te contiueren van jaar tot jaar, tot de 
 finale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren op de verschijnsdag zal 
 kunnen, mogen en moeten geschieden, mids malkanderen drie maanden 
 bevorens optezeggen. 
 Tot securiteit van voorsz: capitaal rente en kosten verbinden Compart: 
 hunne personen en goederen, en wel speciaal haarlieder huis en 
 Erve met derzelver landerijen en houtgewasch, gelegen in het Schependom 
 van Harderwijck, Buurschap Hierden, aan de Wijdgrave, waaraan 
 gelandet zijn de Heer Burgemeester H: van Westervelt tot Essenburg 
 ter eenre, en Cornelis Peterzen ter andere zijde, alles onder verband 
 en Submissie als na regten, met renuntiatie van alle exceptien dezen 
 eenigzints contrarierende, in specie die van ongetelde gelden. 
 Actum Harderwijck den 18 April 1789. 
 
 Voor van Haersolte en van Cooth Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Jan Roelofzen, zigh willende veranderzaten, en bekende in 
 tgenwoordigheid van Jan van Essen en Evert Janzen als door de 
 Magistraat aangestelde Voogden aan zijn Kind mt naame 
 Roelof Janzen bij wijlen Willemina Rendes ehelijk verwekt, voor 
 Moeders versterf bewezen te hebben navolgende goederen. 
 3 goude ringetjes 
 1 roode kralie ketting met een klein goud slootje 
 1 zilver snuifdoosje 
 3 zilver punthaaken 
 1 eau de la Reine doosje 
 1 zilver vingerhoed 
 2 goude oorbelletjes 
 1 zilver ringetje 
 1 paar zilvere gespen 
 1 hoed met een goude haak 
 3 neteldoeken 
 18 boven mutzen 
 8 vijtels 
 3 zakdoeken 
 2 paar moffen 
 5 paar mouwen 
 6 hembden 
 4 jakken 
 4 schorteldoeken 
 5 rokken 
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 1 zwart hoedje 
 1 regen kleed 
 Welke goederen zullen gegeven worden in bewaring van voorñ: Voogden. 
 Verders nogh een summa van vijftig Gulds:, welke zullen uitgekeerd 
 worden, zodra ’t Kind meerderjarig zal geworden zijn, waar voor 
 de Compart: verbind zijn persoon en goederen hebbende en toekomende, 
 des beloofde hij ’t Kind te zullen laten leren, wat tot een behoor.. 
 lijke kostwinning behoord, en tot zijn 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 getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 23 April 1789. 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Beert Geurtzen en Simon Geurtzen voor het 
 erf en sterfhuis van Bartje Heutermans, des beloofde Geurt 
 van Dijk namens zijn Zwager Anthonie Heutermans Erfgenaam 
 van gemelde Bartje Heutermans voorsz: Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. Actum d. 30 Maart 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Schot Schepenen compareerden Hendrikje Husing.. 
 veld als mede Beert Geurtzen en Simon Geurtzen in qualiteit als 
 Voogden van Hendrientje Husingveld minderjarig Kind van wijlen Har.. 
 men Husingveld en Judie Geutzen in leven Ehel: als tot ’t passeren 
 dezes geäuthoriseerd ingevolge appointement van Hwedgr.agt. de Heeren 
 van de Magistraat dezer Stad d.d. 5 Decemb. 1788, welke bij ons vertoond 
 en gelezen is, en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publicq 
 op d. 13 Decemb. 1788 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan en ten behoeven van Beertjen Maasen Wed. van Hen.. 
 drik Langenhoven een huis en erve met deszelfs plaats daar agter, staande 
 in de Oosterwijk naast ’t huis van Tijmen Corneliszen ter eenre, en 
 dat van Pieter Aartzen ter andere zijde, doende in ordiñ. jaarlijksche 
 verponding zonder stadsstuivers f 2-4-10, en aan straatgeld 15 stuivers 
 en zulks voor een summa van drie honderd twee en seventig Gulds: 
 vrijgeld, daar van de Comparanten bekennen voldaan en betaald te  
 zijn, belovende overzulks voorzeide perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt tot de ordiñ. verponding over 1787, en 
 ’t straat en haardstedegeld over 1788 incluis daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 24 April 1789. 
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 Voor van Erckelens en Schot Schepenen compareerde Juffrouw 
 Johanna Everherda van Bommel Weduwe en Boedelhoudersche van 
 Sebastiaan Wesseling en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken kragt dezes de Heeren 
 en Mrs: H:W: van Meurs en E:G: Ardesch te zamen en een ieder in ‘t 
 bijzonder, ten einde om namens Comparante te erschijnen ter Camere 
 van de rekening in Gelderland, en aftedoen alle verzuimen van oprukking 
 wegens een Heregoed tot Elspeet, genaamd Gerrit Aartsgoed, en vervolgens 
 te verzoeken approbatie van zekere koopscontract als Comparante wegens 
 gezeide Herengoed met Evert Doremans heeft ingegaan, en daar omtrent 
 observatis observandis ac praestitis praestandiste doen en laten geschie.. 
 den, ’t geen na stijle der Camere en nature des goeds vereischt mag 
 worden. 
 Wijders verklaarde Comparante dezelve Geconstitueerds te qualificeren 
 en magtig te maken bij dezen om zodane procedure als zij tegens 
 Evert Doremans voor het Hoog Adelijk Landgerigt van Veluwe in de Bank 
 van Barneveld staat te krijgen, en waarvan reeds de voorboding is geëx.. 
 ploiteerd, alle termijnen regtens waartenemen, decreten en sententien 
 te aanhoren, en de voordelige ter executie te leggen, ook des noods te 
 caveren, accorderen, en transigeren, en wijders te doen en laten geschieden 
 het geen Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of 
 moeten doen, met magt van substitutie, en belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 28 April 1789. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Jannetje Cobus ongehuwde Dogter binnen deze Stad woonagtig, en haar 
 verstand en memorie magtig, en heeft aan ons verklaard haar wille 
 en begeerte te zijn, dat na haar overlijden Gijsbert Mulder, en 
 bij vooroverlijden deszelfs Vrouw of Kinderen, zal hebben en in vollen 
 eigendom bezitten het halve huis en Erve binnen deze Stad in de 
 Wolleweverstraat naast ’t huis van Koopman Petrus Martinius, zo 
 door Juffer van Cooth word bewoond, en waar van hem Gijsbert Mulder de 
 wederhelfttoebehoord, als zijnde gemelde huis door dode van Comparantes 
 Zuster Lambertje Cobus reeds verstorven en provisioneel aan haar 
 en Gijsbert Mulder ten deel gevallen, en nader bij magescheid gecedeert 
 zal worden, alles met dit beding, dat hij Gijsbert Mulder na Compa.. 
 rantes dood in den gemeenen boedel zal inbrengen zodane penningen 
 als waarop ’t zelve huis is getaxeerd, en dus voor de waarde van het halve 
 huis drie honderd en vijftig Gulds:, wanneer ’t collateraal daar van 
 uit den gemeenen boedel betaald zal moeten worden. 
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 Voords verklaarde zij Comparante bij en kragt dezes met de warme hand te cederen 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Grietje Mulder Dogter van Gijsbert 
 Mulder haar goude ketting vier dik met ’t slot daar aan, en aan Hendrikje 
 Mulder Dogter van meergeñ. G: Mulder drie goude ringen en een goud 
 slotje benevens haar zilvere beugeltas en dito snuifdoosje, ten einde 
 een ieder het zijne van nu af aan zal mogen gebruiken, en daar mede 
 handelen na welgevallen, begerende, dat dit alles stipt zal worden 
 agtervolgt, zo en als best na regten kan bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld in 
 Harderwijck den 28 April 1789. was, nevens twee cachetten in rood  
 lak gedrukt, getekend.J. Schot.L. Bunskerken. onderstondgere.. 
 gistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 29 April 1789 
 was getekendJ:C:F: de Vries. 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Apeldoorn en van Cooth Schepenen compareerde Maria Lomans 
van bezwaar Rubr. Weduwe van wijlen Martinus Vastenhoud, dewelke verklaarde wegens 
de HoogstraatFol. contant ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Jan 
177 Janzen Troost en Riekje Egbers Echtel. en hunne Erven, een Summa 
 van vierhonderd Gulds: 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  
 aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Compare: haar persoon en goederen 
 stellende tot een speciaal onderpand haar huis en erve staande in 
 de Hoogstraat naast ’t huis van Mevrouw de Wed: Abercombie ter eenre, 
 en dat van Peter Ittersom ter ander zijde, om daar aan bij manque.. 
 ment van betaling van capitaal of interest ’t zelve kost en schade.. 
 loos te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien in 
 specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 1 Maij 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Westervelt en Schot Schepenen compareerden Rijer Gerritzen de 
van bezwaar Rubr. Lande.. Grooten en Hendrikje Tijmens Vis Ehel:, en bekennen wegens opgenome en ter 
rijen en erven van ‘t erf leen ontfange penningen opregt en deugdig schuldig te wezen aan Jacob Wouterzen 
van R:Apeldoorn Dec. tot en zijne Erven, een capitale Summa van een duizend Gulds: ad 20 st. ’t stuk, 
aan ’t erve van B:W:J: belovende de Comparanten daarvoor jaarlijksch te betalen een intersse van drie Gulden 
van WesterveltFol.383 en vijf stuiver van ieder honderd, zullende het eerste jaar interest verschenen wezen 
 den 1 Maij 1790, en daar mede te continueren van jaar tot jaar, tot de finale aflosse 
 van ’t capitaal toe, welke alle jaar op de verschijnsdag zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids malkanderen drie maanden te voren optezeggen. 
 Tot securiteit van voorsz: capitaal renten en kosten verbinden de Comparanten 
 haar personen en goederen, en wel speciaal haarlieder huis en erve met 
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 derzelver landerijen en houtgewasch gelegen in ’t Schependom van Harder.. 
 wijck Buurschap Hierden, naast een erve van de Heer Burgemeester H. van 
 Westervelt tot Essenburg, daar tegenwoordig gemelde Jacob Wouterzen woond, 
 zo en als ’t door de Comparanten zelfs bewoond en gebruikt word, alles onder 
 verband en Submissie als na regten, met renuntiatie van alle tegenstrijdige 
 exceptien, in specie van ongetelde gelden. Actum Harderwijck d. 2 Maij 
 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Schot Schepenen compareerden Arent Hendrikzen 
 en Gerrit Rijerzen beide van competenten ouderdom en binnen het Schependom 
 dezer Stad woonagtig, dewelke verklaarden ter instantie van den Heer Mr. 
 J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad en Vrouwe M: van Westervelt Ehel: 
 opgenomen en nauwkeurig geëxamineerd te hebben haarlieder erve 
 genaamd Stoetenburg leggende in Hierden met de daarbij gehorende 
 landerijen en houtgewasschen, bestaande in huis, schuuren, hof, 
 en opgaande boomen en circa 30 schepels zaaijland met zijn hout.. 
 gewasschen twee math hooijland en een kamp wijland met  
 zijn houtgewasch groot ongeveer 5 mudden lands, en ’t zelve te 
 zamen gewaardeerd te hebben op een Summa van twaalfduizend 
 zeven honderd Gulds:, welke aestimatie zij verklaren in alle 
 opregtheid, en na haar beste kennis te hebben gedaan, ’t welk 
 zij voor ons met solemnelen eede hebben bevestigd.Actum Harder.. 
 wijck d. 9 Maij 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Scheltina Schepenen compareerde Vrouwe 
 Petronella van Castricum Weduwe van den Heer Mr. Heribert Cornelis 
 van de Graaff in leven Burgemeester der Stad Harderwijck als Moeder 
 en legitime Voogdesse van haar drie minderjaarige Kinderen Jacob 
 Hendrik van de Graaff,Cornelia van de Graaff, en Elia Elisabeth van 
 de Graaff, bij wijlen gemelde haar Eheman verwekt, zijnde zij Vrouwe 
 geässisteerd met de Heer Ditman Martinius, ende verklaarde zij 
 Comparante, dat zij na examinatie van ’t Magenscheid over den 
 boedel en nalatenschap van wijlen Comparantes Schoonzuster 
 Christina Margaretha van de Graaff, door de Heeren en Mrs. 
 Jacob van de Graaff en Gerhard Pronck, als Executeuren testa.. 
 mentair geprojecteerd, en aan Comparante vertoond, ’t zelve ten 
 vollen approbeerde, en nadien ’t haar niet convenieerde een rijze 
 te doen, on ’t zelve te passeren, en te tekenen, zij bij deze qualificeerde 
 haaren Schoonzoon den Heer Barth Rutger Wicherling, Clerq van 
 de Provintie Overijssel, om namens Comparante dit te doen en te 
 verrigten ’t geen zij van die kragt en waarde zal houden, als of dit 
 door haar in persoon was geschied. met belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie. Actum Harderwijck d. 12 Maij 1789. 



28 
 

ORAH-156  1789 fol.014 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Scheltingaen Schot Schepenen compareerden de Heer Mr. 
van bezwaar Rubr. Lande J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad en Vrouwe M: van Westervelt Ehel:, 
rijen en erven van ‘t erve dewelke verklaarden voor de goede administratie van haar Broeder Mr. C:B: de 
van B:W:J: van Westervelt Vries als Substitut Ontfanger der verponding 40e en 50e mindere en meerdere 
rontsom met den Duijnen penningen over den Ampte van Ermelo te verbinden haarlieder erve 
Fol 401fso genaamd Stoetenburg, leggende in de Buurschap Hierden aan de gemeene 
 weg op de hoek van de laage steeg, met de daarbij gehorende landerijen en 
NB.deze acte is ingetrokken houtgewasschen, zo en als ’t zelve volgens beëdigde verklaring d.d. 9 Maij 
en op d. 18 December 1789 1789 door Arent Hendrikzen en Gerrit Rijerzen is opgenomen en getaxeerd, 
een andere gepasseerd, welke om daar aan te verhalen alle schade, welke ’t Zuartier van Veluwe of de 
op Fol. 35fso geregistreerd is. Ontfanger Generaal ter oorzake van voorsz: ontfangst van Mr. C:B: de Vries 
 mogte komen te lijden, renuntierende ten dien einde van alle exceptien, 
 en submitterende alle quaestien ter cause van voorsz: ontfangst ofte ontfan.. 
 gene, of uitgegevene penningen, of daar op te volgene executien, manieren, 
 en vervolg van dien vallende de Judicature en kennis van de Edele Mogende 
 Heeren Ordinaris Gedeputeerden, om daar in onvermindert die Judicature 
 H.Ed.Mog. alleen competerende finalijk en zonder provocatie, appel, revisie, 
 of anderzints te mogen erkennen, met belofte ’t gewijsde te zullen nako.. 
 men en agtervolgen, gelijk een sententie bij den Hoogsten Appellations 
 Rigter gewezen, ten dien einde zigh submitterende de Judicature van den 
 Edele Hove van Gelderland, en alle andere Heeren, Hoven, Rigteren en 
 Gerigten.Actum 15 Maij 1789. 
 
 Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerde de Heer W: Wilbers 
 dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes den WelEdele Gestr: Heer Reinier Prins Medicinae Doctor en Schepen 
 te Hoorn, speciaal om uit des Comparts: naam publicq of uit de hand te 
 verkopen de twee volgende obligatien ten lasten van Holland en West 
 Friesland ten comptoire Hoorn. 
 een op naam van Jan Janz: Kuiper d.d. 21 August. 1741 Fol. 771 Nº. 30 groot 
 een duisend Gulds. 
 een op naam van Jurriaen Coretz: Wormer d.d. 15 Maij 1707 Fol. 556 groot een 
 duisend Gulds: 
 Dezelve te transporteren en in vollen eigendom aan de Kopers overtegeven, 
 de koopspenningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, dezelve voor alle 
 namaning en reclame te waren onder verband van des Comparts: persoon 
 en goederen, en verders alles te doen wat de natuur der zake vereisschen 
 zal, en de Compart: 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, 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. 13 Maij 1789. 
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 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Mr. H:J: Ardesch als Executeur 
 testamentair des boedels van Lammertje Cobus Weduwe van Jacob van Wanrode 
 vermogens testamentaire dispositie voor Heeren Schepenen dezer Stad den 13 Sept. 
 1788 gepasseerd, en bij ons gelezen, en verklaarde in voorsz: qualiteit in een 
 vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar op d. 18 April 1789 te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Wouter Janzen 
 ende zijne Erven, een camp lands gelegen in ’t Schependom dezer Stad in  
 Hierden groot een mudde gezaaij met zijn houtgewasch, op een verponding 
 behalve de stadstuivers f 1-8-6, alwaar Koper zelfs ten wederzijde 
 aangeland is, ende zulks voor een somma van vijfhonderd en vijf en 
 dertig Gulds:, daarvan de Coimparant pq bekende voldaan te wezen, 
 voords ‘tzelve te zullen wagten en waren kommervrij en alle voorpligt 
 inzonderheid de verponding over 1787 incluis daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, blijvende het lopende jaar pagt met Martini 
 zullende verschijnen (als wanneer Koper ’t land kan aanvaarden) tot 
 Kopers voordeel, onder verbands en Submissie als na regten.Actum 
 den 15 Maij 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor de Vries en van Cooth Schepenen compareerden Nicolaas Bos en 
van bezwaar Rubr. Smeepoor. Hendrikje Hendriks Ehel:, dewelke bekenden wegens contant ontfange 
tenbrinkFol. 54 fso penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Harmen Tapper en 
 Eva Terlet Ehel: en hunne Erven, een summa van een honderd 
 en vijftig Gulds: aannemende dezelve te zullen verrenten met 
 een interest van vier Gulds: in ’t jaar van ’t honderd. 
 Tot naarkoming dezes verbinden de Comparanten hunne personen en 
 goederen, stellende tot een speciaal onderpand hun huis en erve 
 staande op de Smeepoorter Brink tusschen ’t huis van Roelof Jagers 
 ter eenre en een schuur van Professor Nieuhoff ter andere zijde, 
 en nemen aan binnen een jaar en ses weeken ’t voorsz: capitaal 
 van een honderd en vijftig Gulds: met de alsdan verschene interest 
 te zullen restitueren, en wanneer zij hier in nalatig mogten zijn, 
 alsdan ’t gemelde huis en erve te zullen transporteren en in 
 eigendom overgeven aan Geldschieteren voor die som waar voor 
 Comparanten hetzelve hebben gekogt, zijnde agt honderd en vijf Gulds: 
 blijvende in zodanig geval de kosten van transport en 50e penning 
 voor rekening van Koperen, renuntierende zij Comparanten van alle 
 exceptien in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na 
 regten. Actum d. 16 Maij 1789. 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde de Heer en Mr. H.J. Ardesch als 
 Volmagtiger van den Heer Johan Bernard Fijth ond. Capitijn ten dienste 
 dezer Landen en Vrouwe Anna Margaretha Smalhout Ehel: vermogens 
 acte van volmagt voor Burgemeesters en Raaden der Stad Maastricht 
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 d. 11 Aug. 1788 gepasseerd, en als gesubstitueerde Volmagtiger van Mr. 
 Johan Schrassert, als gemagtigde van Hendrik ter Maat en Engelberta 
 Jacoba Feijth Ehel:, en Johan David Stegger en Judith Margaretha Feijth 
 Ehel: volgens acte van substitutie voor L:B: Westenberg Scholtus des Ampts 
 Brummen en Gerigtslieden d. 3 Sept. 1788 gepasseerd, alsmede volmag.. 
 tiger van Juffer Arnolda Wolfsen, Dogter van Mr. H:G: Wolfsen bij Geertruij 
 Schrassert in echt verwekt, vermogens volmagt voor Schout en Schepenen 
 der Heerlijkheid Hoevelaken d. 15 Maij 1789 gepasseerd, te zamen 
 respective Kinderen en Erfgenaamen van haar Moeder Vrouwe 
 Geertruij Schrassert in eerste echt met Mr. Andreas Feijth, 
 en laast met voornoemde Heer H:G: Wolfsen getrouwd geweest, 
 en eindelijk mede als bij gem: acte voor Schout en Schepenen van 
 Hoevelaken gepasseerd gemagtigde van gem: Heer H:G: Wolfsen als 
 Weduwenaar en getugtigde Boedelhouder van voornoemde Geertruij 
 Schrassert. 
 Alle welke acten van volmagt bij ons zijn gezien, gelezen en 
 ad hunc actum bevonden gepasseerd te wezen, en heeft de Compart: 
 overzulks namens zijn voornoemde Principalen verklaard op d. 28 
 October 1788 in ’t openbaar in een vast en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en tranporteren 
 aan Reijn Peterzen en Evertje Tijssen Ehel: en Cornelis Peterzen 
 en Jacobje Willems Ehel: te zamen ieder voor de halfscheid een 
 erf en goed Clarenstroom in de vrijheid van Hierden onder deze 
 Stad gelegen aan de Wijtgrave, naast de Erven van den Heer 
 H: van Westervelt, bestaande in een huis en kamer daar aan, 
 berg, schuur, en voords al het getimmer alle opgaande boomen, 
 en heghout, nevens drie campjes land daar aan en onder gehorende, 
 en alzo al ’t geene bij gemelde erf behoord, op een verponding behalve 
 de stadstuivers van f 6-:-: ende zulks voor een somma van twee duisend 
 negen honderd en sestig Gulds: vrijgeld, daar van de Compart: qp bekende 
 voldaan te wezen, belovende voorsz: perceel te wagten en waren 
 kommervrijen alle voorpligt de verponding over 1787, en het heerdstedegeld 
 tot ultº. Junij 1788 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten. 
 Aan Evert Duvergé en Evertje van Wessel Ehel: ende haare Erven, het Sterrenbosch 
 of Molenkamp met zijn plantzoen en opgaande boomen, gelegen even buiten 
 deze Stad aan de Wijsteeg staande in het Verpondingsboek op twee hoven 
 als een op f 1-10-2, en een ad f 3-2-2, zamen f 4-12-4, ende zulks voor 
 een summa van elfhonderd Gulds:, daar van Compart: qp bekend voldaan 
 te wezen, belovende voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij en alle 
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 voorpligt, de verponding over 1787 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten. 
 
 Aan Rijer den Grooten en zijne Erven den eigendom van een bosch genaamd 
 Ingenshagen gelegen in Hierden bij de Hierdermolen, bestaande in het hakhout, 
 em boomen op eene verponding van twee campen van Ingen met f 1-1-10, 
 en land van Ingen f :-10-10 zamen f 1-12-4, ende zulks voor een somme van 
 seven honderd vijf en seventig Gulden vrijgeld, daar van Compart: q.p. bekende 
 voldaan te wezen, met belofte van waringe, voords alle voorkommer en voorpligt 
 de verponding over 1787 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en  
 Submissie als na regten. 
 
 Aan Rijkert Jan Apeldoorn en Susanna Boudinx Ehel: ende haare Erven, 
 een hagen of houtgewasch in de vrijheid van Hierden onder deze Stad gelegen, 
 omtrent ’t erve den Engelenburg, genaamd de halve Cleverbosch, naast 
 de Cleverbosch van Arent Arentzen, op een verponding van f 1-8-6, ende 
 zulks voor een somma van een duisend drie honderd vijf en seventig Gulds: 
 vrijgeld, daar van den Compart: in zijn voorsz: qualiteit bekende voldaan  
 te zijn, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1787 daar van aftedoen, 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 20 Maij 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Willem Sonneveld 
bezwaar Rubr. Landn. tusschen en Claasjen Evers Ehel: en bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
de Zandsteeg en den Enck penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan onze mede Raadsvriend 
Fol. 580 Lubbertus Bunskerken en Vrouwe Gijsje Hulsentop Ehel:, en hare Erven, 
 een somma van ses honderd Gulds:. daar van zij jaarlijksch beloofden te 
 betalen een interst van vier Gulden van ieder honderd, en daar in te conti.. 
 nueren tot de finale aflossche toe, welke ook alle jaar zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids van de een of andere kante een vierendeel jaars bevorens, 
 waarvan heden over een jaar de eerste zal wezen, opzage geschiede. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en onverhooptelijk aan te wendene 
 kosten, de Comaptanten verbonden hare personen en goederen, en tot 
 meerder secutiteit tot een speciaal onderpand gesteld haar camp 
 lands genaamd de Krommecamp buiten deze Stad in de Zandsteeg 
 gelegen, ten einde om ten allen tijde daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, onder renuntiatie van alle exceptien in 
 specie van ongetelde gelden. Actum d. 25 Maij 1789. 
 
 Voor Scheltinga en Scot Schepenen compareerden Juffrouwen Johanna 
 Slothouber en Catharina Slothouber, dewelke verklaarden te constitueren 
 en magtig te maken zulks doende kragt dezes den Heer Mr. J:C:F: 
 de Vries Secretaris dezer Stad, om namens Comparanten te cederen 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven, derzelver portien, 
 zijnde voor ieder 1/5 part in een huis, staande binnen deze Stad in 
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 de Vijhestraat, als mede in een erf genaamd de Waijer, en een stuk lands 
 genaamd Rutgerskamp gelegen in den Ampte van Ermelo Buurschap 
 Veldwijk aan die geene, welke dezelve op d. 4 April 1789 in publique vijling 
 hebben gekogt, de penningen daar voor te ontfangen, te quiteren, en waring 
 te beloven, en verders alles te verrigten, wat Comparn. praesent zijnde 
 zouden kunnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum d. 23 Maij 1789. 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is André Stolte en Jan Hijmesen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Willem Blaauw, des beloofde Woutera van Ermel Weduwe van 
 wijlen gem: Willem Blaauw als Erfgename van dezelve uit kragt 
 van huwelijksche voorwaarden, voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. Actum d. 26 Maij 1789. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Woutera van Ermel Weduwe van wijlen Willem Blaauw, zijnde bedle.. 
 gerig, dogh haar verstand en uitspraak magtig, dewelke niet uit deze 
 wereld willende scheiden zonder over hare tijdelijke goederen gedisponeerd 
 te hebben, verklaarde bij dezen te institueren en aantestellen tot haaren 
 eenigen en universelen Erfgenaam over alle haare natelatene 
 gereede en ongereede goederen, actien en crediten, geene van die 
 uitgezondert, haaren Neef Basilicus Hermannus van Ermel, 
 Predikant te Vorchten, en invalle dezelve voor Comparante mogt 
 komen te overlijden zijn Vrouw Neeltje Schoonhoven, en verders 
 derzelver wettige Descendenten bij vooroverlijden der Ouderen om dezelve 
 eeuwig en ervelijk te hebben en bezitten, zonder iemands tegenzeggen. 
 Begerende dat deze na haar dood zal worden agtervolgd als testament, 
 legaat, codicil of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck d. 26 Maij 1789.was, nevens twee cachetten een in rood 
 en een in zwart lak gedrukt, getekendM:S: van Cooth. J: Moojen junior 
 onderstondgeregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 26 
 Maij 1789.getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden Hermannus 
 Veltkamp en Emmetje Degringh Ehel:, dewelke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
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 te cederen en in vollen eigendom te transporteren aan en ten 
 ervelijken behoeve van Anna Degringh en haar Erven, een huis en 
 plaats staande in de Nonnenstraat, naast de plaats van de Weduwe Hendrik 
 Moojen, zo en als ’t zelve thans bij David van Asselt in pagt gebruikt 
 word, doende in ordinaris jaarlijksche verponding van f 4-4-:, straatgeld f 1-:, 
 ende zulks voor een summa van een honderd en vijftig Gulden vrijgeld, waarvan 
 de Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn, belovende over zulks 
 ’t voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 ordin: verponding over den jare 1787, straatgeld heerdstedegeld over den jare 
 1788 daar van aftedoen, als erfkoops regt is.Actum d. 26 Maij 1789. 
 
 Voor de Vries en van Cooth Schepenen compareerden Marten Alberts en David 
 van Asselt beide Scheepstimmerlieden binnen deze Stad woonagtig, dewelke verklaarden 
 geëxamineerd te hebben ’t visschip van Teunis Eijberzen, als mede een ijsschuitje, en 
 dezelve zamen waardig te schatten een summa van vijftien honderd Gulden. 
 Nogh compareerden Tijmen Hooiberg en Cornelis Verhoef Timmerman en Metzelaars 
 Baazen ende alhier wonende, en verklaarden opgenomen te hebben ’t huis van 
 Teunis Eijberzen staande in de Vijhestraat, en ’t zelve waardig te schatten een 
 summa van vierhonderd vijfensestig Gulds: 
 Zeggende zij Comparanten bovengemelde taxatien respectivelijk na hun 
 beste weten in alle opregtheid te hebben gedaan, ’t welk zij aannemen met 
 solemnelen eede te zullen bevestigen, als ’t vereischt word.Actum d. 27 Maij 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Apeldoorn Schepenen compareerden Jan Ouwerschuur 
 en Jannetje Christiaans Ehel:, Margarietje Tomas Wed: van wijlen Pieter de Vries, 
 en Jan Berends, als last hebbende van Adolf Oorband en gesubstitueerde 
 volmagtiger van Elisabeth Hoesder huisvrouw van gemelde Adolf Oorband, 
 vermogens volmagt d.d. 9 Feb. 1789 voor Burgem: Schep: ende Raad dezer 
 Stad gepasseerd, en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 Barent Gesink en Engele Picart Ehel: een huisje binnen deze Stad agter 
 de muur staande tusschen ’t huis van Hendrik van Veluwe en een 
 schuurtje van Teunis Aarzen, doende in verponding 13 st: 8penn:, en 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een summa van 
 twee en sestig Gulds: tien st., waarvan Compar: bekenden voldaan 
 te zijn, belovende voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding over 1787 incluis, en ’t schoorsteengeld tot 
 primo Julij 1788 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum d. 30 Maij 1789. 
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 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerde Willemina Albers 
 Huisvrouw van Geurt Roest, geässisteerd met den Secretaris J:C:F: de Vries 
 als bij afwezigheid van gemelde haar Man door de Heeren van de Magis.. 
 traat dezer Stad aangestelden Curator in haaren boedel, en tot ’t redden 
 derzelver geäuthoriseerd, dewelke verklaarden op d. 9 Maart 1789 publiecq 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Harmen Tapper en Eva 
 Terlet Ehel: en haare Erven, een hof leggende buiten de Groote poort 
 voor aan in de Broeksteeg, tusschen de hoven van Maurits Deggering 
 en van Dirk Wouters, doende in ordinaris verponding zonder stadstuivers 
 f:-7-4, voords met zijn lusten en lasten, en zulks voor een summa 
 van een honderd drie en veertig Gulds: vrijgeld, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan en betaald te zijn, belovende voorsz: hof te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de 
 verponding tot over den jare 1787 incluis daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 2 Junij 1789. 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerde Mr. J:C:F: 
 de Vries Secretaris dezer Stad in qualiteit als Volmagtiger van Juffrouw 
 Abigaël Brouwer Weduwe van wijlen Dnus. Wijnandus Kruijskerk, vermo.. 
 gens volmagt voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsteldam 
 d. 29 Maij 1789 ad hunc actum gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, 
 en verklaarde in zijn voorsz: qualiteit op d. 9 Maart 1789 publiecq te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan den Heer M: van Geuns, Professor in de medicijnen aan de Provintiale 
 Geldersche Academie binnen deze Stad en Vrouwe S: van Delden Ehel:, en 
 hare Erven, een tuin voorzien met een coupel en verder getimmer, en 
 geënvironneerd met een steene muur gelegen op dezer Stad Wester Blokhuis, 
 staande op een jaarlijksche canon van twee Gulden, te betalen aan dezer Stads 
 Rentmeesters en straatgeld f 1-10-:, verders met zijn lusten en lasten, en 
 principaal dat ’t zelve in erfpagt is uitgegeven tot wederopzeggen, 
 en niet geraseerd, en geen vuur of fineerovens of diergelijke machines 
 tot nadeel der Buuren aldaar mogen aangelegd worden, en zulks voor 
 een summa van seven honderd ses en vijftig Gulds: vrijgeld, waar van 
 Compart q.p. bekende voldaan te zijn, belovende voorsz: perceel te 
 zullen wagten en waren kommervrij en alle voorpligt de canon 
 tot d. 28 April 1788, en ’t straatgeld tot Maij 1788 daar van aftedoen, 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 2 Junij 1789. 
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 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerde Jacob Petrus 
 Potzer, dewelke verklaarde mede namens zijn Vrouw Maria Evers te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende bij dezen, Jan Gelderman, om voor haar 
 tot liquiditeit te brengen de ervenis, door overlijden van Evert Stevens 
 zijnde in leven geweest gem: zijn Vrouws Vader, thans op haar 
 gedevolveerd, magescheid opterigten, goederen te verkopen, transporteren, 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, tegens onwillige Debi.. 
 teuren te procederen tot de finale en definitive sententie en executie 
 incluis, en verders te verrigten, wat de Compart: en gemelde zijn Ehevrouw 
 praesent zijnde zouden kunnen mogen en moeten doen, en ofschoon een 
 ampeler volmagt wierd vereischt, zo wil Compart: 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. 2 Junij 1789. 
 
 Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerde Jannetje Rijers 
 Weduwe van Lubbert Janzen, dewelke verklaarde in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan Peter Hop en Grietje Peters Ehel: en hare Erven, een 
 math hooijland leggende in de oude Mehen, gaande te wandelen met 
 een math van Jannetje Dirks Weduwe van Bartelt Eijbers, doende 
 in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 1-4-14 en twee en een half 
 schepel land, leggende op de kleine vaaren tusschen het land van de 
 Kinderen van Jan Belen, en dat van Arent Hendrikzen, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadsstuivers f 1-1-4 en verders met haar lusten en 
 lasten, en zulks tezamen voor een somma van seven honderd vijftig 
 Gulds:, waar van Comparante bekende voldaan te zijn, belovende voorsz: 
 landen te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jare 1787 incluis daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 4 Junij 
 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Peter Geurtzen en 
van bezwaar Rubr. Schoema.. Marrietje Klok Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenomene en ter leen 
kerstraatFol. 254fso ontfangene penñ: wel en deugdig schuldig te wezen aan Andreas Stolte 
 en Maria Staals Ehel: en haare Erven, een summa van drie honderd Glds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn 
 heden over een jaar, te zullen verrenten met drie en een halve Gulden 
 van ieder honderd, en zulks tot de volkomen aflosse toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie 
 maanden voor de vervaltijd opzegge. 
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 Tot naarkoming dezes verbinden Comparen. haare Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand haar huis staande in de Schoemakerstraat 
 naast ’t huis van de Weduwe van wijlen Burgem: Huijsman ter eenre 
 en een schuur van Arent de Wilde ter andere zijde, om daar aan alle 
 schade kost en schadeloos te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten.Actum d. 5 Junij 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Moojen Schepenen compareerden Christiaan 
 Olthuijzen en Cornelis Olthuijzen, welke loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is voor het erf en sterfhuis van wijlen Hendrijntje 
 van Dalfsen, des beloofden Egbert van Hierden en Jan van Dalfsen, 
 zigh mede sterkmakende voor zijn absente Zwager Meindert van der Veen, 
 te zamen Erfgenaamen ab intestato van gem: Hendrijntje van 
 Dalfsen, deze hunne Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum Harderwijck den 5 Junij 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Aaltje Jans Weduwe 
 van Jacob Pelen, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes Peter Hop, om Comparantes zaaken waartenemen, 
 landerijen te verpagten, reparaties te laten doen, penningen te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, tegens onwillige Debiteuren te procederen, en 
 zulks te vervolgen tot de finale en definitive sententie en executie incluis, 
 en verders in alles zo in als buiten regten te doen en te verrigten,wat 
 de natuur der zake vorderen zal, en de Comparante zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden, zo wil 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. 6 Junij 1789. 
 
Geregistr. ten proth.van Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Lambert van Heerdt en 
bezwaar Rubr. Vrouwenstraat Swaentje Penninck Ehel:, en bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfange 
Fol. 134 en Rubr. Hoven voor midsgaders voor haar ingeschote penningen en geleverde houtwaaren volgens 
de Luttekepoort Fol. 43 afrekening op heden gesloten opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan 
 hare Ouders Dirk Penninck en Cornelia de Bank Ehel: en haare Erven, een 
 somma van twaalf honderd Carolij Gulds., daar van zij jaarlijksch op den 
 verschijnsdag, waarvan heden over een jaar de eerste zal wezen, beloofden te 
 betalen een interesse van drie Gulden van ieder honderd, en daar in te continueren 
 tot de werkelijke restitutie der gezeide hoofdsomme toe, dewelke ook alle 
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 jaar zal kunnen geschieden, mids van een van beide zijde de opzage een 
 vierendeel jaars bevorens geschieden. 
 Tot securiteit van welk capitaal en rente de Comparanten hebben verbonden 
 haare Personen en goederen, en tot meerdere securiteit tot een speciaal onderpand 
 gesteld haar huis en erve, staande binnen deze Stad in de Kerkstraat door haar 
 zelfs bewoond wordende, en een hof buiten de Luttekepoort, aan de gemeene 
 weg naast den hof van den Lt. Colonel P: Ardesch, ten einde om aan ’t een 
 en andere alle hinder en schade te kunnen verhalen onder renuntiatie van 
 alle exceptien, in specie van ongetelde gelden en verdere dezes contrarierende. 
 Actum d. 6 Junij 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Bunskerken Schepenen compareerden Aart Roest 
 en Woutertje van Leuwen Ehel:, Abraham Joorman en Marrietje Roest Ehel:, 
 Gerrit van Luijk en Willem Roest als Voogden over Willemina Roest, 
 tot ’t passeren dezes door de Magistraat dezer Stad speciaal geäuthoriseert, 
 Hermannus Muller voor zigh en als Volmagtiger van zijn Vrouw Baren.. 
 dina Roest en van zijn Vrouws Zuster Elisabeth Roest, vermogens 
 volmagt d. 5 dezer voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam 
 ad hunc actum gepasseerd, alsmede Willemina Albers Huisvrouw van 
 Geurt Roest, geässisteerd met den Secretaris J:C:F: de Vries als bij afwe.. 
 zigheid van gem: haar Man door de Heeren van de Magistraat dezer 
 Stad aangestelden Curator in haar boedel, en tot ’t redden derzelver 
 geäuthoriseerd, dewelke verklaarden op d. 9 Maart 1789 publicq te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven: 
  
 Aan Peter Geurtzen en Marrietje Janzen Klok Ehel: en hunne 
 Erven een huis en erve staande binnen deze Stad in de Schoema.. 
 kerstraat tusschen ’t huis van de Weduwe van wijlen Burgemr: 
 Huijsman ter eenre en een schuur van Arent de Wilde ter andere 
 zijde, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 3-12-6, 
 straatgeld f 1-:-: en ’t ordinaire haardstedegeld, en verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van agt honderd twee 
 en twintig Gulds: vrijgeld, waarvan Comparanten bekennen 
 voldaan en betaald te zijn. 
 Aan Anna Deggering en haare Erven een huis staande in de St. Anna 
 of Werverstraat, tusschen de huizen van de Weduwe van Hendrik 
 van Galen en de Weduwe van Hendrik Effing,doende in ordinaris 
 verponding zonder stadsstuivers f 2-2-8, straatgeld f:-10st. en 
 “t ordinaire haardstedegeld, en verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een somma van twee honderd negentien Gulds: vrijgeld, 
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 waarvan Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn. 
 Belovende overzulks ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1787 incluis, straatgeld 
 tot Maij 1788 en ’t haardstedegeld tot primo Julij 1788 daar van aftedoen. 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 8 Junij 1789. 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Samuel 
 Heshusius rustend Predinkant in de Gemeente van Abbenbroeck Wedn. en 
 Tugtenaar van wijlen deszelfs Ehevrouw Johanna Aletta Gijselingh, en 
 heeft het erf en sterfhuis van gem: zijne Ehevrouw verburgt met 
 R. Reiniers en Gerrit Nijendal, beide in deze Stad en jurisdictie geërft 
 en gegoedet, dewelke praesent zijnde hebben gedaan een voorvank, als 
 regt is, en belooft alle bewijzelijke schulden te betalen en 
 vervolgens te voldoen alle ’t geene iemand in genere op ’t erfhuis 
 te spreken had, onder verband van hunne Personen en goederen, des 
 beloofde de Compart: zijne Burgen te guaranderen onder gelijk van verband, 
 Submissie en renuntiatie, als na regten. Actum d. 5 Junij 1789. 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerde Woutera van Ermel 
 Weduwe van wijlen Willem Blaauw, dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken. zulks doende kragt dezes, haar Neef Basilicus 
 Hermannus van Ermel, Predikant te Vorchten, om alle Comparantes 
 zaaken waartenemen, goederen te verkopen, transporteren en waring 
 te beloven, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, capitalen 
 optezeggen en te incasseren, tegens onwillige Debiteuren te procederen 
 tot de finale en definitive sententie en executie incluis, nodige beta.. 
 lingen te doen, met een ieder aftrekenen en te liquideren, en verders 
 zo in als buiten regten in alles te doen, wat de natuur der zake 
 vereisschen zal, en de Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen 
 mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, zo wil Compatante dezelve mids dezen voor geïnse.. 
 reerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van ratiha.. 
 bitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten, des  
 blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua.Actum d. 9 Junij 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden Aart Roest en 
bezwaar Rubr. Landerijen Woutertje van Leeuwen Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter 
aan Oosten tusschen de leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Hijltje 
Broeksteeg en zeeFol. 95fso van Beek en haare Erven, een somma van drie honderd Gulds:, aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden 
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 van ieder honderd tot de aflosse toe, welke jaarlijksch zal kunnen en 
 moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de vervaltijd, 
 welke heden over een jaar de eerste zal wezen en zo vervolgens, opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haare Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand twee campen lands 
 gelegen aan Oosten, de eene tusschen die van Rijer den Grooten en de 
 Wed: Rende Peters, en de andere tusschen die van Jan Priester en Jan 
 van Bekbergen, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van onge.. 
 telde gelden, onder Submissie als na regten. Actum d. 11 Junij 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerden Berend Kok en Aaltje de 
bezwaar Rub. de Markt Hes Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange penningen 
Fol. 282fso wel en deugdig schuldig te wezen aan Dirk Penning en Cornelia de Bank Ehel: en 
 haar Erven, een somma van drie honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch, 
 waar van ’t eerste jaar heden over een jaar zal verschenen zijn, en zo vervolgens, te 
 zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, en zulks tot de aflosse toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie 
 maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haar Personen en goederen, en 
 stellen tot een speciaal onderpand haar twee huizen ’t een staande op 
 de vismarkt tusschen de huizen van Otto van Buren en van Gosen Karssen, en 
 ’t andere even buiten de laage brugpoort aan de regterhand in ’t uitgaan 
 tegens de stadsmuur, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten. Actum 12 Junij 1789. 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Rijndert Albers en 
 Jannetje Peters Ehel:, dewelke verklaarden verkogt te hebben, en bij dezen te 
 cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven, aan en ten ervelijken 
 behoeven van Rijer den Grooten, haar Tialkschip met zijn toebehoren, en 
 zulks voor een somma van seven honderd Gulds: vrijgeld, welke de 
 Koper in termijnen zal betalen, stellende de Koper in haar plaats, 
 zonder dat zij daar aan enig regt of eigendom behouden, en belovende 
 ’t gemelde vaartuig op alle plaatzen, havens en stroomen, voor alle 
 namaning van schulden en lasten kost en schadeloos te zullen 
 houden en den Koper daar voor te guaranderen onder verband van  
 haare Personen en goederen als na regten.Actum d. 23 Junij 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerden Hermanus 
 Lunterbosch en Hendrina van Selen Ehel:, dewelke verklaarden te hebben 
 verkogt aan wijlen den Heer Fredrik Slothouber, en overzulks kragt 
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 dezes te cederen en transporteren aan en ten ervelijken behoeven van den 
 Heer Valentinus Slothouber en Catharina Rienstra Ehel: Jacobus Slothou.. 
 ber en Anna Maria Sanders Ehel:, Jan Evert Rijchard en Elisabeth 
 Slothouber Ehel:, Johanna Slothouber en Catharina Slothouber geza.. 
 mentlijke Erfgenamen van haaren Broeder Fredrik Slothouber, een 
 huis en erve staande in de Vijhestraat, tusschen de huizen van 
 Eijbertus Apeldoorn en Paulus Moojen, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers f 3-8-:, straatgeld f 1-10, en verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een somma van seshonderd seventig 
 Gulds:, waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t zelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 tot over den jare 1787, ’t haardstedegeld tot primo Julij 1788, en ’t straatgeld 
 tot primo Maij 1789 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten. Actum d. 26 Junij 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
 Jan Hendrikze zigh willende veranderzaten, en bekende in tegenwoordigheid 
 van Philippus Smink en Beert Hendrikzen als door de Magistraat 
 aangestelde Voogden aan zijn Kind met name Beertje Janze bij wijlen 
 Truitje Clazen ehelijk verwekt, voor Moeders versterf bewezen te hebben 
 navolgende goederen. 
 een bonte schorteldoek 
 een keurslijf 
 een bonte rok 
 een damaste rok 
 een nagt grond jak 
 een wit bont jak 
 een paars jak 
 een grijze rok 
 een zilvere naalde koker 
 een boek met zilvere krappen. 
 welke goederen zullen gegeven worden in bewaring van voorñ: Voogden, verders 
 nogh een somma van ses Gulds:, welke zullen uitgekeerd worden, zodra ’t Kind 
 meerderjarig zal geworden zijn, waar voor de Compart: verbind zijn persoon 
 en goederen, des beloofde hij “t 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 waren mede te vreden de voornoemde Voogden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend binnen Harderwijck d. 27 Junij 1789. 
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 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Mr. J:C:F: 
 de Vries in qualiteit als volmagtiger van de Heer Valentinus Slothouber en Catharina 
 Rienstra Ehel:, vermogens volmagt d.d. 14 Febr. 1789 voor Burgem: Schep: en Raad der 
 Stad Leuwarden gepasseerd, van de Heer Jacobus Slothouber en Anna Maria Sanders 
 Ehel:, en van Jan Evert Rijchard en Elisabeth Slothouber Ehel:, vermogens volmagt 
 d.d. 22 Junij 1789 voor Burgem: Schep: en Raad der Stad Arnhem gepasseerd, en van 
 Juffrouwen Johanna Slothouber en Catharina Slothouber, vermogens volmagt 
 d.d. 23 Maij 1789 voor Burgem: Schep: en Raad dezer Stad gepasseerd, en verklaarde 
 in zijn voorsz: qualiteit op d. 4 April 1789 in ’t openbaar te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten ervelijke 
 behoeven van Loge Gelderman en Albertus Gelderman en Aartje Top Ehel: 
 een huis en erve staande in de Vijhstraat tusschen de huizen van Eijbertus 
 Apeldoorn en Paulus Moojen doende in ordinaris verponding zonder 
 stadsstuivers f 3-8-:, straatgeld f 1-10-:, en verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een somma van vierhonderd vijftig Gulds: vrijgeld, waarvan 
 Compart: q.p. bekende voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1787, ’t haardstedegeld 
 tot primo Julij 1788, en ’t straatgeld tot primo Maij 1789, daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. Actum d. 
 30 Junij 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Moojen Schepenen compareerde Stephen Loge 
 dewelke verklaarde in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijke behoeven van Jan Olthuisen 
 en Mechteltje Evers Ehel:, een hof leggende aan de Zeesteeg, tusschen de 
 hof van Peter Olthuisen en de Wijsteeg, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers f 1-1-4 en verders met zijn lusten en lasten, en 
 zulks voor een somma van een honderd en vijftig Gls: waar van 
 Compart: bekende voldaan te zijn, belovende voorsz: hof te zullen 
 wagten en waren komervrij en alle voorpligt de verponding tot over 
 den jare 1783 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten. Actum d. 7 Julij 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Dirk Snel en Adriana van 
van bezwaar Rubr. Schoe.. Tuijn Ehel: dewelke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
makerstraatFol.206 penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Gerrit van Luijk en 
 Geertruij Snel Ehel: en haar Erven, een somma van ses honderd Gulds:. 
 aannemende ’t zelve haarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van 
 ieder honderd, waar van ’t eerste heden over een jaar zal verschenen zijn, 
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 en zulks tot de volkome aflosse toe, zullende dit geld niet dan na verloop 
 van drie jaaren mogen opgezegd worden, en zulks als dan geschiedende 
 zal van zijde van Geldgevers drie maanden voor de vervaltijd denuciatie 
 moet worden gedaan, waar tegens ’t aan Comparanten vrijstaat 
 na verloop dier drie jaaren de aflossching ’t ganse jaar door te doen, 
 wanneer de opzage drie maanden te voren gedaan is. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten haare personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand haar huis en 
 erve in de Schoemakerstraat, op de hoek van de Hoogstraat, naast 
 ’t huis van Bastiaan van Aken, om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in 
 specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 6 Julij 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Moojen compareerde Martinus Dicker woonagtig 
 te Doetichem, 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 Arent de Wilde op heden d. 10 Julij 1789 
 op zijn persoon heeft ondernomen, stellende tot Burge om te regt  
 te staan, en ’t gewijsde, ja, om al ’t geen, waar in de Comparant 
 onverhoopt uit hoofde van dat praetense arrest mogt worden gecondem.. 
 neert, of verwezen, te voldoen, den persoon van Jacob Valk binnen 
 deze Stad woonagtig en gegoedet, dewelke alhier praesent zijnde, de 
 borgtogt op zigh genomen heeft, onder verband van zijn persoon en 
 goederen ter fine en effecte als na regten, des beloofde de eerste 
 Compart: deze zijne voorsz: Burge ten allen tijden kost en schadeloos 
 te zullen stellen en guaranderen, als regt is. Actum Harderwijck 
 d. 10 Julij 1789. 
 
 Voor de Meester en van Erckelens Schepenen compareerde Martinus Dicker woonagtig 
 te Doetichem, welke bekende in optima juris forma te constitueren en volmagtig 
 te maken den Heer Mr. Charles Borius de Vries, specialijk om uit Comparts: 
 naam en van zijnent wegen tegens Arent de Wilde, dewelke goed heeft kunnen 
 vinden om op d. 10 Julij 1789 den Compart: te arressteren, en verders in die zaak 
 zo in als buiten regten te handelen, alsmede alle regts termijnen waartenemen, 
 te doen en te verrigten, zo als des Geconstitueerds goede raad gedragen zal, en 
 de Compart: zelfs praesent zijnde zou kunnen en mogen 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. 10 Julij 1789. 
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 voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Boon van 
 Voorst, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken zulks doende 
 kragt dezes zijn Schoonvader Thomas Jan Walters, om voor de Conpart: intevor.. 
 deren zodanige sommen van penningen als de Compart: te goed heeft, en aan 
 den Geconstitueerde zal opgeven, ’t zij in der minne of door middelen 
 regtens, en tegens de onwillige Debiteuren te pocederen tot de finale en 
 definitive sententie en executie incluis, voor de ontfangene penningen te 
 quiteren, en in alles des Comparants persoon te repraesenteren, en zo in 
 als buiten regten 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 mogt vereischt worden, 
 zo wil de Compart: 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 en reliqua. 
  Actum d: 17 Julij 1789. 
 
 Voor van Cooth en Erckelens Schepenen compareerden Pieter Otten en 
 Aaltje Verhoef, en verklaarden publiecq op d. 18 April 1789 te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan den 
 Heer Willem Wilbers een huis en erve staande aan den Broederen, op de 
 hoek van de Bruggestraat, naast aan weerskanten de huizen van de Weduwe 
 Dirk Engelen, met al deszelfs regt en geregtigheid, lusten, lasten en 
 servituten, doende in ordiñ. jaarlijksche verponding behalven de stadsstuivers 
 f 4-17-13, uitgang aan de kerk f 1-2-:, aan de custerie 16 st., en aan straatgeld 
 f 2-:-:. zulks voor de summa van vijftien honderd vier en twintig Gulds:, 
 daar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorzeide huis 
 te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1787, 
 haardstedegeld ultº. Junij 1788, uitgangen over 1788, en ’t straatgeld tot 
 1e Maij 1788 incluis daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten.Actum Harderwijck d. 20 Julij 1789. 
 
 Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerden Pieter Otten en 
 Aaltje Verhoef , en verklaarden publiecq op d. 18 April 1789 te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Jan Wouterzen enNiesje 
 Fredrikzen Ehel: een huis en erve staande aan de Vismarkt naast ’t huis van 
 Zeger Buitenhuis ter eenre, en dat van de Weduwe Brinkink ter andere zijde, 
 doende in ordiñ. jaarlijksche verponding zonder de stadsstuivers f 2-11-:, straatgeld 
 f 1-10, en zulks voor een summa van vijfhonderd seven en sestig Gulds: daarvan  
 de Comparanten bekenden voldaan en betaald te zijn, belovende overzulks voorz: 
 perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de ordiñ. verponding 
 over 1787, heerdstedegeld en straatgeld over 1788 daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 20 Julij 1789. 
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 Par devant van Cooth et Schot Echevins present M. Everhard Alexandre Verhuel 
 fils ainé et Curateur legitime de l’ heritage de feu ses parens. Mr. Zurijn 
 Maurits Verhuel de son vivant Bourguemaitre de la ville de Doetinchem 
 et Dame Judith Elisabeen Anna Baronne de Rouwenaart, lequel 
 a fait et constitué ses Procureurs Gerenaux et speciaux M.M. Jean 
 Baptiste van den IJver Pere, et Edine Jean Baptiste fils, Banquiers 
 a Paris, aux qu’els conjointement ou separement a l’un d’eux en cas 
 d’absence ou de decis de l’autre, donne par ces presentes pouvoir de pour 
 lui et en son nom toucher et recevoir a l’avenir sans aucune pre.. 
 scription et jusqu’a revocation expresse bien et duement signifiée, 
 les arrerages echus et a echeoir des rentes perpetuelles et viageres, 
 simples et tontines creées et a créer appartenantes a dit Constituant, 
 ou qui lui appartiendront par la suite a tel titre et sous telle deno.. 
 mination que ce puisse être,constituées sur les aides et gabelles, tailles, 
 postes, clurs, caisse des amortissemens, deux sol pour livre du dixieme 
 effets convertis, Flandre maririme, et autres assignats qu’ elconques 
 sur les revenues presens et futurs de la Majesté tres Chretienne, sur 
 les Etats de Bretagne, Languedoc, Bourgogne, et autres Pais d’Etats 
 qui pourrient emprunter par la suite, sur la Compagnie des Indes, 
 sur le clergé general et particulier de France, sur tous ordres, 
 Domaines, Corps, Compagnies, communautés, en sur particuliers, 
 ensemble, les lots et accroissemens survenus et a survenir, a 
 celles des dites rentes. qui en sont ou seront susceptibles, meme 
 les remboursemens echus et a echeoir, des rentes sur les cuirs, postes 
 et aures dons les capitaux don’t ou seront offerts, par la voie de 
 la loterie, transports, cession, reconstitution, ou autrement, passer et 
 signer a ces fins tous actes de transport, cession et autres, et 
 meme toutes zuittances de remboursement, comme aussi ratifier 
 a present ou a l’avenir tous paiemens qu’elconques, si besoin est, operer 
 toutes conversions de telle nature qu’elles soient ou pourrent être, de toutes 
 sommes reçues donner quittances et decharges valables, consentir mention 
 et subrogations de droit, remettre tous titres et pieces, fournir toutes 
 guaranties, a l’exception des faits du Roi, substituer a l’effet de tout ou 
 partie des Presentes un ou plusieurs Procureurs, les revoquer en consti.. 
 tuer d’autres, et generalement faire a l’occasion de ce que dessus tout 
 ce que les circonstances requereront, promettant etc. obligeant etc. 
 renonçant etc. 
 Nous declarons en outre qu’il ne reside ici, ni a trois lieues a la 
 ronde aucun Ministre ou chargé des affairs de Roijaume 
 de France.le 22 Juillet 1789. 
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 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde de Heer Boon van Voorst, welke 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den 
 Heer Mr. Johannes Vermasen, practiserend Advocaat te Nijmegen, om namens 
 Compart: van den Heer G. Bodenstaff, woonagtig te Druten in den Ampte 
 van tusschen Maas en Waal, intevorderen zodane praetentien, als Compart: 
 ten zijnen lasten heeft, welker dugtigheid hij met eede presenteerd te 
 bevestigen, daar toe des noods middelen van regten te gebruiken, alle 
 termijnen waartenemen, en de zaaken tot de finale en definitive sentientie 
 en executie incluis te vervolgen, penningen te ontfangen, en daar voor te 
 quiteren, en voords alles te verrigten, wat de natuur der zake en stilus 
 loci vereisschen zal, en de Compart: praesent zijnde zou kunnen mogen of 
 moeten doen, en indien een ampeler volmagt vereischt wierd zo wil de Compart: 
 dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substi.. 
 tutie, 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 Julij 1789. 
 
 Voor de Vries en Bunskerken Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Gerrit Bartzen en Daniel Arentzen voor ‘t 
 erf en sterfhuis van Cornelis Claver, des beloofden Jan Claver, 
 voor zigh en de rato caverende voor Jacob Claver en Albertje Claver 
 getrouwd aan Doctor Berckhuis, als mede Hendrikje Claver, en Tijmen 
 Evers namens zijn Vrouw Aartje Claver, te zamen Kinderen en 
 Erfgenaamen van wijlen gem: Cornelis Claver voorsz: Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is.Actum d. 27 Julijk 1789. 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Benjamin Levi Schaap wonende 
 te Amersfoort, dogh thans binnen deze Stad, negotierende met zijn Broeder Joseph, 
 op de naam van Joseph en Benjamin Levi Schaap, welke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezs Nathan Jonas, om namens gemelde 
 hunne Compagnieschap intevorderen zodanige praetentien, als zij op diversche Lieden 
 binnen deze Stad zijn hebbende, tegens onwillige Debiteuren te procederen, en 
 ’t zelve te vervolgen tot de finale en definitive sententie en executie incluis, 
 na ontfangst der penningen te quiteren, en in alles zo in als buiten regten te 
 doen, wat de natuur der zaken vereisschen zal, en de Compart: praesent zijnde zou 
 kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt mogtvereischt 
 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 bewijs en reliqua. Actum den 
 28 Julij 1789. 
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Geregistreerd ten prothoc. Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Evert Slaap en Japikje 
van bezwaar Rubr. de Simons Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenomene en ter leen ontfange 
Wulweverstraat Fol. 227fso penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Hermanus Lunterbosch 
en Hoven voor de Luttekepoort en Hendrina van Seelen Ehel: en haare Erven of regt verkrijgende, een somma 
Fol. 42fso van twee honderd Glds., aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ’t eerste 
 jaar heden over een jaar zal verschenen zijn, en zo vervolgens te zullen verrenten 
 met vier Gulds: van ’t honderd, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maande voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten haare Personen en 
 goederen en stellen tot een speciaal onderpand haar huis en erve 
 gelegen binnen deze Stad in de Wolleweverstraat tusschen de huizen 
 van Mevrouw de Weduwe Heurdt en Bastiaan van Aken, en haar hof 
 gelegen in de Knijptang tusschen de hoven van den Heer J:B: Heijdendael 
 en Roelof Koning, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder verband en Submissie als na regten.Actum 
 den 30 Julij 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde de Heer David Nicolaas 
 van Nes Predikant te Hierden, dewelke verklaarde te constitueren en 
 magtig te maken, zulks doende kragt dezes, zijn Zoon David Nicolaas van 
 Nes woonagtig te Amsterdam, om in des Comparts: naam te transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven een obligatie ten lasten van ’t gemeene Land 
 van Holland en West Friesland ten comptoire der Stad Amsterdam Nº. 29 groot 
 in Capitaal vijftien honderd Gulds:, staande ten name van Jan Salinieres 
 Nº. d.d. 14 Februarij 1701 Fol. 1223fso La B. Fol. 53 604 en geäggreëerd d. 25 Maart 
 1701 Nº. 13081 Registr. Fol. 896, welke obligatie door Compart: is verkogt, de penningen 
 daar voor te ontfangen, en te quiteren, dezelve voor alle namaningen en reclame 
 te waren onder verband van des Comparts: persoon en goederen, en verders 
 alles te doen, wat de natuur der zake vereisschen zal, en de Compart: praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en indien een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, zo wil de Compaet: dezelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 7 August. 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareeden Aart Hendrikze Drost 
van bezwaar Rubr. Donker.. en Sara Eggen Ehel:, dewelke bekenden voor haar en haare Erven wegend op d. 1 April 
straatFol. 10fso. 1789 opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen 
 aan den Heer Jan Nijhoff wonende te Lingen en zijn Erven, een somma vam een 
 duisend Gulds: a 20 St. ’t stuk, waar van zij beloofden jaarlijksch en alle jaaren 
 op den verschijnsdag ( waar van d. 1e April 1790 de eerste zal wezen en zo vervolgens) 
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 te zullen betalen een interest van drie en een halve Gulden van ieder honderd, 
 en zulks tot de finale aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen en 
 moetengeschieden, mids een half jaar voor de verschijnsdag aan een van beide 
 zijde behoorlijke opzage moet worden gedaan. 
 Voor welk capitaal renten en kosten de Comparanten verbinden haare 
 Personen en goederen, en stellen tot een speciaal onderpand haar huis 
 staande in de Donkerstraat aast ’t huis van Jan Moojen ter eenre en dat 
 van D: Martinius ter andere zijde, zo en als ’t zelve thans bij W: Timmer 
 in huur gebruikt word, renuntierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder verbvand en Submissie als na regten. Actum d. 11 Aug. 1789. 
 
 Voor de Vries en van Cooth Schepenen compareerden Tijmen Hooiberg 
 en Teuntje Schuurman Ehel:, dewelke verklaarden uit een pure liberaliteit 
 te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan haar Zoon 
 Cornelis Hooiberg getrouwd aan Anna Verhoef, de helft in een huis schuur 
 en erve, staande aan de Smeepoorter Brink naast ’t huis van Lubbert   
 Gerritzen, nogh compareerden Cornelis Verhoef en Maria Brantzen Ehel:, 
 en verklaarden mede uit een pure liberaliteit aan haar Dogter Anna 
 Verhoef gehuwd aan Cornelid Hooiberg te cederen transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven de overige helft in ’t bovengemelde huis en erve 
 doende ’t zelve in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 2-18-12, straatgeld 
 f 1-:-:, en ordinaris haardstedegeld, verders met zijn lusten en lasten, belovende 
 Comparanten dit huis te zullen wagten en waren kommervrij, onder verband 
 en Submissie als na regten. Actum d. 12 Augustus 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Werner IJzendoorn en 
bezwaar Rubr. Hoogstraat Mechteltje Timmer Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter leen 
Fol.186 en Ribr. Hoven voor de ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Rijer den Grooten 
grootepoort Fol. 16fso. en zijne Erven een somma van dertien honderd Gulds: ad 20 st. ’t stuk, aannemende 
 dezelve alle jaaren, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar 
 te zullen verrenten met vier Gulds. van ieder honderd, dogh binnen drie 
 maanden na de verschijnsdag betalende met drie en een halve Gulden van 
 ieder honderd, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids aan een van beide zijden drie maanden 
 voor de vervaltijd behoorlijke opzage werde gedaan. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten haare personen en goederen, en 
 stellen tot een speciaal onderpand haar huis en erve, staande binnen deze 
 Stad in de Hoogstraat tusschen de huizen van Jan Volten en Cornelis 
 Olthuisen, en nogh en super abundanti na volkome informatie van verwille.. 
 keurings kragt bij parate executie en aanhering verwillekeurende, 
 zulks doende kragt dezes, alle haare gereede goederen, om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. 
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 Nogh compareerden Jan IJsendoorn en Gerritje van der Steen Ehel:, en verklaar.. 
 den tot meer securiteit van voorsz: capitaal renten en kosten daar en boven 
 te verbinden haar hof gelegen buiten de grootepoort aan de gemeene weg 
 tusschen die van Peterde Hesse ter eenre en van de Weduwe Jochem Jacobzen 
 ter andere zijde, mede renuntierende van alle exceptiene, onder Submissie 
 als na regten. Actum den 18 Augustus 1789. 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde de Heer Samuel 
 Heshusius, Weduwnaar en Tugtenaar van wijlen Juffrouw Johanna 
 Aletta Gijseling, en heeft de tugt verburgt met Reinier Reiniersse 
 en Gerrit Nijendaal in deze Stad en op Veluwe geërft en gegoedet, 
 dewelke praesent zijnde die borgtogt hebben aangenomen onder 
 verband en Submissie als na regten, des beloofde de Compart: zijn 
 Burgen te zullen guaranderen onder gelijk verband en Submissie 
 als boven. Actum d. 21 Augustus 1789. 
 
 Voor Apeldoormn en van Cooth Schepenen compareerden Jacob Beertzen, 
 Lubbert Beertzen, Lubbert Peterzen en Gerritje Beerts Ehel:, en Roelof 
 Jagers als Voogd over Petertje Beerts Kinderen en Erfgenaamen van wijlen 
 Beert Lubbertzen en Dirkje Gerritzen Ehel:, nadat alvorens namens de 
 innocente Petertje Beerts van de Magistraat dezer Stad de nodige permissie 
 was verkregen, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en 
 in vollen eigendom overtegevenaan en ten behoeve van den Heer en Mr. 
 H: van Westervelt Burgemeester dezer Stad, een hofje gelegen bij den 
 Essenburg,zonder verponding naast de hofjes van de Weduwe Jan 
 Fijnvandraat, zo als bij Cnelis Arendzen in pagt gebruikt word, ende 
 zulks voor een somma van zes en negentig Gulds:, daar van de Compa.. 
 rantenbekenden voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom 
 daar aan meer te hebben of te behouden, belovende overzulks voorsz: 
 perceel te wagten en waaren kommervrij en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 29 Augustus 1789. 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Rikert Jan Apeldoorn 
 en Pieter Engelen tijdelijke Diaconnen van de Gereformeerde Nederduitsche 
 Gemeente binnen deze Stad, als hier toe door de Magistraat dezer Stad 
 geäuthoriseerd ingevolge resolutie d.d. 8 Junij 1789, als mede Jacob Willemzen 
 en Anna Langenhoven Ehel:, en Cornelis Willemzen en Maria Langenhoven 
 Ehel:, dewelke verklaarden in een vast en stedigen erfkoop op d. 11 Julij 
 1789 publicq te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, 
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 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Beertje Mazen 
 Weduwe van Hendrik Langenhoven en haare Erven, een huis staande binnen 
 deze Stad in den Oosterwijk, tusschen de huizen van Dries Mijnzen en 
 Teunis Pluijm, met zijn lusten en lasten, doende in ordinaris ver.. 
 ponding zonder stadsstuivers f 1-13-8 straatgeld 15 st. en ordinaris 
 haardstedegeld, en zulks voor een somma van twee honderd vijf en 
 twintig Gulds: vrijgeld, waar van Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1787 incluis, straat 
 geld tot Maij 1789, en ’t haardstedegeld tot d. 1 Julij 1789 daar va aftdoen, 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 29 Augustus 1789. 
 
 Voor Apedoorn en Schot Schepenen compareerden Jan Hendrik Bakker 
 als Volmagtiger van Cornelis Reijers, Andries Amels en Hendrik Tieleman 
 als Executeurs testamentair van den boedel en nalatenschap van Willem 
 Prijs ingevolge acte van volmagt d.d. 29 Februarij 1789 voor Schout en 
 Schepenen in den banne van Huidschalkwijk gepasseert, zo als ons bij 
 lecture derzelver is gebleken, voor de eene helft, en Gerritje Cirkel en 
 Geertruij Cirkel als Erfgenaamen van Hendrik Cirkel, die geweest is 
 eenige Erfgenaam van Johanna Cirkel, voor de andere helft, en verklaarden 
 in een vast en stedigen erfkoop in ‘t openbaar op d.28 Maart 1789 te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten 
 behoeven van A: Barneveld en Sophia Kelder Ehel:, een huis en erve 
 staande binnen deze Stad in de Donkerstraat naast ’t huis van Steven 
 Bosch ter eenre, en dat van Aart Reintzen Koning ter andere zijde, doende 
 in ordinaris verponding f 3-14-6, ende zulks voor een somma van een 
 duisend en dertig Guldens, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
 te wezen, en daar om geen regt of eigendom daar aan meer te hebben 
 of te behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren 
 kommervrij en alle voorpligt de verponding over 1787 heerdstedegeld tot 
 ultº. Junij 1788, en straatgeld tot 1e Maij 1789 daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 29 Augustus 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Moojen Schepenen compareerden Fredrik Dirkzen en 
 Gerritje Hendriks Ehel: Gerrit Dirkzen en Geertje Peters Ehel: respective 
 Kinderen van Dirk Janzen van Urk en Niesje Fredriks Ehel: en ver.. 
 klaarden in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar te hebben 
 verkogt op d.13 April 1789 en overzulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten behoeven van Rijkert Jan Apeldoorn 
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 en Susanna Anna Boudinx Ehel: een huis en erve binnen deze Stad staande 
 op de Vismarkt op de hoek van de kleine Oosterwijk ter eenre en ’t huis 
 van Harmen Gosensen ter andere zijde, doende in ordinaris verponding 
 f 2-2-8, straatgeld f 1-:-:, ende zulks voor een somma van driehonderd en 
 negen en twintig Gulds:, daar van zij Comparanten bekenden voldaan  
 te wezen, en daar om geen regt of eigendom daar aan meer te hebben 
 of te behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1787, haardstadegeld tot 
 untº. Junij 1788 en straatgeld tot 1eMaij 1788 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
  Actum d. 29 Augustus 1789. 
 
 Voor van Westervelt en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Roelof Jagers en Hermannus van ’t Land voor 
 ’t erf en sterfhuis van Evertje Matthewis, des beloofden Geertje 
 Matthewis Weduwe van Jacob Kloek, Aaltje Schat, David 
 Matthewis, Gerrit Matthewis, Peet en Evertje van ’t Land, voor 
 zigh en als de rato caverende voor Beertje Matthewis en 
 Berendje van ’t Land, te zamen Erfgenaamen van wijlen gem: 
 Evertje Matthewis haar voorsz: Borgen te vrijen en guaran.. 
 deren als regt is.Actum d. 5 September 1789. 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde Hanna Salomons Huisvrouw 
 van David Simon Magnus, tutore marito, dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, gemelde haar Man David 
 Simon Magnus, om van Alexander Israël, wonende te Amsterdam, te ontfangen 
 zodanige agtste portie in drie duisend Gulds:, als Comparante van hem te 
 vorderen heeft, uit hoofde van zeker testament van wijlen Salomon, 
 zijnde in leven geweest huisvrouw van gemelde Alexander Israël, 
 en Zuster van Comparante, na ontfangst der penningen daar voor te 
 quiteren, en verders te verrigten wat de natuur der zake zal 
 vereisschen, en Comparante praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten 
 doen, willende zij, indien een ampeler volmagt hier toe mogt 
 vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerde gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 9 September 1789. 
 
 Voor Apeldoorn enSchot Schepenen compareerde Cornelis Aaltzen en 
 verklaarde in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt en 
 overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan zijn Zoon 
 Aalt Corneliszen en Otje van Luijk Ehel: ende haare Erven een huis 
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 en ervestaande en gelegen binnen deze Stad op de Vismarkt, naast 
 ’t huis van de Herer F: Martinius rer eenre, en ’t huis van Gijsbert 
 Mulder ter andere zijde, op een verponding behalven de stadsstuivers 
 f 2-6-:, ende zulks voor een somma van seshonderd Gulds: vrijgeld, 
 daar van Compart: bekende voldaan te zijn, en daarom geen regt of 
 eigendom daaraan meer te behouden, onder beloft van waring als erfkoops 
 regt is, en met verband van personen en goederen, met Submissie als 
 na regten en met renuntiatie van alle exceptien. Actum d. 26 Sept. 1789.\ 
 
 Par devant van Coth et van Erckelens Echevins sont comparus les Sieurs 
 Pierre Dainel Huet et Isaac Jean Elsevier, demeurants en cette Ville, les 
 qu’els nous ont déclarés de bien connaître Monsieur Charles Bavius de Vries, 
 né le dixhuit Septembre mille sept cent ciquante sept fils de 
 Monsieur Jan Bavius de Vries et de feu Dame Maria Catharina Coves, 
 ses Père et Mère, le premier demeurant également en cette Ville, nous 
 priant de leur accorder acte de son existence. 
 En foi de qu’oi nous avons signés a Harderwijck le premier Octobre 1789. 
 
 Par devant van Cooth et van Erckelens Echevins est comparu Monsieur 
 Charles Bavius de Vries, lequel a fait et constitué pour Procureurs generaux 
 et speciaux les Messieurs Antoine Ravel et Jean Bost Banquiers a Paris, 
 conjointement ou separement l’un en absence de l’ autre a l’effet de 
 recevoir de tous paijeurs et tresoriers qu’il appartiendra, les arrerages et echus 
 et a echeoir, de toutes les rentes perpetuelles et viageres, assignées sur les 
 revenus du Roi de France, qui appartiennent ou appartiendroient par 
 la suite a dit constituant, a tel titre que ce soit, de tous reçus en 
 donner quittances et decharges valables, recevoir aussi les remboursemens 
 des capitaux des dites rentes, s’ils etoient offerts ou qui echeoiroient par 
 les differens tirages, qui seroient faits en execution des edits et declara.. 
 tions du Roi, donner quittances et decharges, remettre tous titres et 
 pieces, passer et signer tous actes que besoin sera, consentir toutes 
 mentions et surrogations, même de substituer, promettant, obligeant, 
 renoncant.fait a Harderwijck le premier Octobre 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesters compareerde Wesselina 
bezwaar Rubr. Wolwever.. Spijkers Wed: van Coenraad Ooijen, zigh willende veranderzaten, en bekende in 
straat Fol. 227 tegenwoordigheid van Berend Berends en Jan Hendrik Hulsink als door de 
 Magistraat aangestelde Voogden aan haar drie onmondige Kinderen 
 met name Mietje, Bartus en Gerarda Ooijen, bij wijlen Coenraad 
 Ooijen ehelijk verwekt, voor Vaders versterf bewezen te hebben ieder een 
 summa van vijftig Gulds:, welke zullen betaald worden, zo dra ’t jongste 
 Kind meerderjarig zal geworden zijn, waar voor Comparante verbind haar 



52 
 

ORAH-156  1789 fol.026 
 
 persoon en goederen, stellende tot een speciaal onderpand haar huis in de 
 Wolleweverstraat staande tusschen de huizen van Jan Bakker en Evert van 
 Velthuisen, des beloofde zij de Kinderen 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 
 denboedel op zigh te nemen. 
 Hier waren mede te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 9 October 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
 Gerritje Jans Weduwe van Peter Priester, zigh willende veranderzaten, en 
 bekende in tegenwoordigheid van Loge Priester en Gerrit Janzen als door 
 de Magistraat aangestelde Voogden aan haar twee onmondigen Kinderen 
 met namen Gijsbert en Aaltje Priester, bij wijlen Peter Priester ehelijk 
 verwekt voor Vaders versterf bewezen te hebben navolgende goederen. 
 Een zwarte rok. 
 Een bruine rok. 
 Een zwarte kamisool en broek. 
 Een blaauwe kamisool en broek. 
 Een paar zwarte koussen. 
 Een hoed. 
 Een damaste hembdrok met zilvere knoopen. 
 Een span zilvere knoopen. 
 Een paar zilvere schoengespels. 
 Een paar dito kuitgespels. 
 Een boekje met zilvere krappen. 
 Welke goederen aan gemelde Voogden in bewaring zullen gegeven 
 worden. 
 Nogh een math lands op de Oostermehen te wandelen gaande met een 
 math van de Weduwe van Roelof Lubbertzen, en met een math van de 
 Weduwe van Wouter Janzen, waar van Comparte: de opkomsten zal trekken, 
 tot dat ’t jongste kind meerderjarig zal zijn, des beloofde zij de Kinderen 
 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, waar 
 voor zij verbind haar persoon en goederen. 
 Hier waren mede te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 10 October 1789. 
 
 Par devant van Cooth et Schot Echevins furent presentes Susanna 
 Benjamina Wakker, Cornelia Anthonia Wakker, et Johanna Wakker, 
 lesquelles ont fait et constituées pour ses Procureurs generaux et 
 speciaux M:M: Suzanne Elisabeth Ravel, Veuve de M: Louis Fourton, 
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 Louis Fourton fils, Antoine Ravel, et Louis Ravel Banquiers a Paris, 
 conjointement ou separement, l’ un en absence de l’ autre a l’ effet 
 de recevoir de tous Paijeurs et Tresoriers qu’ il appartiendra les arre.. 
 rages echus et a echeoir, de toutes les rentes perpetuelles et viageres, 
 assignées sur les revenus de Roi de France, du Clergé, du Domaine de 
 la ville, qui appartiennent, ou appartiendroient par la suite a les dites 
 Constituantes, a tel titre que ce soit, de tous reçus en donner quittances 
 etdecharges valables, recevoir aussi les remboursemens des capitaux 
 des dites rentes, s’ils etaient offerts, ou qui echeoieroient par les diffe.. 
 rens tirages, qui seroient faits en execution des edits et declarations 
 du Roi, donner quittances et decharges, remettre tous titres et pieces, 
 passer et signer tous actes, que besoin sera, consentir toutes mentions 
 et subrogations, même de substituer comme aussi de bonifier les arrerages 
 des dites rentes a Mr. Z: Eckhout a Amsterdam, ce faisant elles en seront 
 bien dechargées, promettant, obligeant, renoncant etc. 
 Declarons en outre qu’il ne reside dans cette Ville ni dans la distance 
 de quatre lieues aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 Fait a Harderwijck le 10 Octobre 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde de Heer Basilicus Herman.. 
 nus van Ermel Predikant te Vorchten, in qualiteit als Volmagtiger van 
 Woutera van Ermel Weduwe van wijlen Willem Blaauw vermogens vol.. 
 magt op d. 9 Junij 1789 voor Burgemeesteren, Schepenen ende Raad dezer Stad 
 gepasseerd, en verklaarde in zijn voorsz: qualiteit in een vast en stedigen 
 erfkoop in ’t openbaar op d. 23 Junij 1789 te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigndom overtegeven,  
 aan Peter Olthuisen en zijne Erven een hof leggende buiten deze Stad 
 in ’t Zeesteegje aan Westen, tusschen de hoven van Jan Olthuisen en Aart 
 Koning, doende in ordinaris verponding f 1-1-4, en verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een somma van een honderd ses en veertig Gulds: 
 Aan Peter Berendzen en Maasje Olofzen Ehel: en haare Erven, een hof 
 gelegen in ’t Lutteke Loosteegje of Knijptang, naast den hof van Mevrouw 
 van Westervelt ter eenre, en een gangetje ter andere zijde, doende in ordina.. 
 ris verponding f:-14-14, en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een somma van tweehonderd agt en veertig Gulds: 
 Van welke penningen de Comparant qp bekend voldaan te zijn, belovende 
 dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jare 1787 daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 13 October 1789. 
 
Geregistr. ten protoc. van Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerden Hermannus 
bezwaar Rubr. Smeepoorter.. Heijmens en Gerritje Koldeweij Ehel:. dewelke bekenden wegens opgenomene 
Brink Fol.49 en Vijhestraat en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan 
fol.12 onzen mede Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken en zijn 
 Ehevrouw Gijsje Hulsentop of derzelver regt verkrijgende, een somma 
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 van vierhonderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ’t eerste 
 jaar zal verschenen zijn heden over een jaar, te zullen verrenten met 
 vier Gulds: van ieder honderd, dogh binnen de ses weeken na de verschijnsdag 
 betalende met drie en een halve Gulden van ieder honderd, en zulks tot 
 de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids aan een van beide zijden drie maanden voor de 
 vervaltijd de opzage werde gedaan. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hare personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand een huis staande 
 binnen deze Stad in de Vijhestraat, 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 gemelde twee perceelen hebben overgenomen 
 van Rikert van Otterlo, en de andere helft in publieque vijling 
 bij executie op een sesjaarige losse d. 14 April 1787 hebben gekogt, 
 om daar aan bij manquement van betaling van capitaal of 
 interesse kost en schadeloos ’t zelve te kunnen verhalen, renuntierende 
 wel expresselijk van alle exceptien, in specie die van ongetelde  
 gelden, onder Submissie als na regten.Actum d. 18 September 1789. 
 
 Voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck compa.. 
 reerde de Hoog Wel Geboren Jonkvrouwe Anna Catharina Benigna 
 van Ploswitsch geässisteerd als regten, welke bekende in en 
 vermids deze te verzoeken en te constitueren de Heeren Mr. Heribert 
 van Westervelt en Willem Johan van Westervelt onze mede Raads.. 
 vrienden, zampt en ieder in het bijzonder, om bij haar Comparts: overlijden 
 te hebben het bestel van haar begravenis, vervolgens haar testamen 
 te doen openen terstond, ofte wanneer Hn.Wel Ed: ’t zullen goevinden, 
 daar omtrent alles te doen en te verrigten wat des Geconstitueerds goeden 
 raad zal gedragen, met zodane ampele magt als en Executeur 
 testamentair na regten competeerd. 
 T’oirkonde onzer betekening en bezegeling actum Harderwijck d. 30 Januarij 
 1761 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekendFrançois 
 Oosterbaan.H:H: Pannecoeck.onderstondgeregistreerd in het Recognitie.. 
 boek der Stad Harderwijck d. 16 October 1789was getekendJ:C:F: de Vries. 
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 Acte van Aperture 
 Wij M:S: van Cooth en L: Bunskerken Schepenen dezer Stad als 
 vervangende de plaatzen van wijlen de Heren H:J: Pannecoeck en 
 H:J: Schrassert doen kond en certificeren mids dezen, dat wij op 
 reuquisitie van onzen mede Raadsvriend den Heer H: van Westervelt, 
 gecompareerd zijn ten sterfhuize van den Hoog Wel Geboore Jonkvrouwe 
 Anna Catharina Benigna Baronesse van Ploschwitz tot Crumseler en 
 Arler, alwaar ons vertoond en overgegeven is zeker beslote papier hou.. 
 dende volgende superscriptie. 
 
 Voor ons ondergeschreven Schepenen der Stad Harderwijck compareerde 
 de Hoog Wel Gebore Jonkvrouwe Anna Catharina Benigna Baronesse van 
 Ploschwitz tot Crumseler en Arler, gezond na lighaam en verstand, 
 dewelke verklaarde dood en te niet te doen haar vorige testamentaire 
 dispositie in dato d. 23 Januarij 1759, en dit papier besloten te zijn haar 
 nieuwe, laatste, en uiterste wille, begerende dat ’t zelve na haar dood 
 geöpend, en in de beste en bestendigste forme als testament, legaat, 
 codicil of andere betere zal worden agtervolgt. 
 T’oirkonde is deze bij ons nevens de Secretaris getekend en bezegeld 
 binnen Harderwijck den 20 November 1769was getekendH:H: Pannecoeck. 
 H:J: Schrassert. Abm: van de Graaff Secret.gemunieerd met drie zegels. 
 
 De ondertekening gezien en de zegels geëxamineerd hebbende, hebben wij 
 die geheel gaaf, en ongevitieerd bevonden, waarna ’t zelve door den Secretaris 
 is geöpend, en in praesentie van onzen mede Raadsvriend den Heer H: van 
 Westervelt en Vrouwe A:J: van Westervelt Douairière van Westervelt 
 voorgelezen in voegen, als bij transfix hier nevens geännexeerd is, waavan 
 registrature en copie in forma is verzogt, ’t welke wij geäccordeert hebben. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gelezen Actum Harderwijck 
 den 16 October 1789.was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekend. M:S: van Cooth.L: Bunskerken. onderstondmij praesent 
 J:C:F: de VriesSecrt.in margine stond onder een cachet in rood lak 
 gedrukt.In Fidem transfixiondertekend J:C:F: de Vries. 
 
 Testament. 
 Ik Anna Catherina Benigna van Ploschwitz verklare en betuige 
 bij dezen, dat in overdenkinge van de dood bij mijzelven zonder indicatie 
 of persuatie van ijmand ben geresolveerd en te rade geworden, om over 
 de tijdelijke goederen, mij van God Almagtig genadelijk gegeven, terwijl 
 mijn verstand en kragten zulks toelaten, te disponeren, zo als ik 
 wil en begere, dat dezelve na mijn afsterven vererven zullen, hetwelk 
 ik dan doende mids dezen als testament, codicil, legaat, ofte zo zulks 
 best na regten kan bestaan. 
 Vooraf revocere en cassere alle zodane testamenten, of dispositien, bevorens 
 bij mij gemaakt. 
 Zo verklare ik tot mijne eenige en universele Erfgenaamen te 
 nomineren en institueren, nominere en instituere kragt dezes 
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 de Heere Heribert van Westervelt tot Essenburg, voor de eene helft en Vrouwe Aleijda 
 Johanna van Westervelt, Ehevrouwe van den Heere Willem Jan van Westervelt, 
 Heer van Salentein en Loevenum, voor de andere helft, en bij vooroverlijden 
 van een of beide mijner voorzeide Erfgenamen, een ijder derzelver Descendenten 
 of Erven, om na mijn dood alle mijne goederen, gereede en ongereede, 
 actien en crediten, geene uitgezondert, die ik stervende zal nalaten, 
 zonder onderscheid van plaatzen, naamen of nature, te erven ende 
 eigendommelijk te hebben, bezitten, en behouden, met uitsluiting 
 van alle anderen, mids dezelve mijn voornoemde geïnstitueerde 
 Ergfenaamen moeten uitkeren de volgende legaten: 
 Legatere en bemake ik vervolgens aan het Burger Weeshuis binnen 
 deze Stad een somma van vijfhonderd Caroli Gulds: ad 20 sts. ’t stuk, 
 welke penningen op een vast fonds zullen moeten belegd worden, om 
 de jaarlijksche renten voor dat Godshuis te genieten, en profiteren, 
 zonder het capitaal te mogen verminderen of veralieneren. 
 Voords legatere ik aan Do.Petrus Wijnstok, Predikant alhier een summa 
 van een duisend Caroli Gulds:, en bij vooroverlijden in deszelfs plaats Zijn 
 Eerw: twee Kinderen Doctor Petrus Wijnstok en Juffrouw Sara Battina 
 Wijnstok, ijder voor de helft te profiteren. 
 Wijders legatere ik aan Juffrouw Agniet van Cooth, voor hulp, en 
 veel dienst aan mij bewezen eene summa van agt honderd Caroli Gulds: 
 Ende eindelijk legatere ik aan ieder mijd, welke in mijn huis en 
 dienst zijn, wanneer kome te overlijden, een summa van een honderd 
 en vijftig Caroli Gulds: in alles, die geene rouwklederen over mij zullen 
 dragen, of mogen gegeven worden.  
 Zullende deze legaten door mijne gemelde Erfgenaamen binnen 
 een jaar moeten worden uitgereikt en voldaan, welke geen erfhuis van 
 mijne meubilaire goederen mogen houden, maar die onder zigh verdelen. 
 Laatstelijk stelle tot mijne Executeurs testamentair aan, zampt en 
 ijder in ’t bijzonder, den welgem: Heer Heribert van Westervelt, 
 en de Heer Willem Jan van Westervelt, welke alleen het bewind van 
 mijnen geheelen boedel zullen hebben, mijne begravenis reguleren, 
 en deze dispositie terstond voor Schepenen doen openen, en vervolgens 
 registreren laten. 
 Al ’t welk voorschreven is verklare mijne zuivere laatste en 
 uiterste wille te zijn, die ik begere, dat na mijn dood stiptelijk zal worden 
 nagekomen, zonder eenige oppositie of contradictie van ijmand, zelfs zal 
 van mijn boedel geen inventaris mogen gevorderd, wel min gegeven worden. 
 T’ oirkonde heb ik deze met mijn aangeboren zegel en ondertekening 
 bevestigd in Harderwijck den 2- November 1769was nevens een 
 cachet in rood lak gedrukt, getekend.Anna C:B: vanPloschwitz. 
 onderstondgeregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 16 October 1789was getekendJ:C:F: de Vries. 
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 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen loofden en wierden  
 Borgen als voorvanks regt is Aart Koning en Hendrik van der 
 Horst, geërfde Burgers, voor ’t erf en sterfhuis van wijlen den 
 HoogWelGeboore Jonkvrouwe Anna Catharina Benigna 
 Baronesse van Ploschwitz, des beloofden onze mede Raadsvriend 
 de Heer H: van Westervelt, en Vrouwe A:J: van Westervelt 
 Douairière van Westervelt Erfgenaamen uit kragt van testament 
 van wijlen voorsz: Jonkvrouwe A:C:B: Baronesse van Ploschwitz 
 voorsz: Borgen te vrije en guarenderen als regt is.Actum den 
 16 October 1789. 
 
 Voor van Haersolte en van Cooth Schepenen compareerde Cornelia de 
 Haan Wed: van Hendrik Mulder, en verklaarde in en vermids deze 
 te consenteren en bewilligen in zodanig huwelijk, als haar Dogter 
 Lina Mulder voornemens is integaan en na kerkenorder te voltrek.. 
 ken met Daniel Krijgsman, hetzelve met haar moederlijke approba.. 
 tie corroborerende, met verzoek dat dit gegeve consent bij Heeren 
 Commissarissen van huwlijkszaaken ofte zo nodig bij Heeren 
 Predikanten binnen de Stad Rotterdam of elders daar ’t gerequi.. 
 reerd word, moge worden gerespecteerd, en geconsidereerd als of de 
 Comparante in persoon bij de intekening tegenwoordig was, belovende 
 van waarde te zullen houden het geene ten dezen zal worden verrigt. 
 
 Voor Schot en moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Arent Hendrikzen en Eijbert Hendrikzen voor ’t erf 
 en sterfhuis van Jan Hendrikzen, des beloofde Jannerje Rijers geässisteerd 
 met haar Man Aart Hendrikze Erfgename van gemelde Jan Hendrikzen 
 voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is.Actum 17 October 1789. 
 
 Voor van Cooth en Erckelens Schepenen compareerde Juffrouw Catharina 
 Apeldoorn Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen den Heer J:C:A: Eijlert, oooo 
 ooooooooooooooooooooooo dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken zulks doende kragt dezes, den Heer Jan Christiaan 
 Kerckhof Predicant te Gent, om namens Comparante tot liquiditeit te 
 brengen zodanige ervenis als door overlijden van haar Mans Broeder 
 Carel Eijlert, op wijlen haar Man was gedevolveerd, met de andere mede 
 Erfgenaamen scheiding en deling des boedels te maken, goederen te 
 verkopen, en transporteren, penningen te ontfangen, en daar voor te 
 quiteren, betalingen te doen, tegens onwillige Debiteuren te procederen, 
 en zulks tot de finale en definitive sententie en executie incluis te 
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 vervolgen en verders in alles Comparantes persoon te repraesenteren, 
 en tam ad lites quam ad negotia alles te verrigten, wat Comparante 
 praesent zijnde zou kunnen mogen en moeten doen, en ofschoon een 
 ampeler volmagt vereischt werd, zo wil Comparante dezelve mids dezen 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, met mag 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. 22 October 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Hendrik Jekel en 
van bezwaar Rubr: Klaasje Hetsen Ehel: dewelke bekenden wel en deugdig schuldig te wezen 
Schoemakerstraat wegens ter leen ontfange penningen aan onzen mede Raadsvriend 
Fol. 255 de Heer Lubbertus Bunskerken en zijn Ehevrouw Gijsje Hulsentop en 
 haare Erven, een summa van vijftig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met twee Gulds:, en zulks tot de aflossche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haare personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand haar huis in de Wevers of Vullerstraat 
 staande tusschen de huizen van Harmen Janzen ter eenre en van Rijer den 
 Grooten ter andere zijde, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten.Actum d. 26 October 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
 Hendrikje Fijnvandraat Weduwe van wijlen Dirk Kruijsdijk zigh 
 willende veranderzaten, en bekende in tegenwoordigheid van Gerrit 
 van Luijk en Pieter Engelen als door de Magistraat aangestelde Voogden 
 aan haar twee onmondige Kinderen met naamen Anna Margarita en 
 Dirk Kruijsdijk, bij wijlen Dirk Kruijsdijk ehelijk verwekt voor 
 Vaders versterf bewezen te hebben: 
 De helft van de vierde portie van de nalatenschap van wijlen haar Vader 
 welke op haar bestorven is, en door haar Moeder nogh in tugt bezeten 
 word, 
 Een zilver horlogie. 
 Twee paar zilvere gespen. 
 Een zilver slootje. 
 Een paar zilvere knoopjes. 
 Welke aan de Voogden in bewaring zullen gegeven worden. 
 Voords nogh aan ieder Kind f 50-:-: welke betaald zullen worden als de jongste 
 meerderjarig zal zijn, des beloofde zij de Kinderen 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, waarvoor zij verbind haar Persoon en goederen. 
 Hier waren mede te vreden de voorñ. Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 28 October 1789. 
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 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden Hendrik 
 Cirkel en Paulus Moojen tijdelijke Provisoren van ’t Diaconie Weeshuis 
 binnen deze Stad volgens resolutie van de Heeren van de Magistraat 
 hier toe speciaal geäuthoriseerd, en verklaarden in hunne voorsz: 
 qualiteit te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Jan Peterzen 
 Molenberg en Kaatje Schoemaker Ehel: en haare Erven, een huis 
 bestaande in twee woningjes in den Oosterwijk naast den hof van 
 Hendrik van Raalten, en zulks voor een somma van een honderd twee 
 en zeventig Gulds:, waarvan Comparanten q.p. bekenden voldaan te zijn, 
 belovende ’t voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding ( welke jaarlijksch zonder stadsstuivers 
 bedraagd f 2-:-6) over den jare 1787 daar van aftedoen, als erfkoops regt 
 is, en invalle er straat of haardstedegeld van mogt gevorderd worden, 
 zal ’t zelve respectivelijk van Maij en Julij 1789 voor rekening van de 
 Kopers wezen, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 30 October 1789. 
 
 Voor van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Jan Loge en 
 Gerritje Bastiaans Ehel:, dewelke verklaarden uit de hand te hebben 
 verkogt in een vast en stedigen erfkoop, en overzulks kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan Fredrik Olthuisen en Sibertje Gerrits 
 Ehel: en haare Erven, een huis staande op de Vismarkt naast ’t huis 
 van de Heer Burgemeester J: Apeldoorn ter eenre, en de Weduwe van 
 Wouter Campveld ter andere zijde, doende in ordinaris jaarlijksche 
 verponding f 2-2-8, straatgeld f 1-10-:, ende zulks voor een somma van 
 ses honderd een en twintig Gulds:, waar van Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende voorsz: perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1787, 
 haardstedegeld tpt primo Julij 1789, en straatgeld tot Maij 1789, daar 
 van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten.Actum d. 27 October 1789. 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden onze mede Raadsvriend  
 de Heer W. van Westervelt tot den Essenburg en Vrouwe A:J: van Westervelt 
 Douairière van Westervelt, dewelke bekenden 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  
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 behoeve van den WelEd: en Hooggeleerden Heer B: Nijhoff en Vrouwe Hendrietta 
 Bake Ehelieden en HWGeb: Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen 
 deze Stad in en aan de Donkerstraat regt tegens over de Weemstrate, bestaande 
 in huis, met de plaats daar agter, agterkeuken, schuur op den Brink, als 
 mede de poort onder de kamer van Claas Bosch, mede op den Brink uitko.. 
 mende, midsgaders het huisje aan ’t groote huis annex, uitkomende in 
 de Donkerstraat, zo en als een en ander de voorñ: perceelen bij Mevrouw 
 Douairière Klein in huur gebruikt is geweest, doende deze perceelen 
 in ordinaris jaarlijksche verponding (staande op diversche posten volgens quohier) 
 als het huis en schuur te zamen f 7-8-12 
 huis van Jan Stoffels  3-14-6 
 huis van Jan Aartzen  1-16-2 
 de poort op naam van ¼ van een hof  :- 5-8 
 dus te zamen f13-4- 12 
  
 verder met zijn ap en dependentie regt en geregtigheden ende zulks voor 
 een summa van ses duisend twee honderd en vijftig Gulds: vrijgeld, 
 daar van de Comparanten en Transportanten bekenden voldaan en 
 betaald te zijn, belovende de voornoemde perceelen te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de ordinaris verponding over den jare 
 1786 straat en heerdstedegeld verschene primo Maij en Julij 1787 daar 
 van aftedoen als erfkoop regt is, alles onder verband en Submissie 
 als na regten.Actum d. 2 November 1789. 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Jan Peterzen 
 Molenberg en Kaatje Schoemaker Ehel:, en verklaarden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Harmen Tapper 
 en Eva Terlet Ehel: en haare Erven, een huis bestaande in twee woningjes 
 in den Oosterwijk naast den hof van Hendrik van Raalten, en zulks voor 
 een somma van twee honderd vijf en zeventig Gulds: waar van Comparan.. 
 ten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t voorsz: huis te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding(welke jaar.. 
 lijksch zonder stadsstuivers bedraagd f 2-:-6) over den jare 1787 daar 
 van aftdoen, als erfkoops regt is, en invalle er straat of haardstedegeld 
 van mogt gevorderd worden, zal ’t zelve respectivelijk van Maij en Julij 
 1789 voor rekening van de Kopers wezen, alles onder verband en Submissie 
 als na regten.Actum d. 3 November 1789. 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harderwijck doen kond 
 en certificeren mids dezen, dat Mr. C:B: de Vries en Pieten Otten op d. 14 
 April 1789 hebben doen pijnden aan alle gereede en ongereede goederen 
 toebehorende aan ’t zogenaamde Vaderlandsche Genootschap ten 
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 spreuke voerende. Door waare deugd verbonden, 
  Blijft d’ eendracht ongeschonden. 
 en speciaal op zodanig regt van losse en redemptie, als gemelde Genootschap 
 was hebbende op een schuur gelegen binnen deze Stad in de Schoemakerstraat 
 naast ’t huis van Peter Geurtzen en schietende met ’t plaatsje agter 
 tegens ’t huis van Evert Velthuisewn, zo en als dezelve op een sesjaarige 
 losse op d. 12 April 1789 is verkogt aan Arent de Wilde, welke regt van 
 losse en redemptie in usum jus habentium ten overstaan der tijdelijke 
 Heeren Rigteren op d. 30 Junij 1789 in ’t openbaar is verkogt aan den 
 Heer Mr. A:P: van Westervelt en Vrouwe A:M: Jordens Ehel: voor een 
 somma van ses en sestig Gulds., welke in handen van onzen Secretaris 
 zijn voldaan. 
 Weshalven wij verklaren voorsz: regt van losse en redemptie te transpor.. 
 teren aan gemelden Heer Mr. A:P: van Westervelt en Vrouwe A:M: 
 Jordens Ehel: en haare Erven, om daar mede te handelen als eigendoms 
 regt is, belovende henlieden van ’s Heren wegen te zullen waren. 
 T’oirkonde is dezer Stads Secreet zegel op ’t spatium nevens de subscriptie 
 van onzen Secretaris gedrukt.Actum Harderwijck d. 5 November 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Peter Goed en Gerritje 
bezwaar Rubr. Vijhestraat Jans Ehel:, en bekenden wegens opgenomene en ter leen ontfange penningen 
Fol. 74. wel en deugdig schuldig te wezen aan Jan Loge en Gerritje Bastiaans Ehel: en 
 haar Erven, een somma van een honderd Gulds:, aannemende dezelve 
 jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden, waar van 
 ’t eerst zal verschenen zijn heden over een jaar en zulks tot de volkome 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 aan een van beide zijden drie maanden voor de vervaltijd opzage worde gedaan. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haare personen en goederen, 
 stellende tot een speciaal onderpand haar 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 Fijtenhof ter andere zijde, 
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntie.. 
 rende wel expresselijk van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 9 November 1789. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Fennetje van Kleef Weduwe van Evert Fijnvandraat, gezond van lichaam en 
 verstand, dewelke verklaarde uit overdenking van de zekerheid des doods, 
 dogh de onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze wereld te willen 
 scheiden, voor en aleer zij deze haare laatste dispositie mogte gemaakt hebben, 
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 daar toe dan overgaande, verklaard de Comparante te legateren en te bemaken. 
 1. Aan haar Zoon Gijsbert Fijnvandraat een huis in de Bruggestraat, tusschen 
 de huizen van de Heer A:P: van Westervelt ter eenre, en dat van Jan Koning 
 ter andere zijde, zo en als ’t zelve thans bij hemzelfs bewoond en gebruikt word, 
 waarvoor hij zal moeten uitkeren en in den boedel brengen een somma 
 van negen honderd Guldens. 
 2. Aan haar Zoon Engel Fijnvandraat een huis in de Snijderstraat, naast 
 een schuur van de Heer Burgemeester H: van Westervelt ter eenre, en 
 ’t huis van Aaltje Verhoef ter andere zijde, zo en als ’t zelve thans bij 
 de Comparante bewoond en gebruikt word, als mede de winkelgereedschappen 
 bestaande in toonbank, schaalen, gewigten, maaten, doozen, vaten, 
 tonnen, stellingen, met een woord, alles wat daar aan annex is en 
 behoord, waar voor hij zal moeten uitkeren, en in den boedel brengen 
 een somma van agt honderd Guldens. 
 Welke penningen met den alingen boedel zo wel gereede als ongereede, 
 zullen egaal onder haare Kinderen en Erfgenaamen, die als dan na 
 des Comparantes overlijden tot den boedel behoren en geregtig zijn, 
 moeten verdeelt worden. 
 Verders verklaard de Comparante bij dezen te verzoeken en te committeren tot 
 Voogden over haare onmondige Erfgenaamen, en in Spetie over de drie 
 minderjarige Kinderen van wijlen haar Zoon Jan Fijnvandraat, haar  
 Broeder Hermannus van Kleef, en haar Zoon Willem Fijnvandraat, met 
 dien verstande, dat, inval ’t mogte gebeuren, dat een van de Kinderen 
 van haar gemelde overledeneZoon in haar minderjarigheid kwame te 
 overlijden, zal als dan die portie vererven en versterven van het eene Kind 
 op ’t ander, en wel tot de laatste toe, en het laatste stervende, zal die portie 
 wederkeren na die kant, waar vandaan die gekomen is, alles met zodanige 
 ampele magt en gezag als aan Voogden kan en vermag gegeven worden, 
 bedankende midsdien alle andere, en wel speciaal ook alle WeesHeeren 
 en Weeskameren, dezelve zo veel nodig bij dezen salvo respectu excluderende, 
 begerende, dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, gifte ter 
 zake des doods, ofte zo en als het best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde is deze bij ons Schepenen getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck d. 6 November 1789. was, nevens twee cachetten in rood lak  
 gedrikt, getekendJ: Schot. L: Bunskerkenonderstond geregistreerd in 
 ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 10 November 1789was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 Voor Apeldoorn en Bunskerken Schepenen compareerden Reinier Reiniers en 
 Cornelia van Dulmen Ehel:, en Hermannus van Kleef en Margarita Fijnvandraat 
 Ehel:, dewelke verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Rijer van Raalten 
 en Cornelia Schutte Ehel: en haar Erven, een hofje gelegen op de Kuipwal 
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 naast de kuip van Koperen ter eenre, en den hof van Jan van Bekbergen ter 
 andere zijde, en zulks voor een somma van een honderd en zeven Gulds:, 
 waar van Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn, belovende 
 ’t voorsz: hofje te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten.Actum 11 November 1789. 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer 
 Joh: Harms Schacht Professor aan de Academie alhier en Vrouwe 
 Helena Maria Gildemeester Echtel: benevens Jufferen Susanna 
 Benjamina en Cornelia Antonia Wakker mede uit naam van 
 derzelver Zusters en Zwager Maria Elisabeth Wakker Ehevrouw van 
 Ds. de Rooij Predikant te Setdam, en Juffer Johanna Wakker, en 
 verklaarden in een vast en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 en ten ervelijken behoeve van de Heer Jacob Hartman een huis 
 en erve staande binnen deze Stad in de Vrouwestraat op de hoek 
 van ’t Kerkhof ter eenre en ’t huis van de Custor ter andere zijde, 
 doende in ordinaris verponding behalven de stadsstuivers f 6-7-8 
 ende zulks voor een somma van elfhonderd Guldens, daar van 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn onder deze conditien, dat de 
 Comparanten op 1e Maij aanstaande 1790 aan den Koper zullen 
 betalen een half jaar interesse tegens drie percent gerekend 
 van gezeide somma, waartegen dezelve aan zigh behouden en 
 profiteren zullen de huur op 1e Maij aanstaande zullende 
 verschijnen, belovende voorsz: perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt in spetie de verponding over 1788, 
 ’t haardstedegeld tot ultº. Junij 1789 en ’t straatgeld jaars f 3-:, 
 tot primo Maij 1790 zullende verschijnen daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband, Submissie en renuntiatie 
 als na regten. Actum d. 12 November 1789. 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerde Jacob Meijer Cohen, dewelke 
 verklaarde in optima juris forma te constitueren en volmagtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes den Heer Mr. Charles Bavius de Vries, generalijk 
 om alle zaaken van den Comparant, welke binnen deze Stad en Schependom 
 mogten voorvallen, waartenemen, en de praetentien, als hij op diversche 
 Lieden binnen deze Stad en Schependom is hebbende, intevorderen, tegens 
 onwillige Debiteuren te procederen, en ’t zelve te vervolgen tot de finale en 
 definitive sententie en executie incluis, na ontfangst der penningen te 
 quiteren, ook te mogen accorderen, compromitteren en transigeren, en 
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 verders alle zaaken, tam ad lites quam ad negotia te handelen te doen 
 en te verrigten, zoals des Geconstitueerdens goede raad gedragen zal, en de 
 Comparant praesnt zijnde, zou kunnen mogen en moeten doen, en 
 ofschoon een ampeler volmagt mogt vereisch 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 bewijs en reliqua.Actum d. 18 Novemb. 1789. 
 
 Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is de Heren Petrus Martinius en Franciscus Martinius, 
 voor ’t erf en sterfhuis van den Heer Dithmar Martinius en Juffrouw 
 Petronella Elisabeth Wijnstok in leven Ehel:, des beloofden de Juffrouwen 
 Hendrica Johanna Elisabeth en Johanna Petronella Martinius 
 Kinderen en Erfgenaamen van voorsz: Dithmar Martinius en 
 Petronella Elisabeth Wijnstok voorñ. Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is.Actum d. 20 November 1789. 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Christiaan Keck Sergeant onder ’t Regiment van de Lieut. 
 Generaal van Sommerlatte thans alhier in garnisoen, zigh 
 willende veranderzaten, en bekende in tegenwoordigheid van Gerrit 
 Hulstein en Johannes Labaar als door de Magistraat aangestelde 
 Voogden aan zijn onmondig Kind met name Johannes Joachim Keck, 
 bij wijlen Margarita Dresselhuijs ehelijk verwekt, voor Moeders versterf 
 bewezen te hebben een somma van vijf Gulds:, welke betaald 
 zullen worden, als ’t Kind meerderjarig zal zijn, en beloofde hij ’t zelve 
 te zullen laten leren wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, 
 en tot zijn mondige dagen te zullen kleden en reden, en verders van 
 ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen, 
 waar voor hij verbind zijn persoon en goederen. 
 Hier waren mede te vreden de voornoemde Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 21 Nov. 1789. 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Tijmen Hooiberg en Berend 
 Kok Timmermans en Metzelaars Baazen, als daar toe geäuthoriseerd zijnde bij appoin.. 
 tement van de Heeren van de Magistraat dezer Stad d.d. 20 November 1789, en hebben 
 verklaard, dat zij ter instantie van onzen mede Raadsvriend den Heer A:F:R:E: van Haer.. 
 solte Ontvanger Generaal des Zuartiers van Veluwen, hebben geëxamineerd 
 deszelfs huis en erf staande in de Donkerstraat tussen ’t huis van den 
 Predikant Schimmelpenninck ter eenre en de Muzijk Zaal ter andere zijde 
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 en ’t zelve geäestimeerd en getaxeerd hebben op een somma van fijf duisend 
 ses honderd Gulds:, hebbende Comparanten met solemnelen eede verklaard deze 
 hunne aestimatie na haare beste kennis en wetenschap in allen opregtheid 
 gedaan te hebben .Actum d. 23 November 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde onze mede Raads.. 
van bezwaar Rubr. Donker.. vriend A:F:R:E: van Haersolte tot Staverden Ontfanger Generaal van de ver.. 
straat fol. 18fso ponding 40e50epenningen etc. des Zuartiers van Veluwen, en heeft nevens zijn 
 Ehevrouw C:J:J: Taets van Amerongen geässisteerd met haaren Eheman als 
 haar gekoren Momber, in voorsz: qualiteit voor den generale ontfangst van 
 de verponding 40e 50e en 500e penningen van de goederen de Utrechtsche Inge.. 
 zetenen in Veluwen toebehorende, en wat dezelve verders bij de Staaten des 
 Zuartiers van Veluwe ofte Haar Ed:Mog: Gedeputeerden te beuren of te innen 
 mogte opgelegd worden, voor de trouw bediening van de voornoemde geheelen 
 ontfang en alle haare schuldige restanten, die dezelve gedurende zijn ontfangst 
 mogt komen verschuld te worden, onvermindert ’t stilzwijgende hijpotheek 
 volgens des Lands en Zuartiers resolutien en anderzints den Zuartiere compe.. 
 terende, te verbinden haare Personen en goederen, gereede en ongereede, 
 zonder onderscheid, wat eerst of laatst aangeslagen, geëxecuteerd en verkogt 
 word, latende ’t zelve tot keur van de Staaten des Zuartiers van Veluwe of 
 Haar Ed:Mog: Gedeputeerden, en in specie der Comparanten huis en erve 
 binnen dezer Stads Donkerstraatex una tusschen ’t huis van den Heer 
 Schimmelpenninck, en ter andere zijde de Muzijkzaal gelegen, gemelde 
 huis en erve tot dien einde na Land en Stads regten verwillekeurende, 
 verbindende en submitterende aan de parate executie, zo die reeds practicabel 
 en vastgesteld is, of namaals nogh gereguleerd en vastegesteld zou mogen worden, 
 zulks om daar aan te verhalen allen agterstand hinder en schade, als meer 
 gemelde Zuartier ter cause van voorschreven ontfangsten en derzelver bedieninge 
 zouden mogen komen te lijden. 
 renuntierende tot dien einde Comparanten van alle exceptien, beneficien en 
 privilegien na regten dezen contratierende, gelijk generalijk en specialijk Compa.. 
 ranten voor haar en haare Erven submitteren alle quaestien ter cause van de 
 voorschreven ontfangsten of ontfangene en uitgegevene penningen, of daarop 
 te volgene executien maniere en vervolg van dien tusschen meergemelde 
 Zuartiere en Ontfanger Generaal aan de judicature en kennis van de Edele 
 Mogende de Heeren Ordiñ. Gedeputeerden om daar in finalijk zonder provocatie 
 appel of revisie of anderzints te verkennen met belofte hetzelve gewijsde 
 te zullen nakomen en agtervolgen, gelijk een sententie bij ’t hoogste Appel.. 
 lations Gerigte gewezen, met noghmalige belofte ten allen tijden op gezinne 
 van welgemelde Heeren Gedeputeerden nadere of meerdere vestenisse te 
 zullen doen.Actum d. 24 November 1789. 
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 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerde Hendrik Walters, 
 dewelke verklaarde in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Peter Geurtzen 
 en Marrietje Klok, Ehel: en haare Erven, een open en onbetimmerde 
 plaats, staande in den Oosterwijk, naast ’t huis van de Weduwe van 
 Jan Koning ter eenre en de straat ter andere zijde, doende in ordinaris ver.. 
 ponding zonder stadsstuivers f 1-1-4 en straatgeld 50 strs., en zulks voor een 
 somma van vijf en twintig Gulds: vrijgeld, waavan Compart: bekend voldaan 
 en betaald te zijn, belovende de voorsz: plaats te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1787, 
 straatgeld tot Maij 1789 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten. Actum d. 24 November 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerden Bartes Volten en 
 Tetje de Vries Ehel:, dewelke verklaarden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, trans.. 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan Aart Hendrikze 
 Brouwer en Jannetje Rijers Ehel: en haare Erven, een twaalfde part 
 in een erf gelegen in Hierden aan de gemeene Vaarweg, hebbende ten 
 Westen ’t erf van Mevrouw de Weduwe van de Graaff, en ten Oosten ‘t 
 erf van de Weduwe Lubbert Gerritzen, en zulks voor een somma van 
 een honderd veertig Gulds: met alle de daar bij gehorende landerijen, 
 zo als bij Jacobje Hendriks gebruikt word. 
 Nogh compareerde Lubbertje Jans Weduwe van Lubbert Gerritzen, 
 dewelke mede verklaarde aan bovengemelde Aart Hendrikze Brouwer 
 en Jannetje Rijers Ehel: en haare Erven verkogt te hebben, en overzulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 haar sesde gedeelte in ’t voorschreve Erf met de daar onder gehorende 
 landerijen ( alleen met uitzondering van haar portie zijnde een sesde 
 gedeelte in een stukje land leggende tusschen den hof van Comparante en 
 Koperen groot ongeveer 27 roeden) en zulks voor een somma van twee 
 honderd en vijf Guldens. 
 Van welke koopspenningen de Comparanten bekennen voldaan en betaald 
 te zijn, doende ’t geheele erf in ordinaris verponding zonder stadsstuivers 
 f 3-3-4 en ordinaris schoorsteengeld, voords met zijn lusten en lasten 
 regt en geregtigheden, zijnde ’t erf vrij van smalle tiende, en beloven 
 de Comparanten respectivelijk haare verkogte portien te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 
 1787, schoorsteengeld tot Julij 1789 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 2 December 1789. 
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 Voor Boonen en Apedoorn Schepenen compareerden Aart Hendrikze 
 Brouwer en Jannetje Rijers Ehel:, dewelke verklaarden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Lubbertje Jans 
 Weduwe van Lubbert Gerritzen en haare Erven, vijf sesde gedeelten in 
 een stukje land, groot ongeveer 27 roeden, leggende tusschen den hof van 
 Comparanten en Kopersche, waar van ’t andere sesde gedeelte reeds aan 
 laatstgemelde toebehoord, en zulks voor een somma van veertig Gulds: 
 waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsz: stukje 
 land te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, 
 als erfkoops regt is, onder verban en Submissie als na regten. 
 Actum d. 2 December 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerde Mevrouwe 
bezwaar Rubr. Donkerstraat E:C:S: Baronesse van Hoevel Douairière en Boedelhoudersche van de Heer 
Fol. 18 W:H: van Broeckhuijsen, in leven onzen mede Raadsvriend, en bekende zo 
 voor zigh zelfs als in qualiteit als Moeder en legitime Voogdesse van 
 haare minderjarige Kinderen bij haar gemelde Eheheer geprocreëerd, 
 opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan de Heer en Mr. J:H: Apeldoorn 
 onzen mede Raadsvriend en zijn Erven, een capitale somma van drie 
 duisend Gulden ad. 20 st. ’t stuk, bij ’t leven van wijlen haar 
 Eheman reeds ter leen verstrekt vermogens schultbekentenis door 
 haar Eheheer getekend, welke penningen jaarlijksch zullen verrenten 
 met drie Gulden en tien stuivers te rekenen zedert 1e Sept. 1788, en 
 zo van jaar tot jaar tot de effective aflossche toe, dewelke ook alle 
 jaar zal kunnen geschieden, mids de opzage een vierendeel jaars 
 bevorens van een van beide zijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en kosten de Comparante zo voor 
 zigh zelfs als in qualiteit als voorschreve ingevolge appointement van de 
 Heeren van de Magistraat in dato den 21 November 1788 hier toe geäu.. 
 thoriseerd, heeft verbonden haar persoon en goederen, en tot meerder securiteit 
 tot een speciaal onderpand gesteld haar huis en erve staande en gelegen binnen 
 deze Stad in de Donkerstraat, naast ’t huis van den Heer Burgemeester van 
 Cooth ter eenre en ’t kleine kerkstraatje ter andere zijde, zo en als het 
 zelve door Comparante en wijlen haar Eheman van de Erfgenaamen 
 van de Heer Professor Scheltinga aangekogt is, en bij haar zelfs bewoond en 
 gebruikt word, ten einde om ten allen tijde alle hinder en schade daar aan 
 te verhalen, met Submissie als na regten, en met renuntiatie van 
 alle exceptien, in specie van ongetelde gelden, en van het Senat. Cons. 
 Vellej. en Auth. Cod. Siqua Mulier. Actum d. 30 November 1789. 
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 Voor van Westervelt en van Cooth Schepenen compareerden Peter Janzen en 
 Annetje Priester Ehel: dewelke verklaarden in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, 
 tweede Comparantes Zuster Jannetje Priester wonende te Haarlem, om namens 
 Comparanten te ontfangen zodanige somma van penningen, als tweede Compa.. 
 rante mogte leggen hebben ter Weeskamer der Stad Haarlem voornoemd, 
 herkomstig wegens een ervenis, door ’t afsterven van haar Moeij Gerberig 
 Priester voor ruim seven jaaren op haar gedevolveerd, daar voor quitantie 
 te passeren, en verders te verrigten, wat Comparanten daar in zelfs zouden 
 kunnen mogen en moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, zo willen Comparanten dezelve mids dezen voor geïnse.. 
 reerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van ratiha.. 
 bitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua.Actum den 3 December 1789. 
 
 Voor Van Westervelt en Scheltinga Schepenen compareerde de Hoog Wel 
 Geboore Heer A:F:R:E: van Haersolte tot Staverden Ontfanger Generaal 
 van de verponding 40e en 50e penn: etc. des Zuartiers Veluwen, en 
 heeft nevens zijn Ehegemalinne de Hoog Wel Geboore Vrouwe C:J:J: Baronesse 
 Taets van Amerongen geässisteerd met gem: haren Eheheer als haar gekoren 
 Momber verklaard in de bestendigste forme regtens te qualificeren en 
 magtig te maken Mr. J:C: van Hasselt Subst: Momber des Furstendoms 
 Gelre en Graafschap Zutphen, om namens Comparanten te erschijnen voor 
 den Heere Landdrost van Veluwen en aldaar namens den Heer en Vrouwe 
 Comparanten voor den generalen ontfangst der verponding 40e 30e penningen en 
 500epenningen van de goederen van de Utrechtsche Ingezetenen in Veluwe toebe.. 
 horende, waar mede eerste Compart: door de Heeren Staaten des Zuartiers van 
 Veluwen gebeneficieert is, en wat de eerste Compart: verders bij welgemelde 
 Heren Staaten ofte Haar Ed:Mog: Gedepoteerden te beuren of te innen 
 mogte opgelegd worden, voor de trouwe bediening van den geheelen ontfang  
 en alle haare schuldige restanten, die eerste Compart: gedurende zijn ontfang 
 mogte komen verschuld te worden, onvermindert het stilzwijgend hijpo.. 
 theek volgens des Lands en Zuartiers resolutien, en anderzints den Zuartier 
 competerende te verbinden der Comparanten personen en goederen gereede en 
 ongereede zonder onderscheid, wat eerst of laast aangeslagen geëxecuteerd 
 of verkogt word, latende ’t zelve tot keure van de Staaten des Zuartiers van 
 Veluwen of Haar Ed.Mog. Gedeputeerden, en in specie om te verbinden 
 alle of na bevind van zaaken voor een gedeelte de navolgende goederen. 
 1º.Het Vijzel erfje met zijn ap en dependentien onder Epe gelegen. 
 2º.De Goorbossen onder ’t Ampt Epe. 
 3º.Het aandeel van honderd boomen in de Gorteler Bosch. 
 4º.Een stuk land met zijn houtgewasschen de Heurze genaamd. 
 4º.der Hoeve bosch met ’t aankleven van dien, en de landerijen in den 
 Emster enck gelegen. 
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 met magt on namens Comparanten gemelde perceelen tot dien einde te ver.. 
 willekeuren en te submitteren aan de parate executie zo die reeds practicabel en 
 vastgesteld is, of namaals nogh gereguleerd en vastgesteld zoude mogen worden, 
 en zulks om daar aan te verhalen allen agterstanden hinder en schade als 
 meergemelde Zuartier ter cause van voorschreve ontfangsten en derzelver 
 bediening zoude mogen komen te lijden, voords om namens Comparan.. 
 ten te renuntieren van alle exceptien beneficien en privilegien na regten 
 dezen contrarierende, en generalijk en specialijk namens Comparanten 
 en haare Erven te submitteren alle quaestien ter cause van de voorsz: ont.. 
 fangsten of ontfangene en uitgegevene penningen of daar op te volgene 
 executien, manieren en vervolg van dien, tusschen den meergemelden 
 Zuartiere en den Compart:, aan de judicature en kennisse van de Ed.Mog. 
 Heeren Ordinaris Gedeputeerden, en daar in finalijk zonder provocatie 
 appel of revisie of anderzints te erkennen, met belofte ’t zelve ge.. 
 wijsde te zullen nakomen en agtervolgen, gelijk een sententie bij het 
 hoogste Appellations Gerigt gewezen. 
 En eindelijk en namens Comparanten te beloven, dat zij ten allen 
 tijden op gezinnen van Wel Gemelde Heeren Gedeputeerden nadere 
 of meerdere vestenisse zullen doen. 
 Gevende Comparanten den Geconstitueerden in dezen volle magt om 
 alles te doen en te verrigten, wat de aart en natuur van zaaken eigent 
 ende vereischt, in alles met magt van substitutie en onder de 
 clausule van ratihabitie en indemnisatie. 
  Actum den 5 December 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerden Jan Gerritzen 
 Priester, en Gerrit Bensink, welke loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is, voor het erf en sterfhuis van wijlen Jacob Willemzen 
 en Jannetje Aarts in leven Ehel:, des beloofden Aart Jacobs, Willem  
 Jacobs, Cornelisje Jacobs, Elisabeth Jacobs en Jannetje Jacobs, te zamen 
 Kinderen en Erfgenaamen van voorsz: Jacob Willems en Jannetje Aarts 
 haare Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. Actum Harderwijck 
 d. 5 December 1789. 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Aart Hendrikze Brouwer 
bezwaar Rubr. Landerijen en Jannetje Rijers Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfan.. 
Erven van R:Apeldoorn Decimersge penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Jan Hendrik Bakker en 
tot aan ’t erve van Burg: W:J: Willemina Prijs Ehel: en haare Erven, een somma van vijfhonderd Gulds: ad 20 st. 
van WesterveltFol.382fso ’t stuk, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van 
 ieder honderd, waar van ’t eerste heden over een jaar zal verschenen zijn, en 
 zulks tot de volkome aflosche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden mids men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten haar personen en goederen, en 
 stellen tot een speciaal onderpand haar erf gelegen in Hierden, aan de 
 gemeene Vaarweg, hebbende ten Westen ’t erf van Mevrouw de Wed: van 
 de Graaff, en ten Oosten ‘t erf van de Wed. Lubbert Gerritzen, met alle de 
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 daar bij gehorende landerijen en houtgewasschen, thans in pagt gebruikt 
 bij Jacobje Hendriks, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten.Actum d. 8 December 1789. 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Jacob Willemzen Weduwenaar van Jannetjen Aarts, wonende in 
 Tonsel onder ’t Schependom dezer Stad, thans wel ziek te bedde leggende 
 dogh zijn verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig, te kenne 
 gevende, hoe dat zijn Dogter Jannetje Jacobs bij hem en zijn Vrouw 
 altoos ingewoond en voor de huishouding gewerkt, en inzonderheid 
 aan hem Compart: veel gerak bewezen heeft, zonder dat zij gem: Dogter 
 eenig loon getrokken, maar alleen kost en klederen genoten heeft, en 
 vermids de Compart: met wijlen zijn Vrouw te zamen overeengekomen 
 waren en geresolveerd hadden, dat haar meergemelde Dogter Jannetje Jacobs 
 na Comparants en zijn Vrouws overlijden in plaats van loon zou trekken 
 en vooruit genieten een beste koe uit de stal, en haar Moeders kaste, als 
 mede het beste bedde met zijn toebehoren nevens een damaste rok, gelijk 
 dan ook de Comparant vertrouwd en begeerd dat zijne Kinderen en 
 Erfgenamen de wille van haar Moeder zullen nakomen, zo verklaar.. 
 de de Compart: zijn wille en begeerte te zijn dat gem: Dogter 
 Jannetje Jacobs na zijn overlijden uit de gemeene boedel zal vooruit 
 trekken al het geene hiervoor is vermeld en door hem em zijn 
 Vrouw bepaald, gelijk de Compart: ook bemaakt aan de Dogter van 
 Aart Jacobzen met naame Jannetje een zwart jak en rok met een 
 schorteldoek van zijn Vrouw en een wit zelfgereide rok van zijn overledene 
 Dogter Hendrikje, begerende de Compart: dat dit alles na zijn dood 
 door zijn Kinderen en Erfgenaamen stiptelijk zal worden agtervolgd, en 
 effecte sorteren als testament, legaat testamentum inter liberos, codicil 
 ofte zo en als ’t best zal kunnen bestaan, ofschoon alles niet na order 
 regtens geobserveerd mogt wezen. 
 T”oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld op den 22 Novr: 
 1789. was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekendJ:H: van 
 Erckeles,J: Schot.lagerstondgeregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck.was getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde R: Reiniers als 
 in huwelijk hebbende Cornelia van Dulmen, voor zigh en mede Erven, 
 en heeft het erf en sterfhuis van Frans van Dulmen verburgt met Ds. 
 Samuel Heshusius en Gerrit van Nijendal in deze Stad geërft en gegoe.. 
 det, welke Burgen praesent zijnde deden een voorvang als regt is, en 
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 loofden alle bewijzelijke schuld te betalen, en vervolgens te zullen 
 voldoen al het geene iemand in genere op dat erfhuis te spreken 
 heeft, alles onder verband en Submissie als na regten. Actum 
 Harderwijck den 14 December 1789. 
 
 Voor van Westervelt en van Cooth Schepenen compareerden Lambert Both 
 en Maria Pasman Ehel: dewelke verklaarden te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes, de Personen van Jan Spronk en Jan Groen te Zaandijk, 
 te zamen en ieder in ’t bijzonder, om voor Comparanten te ontfangen 
 zodanige erfportie als op tweede Comparante is bestorven van wijlen haar 
 Oom Peter Albertz te Zaandijk voornoemd overleden, met de andere mede 
 Erfgenaamen schifting en deling des boedels te maken, goederen te verkopen 
 na ontfangst der penningen quitantie te passeren, en verders daar in 
 alles te verrigten, wat Comparanten praesent zijnde zouden kunnen 
 mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt vereischt 
 word, zo willen Comparanten dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden 
 hebben, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemnitiet, onder verband en Submissie als na regten, des blijven 
 de Geconstitueerden gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua. Actum d. 15 December 1789. 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerden Rikert Jan 
 Apeldoorn en Susanna Anna Bouduijnx Ehel:, alsmede Johanna Willemina 
 Bouduijnx, dewelke verklaarden te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes, Gerrit Hengevelt Willemszoon thans wonende 
 te Campen, en namens Comparanten intevorderen zodanige praetentien 
 als zij hebben van wegens den boedel en nalatenschap van wijlen der 
 twee laatste Comparanten Ouders Christoffel Bouduijnx en Clasina Top in 
 leven Ehel:, en gewoond hebbende te Elburg, tegens de onwillige Debuteu.. 
 ren tot betaling te procederen, en die procedures tot de finale en definitive 
 sententie en executie incluis te vervolgen, voor ontfangene penningen te 
 quiteren, ook te mogen accorderen en transigeren, en in alles zo in als 
 buiten regten te doen wat de natuurm der zake en stilus loci vereisschen 
 zal,, en de Comparanten praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, en ofschoon een ampeler volmagt mogt vereisch worden, zo willen 
 Comparanten 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 Geconstitu.. 
 eerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 16 December 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle van Voor Boonen en Scheltinga Schepenen compareerde Mr. Charles 
bezwaar Rubr:Landerijen  Bavius de Vries in qualiteit als aangestelde Substituut Ontfanger van 
en erven van ’t erve van Burgm. de verponding, redemptie, 50e of 25e penning, en wat hem gedurende.  
W.J. van Westervelt rontsom 
Met den Duijnen. Fol. 400fso
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 zijnen ontfang te beuren ende te innen mogte opgelegd worden, met den 
 aankleven van dien in en over den Ampte van Ermelo, en heeft onver.. 
 kort en ongepraepudicieert het stilzwijgende hijpotheek volgens des 
 Lands en Zuartiers resolutie en anderzints den alinge Zuartiere en den 
 Ontfanger Generaal in de goederen van de subalterne Ontfanger en 
 competerende voor de trouwe bedieninge van den voornoemden geheelen 
 ontfangst, en voor alle haare schuldige restanten, welke hij gedurende 
 zijnen ontfangst ten comptoire van den Ontfanger Generaal dezes 
 Veluwsche Zuartiers mogte komen verschuldigt te worden, tot Borgen 
 gesteld deszelfs Broeder den Heer Mr. Johan Cornelis Francois de Vries 
 Secretaris dezer Stad, en deszelfs Ehevrouwe Mechteld van Westervelt, 
 marito tutore, dewelke tezamen praesent zijnde deze borgtogt 
 hebben aangenomen, en daar voor speciaal verklaarden te verbinden, 
 zulks doende kragt dezes, haarlieder erve genaamd Stoetenburg 
 leggende in ’t Schependom dezer Stad, en wel in de Buurschap 
 Hierden aan de gemeene weg op de hoek van de laage steeg, met de 
 daar bij gehorende landerijen en houtgewasschen, stellende de 
 Compartn. dit perceel tot een speciaal hijpotheek en onderpand, latende 
 ’t zelve tot keur en believen van den Zuartiere of Ontfanger Generaal 
 paratelijk te mogen executeren, ’t zelve tot dien einde submitterende, 
 verwillekeurende en verbindende, ende in specie mede alle andere 
 executie, zo al rede bij den Zuartiere tot inninge van de voorzeide 
 middelen geärresteerd zijn, als reëele verkoping van goederen, 
 zouden van executeuren, en verdubbeling van dezelve, of anderzints, 
 die al nogh hier na gearresteerd en beraamd mogten worden, om de een 
 of andere voor ofte na of te zamen tegelijk na welgevallen en  
 believen van den welgemelden Zuartiere of Ontfanger Generaal te 
 mogen gebruiken en vervolgens tot die volle betaling toe, bekennende 
 de Comparanten sampt en ijder in ’t bijzonder van de kragt dezer 
 borgtogt en de speciale verband en verwillekeuring ten vollen geïnformeerd 
 te zijn, namentlijk dat men niet behoeft te gebruiken eenige ingangen 
 regtens, maar met de werkelijke executie na Land of Stadregten begint, of 
 met reëele verkopingen van gereede of ongereede goederen zonder eenige 
 ingangen of gebruik van Land of Stadregten, of met toezending van 
 Executeuren en verdubbelingen derzelve volgens Zuartiers resolutien 
 genomen en nogh te nemen, en dit alles als voorzeide ’t eene vooraf of ‘t 
 andere na, of alle tegelijk tot keur en optie van de meergemelde 
 Zuartiere of Ontfanger Generaal zonder onderscheid, of aan eenige 
 order verbonden te zijn, en zulks om daar aan te verhalen allen 
 agterstand, hinder en schade, als meergemelde Zuartiere of Ontfanger 
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 Generaal ter cause van den voorzeiden ontfang en derzelver bediening 
 zouden mogen komen te lijden, renuntierende tot dien einde die 
 Comparanten sampt en ieder in ’t bijzonder van de exceptien 
 ordinis, excussionis et divisionis, en bijzonder Vrouwe Mechtelt 
 van Westervlt bovengenoemd, en geässisteerd als voren van de 
 exceptie senatus cons: Vellej. van welkers kragt de Comparanten 
 mede geïnformeerd zijn, en verders van alle exceptien, beneficien, 
 en privilegien na regten deze contrarierende, gelijk ook generalijk 
 en specialijk den Ontfanger en Borgen submitteren alle quaestien ter 
 cause van de voorzeide ontfangen of ontfangene of uitgevende penningen, 
 of daar op te volgene executien, manieren en vervolg van dien, tusschen 
 den meergemelde Zuartiere of den Ontfanger Generaal en haar Compa.. 
 ranten sampt en ijder in ’t bijzonder vallende, de judicature en kennisse 
 van de Edele Mogende Heeren Ordinaris Gedeputeerden omme daainne onver.. 
 mindert die judicature Haar Edele Mogende alleen competerende, finalijk 
 zonder provocatie, appel, revisie, of anderzints te mogen erkennen, met 
 belofte ’t zelve gewijsde te zullen nakomen, en agtervolgen, gelijk een 
 sentntie bij den hoogsten Appelations Gerigte gewezen, tot dien ende 
 alle andere einden submitterende hare personen en goederen die judi.. 
 cature van den Edele Hove van Gelderland en alle andere Heeren, Hoven, 
 Rigteren en Gerigten, met nogmalige beloften ten allen tijden 
 op gezinnen van de welgemelde Heren Gedeputeerden of Ontfanger 
 Generaal nadere of andere Borgen te stellen, gelijk ook die voornoemde 
 Ontfanger belooft zijne voorzeide Borgen in dezen kost en schadeloos 
 te zullen houden, alles onder verband en Submissie als boven. 
 Actum Harderijck den 18 December 1789. 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is, Petrus Martinius en Daniel Arentzen, voor ‘t 
 erf en sterfhuis van Aart Geurtzen, des beloofden Peter Geurtzen, 
 Beert Geurtzen, en Sijmen Geurtzen voor zigh en de andere mede 
 Erfgenaamen van wijlen gem: Aart Geurtzen voorschreve Borgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is.Actum d. 18 Decmber 1789. 
 
Geregistr. ten prothocolle  Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerden Hendrik Jekel en 
van bezwaar Rubr. Schoe.. Klaasje Hetsen Ehel:, dewelke bekenden wegens ter leen ontfange penningen 
makerstraatFol.215 wel en deugdig schuldig te wezen aan onzen mede Raadsvriend den Heer 
 Lubbertus Bunskerken en zijn Ehevrouw Gijsje Hulsentop en haare 
 Erven, een somma van vijftig Gulds: aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met twee Gulds:, en zulks tot de aflossche toe, welke 
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 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie 
 maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haare personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand haar huis in de Wevers of Vullerstraat, 
 staande tusschen de huizen van Harmen Janzen ter eenre en van 
 Rijer den Grooten ter andere zijde, om daar aan alle hinder en schade te 
 kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder Submissie als na regten.Actum den 18 December 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerden Johanna Hendrica Elisabeth, 
 en Johanna Petronella Martinius te kenne gevende, hoe dat wijlen haar 
 Vader D: Martinius zigh als Burge en Principaal had verbonden voor 
 zodane pagt van ’t monopolie over ’t district van Hattem, als F: Martinius bij 
 de laaste verpagting over de jaaren 1788, 1789 en 1790 breeder bij de conditien 
 van verpagting van Haar D: Mog: de Heeren Gedeputeerde Staaten des Zuartiers 
 van Veluwen met meerderen vermeld, had gepagt. 
 En vermids gezeide pagt door Jan Hendrik Bakker met voorkennis en 
 permissie van welgem: Haar E: Mog: en ingevolge appointement en resolutie 
 van den 18 December 1789 is overgenomen, en overzulks daar van F: Martinius 
 ontslagen, zo verklaarden de Comparanten als Kinderen en Erfgenaamen 
 van haar voorñ: Vader niet alleen bij dezen, deze gezeide borgtogt te 
 accepteren, en te zullen agtervolgen, maar ook zo veel nodig zigh bij dezen 
 te stellen tot Burgen en Principalen voor gem: Jan Hendrik Bakker, 
 ten al zulken effecten, als ingevolge voorsz: publique verpagting is 
 vermeld, ten einde haar Ed:Mog: of de Weduwe van den Ontfanger 
 Generaal J:W: van Eck alle hinder en schade op haar persoon en 
 goederen zullen kunnen verhalen, ten dien einde renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van order, divisie en executie, als mede van 
 het Se: tum Vell: et Auth: Cod: si qua mulier, als van derzelver kragt ons 
 genoegzaam geïnformeerd houdende, en andere dezes eenigzints contra.. 
 rierende, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 30 December 1789. 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Reiniers Reiniers te 
 kenne gevende, hoe dat hij zigh als Burge en principaal heeft verbon.. 
 den voor zodane pagt van ’t Monopolie over ’t district van Hattem als F: Martinius 
 bij de laaste verpagting over de jaaren 1788, 1789 en 1790 breeder bij de conditien van 
 verpagting van Haar D: Mog: de Heeren Gedeputeerde Staaten met mererdere vermeld 
 had gepagt, en vermids gezeige pagt door Jan Hendrik Bakker met voorkennis 
 en permissie van welgem: haar Ed:Mog: en ingevolge appointement en resolutie van 
 den 18 December 1789 is overgenomen, en overzulks daar van F. Martinius ontslagen, 
 zo verklaarde de Comparant noghtans zijn eerstgemelde Burgtogt al nogh 
 van waarde te houden, en des noods zigh bij dezen te stellen tot Borge en 
 Principaal van gem: Jan Hendrik Bakker ten al zulken effecten, als ingevolge 
 voorsz: publique verpagting is vermeld, ten einde H:Ed:Mog: of de Wed: van den Ont.. 
 fanger Generaal J:W: van Eck alle hinder en schade op zijn persoon en goederen 
 zullen kunnen verhalen, ten dien einde renuntierende van alle exceptien, 
 in specie van order, devisie en executie, en verdere dezes contrarierende, onder verband 
en 
 Submissie als na regten.Actum d. 30 December 1789. 
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 Voor Scheltinga en Apeldoorn Schepenen compareerden Dames van 
 Dulmen, Zoon van Floor van Dulmen, Hendrik Schaap als in huwelijk 
 hebbende Femma van Dulmen Dogter van gem: Floor van Dulmen, en alzo 
 mede Erfgenaamen van Frans van Dulmen onlangs alhier overleden, en 
 verklaarden in aplissima forma juris te constitueren en magtig te 
 maken Reinier Rieniers ten einde om der Comparanten personen 
 in voorsz: boedel en nalatenschap te repraesenteren, penningen in te 
 vorderen, ’t zij in der minne of met middelen regtens, alle ingangen  
 regtens te entameren, termijnen te respicieren, decreten en sententien 
 te aanhoren, en ter executie te leggen, ook des noods te caveren, 
 accorderen, transigeren, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 en wijders in ’t generaal te doen en laten geschieden wat tot vereffe.. 
 ning des boedels zal nodig wezen, en Comparanten zelfs praesent 
 zijnde zouden kunnen, mogen of moeten doen, met magt om 
 een of meer in haar plaats te substitueren, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband Submissie en renun.. 
 tiatie als na regten.Actum den 30 December 1789.  
 
 Lectum et Recognitum.  
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d. 9 Januarij is op ver.. Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden de 
zoek van J:B: Boxhorn Heer Dirk Bruin gepensioneerd Lieutenant ten dienste dezer Landen 
deze acte geroijeerd en zijn Ehevrouw Marie Jozephine Constant, dewelke bekenden wegens 
 op de 1. Januarij dezes jaars opgenome penningen wel en deugdig schuldig 
 te wezen aan Joännes Bernardus Boxhorn, een somma van ses 
 honderd Gulds: ad 20 st. ’t stuk, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, 
 waar van ’t eerste jaar zal verschenen zijn op den 1 Januarij 1791, en zo 
 vervolgens tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de 
 verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haare personen en 
 goederen, tot meerder securiteit na volkome informatie van verwil.. 
 lekeurings kragt en regten bij parate executie en aankering verwil.. 
 lekeurende alle haare gereede goederen, hebbende en toekomende, 
 niets daar van uitgezondert, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 2 Januarij 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerden deH:W:Geb:Heer A:F: 
 R:E: Baron van Haersolte Heer tot Staveren, Burgemeester der Stad 
 Harderwijck, en Ontfanger Generaal van het Zuartier van Veluwe, en 
 zijne Ehevrouw C:J:J: Taats van Amerongen marito tutore, en wilden 
 bij dezen, ter zake deszelfs Tante de HoogWelGeb: Freulin Carolina Elbertina 
 Baronesse van der Capellen ter suppletie van zodane reëele cautie, als 
 de Heer Compart: wegens de goede administratie van voorñ: ontfangst 
 te stellen gehouden was, heeft verbonden Haar HWGebs: engendomme.. 
 lijk land, bij de Kerk van Voorst, in het Land Drostenampt van Veluwe, 
 Scholtampt Voorst, in zijne bekende bepalingen gelegen, aan Haar 
 HWGeb: bij magescheid uit deszelfs ouderlijken boedel toebedeeld, en 
 des tijds getaxeerd op negen duisend negen honderd Guldens, overzulks 
 bij dezen, ten einde welged: Freulin van der Capellen voor alle eventuele 
 schade secuur gesteld zij, ten behoeven van dezelve hebben verbonden 
 haarlieder persoon, gereede en ongereede goederen, ten einde meerged: 
 Freulin van der Capellen, in cas onvermoedelijk wegens dit haar gedaan en 
 gepraesteerd verband, eventueel eenig nadeel mogte komen te lijden, zigh 
 daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen, 
 belovende en aannemende de Heer Compart: verder onder verband als voren 
 om ’t meer aangetogene door de Freulin van der Capellen ten hijpotheque 
 gesteld land van dit bezwaar op de eerste requisitie van Haar HWGeb: door het 
 stellen van een ander reëel verband te zullen libereren, daar op 
 stipulerende, gelijk geschied bij dezen. 
 Actum den 2 Januarij 1790. 
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 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerden Willem 
 de Wijs en Lubbertje Veliks Ehel: tut. marito, en verklaarden op den 
 7 December 1789 in een vast en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt, en kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen en volko.. 
 men eigendom overtegeven aan Berend Gijsbertzen en Grietje Bot 
 Ehel: en haare Erven, een huis staande binnen deze Stad agter de 
 muur, bij de Smeepoorter Brink, tusschen de behuizing van Gijsbert 
 Knipschaar ter eenre, en dat van Loge Priester ter andere zijde, zo 
 thans bij Lubbert Janzen in huur bewoond en gebruikt word, doende 
 dit perceel jaarlijksch aan straatgeld tien stuivers, dogh zijnde vrij 
 in verponding, voords met deszelfs verder regt en geregtigheden, lusten 
 en lasten, geene van die uitgezondert, en zulks voor een summa van 
 een honderd vijf en tagtig Gulds: vrijgeld, daar van de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaald te zijn, belovende overzulks voorsz: huis 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt als straatgeld 
 tot 1º. Maij en heerdstedegeld tot ultº. Junij 1790 incluis daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is; kunnende dit huis den 17e Januarij 
 1790 aanvaard worden, tot welke tijd toe ook de huur bij Verkoperen 
 zal genoten worden, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 5 Januarij 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenencompareerde Wobina 
 Swaagman Weduwe en Boedelhoudster van Hendrik Pompert aan de  
 Sandweg, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes, den Heer Hendrik Bijsterbos wonende aan de Zwarteweg 
 agter Elburg, om alle Comparantes zaaken waartnemen, haar goederen te 
 administreren, penningen t ontfangen, en daar voor te quiteren, goederen 
 te verkopen en dezelve te transporteren, en waring te beloven, tegens 
 onwillige Debiteuren te procderen, en die procedures tot de finale en 
 definitive sententie en executie incluis te vervolgen, ook te mogen accorderen, 
 compromitteren, en transigeren, en verders in alle gevallen zo in als buiten 
 regten te doen wat de natuur der zake en stilus loci vereisschen zal, 
 en de Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen en moeten doen, 
 en ofschoon een ampeler volmagt mogt vereischd worden, zo wil Comparante 
 dezelve mids dezen voor geinsereerd 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. 6 Januarij 1790. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck Juffrouw Lucretia Ravensberg gezond van lichaam en 
 verstand, en verklaarde bij dezen te revoceren, casseren, dood en 
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 te niet te doen zodane dispositie, als zij op den 1e Maart 1784 voor 
 Schepenen dezer Stad heeft gepasseerd, begerende dat dezelve zal 
 gehouden worden als of die nooit gepasseerd ware, en als nu te 
 benoemen en aantestellen zulks doende kragt dezes tot Executeu.. 
 ren en Redderaars van haar boedel en nalatenschap Willem 
 Bloeming, en bij vooroverlijden zijn Ehevrouw Alijda Lucretia 
 Bloeming geboren Planten wonende te Amsterdam, benevens den 
 Eerzaamen Gerrit van Luijk wonende alhier, te zamen en ieder 
 in ’t bijzonder, met zodane ampele magt en authoriteit als 
 Executeurs testamentair na regten competeerd, ook met magt 
 van substitutie, assumptie, en surrogatie, zullende ieder der 
 voornoemde Executeuren voor hunne moeite profiteren een honderd 
 Gulden, wanneer zij het werk zullen verrigt hebben, en de boedel 
 verdeelt zal zijn, begerende voor ’t overige dat haare dispositie op 
 d. 20 Nov. 1772 voor Schepenen dezer Stad gepasseerd, voor zo ver 
 daar in door deze geen verandering is gemaakt van volle kragt zal 
 blijven en na haar dood agtervolgd worden, en dat deze zal gelden, 
 als testament, legaat, codicil, of zo en als best na regten zal kunnen  
 bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck d. 12 Januarij 1790was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekend. D: Boonen. J: Schotonderstondgeregistreerd 
 in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 13 Januarij 1790 was 
 getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
Geregistreerd ter protho.. Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Willem de Wijs 
colle van bezwaar en Lubbertje Veliks Ehel: dewelke bekenden wegens opgenomene en 
Rubr. Smeepoorter Brink ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan 
Fol. 53 Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel: en haare Erven, een Summa 
 van tweehonderd en vijftig Gulds: ad 20 sts. ’t stuk, aannemende dezelve 
 jaarlijksch op de verschijnsdag, waarvan heden over een jaar de eerste zal 
 zijn, en zo vervolgens te zullen verrenten met vier Guldens van ieder 
 honderd, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden 
 voor de verschijnsdag opzegge; Tot welker securiteit Comparanten verbinden 
 haare personen en goederen, stellende tot een speciaal onderpand haar 
 huis en erve staande binnen deze Stad op de Smeepoorter Brink tusschen 
 de huizen van Hijltje Smit en Gerrit Hartgerzen, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten. Actum d. 13 Januarij 1790. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde Maria 
van bezwaar Rubr. Hoogstraat Lamans Weduwe van Martinus Vastenhoud, dewelke bekende 
Fol. 177 wegens opgenomene en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
 schuldig te wezen aan Gerarda Timmers en haar Erven, de somma 
 van vijfhonderd Gulds: ad 20 sts. ’t stuk, aannemende dezelve 
 jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van 
 ieder honderd, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn heden over een 
 jaar, en zulks tot de volkomen aflossche toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden 
 voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en goederen, 
 stellende tot een speciaal onderpand haar beide huizen staande 
 binnen deze Stad in de Hoogstraat naast elkander, tusschen de 
 huizen van Mevrouw de Weduwe Abercombie en Peter Ittersum, 
 als mede haar hof leggende buiten de groote poort aan de regterhand 
 van de weg, naast den hof van Evert Hooiberg, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na 
 regten.Actum d. 14 Januarij 1790.  
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer 
 Samuel Heshusius in qualiteit als Volmagtiger van Juffer 
 Maria Brians en de Heer Samuel Antonij Molière en Vrouwe 
 Mariane Brians Ehel:, ingevolge vertoonde en gelezene volmagt, voor 
 Schout en Schepenen van Voorburg gepasseerd, gelijk mede als gevolmag.. 
 tigde van Vrouwe Anna Brians Weduwe Louis Anthoine Rondeau, 
 de Heer Pieter Isaac Menjolet en Vrouwe Henriette Brians Ehel: en 
 Gideon Tabuteau, deze twee laatste Zusters en de eerstgenoemde Juffrou.. 
 wen Brians Broeders Kinderen van wijlen Vrouwe Anna Brians Douai.. 
 rière P: Massuet, en kragt dier parentage naaste Vrienden en Erfgenaamen 
 ab intestato van gez: Wede. Massuet luid vertoonde en gelezene volmagt voor 
 Schepenen van Nieuwer Amstel gepasseerd, en verklaarde de Compart: namens 
 zijne Principalen zigh bezwaard te vinden om den boedel en nalatenschap 
 van wijlen gez: Wede. P: Massuet alhier gewoond hebbende, en overleden, 
 pure te aanvaarden, maar dat de intentie is dien boedel niet anders dan 
 onder beneficie van inventaris te aanvaarden, en zigh als Erfgenaam 
 te gedragen, zigh aldus declarerende en ten dien einde aangevende, 
 met verzoek dat deze acte werde gepasseert in forma ten signate 
 gebragt, en aan hem Compart p.q. copie van dezelve werde ter hand 
 gesteld; voords dat de inventarisatie ingevolge dezer Stads wille.. 
 keur hoe eer hoe beter voorgenomen, begonnen en geperfecteerd 
 worde.Aldus gepasseerd op d. 14 Januarij 1790. 
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 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Samuel 
 Heshusius als Volmagtiger van Juffer Mariane Brians en de Heer Samuel 
 Antonie Molière en Vrouwe Maria Brians Ehel: ingevolge vertoonde 
 en gelezen volmagt voor Schout en Schepenen van Voorburg gepasseerd, 
 gelijk mede als Gemagtigde van Vrouwe Anna Brians Wed. Louis 
 Antoine Rondeau, de Heer Pieter Isaac Menjolet en Vrouwe Henriette 
 Brians Ehel: voor zigh en de rato caverende en instaande voor 
 Henriette Tabuteau en Gideon Tabuteau, deze twee laatste Zusters 
 en de eerstgem: Juffrouwen Brians Broeders Kinderen van wijlen 
 Vrouwe Anna Brians Douairière P: Massuet, en kragt dier Paren.. 
 tage naaste Vrienden en Erfgenaamen ab intestato van gez: Wed. Massuet, 
 ingevolge volmagt voor Schepenen van Nieuwe Amstel gepasseerd, mede 
 vertoond en gelezen, en beloofde in zijn vooraangetogene qualiteit den 
 boedel en nalatenschap van de Wed. P.Massuet onder beneficie van 
 inventaris aanvaard hebbende, de erfhuis goederen niet te zullen ver.. 
 donkeren, verbrengen, of ter kwaader trouwe daar mede omgaan tot 
 nadeel der Crediteuren, zonder zigh hier door verandwoordelijk te willen 
 stellen voor de mede Bewoners van gez: sterfhuis, stellende tot cautiona.. 
 ris Reinier Reinierssen, dewelke praesent zijnde die cautie formeel 
 gepraesteerd heeft onder verband en Submissie als na regten. Des beloofde 
 Compart: q.p. zijn Burge te zullen guaranderen onder gelijk verband 
 van zijne Principalen personen en goederen mede als na regten.  
 Actum den 14 Januarij 1790. 
  
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Gijsbert Gerritzen en Geertruij Bertling Ehel:, beide gezond zijnde van 
 lichaamen en verstand, dewelke verklaarden uit onderlinge liefde 
 en toegenegenheid elkanderen en de 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 daar van uitgezondert, 
 om bij de langstlevende zijn of haar leven lang na tugtregten bezeten 
 genoten en geprofiteerd te worden, begerende dat deze dispostitie zal 
 gelden als testament, legaat, codicil, ofte zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck den 14 Januarij 1790.was, nevens twee cachetten in rood 
 lak gedrukt, getekendJ:B: de Vries.H: van Westervelt.onderstond 
 Geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 13 Januarij 
 1790 was getekendJ:C:F: de Vries. 
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Geregstr. ten protjocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Megtelt Peterzen Weduwe 
van bezwaar Rubr. Lande.. van Bessel Gerritzen dewelke verklaarde wegens opgenome en ter leen 
rijen aan Oosten tusschen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Jan Hendrik Bakker 
de Broeksteeg en ZeeFol.944fso en Wilhelmina Prijs Ehel: en haare Erven, de summa van twee honderd 
 Gulds: ad 20 st. ’t stuk, aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ‘t 
 eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, te zullen verrenten met 
 drie en een halve Gulden van ieder honderd, en zulks tot de volkome 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, , mids 
 men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en goederen, stellende 
 tot een speciaal onderpand een camp zaaijland gelegen aan Oosten, tegens 
 over de Groentjes, tusschen de landen van Hendrik Elbertzen, en Hendrik 
 Janzen Priester, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten.Actum den 15 Januarij 1790. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als voor.. 
 vanks regt is Jan de Vries en Teunis Besselsen van Ceulen voor ’t erf en 
 sterfhuis van Evert Mulder en Aaltje Tijmen in leven Ehel:, des beloofden 
 Tijmen Mulder, Berend Mulder en Jacob Mulder, zo voor zigh als de rato 
 caverende voor de andere Kinderen en mede Erfgenaamen van wijlen 
 voorschreve Ehel: hunne Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum d. 16 Januarij 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerde de Heer A:F:R:E: van 
 Haersolte, Ontfanger Generaal van de Verponding 40º. en 50º. penn: des Zuartiers 
 van Veluwe en heeft neffens zijn Ehegemalin de W:Geb: Vrouwe C:J:J: Baronesse 
 Taats van Amerongen geässisteerd met gem: haaren Eheheer als haar gekoren 
 Momber, verklaard in de bestendigste forma regtens te qualificeren en 
 magtig te maken den Wel Edele Gestr: Heer en Mr. J:C: van Hasselt 
 subst: Member des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, om namens 
 Comparanten te verschijnen voor den Heer Landdrost van Veluwen en den Heer 
 Rigter van Arnhem en Veluwezoom om aldaar namens den Heer en 
 Vrouwe Comparanten voor den Generale Ontfangst der Verponding 40º. en 
 50º. penn: en 500º. penning van de goederen van de Utrechtsche Ingezetenen 
 in Veluwe toebehorende, waar mede eerste Comparant door de Heeren 
 Staaten des Zuartiers van Veluwe gebeneficieert is geworden, en  
 wat de eerste Compart: verders bij welgemelde Heeren Staaten ofte 
 Haar Edel Mog: Gedeputeerden te beuren of te innen mogte opgelegd 
 worden voor de trouwe bediening van den geheelen ontfangst, en alle 
 haar schuldige restanten, die eerste Compart: gedurende zijn ontfangst 
 mogte komen verschuld te worden, onvermindert ’t stilzwijgende 
 hijpotheek volgens ’s Lands en Zuartiers Resolutien en anderzints 
 den Zuartiere competerende te verbinden der Comparanten Personen 
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 en goederen, gereede en ongereede zonder onderscheid wat eerst of laast 
 aangeslagen, geëxecuteerd en verkogt word, latende ’t zelve tot keuze van de 
 Staaten des Zuartiers van Veluwe of Haar Ed: Mog: Gedeputeerden, en in specie 
  om te verbinden alle of na bevind van zaken voor een gedeelte de navolgende 
 goederen. 
 1e Een Boeren Hofstede met zijn Getimmer Zaaij en Wijlanden houtgewassche 
 en al daaronder en bijhorende, gelegen in ’t Schoutampt Voorst,’t Houde genaamd. 
 2e Den alodialen Ringelbergschen tiende in zijn bekende bepaling gelegen 
 onder de Schout Ampten Voorst en Brummen. 
 Met magt om namens Comparanten gem: perceelen tot dien einde te 
 verwillekeuren en te submitteren aan de parate executie zo reeds practicabel 
 en vastgesteld is, of namaals nogh mogte gereguleerd en vastgesteld worden, 
 en zulks om daar aan te verhalen alle agterstand hinder en schade als 
 meergemelde Zuartier ter cause van voorsz: ontfangsten, en derzelver 
 bedieningen zoude mogen komen te lijden, voords om namens Compa.. 
 ranten te renuntieren van alle exceptien beneficien en privilegien 
 na regten deze contrarierende en generalijk en specialijk, namens 
 Compartn: ontfangsten of ontfangene en uitgegevene penningen of daarop 
 te volgen executien manieren en vervolg van dien tusschen den meer 
 gem: Zuartiere en den Compart: aan de judicature en kennis van de 
 Ed: Mog: Heeren Ordin: Gedeputeerden, en daar in finalijk zonder 
 provocatie appel of revisie of anderzints te erkennen, met belofte ’t zelve 
 gewijsde te zullen nakomen, en agtervolgen, gelijk een sententie bij 
 ’t hoogste Appellations Gerigt gewezen, en eindelijk om namens Compartn: 
 te beloven, dat zij ten allen tijde op gezinnen van Welgem: Heeren 
 Gedeputeerden nader of meerder vestenisse zullen doen, gevende Comparn: 
 den Geconstitueerden in deze volle magt om alles te doen en te verrigten, wat 
 de aart en natuur van zake eigent en vereischt in alles met magt van 
 substitutie, en onder de clausule van ratihabitie en indemnisatie. 
 Actum Harderwijck d. 12 Januarij 1790. 
 
 
 Voor van Westervelt en Schot Schepenen compareerde Gijsbertje Elberzen 
 Wed. van Jan Brunissen, dewelke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 Rikert Jan Apeldoorn en Susanna Anna Bouduijnx Ehel: en haare Erven 
 de helft in een schuur staande op de Vismarkt naast de voorste Oosterwijk 
 ter eenre en ’t huis van de Heer Mr. P:F: van Erckelens ter andere zijde, 
 waar van de andere helft reeds aan Koperen behoord, doende de heele schuur 
 in ordin: verponding zonder stadsstuivers f 5-: en ’t straatgeld f 1-:- en zulks 
 voor een somma van f 400-:-: in welker voldoening Comparte: zal overnemen een 
 obligatie groot f 400-:-: op d. 11 Maart 1788 door Teunis Eijberzen en Hendrica 
 Kras Ehel: ten behoeven van Koperen gepasseerd en gevestigd in een huis 
 in de Vijhestraat, welke obligatie gem: Rikert Jan Apeldoorn en Susanna 
 Anna Bouduijnx Ehel: alhier tegenwoordig bij dezen verklaren te cederen 
 transporteren en in eigendom overtegeven aan opgem: Gijsbertje Elberzen 
 Wed. van Jan Brunissen en haar Erven, belovende Compartn: elkander over en weer 
 te zullen wagten en waren, en eerste Compe: de verponding over 1788, 
 haardstedegeld tot 
 d. 1 Julij 1789 en straatgeld tot 1 Maij 1789 te zullen zuiveren als erfkoops regt is, 
 alles ten wederzijden onder verband en Submissie als na regten.  
 Actum d. 18 Januarij 1790. 
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 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Hendrik van der Horst 
 en Jacomina Fok Ehel:, dewelke verklaarden te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom over te geven aan 
 den Heer Mr, J:J: Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel: 
 en haare Erven, een hofje gelegen in een gangetje aan de gragt tusschen 
 de Smee en Lutteke poorten, naast den hof van Daniel Arentzen, en schietende 
 tegens den hof van Koperen, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers 
 f 1-11-14 en verders met zijn lusten en lasten regt en geregtigheden, en 
 zulks voor een somma van een honderd en tagtig Gulds. waarvan Compa.. 
 ranten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsz: hof te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1788 
 daar van aftedoen, als erfkoopsregt is, onder verband en Submissie als 
 na regten.Actum den 23 Januarij 1790. 
 
 
 voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerden Andries 
 (anders genaamd Hentje Hessels) 
 Bolleman en Hentje Fijnvandraat \/ Ehel:, dewelke verklaarden te consitueren 
 en volmagtig te maken, doende zulks kragt dezes, Daniel de Vriendt omme 
 in der Comparanten naame te verkopen en transporteren een erf of huis 
 binnen de Stad Haarlem gelegen, daar voor penningen te ontfangen, 
 en te quiteren, ofte generalijk daar omtrent te doen ’t welk Comparanten 
 praesent zijnde zelve zouden kunnen of vermogen te doen, blijvende 
 egter Geconstitueerde gehouden hier van te doen behoorlijk bescheid 
 rekening en reliqua.Actum den 27 Januarij 1790. 
 
 
 Acte van Aperture 
 Wij J:H: Apeldoorn als vervangende de plaats van den Heer J:B: de Vries 
 en J: Schot Schepenen der Stad Harderwijck, doen kond en certificeren mids 
 dezen, dat wij op requisitie van onzen Raadsvriend den Heer Lubbertus Buns.. 
 kerken ons begeven hebben ten sterfhuize van zijn Ehevrouw Gijsje Hulsen.. 
 top, alwaar ons vertoond en overgegeven is zeker besloote papier houdende deze 
 superscriptie. 
 
 “Compareerden voor ons Schepenen der Stad Harderwijck den Heer Lubber.. 
 “tus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Ehel:, beide gezond van lichaamen 
 “en verstand, en verklaarden in dit gecachetteerde papier hunne laatste 
 “en uiterste dispositie begrepen te zijn, verzoekende dat ’t zelve na dode 
 “van een van beiden mag geöpend, en als testament, legaat, codicil, 
 “ofte zo als best na regten zal kunnen bestaan agtervolgd worden, 
 “en verklaarden de Comparanten ten aanzien hunner Heeregoederen 
 “te constitueren en magtig te maken de Heer Mr. E:J: Ammon om de 
 “nodige approbatie bij de Rekenkamer in Gelderland te verzoeken. 
 “T’ oirkonde hebben wij deze nevens den Secretaris getekend en gezegeld 
 “binnen Harderwijck op den 8 Julij 1788was getekendJ:B: de Vries, 
 “J: Schot, J:C:F: de Vries Secr: gemunieerd met drie zegels. 
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 De ondertekening gezien en de zegels geëxamineerd hebbende, hebben 
 wij dezelve geheel gaaf en ongevitieerd bevonden, waarna ’t zelve door 
 den Secretaris is geöpend, en in praesentie van onzen Raadsvriend L: 
 Bunskerken, R: van Aken en Willempje Fijnvandraat Ehel:, Hijntje van 
 Aken, P: Moojen en Bartha Kamps Ehel:, B: van Aken en Johanna 
 van Asselt Ehel:, Lamberta van Aken, Willem van Aken, en Gijs 
 van Aken, voorgelezen, invoege bij transfix hier aan geännexeerd is, 
 waar van registratie en copie in forma verzogt is, ’t welk wij geäccordeerd 
 hebben. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Harder.. 
 wijck den 28 Januarij 1790was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekend J:H: Apeldoorn.J: Schotonderstond mij prae.. 
 sentgetekendJ:C:F: de Vries Secr.in margine stond onder een cachet 
 in rood lak gedruktin fidem transfixiwas getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 Testament 
 Wij ondergetekenden Lubbertus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Ehel: 
 wonende binnen deze Stad Harderwijck, beide gezond van lichaamen en 
 ons verstand zinnen en uitspraak volkomen magtig, overdenkende de zekerheid 
 des doods, en de onzekere uure van dien, en niet gaarne uit deze wereld 
 willende schijden zonder over onze tijdelijke goederen, ons van God 
 almagtig gegeven, te hebben gedisponeerd, verklaren bij dezen vooraf te 
 revoceren, casseren, en te niet te doen alle zodanige testamentaire 
 dispositien, codicillen en andere actes van uiterste wille, als door ons 
 te zamen, of ieder afzonderlijk het zij hier of elders voor dato dezes 
 zijn gepasseerd, houdende alsof dezelve nooit gepasseerd zijne. 
 En hier mede overgaande tot onze nadere dispositie, verklaren wij malkan.. 
 deren, en de een den anderen reciproquelijk te bemaken en verspreken 
 de tugt en het vrugtgebruik van alle onze natelatene zo aangebragte 
 en aangeërfde als geconquesteerde goederen (zo allodiale als Heeregoederen) 
 actien en crediten, geene van die uitgezondert (als alleen de kleederen 
 en wat tot ons lijf behoord, zoals hier na volgen zal) om bij de langstlevende 
 zijn of haar leven lang na tugtregten bezeten, genoten en geprofiteerd 
 te worden, zijnde ons begeren, dat de langstlevende tot voorkoming van 
 moeite ontslagen zal wezen van ’t geven van een Stadregtelijke Staat en 
 Inventaris dezes boedels, waar mede wij vertrouwen, dat onze gezamentlijke 
 Erfgenaamen genoegen zullen nemen. 
 Verders is onze begeerte dat de kosten van begravenis met al wat daar toe 
 behoord, zo als met onze staat overeenkomt, alsmede de rouw voor de 
 Langstlevende uit den gemeenen boedel zullen goedgedaan worden. 
 En verklaren wij te legateren en in vollen eigendom te bemaken aan 
 onzen Neef Bastiaan van Aken in huwelijk hebbende Johanna van 
 Asselt, en bij vooroverlijden van hem aan zijn wettige Descendenten 



85 
 

ORAH-156  1790 fol.042 
 
 in zijn plaatze, het huis, daar wij in wonen, met de hang daar agter, van 
 ouds den Hollandschen tuin genaamd, staande in de Bruggestraat naast 
 ’t huis van Jacob Stevens de Meester ter eenre, en de uitgang van ‘t 
 Diaconie Weeshuis ter andere zijde, en komende agter uit in de gang 
 van dat Weeshuis, als mede ’t pakhuis of schuur op ’t plijn van ouds de 
 Bijbel genaamd met de koornzolders daar boven, staande naast ’t huis 
 van Jan van Voorst ter eenre en de uitgang van ’t Diaconie Weeshuis ter 
 andere zijde, tot aan de straat, alles met zodanige lasten als daar op mogten 
 staan, zullende de kosten van ’t collateraal als anders door gemelde Bastiaan 
 van Aken of zijn Erfgenaamen, die in zijn plaats hier toe succederen, moeten 
 betaald worden, ook zullen de schrijfboeken en papieren van den boedel 
 aan hem worden overgegeven. 
 Wijders is ’t begeren van mij Testateur, dat mijn twee Broeders Jan 
 Bunskerken en Cornelis Bunskerken, en mijn twee Zusters Harmina 
 Bunskerken en Geertruij Bunskerken zullen hebben alle mijne kleederen, 
 linnen, wollen, goud, zilver en al wat tot mijn lijve behoord, om onder hun 
 vieren in egale portien te verdelen, en bij vooroverlijden van een van hun 
 zullen hunne wettige descendenten in der Ouderen plaats succederen, 
 welk een en ander ses weeken na mijn overlijden aan hun zal worden 
 uitgekeerd, reserverende ik de magt om hier nader over te kunnen disponeren 
 bij een briefje onder mijn handtekening, ’t welk ik begere, dat als dan 
 van zodane kragt zal gehouden worden alsof ’t zelve alhier ware geïnse.. 
 reerd. 
 En begere ik Testatrice, dat ses weeken na mijn overlijden allle mijne 
 kleederen, linnen, wollen, goud en zilver, en al wat tot mijn lijve 
 behoord zullen uitgekeerd worden aan Hijntje van Aken en Lamberta 
 van Aken, Barta Kamps, en aan Petronella van Aken, Lammertje 
 van Aken en Bastiaan van Aken (zijnde de drie laatstgemelde Kinderen 
 van Rijer van Aken) of aan diegeene derzelve, welke bij mijn overlijden in  
 leven mogten zijn, en indien een of meer van de andere Zoons van Rijer 
 van Aken alsdan gehuwt mogten zijn, zullen die Gehuwde mede delen 
 van ’t lijfsbehoor, en zulks alle in egale portien, reserverende ook aan mij 
 de magt, om bij een briefje onder mijn handtekening hier over nader 
 te kunnen disponeren, ’t welk ik van zodane kragt wil gehouden 
 hebben, alsof ’t zelve alhier ware geïnsereerd. 
 Vervolgens verklaren wij ons begeren te zijn, dat onzen boedel in twee 
 portien van egale waardij zal verdeeld worden, zodat aan des Testateurs 
 Erfgenaamen, welke hier na benoemd zullen worden, zal worden  
 uitgekeerd zo in contanten, als goede obligatien een summa van 
 een en twintig duisend Carolij Guldens. 
 Waar tegens de hier na te benoemne Erfgenaamen van mij Testatrice 
 zullen trekken alle zodanige ongereede goederen, als wij op een bijzondere 
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 bij ons ondertekende memorie, bij dit testament ingesloten, hebben 
 gespecificeerd, en waar onder begrepen zijn twee Heeregoederen, het eene 
 genaamd Reusengoed, en het andere Bruinsgoed, beide gelegen in den Ampte 
 van Barneveld Kerspel Elspeet, welke ongereede goederen, te zamen bij ons 
 zijn getaxeerd op een summa van een en twintig duisend Carolij Guldens. 
 Wijders hebben wij goedgevonden en verstaan, dat van ’t geene er verder 
 van den boedel overig is eerst en vooraf zullen betaald worden alle 
 de kosten van ’t Collateraal van weerskanten, en alle lasten of 
 schulden, welke bij ons overlijden in onzen boedel mogten gevonden 
 worden, en dat het geene er overig mogte zijn door onze gezamentlijke 
 Erfgenaamen aan ieder van onze kant voor de geregte halfscheid zal 
 genoten en geprofiteerd worden, zullende de inboedel na ons overlijden 
 moeten verkogt worden. 
 En verklare ik Testateur voor de halfscheid des boedels tot mijne uni.. 
 versele Erfgenamen aantestellen kragt dezes, de Kinderen van 
 mijn Broeder Jan Bunskerken in huwelijk verwekt bij Willemina 
 van der Ende, de Kinderen van mijn Broeder Cornelis Bunskerken in 
 huwelijk verwekt bij Jannetje van der Mate, de Kinderen van mijn Zuster 
 Harmina Bunskerken in huwelijk verwekt bij PeterLandsbergen, de 
 Kinderen van mijn Zuster Geertruij Bunskerken in huwelijk verwekt 
 bij Valentijn Boumeester, en de Dogter van mijn halve Zuster Catharina 
 Bunskerken in huwelijk verwekt bij Barend Luersen, genaamd 
 Geertruij Luersen, zo veel als er van dezelve bij mijn sterfuur 
 in leven zijn alle hoofd voor hoofd, en dus alle in egale portien. 
 Dogh zal gemelde Geertruij Luersen niet meer dan de jaarlijksche 
 opkomsten van haar erfportie kunnen trekken, alzo ’t capitaal 
 op interest zal moeten blijven staan, welke obligatien onder een der 
 andere Erfgenaamen in bewaring zullen blijven, en zal haar portie 
 bij haar overlijden erven en versterven op mijn gemelde Broeders en 
 Zusters Jan, Cornelis, Harmina en Geertruij Bunskerken in egale 
 portien, en bij vooroverlijden van een of meer derzelve hun Kind of 
 Kinderen in der Ouderen plaats, dogh bij vooroverlijden van alle vier zullen 
 de Kinderen ’t zelve onder hun in egale portien verdelen. 
 En indien een van de andere Erfgenaamen mogte voor mij komen te over.. 
 lijden geen Broeders nogh Zusters, maar alleen een Ouder, die mij Testateur 
 in den bloede bestaat, nalatende, zo zal die Ouder bij mijn overlijden in 
 de plaats van zijn Kind komen te erven. 
 En verklare ik Testatrice voor de wederhelft des boedels tot mijne univer.. 
 sele Erfgenaamen aantestellen kragt dezes de Kinderen van mijn 
 Broeder Rijer van Aken, met naamen Bastiaan, Willem, Petronella, 
 Gies, Lodewijk, Lammertje, en Evert van Aken, alsmede mijn Zusters 
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 Hijntje van Aken en Lamberta van Aken, en mijn Nigt Barta Kamps, alle hoofd 
 voor hoofd, zo veel als bij dode van mij Testatrice in leven zullen zijn, ofte 
 bij vooroverlijden hunne wettige Descenenten in der Ouderen plaatze, 
 ten einde om onze natelatene goederen, waar in die bestaan, of waar dezelve 
 gelegen en gehorende zijn te erven hebben en bezitten eeuwiglijk en 
 ervelijk ( uitgezondert onze Nigt Geertruij Luersen zo als hier voren gemeld is). 
 En indien iemand der Erfgenaamen of zelfs of zijn Ouders bij verdeling des 
 boedels nogh eenig geld aan den boedel schuldig mogte zijn, ’t zij uit hoofde 
 van obligatie ofte anderzints, zal hij die som in den boedel moeten 
 inbrengen, ten fine van afkorting op zijn portie, zullende de Kinders 
 dit voor de Ouders moeten voldoen. 
 Willende en begerende wij dat deze onze schikking, welke wij te zamen 
 met rijp overleg, en onderling goedvinden hebben gemaakt tot voorkoming 
 van alle disputen door onze voornoemde Erfgenaamen stiptelijk zal 
 worden agtervolgd, en nagekomen, en zal de wederstrevige Erfgenaam 
 van deszelfs erfportie of aandeel verstoken zijn, en ’t zelve door de 
 overige wel tevredene Erfgenaamen van wederzijde genoten worden. 
 Verders reserveren wij de faculteit om bij een handschrift, ’t welk wij bij dit 
 ons testament zullen insluiten twee Executeuren te benoemen van 
 onzen boedel, welk handschrift wij willen gehouden hebben van zodanige 
 kragt, alsof ‘t zelve hier woordelijk ware geïnsereerd. 
 Alles met uitsluiting van alle Wees of Momberen Kameren, en die geene 
 welke eenig regt of bemoeijing met onzen boedel zou kunnen of moge 
 praetenderen. 
 Nogh reserveren wij de magt om deze dispositie te mogen veranderen, 
 of eenige codicillen te maken ’t zij gerigtelijk of onder de hand, de.. 
 welke wij willen gehouden hebben, alsof in dezen geïnsereerd, en 
 alle formaliteiten en solemniteiten regtens geöbserveerd waren. 
 Begerende overzulks dat deze laatste en uiterste wille zal gelden 
 en agtervolgd 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 gezegeld binnen 
 Harderwijck op d. 8 Julij 1788was nevens twee cachetten in rood 
 lak gedrukt, getekendLubbertus Bunskerken,Geijsen Hulsentop 
 onderstondgeregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 29 Januarij 1790was getekendJ:C:F: de Vries. 
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 Wij ondergeschrevene Lubbetus Bunskerken en Gijsje Hulsentop Ehel: 
 vrklaren bij dezen ingevolge reserve van ons testament op heden gemaakt 
 te nomineren committeren en aantestellen tot Executeurs van ons terta.. 
 ment de Hr Mr. J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad, en onze Neef Bastiaan 
 van Aken met magt van assumotie substitutie en surrogatie, en verdere 
 ampele magt als een Executeur na regten is competerende, legaterende 
 aan ieder derzelve voor hun Executeurschap een summa van twee 
 honderd en vijftig Gulds. dewelke uit den boedel zullen worden 
 voldaan, zijnde vijfhonderd zamen, begernde dat dit ons handschrift 
 zodane kragt zal hebben als of ’t zelve woordelijk in ons testament 
 ware geschrven. 
 Ter oirkonde hebben wij deze getekend en bezegeld binnen Harderwijck 
 den 8 Julij 1788was boven tweecachetten in rood lak gedrukt, gete.. 
 kendLubbertus Bunskerken,Geijsen Hulsentop. 
 
 Dit zijn de goederen welk in ’t testament staan en zo moeten aangeno.. 
 men worden, zijn 34 percelen gespecificeerd nevens de verpondingen daar 
 agter. 
 
 Een Kamp land in den Jonkeren Enck met houtgewas  f 500-:-:f2-4-8 
 Een Kampaan de Mehen en Water kampje aan Westen 600-:-:3-15-14 
 De Bokjes en klijne Clijnkenbers Camp aan een 1400-:-: 6-5-14 
 Het smalle Kampje aan Westent langs oever 325-:-:2-13-2 
 De groote Keukenbergers met houtgewas  645-:-: 3-16-: 
 Huis aan de Hoogebrug naast Teunis Eijberzen  750-:-: 5-10-8 
 1½ deling holts in de Spuelder bosch op thins van 14 st  580-:-: 12-:-: 
 2 greesen hooijland aan Biesel  800-:-: 2-1-2 
 De schuur aan de poort bij van der Veen  200-:-: 5-10-8 
 Vier huisje en een schuur aan ’t blokjuis  1500-:-: 2-13-2 
 De schuur op de Vismarkt  170-:-:  2-13-2 
 De Dorenkamp met zijn houtgewas 525-:-: 3-10-12 
 Het land in Hierden met zijn houtgewas 450-:-: vrij 
 De Breemerbos zijnde een Hagew 150-:-: vrij  
 De Veldkamp in Horst met houtgewas 450-:-: vrij 1e 
pond 
 De Riet te Ermel een Haagen 375-:-: vrij 
 Een Kamp in Horst van Dr. Jan Erckelens stedigheid 17 st. 375-:-: 1-13-: 
 De drie St. Joris Kampen in ’t Tonsel een Haage 800-:-: 1-13-6 
 Een huisje in de Oosterwijk van Hend: Bessels 300-:-: 2-2-8 
 De Hof van Hend. Besselsen 150-:-::-7-8 
 Een Haage ’t Blick van Wakker 650-:-: 1-1-4 
 1½ morgen Meenland in de Putter Meen 650-:-: 7-6-2 
 Een huis en hang in de Rabberstraat 600-:-: 4-8-12 
 Een Kamp de Wijer met zijn houtgewas en gepoot in Horst 500-:-: 1-:-: 
 Een Kamp Hooijland bij de Klemmen steeg 255-:-:2-8-6 
 75 boom in de Elspeter bos kosten in koop 550-:-: de Bosch 
 75 boom in de Elspeter bos gekost 550-:-: de Bosch 
 100 boomen Elsp: Bos van van Loo 725-:-: de Bosch 
 2 3/8 lot in de Uddelsche Heegdekost 500-:-:door de 
Bosch 
   twee posten 
 De hof aan de gragte en toubaan uitkomende op 500-:-: 1-10-4 
 De drie hovens langs de Stadswijde 650-:-:3-5-8 
 Een hage van de Graaff bij de Deventer weg 350-:-:1-1-4 
 Een Erf te Elspeet Bruijnsgoed met onraad 1350-:-: 12-18-: 
 Een Erf Ruijsman goed met onraad zamen 1750-:-:6-1-: 
  f 21000-:-: 
 Getekend en bezegeld innen Harderwijck op den 8 Julij 1788 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend 
  Lubbertus  Bunskerken Gijsen Hulsentop 
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 Voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck compareerden 
 Rutger Huijgen en Willemina Teuwes Ehelieden, beide gezond van verstand, 
 haar memorie en uitspraak volkomen magtig. en verklaarden onder inhaesie 
 van zodane acte van reciproque tugtmaking, als zij voor Heeren Schepenen 
 dezer Stad den 28 October 1779 hebben gepasseert, bij deze met haar volkomen 
 vrije wille, zonder inductie of persuatie van iemand over haare tijdelijke goederen 
 zo zij stervende zullen nalaten, te disponeren op volgende wijze. 
 Vooraf verklaarden de Comparanten aan haar Dogter Geertjen Huijgen 
 wegens haare ongelukkige toestand, lichaamszwakheden, en ongemakken te 
legateren 
 en bemaken een somma van een duizend Caroli Guldens, om bij haar boven 
 haar geregte erfportie voor uit getrokken en genoten te worden, zodanig nog.. 
 tans dat zij daar over niet zal mogen disponeren, maar dezelve hoofdsomme 
 na haar overlijden op haar Comparanten andere Kinderen, of haare Descen.. 
 denten in haar Ouders plaats zal vererven, dezelve overzulks fideicommis 
 makende bij dezen, egter met dien verstande, dat inval haar gemelde Dogter 
 zodanig met toevallen bezogt, en buiten staat gesteld wierd, om ordentelijk te 
 kunnen bestaan het dezelve als dan zal vrijstaan om het capitaal ’t zij 
 in ’t geheel of ten dele te mogen verteren, in welk geval ’t fideicommis 
 in zo verre geen plaats hebben zal. 
 Alles met dit beding, dat invan haar gemelde Dogter Geertje Huijgen bij 
 het overlijden der Comparanten getrouwd mogt zijn, als dan dit legaat 
 geen plaats hebben zal, en zo zij na haar dood eerst mogt komen te trouwen, 
 ofschoon den ouderlijken boedel reeds verdeeld was, en zij dit legaat reeds genoten 
 had, zal dezelve die duizend Gulds: wederom uitkeren, en ieder kind zijn ge.. 
 regte aandeel daarvan genieten laten. 
 Dat vervolgens de Comparanten begeerden, dat haar Zoon Mattheus Huijgen 
 na dode van de Comparanten zal hebben, genieten en in vollen eigendom behouden 
 de leerloijerije, bestaande uit het Werkhuis en schuur op de Stadswal buiten 
 de Luttekepoort, nevens de nieuw gekogte en opgetimmerde boog aldaar, met 
 alle de gereedschappen daar toe gehorende, als mede de kuijpen zonder leer, 
 gelijk ook de aangekogte portie aan de Runmole, met zijn eekzakken, en 
 verder toebehoren, voor deze Stad tegensover de Stadswijde staande, mids 
 noghtans dat hij Matteus Huijgen daar tegen in den gemeenen boedel zal 
 moeten inbrengen een somma van drie duizend en een honderd Guldens, 
 zodanig en met dit beding, dat haar Zoon Johannes Huijgen bij verdeling van 
 den ouderlijken boedel daar van zal mogen praetenderen te hebben en be.. 
 houden 1e de binnen kuijpen aan de groote poort, 2e de nieuw aangekogte 
 en opgetimmerde boog aan de Luttekepoort, en 3e een halve vragt aan de 
 voorschreve portie in de Runmole, met het derde part in de eekzakken, 
 alles te zamen gerekend op vijfhonderd Guldens, die Johannes Huijgen 
 daar voor alsdan zal moeten uitkeren. 
 Begerende de Comparanten, dat haare Kinderen deze haare ouderlijke  
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 dispositie zullen agtervolgen, en effect sorteren laten, als haar 
 laatste en uiterste wille, gifte ter zake des doods ofte onder de levende 
 ofte zo en als best na regten zal bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld binnen Harder.. 
 wijck den 23 Julij 1783was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekendH:H: Pannecoeck.M:S: van Cooth.onderstondgeregis.. 
 treerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 30 Januarij 1790 
 was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Boonen en van Cooth Schepenen compareerde Gijsbertje Elbershaan 
 laast Weduwe van Jan Breunissen, dewelke bekende in optima juris 
 forma te constitueren en volmagtig te maken, zulks doende kragt dezes, 
 den Heer Mr. Charles Bavius de Vries, generalijk om alle zaaken van 
 Vrouwe Comparante, welke binnen deze Stad en Schependom mogten 
 voorvallen,waartenemen, en in specie, om uit Comparantes naam, 
 en van haren wege terug te vorderen van Evert Duvergé een 
 obligatie door hem zelfs op den 22 Februarij 1788 ondertekend, waar bij 
 hij bekende aan Vrouwe Constituante schuldig te zijn de somma van 
 vuijf duizend Guldens, en daar bij beloofde jaarlijksch dezelve somma 
 te zullen verrenten met f 3-:-: van ieder honderd, en welke obligatie 
 onder den genoemde Evert Duvergé berustende is, en bij verwijgering 
 van teruggeving, denzelven dorr middelen regtens daar toe te constrin.. 
 geren, en verders in deze en in andere zaaken, welke hieruit zouden 
 kunnen proflueren, als mede in alle andere gevallen zo in als 
 buiten regten tegens hem te ageren, alle regts termijnen waar te 
 nemen, en tot de finale en definitive sententie en executie 
 incluis te vervolgen, en dan verders te doen en te verrigten zoals 
 des Geconstitueerdens goede raad gedragen zal, en Comparante zelfs 
 zou kunnen, mogen en moeten doen, en ofschoon er een ampeler 
 of speciaalder volmagt mogt gerequireerd worden, zo wil Comparan.. 
 te dezelve mids deze voor geïnsereerd gehouden hebben met magt 
 van substitutie, en belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten. Harderwijck 
 den 28 Januarij 1790. 
 
 
 Volmagt op de Engelsche wijze gepasseerd 
 Kennelijk, zij aan iegelijk bij dezen dat ik Samuel Heshusius Bedie.. 
 naar der Goddelijken Woords Administrateur van het testament van wijlen 
 mijn Huisvrouw Johanna Aletta Gijseling tegenwoordig in Harderwijck 
 hiermede constituere en volmagtige Richard Muilman French Chiswell 
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 en Henrij Nantes Kooplieden tot London mijne waare en wettige Gevolmagtigde 
 te zamen of afzonderlijk om voor mij en in mijn naam en qualiteit voornd: te 
 verkopen, cederen en transporteren aan alle zulke persoon of personen 
 en tot alle zulke prijs of consideratie als de gemelde Gevolmagtigdens 
 zullen goedvinden alle of eenig gedeelte van twee duizend zevenhonderd 
 ponden nu staande op naam van wijlen gemelden Johanna Aletta 
 Gijseling van en in het interest of aandeel in ’t capitaal of geunieerde 
 fonds van drie percent annuiteiten, opgerigt door een acte van het Parlement 
 van het 25e jaar der Regering Koning George de 2e geïntituleerd een 
 acte om de diversche annuiteiten daar in vermeld te converteren in 
 verscheidene geunieerde fondsen van annuiteiten, transportabel in de Bank 
 van Engeland, om op ’t zunkend fonds te worden belast etc, en door verschei.. 
 dene volgende actens te zamen met de proportionele annuiteit van £ 3-:-: 
 percentum daar toe behorende, daar van te maken en passeren alle 
 nodige actens nam cessien en transport de koopspenningen te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, en verders te eisschen en ontfangen alle interest 
 of uideling reeds vervallen of nogh te vervallen op alle de gemelde 
 fonds tot ’t transport van dien, en van al zulke ontfangst te geven de 
 nodige quitantie en decharges, ratificerende en certificerende alles 
 wat mijne gemelde Gevolmagtigdens te zamen of ieder in ’t bijzonder in 
 deze wettelijk zullen doen of laten geschieden. 
 In getuigenis mijner handtekening en zegel binnen Harderwijck voornd: 
 (dag van)(anno) 
 den 30\/Januarij \/ 1790 was getekend nevens een cachet in zwart lak gedrukt, 
 S> Heshusiuslager stondzuod testorwas getekend nevens een cachet in rood 
  lak gedrukt, J:C:F: de Vries Secretarisop zijde stondgetekend gezegeld en 
 overgeleverd in praesentie van ons twee Getuigenwas getekendR: Reiniers  
 Z: Buijtenhuijs. 
 lagerstond 
 Compareerde voor ons ondergeschevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 de Eerwaarde Heer Samuel Heshusius, die in onze praesentie vooren.. 
 staande procuratie heeft getekend en gezegeld. Actum Harderwijck 
 d. 30 Januarij 1790was getekendJ:H: Apeldoorn.J: Schot. 
 
 
 Volmagt op de Engelsche wijze gepasseerd 
 Kennelijk zij aan iegelijk bij dezen, dat ik Samuel Heshusius Bedienaar 
 des Goddelijken Woords tegenwoordig te Harderwijck hiermede constituere 
 en volmagtige Richard Muilman French Chiswell en Henrij Nantes Koop.. 
 lieden tot London, mijne waare en wettige Gemagtigde te zamen of 
 afzonderlijk, om voor mij en in mijn naam te ontfangen en accepteren 
 alle zulke transporten, die nu zijn of hier na aan mij en op mijn 
 naam zullen worden gesteld in ’t interest of aandeel in het capitale 
 of geunieerde fonds van drie per cent annuiteiten opgerigt door een 
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 acte van ’t Parlement van ‘t 25e jaar der Regering Koning George de 2e geïn.. 
 tituleerd een acte om de diversche annuiteiten daar in vermeld te converteren 
 in verscheidene geunieerde fondzen van annuiteiten, transportabel in de 
 Bank van Engeland om op ’t zinkend fonds te worden belast etc. en door 
 verscheidene volgende actens te zamen met de proportionele annuiteit 
 van £ 3-:-: percentum daar toe behorende, als mede te ontfangen en 
 quitantiente geven voor alle zulke Dividenten,die nu zijn of hier na 
 zullen komen te vervallen op dezelven, en alles wat wettig is te verrigten, 
 ter uitvoering van het voorschrevene, ratificerende, en hier mede confir.. 
 merende als wat mijne gezeide Gemagtigen daar in wettelijk zullen 
 doen, uit kragten dezes. 
 In getuigenis waar van ik deze heb getekend en gezegeld in Har.. 
 derwijk den 30 dag van Januarij 1790 was, nevens een cachet inzwart lak 
 gedrukt, getekendS: HeshusiuslagerstondZuod Testorgetekend 
 J:C:F: de Vries Secretarisop zijde stondGetekend, gezegeld en overge.. 
 leverd in praesentie van ons twee Getuigenwas getekendR: Reiniers 
 Z: Buijtenhuijs. 
 Verders stond 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 de Eerwaarde Heer Samuel Heshusius, die in onze praesentie de 
 voorenstaande procuratie heeft getekend en gezegeld. Actum Harder.. 
 wijck d. 30 Januarij 1790was getekend J:H: Apeldoorn.J: Schot. 
 
 
 Acte van Aperture 
 Wij H: van Westervelt en E: Scheltinga Schepenen der Stad Harderwijck 
 als vervangende de plaatzen van wijlen den Heer H:H: Pannecoeck en den 
 absenten Heer W: de Meester doen kond en certificeren mids dezen, dat wij 
 op requisitie van Jacopje Roelofs Weduwe van Aart Corneliszen Koning 
 ons begeven hebben ten sterfhuize van voorñ: Aart Corneliszen Koning 
 alwaar ons vertoond en overgegeven is een bezegeld papier houdende deze  
 superscriptie. 
 
 “Voor ons ondergeschreven Schepenen der Stad Harderwijck compareerden 
 “Aart Corneliszen Koning en Jacobje Roelofs Ehelieden, mids deze dood en te 
 “niet doende haar voorige dispositie van d. 5 December 1770, en verklaarden 
 “in dit papier gesloten te zijn haare nadere dispositie, en zijlieden met 
 “ons gaande en staande en haar verstand ten volle magtig, verzogten 
 “dat dit zelve na overlijden van de eerste der Comparanten zal worden 
 “geöpend, ’t zelve zal gelden als testament, legaat, codicil, of andere 
 “betere forme zo na regten zoude kunnen bestaan. 
 “T’ oirkonde is deze bij ons benevens onzen Secretaris getekend en gezegeld 
 “in Harderwijck den 9 October 1780was getekend H:H: Pannecoeck. W: de Meester 
 “Abr. van de GraaffSecret: gemunieerd met drie zegels. 
 
 De ondertekening gezien , en de zegels geëxamineerd hebbende, hebben wij 
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 dezelve geheel gaaf en ongevitieerd bevonden, waar na ’t zelve door den 
 Secretaris is geöpend, en in praesentie van voorñ: Jacobje Roelofs 
 Wed: Koning, Cornelis Koning, Roelof Koning, Jan Koning, Rijndert Koning, 
 Geertje Koning en Jan Winkel en Fennetje Koning Ehel: is voorgelezen, 
 invoegen als volgens transfix hier bij geännexeerd is, waarvan registra.. 
 ture en copie in forma verzogt is, ’t welk wij geäccordeert hebben. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck d. 2 Februarij 1790 was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekend, H: van Westervelt.Eco Scheltingaonderstondmij 
 praesentwas getekendJ:C:F: de Vries Secret:in margine stond onder 
 een cachet in rood lak gedruktin fidem transfixiwas getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 Testament 
 Wij Aart Corneliszen Koning en Jacobje Roelofs Egtelieden hoog van jaaren 
 zijnde, en bijde Gode zij dank ons verstand en zinnen volkomen magtig, van 
 deze wereld niet willende scheiden voor dat wij zamentlijk over eenige van 
 onze goederen hebben gedisponeert, en plaats zal hebben, wanneer wij beiden 
 zullen wezen overleden, zonder ter contrairie bij de langstlevende zal kunnen 
 werden gedisponeert. 
 Eerst en vooraf doen wij te niet zodane testament, als op den 3 December 
 1770 voor de Heeren Westervelt en Boonen als Schepenen gepasseerd hebben. 
 Voords in consideratie nemende dat Jan Hendrikzen Winkels en Fennetje 
 Aardzen Corneliszen Koning Ehel: diverse jaaren bij haarlieden hebben 
 gewoond, ons in allen opzigten veel dienst en handreiking hebben gedaan, 
 ook in specie, dat Jan Hendrik Winkels veele jaaren de smitswinkel heeft 
 waargenomen, zonder daar iets voor genoten te hebben, zo is ’t dat wij aan voorsz: 
 Ehelieden samt, of bij vooroverlijden ieder in ’t bijzonder te praelegateren, 
 en voor uit te bemaken ons huis staande in de Smeepoortstraat naast het 
 huis van den Apotheker Reijniers met al deszelfs regt en geregtigheid, zo  
 en in diervoegen als wij ’t zelve thans bewonen, midsgaders ’t huisje staande 
 in dezelve straat tusschen de huizen vanHarmannus van Cleeff ter 
 eenre, en dat van de Weduwe Bastiaan Olofzen ter andere zijde, daar 
 benevens de smitswinkel met alle zijn gereedschappen, niets ter wereld 
 hoegenaamd daar van uitbescheiden. 
 Inzonderheid ook twee blaasbalken, twee groote, en een klein aambeeld, 
 twee oosstallen, een steene koelbak, een draaijbank, de schroeven, 
 oude en nieuwe vijlen, hamers, en tangen, en verder alles wat gereedschap 
 genoemd kan worden, ook oud en nieuw ijzer, waar ter plaatze ’t zelve legd, of 
 gevonden word. 
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 als ook kolen, een slijpsteen, en generalijk wat tot de winkel behoord, en daar 
 bij gebruikt word ’t zij groot of klein zonder onderscheid. 
 Waar voor zij Echtelieden aan den gemeenen boedel zullen moeten betalen 
 een duisend Gulden ad 20 strs. ’t stuk vrijgeld, ’t welk zijlieden even als 
 haar overigen nalatenschap, met haar Broeders en Zuster egalijk zullen 
 doordelen, tot ’t welke wij alle onze zamentlijke Kinderen en Descenden.. 
 ten, als onze eenige en universele Erfgenaamen aanstellen. 
 Zo dra de in en uitschulden uit onze aantekenboeken zullen wezen 
 uitgeschreven, en ingemaand, zo zullen dezelve blijven bij de winkel 
 en aan haar Zoon Jan Hendrik Winkels zullen toebehoren. 
 Eindelijk en ten laatsten zal ’t ons vrijstaan, ’t zij bij leven van ons 
 beide ofte na dode van een onzer beiden, wanneer ons de winkel 
 niet langer aanstaat, en niet willen houwen, om aan gezeide Jan 
 Hendrik Winkels en Fennetje Aartzen Corneliszen Koning Ehel: 
 dezelve te kunnen overgeven, en ingeval zij zulks kwamen te bege.. 
 ren, zijlieden aan ons, of de langstlevende de gemelde een duisend 
 Gulden zullen betalen tegens behoorlijke quitantie, welke haar 
 na ons overlijden in voldoening van gemelde duisend Gulden zullen 
 verstrekken. 
 Willende en begerende dat deze haar laatste en uiterste dispositie 
 zal gelden als testament, legaat, codicil, of andere betere forme 
 als na regten best zoude kunnen bestaan, in een vast vertrouwen, 
 dat onze overige Kinderen daar omtrent zullen berusten, zonder 
 zigh in ’t minste of geringste hiertegen te opposeren. 
 T’ oirkonde is deze bij ons eigenhandig betekend en bezegult binnen 
 Harderwijck den 6 October 1780 was nevens twee cachetten in rood 
 lak gedrukt, getekendAard Cornelijsen Koningh, Jacobten Rolof. 
 onderstondgeegistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 2 Febr. 1790 was ge.. 
 tekend J:C:F: de Vries. 
  
 Compareerde voor ons Schepenen der Stad Harderwijck Aart Cornelisze 
 Koning en Jacobje Roelofs Ehel: zijnde de eerste Comparant ziekelijk, 
 dogh beide gezond van verstand, dewelke verklaarden volkomen te 
 approberen en ratificeren zodanig beslote testament, als zij op den 9 October 
 1780 voor Schepenen dezer Stad hebben gepasseerd, en verders uit onderlinge 
 liefde en genegenheid elkanderen en de een den anderen te legateren, 
 en bemaken het vrugtgebruik van alle des eerst te overlijden gereede 
 en ongereede goederen, acte en crediten geene uitgezondert, om bij den 
 langstlevende zijn of haar leven lang na tugtregten bezeten, genoten 
 en geprofiteerd te worden, begerende, dat deze dispositie, als 
 testament, legaat, of codicil omni meliori modo zal hebben het 
 volkomenste effect van regten. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld in Harderwijck den 
 26 Julij 1786 was nevens twee cachette in rood lak gedrukt, getekend 
 H: van Westervelt. G: van Voorstonderstond geregistreerd in ’t Recognitie.. 
 boek der Stad Harderwijck d. 2 Februarij 1790was getekndJ:C:F: de Vries. 
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 Voor van Westervelt en Scheltinga Schepenen compareerde Jacobje 
 Roelofs Weduwe Boedelhoudersche en Tugtenaresse van wijlen Aart 
 Corneliszen Koning, en heeft ter voldoening aan deze Stads Willekeur 
 zodanige tugt, als bij dispositie van reciproque tugt d.d. 26 Julij 1786 voor 
 Burgemeesteren, Schepenen en de Raad dezer Stad gepasseerd door dode van 
 haar voorñ: Eheman op haar Comparante is vererft, verburgt met de 
 Personen van Reinier Reiniers en Hermanus van Kleef, welke prae.. 
 sent zijnde die borgtogt hebben op zigh genomen, en daarvoor ver.. 
 bonden hunne Personen en goederen, belovende zij, dat zij die tugt 
 goederen zal gebruiken, en onderhouden als een goede Huismoeder 
 behoord te doen, en dat dezelve bij expiratie der tugt zullen gaan 
 daar en zo zulks zal behoren, des beloofde zij eerste Comparante 
 deze haar voorñ: Burgen te zullen schadeloos houden als regt is. 
 Actum d. 2 Februarij 1790. 
 
 
 Voor van Westervelt en Apeldoorn Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Laurens Bakker en Rutger van Werven voor ’t erf en 
 sterfhuis van wijlen den Heer J:C:A: Eijland, des beloode de Heer J:C: Kirschhoff 
 in huwelijk hebbende Anna Coenradina Eijland, en Sophia Carolina Eijland, 
 als Kinderen en Erfgenaamen van wijlen gemelden Heer J:C:A: Eijland 
 voorñ: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. Actum den 4 Februarij 
 1790. 
 
 
 Voor Boonen en van Erckelens Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Catharina Janzen Weduwe van wijlen Hendrik Gerritzen 
 zigh willende veranderzaten, en bekende in tegenwoordigheid van Willem 
 Jan Maters en Geerlof Gerritzen als door de Magistraat aangestelde 
 Voogden, aan haar drie onmondige Kinderen met naamen Eva, Jan, en Gerrit 
 Gerritzen bij wijlen voorñ: Hendrik Gerritzen ehelijk verwekt, voor Vaders versterf 
 bewezen te hebben te zamen zeven en twintig Gulds: vijftien strs., welke 
 betaald zullen worden als de jongste meerderjarig zal zijn, des beloofde 
 zij de Kinders 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, waar 
 voor zij verbind haar Persoon en goederen. 
 Hier waren mede te vreden de voornoemde Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 6 Februarij 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde 
van bezwaar Rubr. Hoogstraat Willem van Zuuk, dewelke bekende wegens opgenomene en ter leen 
Fol. 178 en Hoven Fol. 40 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Juffrouw 
 Lucretia Ravensbergen en haar Erven, de Somma van twee honderd en 
 vijftig Gulds: a 20 st. ’t stuk, aannemende dezelve jaarlijksch (waarvan 
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 ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar) te zullen verrenten met 
 drie en een halve Gulden van ieder honderd, tot de volkome aflossche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden voor de vervaltijd opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparant zijn persoon en goederen, stellende 
 tot een speciaal onderpand zijn huis in de Hoogstraat tusschen de 
 huizen van Zeger Buijtenhuis en Jan van Essen, en zijn hof in 
 de oude Touwbaan tusschen de hoven van Gerrit van Luijk en 
 Rutger van Werven, omdaar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van onge.. 
 telde gelden, onder Submissie als na regten.Actum d. 6 Februarij 
 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde Vrouwe Bartha 
 Eva Brouwer Weduwe van wijlen den WelEdGest: Heer Mr. G:G: Sand.. 
 bergen, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken 
 zulks doende kragt dezes Haar Neef den Heer Arent Lutteke 
 Brouwer wonende te Elburg, dogh thans praesent te Bergen op den 
 Zoom, generalijk om alle de zaaken van Vrouwe Comparante aldaar 
 waartenemen, welke tot den boedelvan wijlen haar Broeder de 
 Heer Theodorus Hijmerik Brouwer in leven Burgemeester, en  
 Commis van ’s Lands Magazijnen te Bergen op den Zoom voornoemd, 
 en onlangs aldaar overleden, specteren, voor zoveel ’t interest van 
 Vrouwe Comparante in dien boedel aangaat, roerende en onroerende 
 goederen te verkopen, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren,  
 tegens onwillige debiteuren te procederen, en die procedures tot de 
 finale en definitive sententie en executie incluis te vervolgen, ook 
 te mogen accorderen, compromitteren, en transigeren, scheiding des 
 boedels te maken, en verders met de andere mede Erfgenaamen alles te 
 doen wat vereischt zal worden, en Comparante zelfs praesent zijnde 
 zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon in ’t een of ander een 
 ampeler volmagt vereischt mogt worden, zo wil Comparante dezelve 
 mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie 
 en assumptie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, verband 
 en Submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden 
 te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum d. 8 Februarij 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van  Voor Boonen en van Erckelens Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 

bezwaar Rubr: Hoven voor de Gerritje Jacobs Weduwe van wijlen Jan Fijnvandraat zigh willende veranderzaten, en 
groote poort Fol.21 fso. bekende in tegenwoordigheid van Gijsbert Fijnvandraat en Hendrik van Raalte als 
Oostermehen en Cromme  door de Magistraat aangestelde Voogden aan haar drie onmondigen Kinderen met 
mehen Fol.125. Land in Hierden naamen Evert, Rijntje en Evertje Fijnvandraat bij wilen voorñ: Jan Fijnvandraat 
tot aan ’t erf van R: Apeldoorn  
Decim. Fol. 370 en Landerij en  
erven van ‘t erve van B:W: van  
Westervelt rontom met den  
Duijnen Fol. 395 fso 
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 ehelijk verwekt voor Vaders versterf bewezen te hebben. 
 1 zilvere tabaksdoos 
 1 zilver horlogie 
 2 paar zilvere gespen 
 1 zilver halsslootje 
 1 goud haakje en oogje 
 11 hembden 
 eenblaauwe rok 
 een zwarte rok 
 een zwarte sersie rok 
 een sersie borstrok 
 2 broeken en 2 kamisoolen 
 8 stropjes 
 welke aan de Voogden in bewaring zullen gegeven worden. 
 Voords nogh aan dezelve zamen een duisend Gulds:, welke betaald zullen worden 
 als de jongste meerderjaarig zal zijn, des beloofde zij de Kinders te zullen laten leren 
 wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en tot haar mondige dagen te zullen 
 kleden en reden, en voords van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel op zigh 
 te nemen, waar voor zij verbind haar Persoon en goederen, en tot een speciaal 
 onderpand steld. 
 1ºeen math hooijland op de Oostermehen naast Hendrik van Raalte. 
 2ºde helft in de Bullekamp gelegen in Hierden. 
 3ºeen math hooijland op de lange elle gelegen. 
 4ºDe Grevekamp bij den Essenburg gelegen naast ’t land van den Heer van 
Westervelt 
 5ºeen hof aan ’t klijne Bleekje naast den hof van Dries Otten ter eenre en die van Jan 
 Logen ter andere zijde. 
 6ºeen hof aan Oosten naast die van Jan Volte. 
 Hiermede waren te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 6 Februarij 1790. 
 
 
 Voor Boonen en Moojen Schepenen compareerden Mr. J:H: Apeldoorn als 
Volmagtiger 
 van Vrouwe Alberta Apeldoorn Wed: van den Heer J:C: Huisman in leven onze mede 
 Raadsvriend en van Dnus: D. Huisman, Jufferen Anna Maria Huisman en Cornelia 
 Huisman ingevolge acte van volmagt voor W:H: Raeben Scholtus der Hooge en Vrije 
 HeerlijkheidLoo en Noodschepenen den 8 December 1789 gepasseerd, zo als ons bij lec.. 
 ture is bevonden ad hunc actum gepasseerd te wezen, dan nogh de Heer A: Huisman 
 en Hendrica Mol Ehel:, en verklaarden de eerste Compart: in voorsz: qualiteit en de 
 laatste voor zigh zelfs,op den 13 September1789 in het openbaar te hebben ver.. 
 kogt en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigen.. 
 dom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van. 
 Lucas Coldeweij en Cornelia van Ebbendorp Ehel: een huis en erve met een 
 schuur en plaats aan het Vleeshouwers steegje uitkomende, binnen deze Stad in de 
 Schoemakerstraat naast het huis van de Weduwe van Luijk ter eenre en Peter 
 Geurtzen ter andere zijde, op een verponding zonder stadst: f 4-8-2 ende zulks 
 voor een somma van elfhonderd en vijf en vijftig Gulds: 
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 Aan Peter Janzen en Antje Priester Ehel: een huis op deGrootepoorter Brink 
 op een verponding zonder stadst: f 3-8-2 voor een somma van twee 
 honderd agt en veertig Gulds: 
  
 Aan Gijsbert Mulder en Peternella van Luik Ehel: een huis in de Haver.. 
 straat op een verponding zonder stadsst: f 1-16 ende zulks voor een somma 
 van eenhonderd en ses en sestig Gulds: 
  
 Aan R:J: Apeldoorn en S:A: Bouduijnx Ehel: een hof buiten deze Stad in 
 de touwbaan naast den hof van Koperen ter eenre en Hendrik Janzen 
 ter andere zijde, op een verponding zonder stadsst: f 1-12-: voor een somma 
 van tweehonderd ses en veertig Gulds: 
  
 Aan Benjamin Pennink en zijn Erven een camp lands aan de 
 Zandsteeg met het houtgewas bij Gangolf Janzen in pagt, op een 
 verponding zonder stadsst: in een post van ( f 5-13-) f 2-:-: ende zulks 
 voor zeven honderd agt en dertig Gulds: 
  
 Aan Aaltje Jans Weduwe van Jacob Peelen navolgende perceelen. 
 1ºde voorste en agterste kamers gelegen in Hierden groot ongeveer 
 11 schepels gezaaij, tiendvrij, met derzelver houtgewasch op eene verpon.. 
 ding in ( f 8-5-14) f 3-:-: en aan thins in het Ermelosche boekFol.217 (in 
 f 2-2-1) f 1-:-: ende zulks voor een duizend zes en veertig Gulds: 
 2º5 schepel land, tiendvrij, genaamd de Geerhoek, op een verponding van 
 f 3-:-: en in bovengemelde thins (ad f 2-2-) alhier f :-12-: voor 
 vierhonderd en twaalf Gulds: 
 3ºHet bovenste land naast de Geerhoek, nevens ’t Wolfsgat te zamen 
 ongeveer 8 ½ schepel gezaaij met ’t houtgewasch, zijnde ’t eerste tiendvrij, 
 en het tweede tiendpligtig op een verponding van f 2-:-:, en thins 
 ( in voorsz: f 2-2) f :-10-: voor een somma van driehonderd vier en 
 zeventig Gulds: 
 4ºHet hakje groot 2 schepel land naast de voorste en agterste kamer 
 op een verponding van f :-5-14 voor een somma van een honderd vier 
 en Sestig Gulds: en 
 5ºeen math hooijland op de Oostermehen op de Middelcamp, ’t welk 
 het eene jaar met Hendrik Gerritzen en het andere met 
 Hendrik Ebertzen gehooid word op een verponding van f :-8-: 
 voor twee honder en agt Gulds: 
 
 Aan Wijne Jansen en zijn Erven een campje zaaijland ongeveer 2 schepels in 
 Hierden bij Jan Frankens huis, zijnde tiendvrij op een verponding van f :-19-: 
 ende zulks voor een honderd ses en tagtig Gulds: 
 
 Aan Dries Gerritzen en Lubbertjen Jans Ehel: ende haar Erven een 
 schepen lands genaamd het Akkertjen in Hierden tusschen de erven van 
 den Heer H: van Westervelt ter eenre, en Wouter Janzen ter andere zijde, 
 zijnde tiendvrij, en zonder verponding voor een honderd en tien Gulds: 
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 Van alle welke koopspenningen de Comparanten bekenden voldaan te zijn en 
 daar om geen regt of eigendom daar aan te hebben of behouden, maar in 
 tegendeel met derzelver regten en geregtigheden, lusten, lasten en servi.. 
 tuten overgevende, onder belofte van dezelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1788, het haardstedegeld tot 
 ultº. Junij 1789, straatgeld tot 1º Novr: 1789, nevens de tins over den jare 1789 
 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband, Submissie en re.. 
 nunciatie als na regten.Actum d. 8 Februarij 1790. 
 
 
 Volmagt door Burgem: Schep: ende Raad gepasseerd. 
 Wij Burgemeesteren Schep: ende Raad der Stad Harderwijck doen kond 
 en certificeren, dat wij gevolmagtigd hebben, gelijk wij doen kragt dezes 
 den Commissaris W:L: Herminier te Nijkerk als Administrateur van de 
 Vicarie Apostolorum, waarvan deze Stad de tertien competeerd, om de 
 gebrekkige Pagters van de Landerijen van gemelde Vicarie de agterstallige 
 pagten aftevorderen, en wanneer ’t nodig is door middelen regtens daar toe 
 te noodzaken, alle termijnen daar in te observeren, en die procedures tot de 
 finale en definitive sententie en executie incluis te vervolgen, en daar in 
 te verrigten, wat wij zelfs zouden kunnen of moeten doen, belovende van 
 volle waarde te zullen houden, ’t geen door de Geconstitueerde daar in zal 
 worden gedaan en verrigt, qualificerende hem mede om een of meer in zijn 
 plaats te mogen substitueren, des blijft de Geconstitueerde gehouden te 
 doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 T’ oirkonde etc. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Tijmen Everts Mulder en Jacob 
 Everts Mulder voor zigh en als Volmagtigers van Gerrit Outshoorn en Jacoba Everts 
 MulderEhel: vermogens volmagt voor den Gerechte van den Ambachte van Soeter.. 
 woude op den 6 Februarij 1790, en van Aaltje Everts Mulder vermogens volmagt 
 voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad Haarlem d. 5 Februarij 1790 ge.. 
 passeerd, Beert Everts Mulder, Evert van Buuren en Hijntje Everts Mulder Ehel: 
 en Marrietje Everts Mulder, dewelke verklaarden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Gerritje en Truitje Corcel en haare 
 Even, een kamp lands leggende in de Broeksteeg, tusschen de landen van 
 Bastiaan van Aken, en de Weduwe van Raalte, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers f 1-8-: verders met zijn lusten en lasten regt en gereg.. 
 tigheid, en zulks voor een somma van zeven honderd vijftig Gulds: vrijgeld, 
 waar van Comparanten voor zigh en in voorsz: qualiteiten bekennen voldaan te 
 zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding tot over den jare 1788 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum den 10 Februarij 1790 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Tijmen Everts Mulder en 
 Jacob Everts Mulder voor zigh, en als Volmagtigers van Gerrit Outshoorn en 
 Jacoba Everts Mulder Ehel:, vermogens volmagt voor den Geregte van den 
 Ambachte van Soeterwoude op d. 6 Februarij 1790, en van Aaltje Everts Mulder 
 vermogens volmagt voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad Haarlem op 
 d. 5 Februarij 1790 gepasseerd, Beerd Everts Mulder, Evert van Buuren en 
 Hijntje Everts Mulder Ehel:, en Marietje Everts Mulder, gezamentlijke 
 Kinderen en Erfgenaamen van wijlen Aaltje Tijmens in leven Weduwe van 
 Evert Elberts Mulder, dewelke verklaarden wegens haare nagelatene goederen 
 een schikking en verdeling te hebben gemaakt als volgt. 
 Jacob Mulder zal hebben ’t huis staande in de groote Marktstraat 
 tusschen de huizen van Hendrik van Raalten en Juffrouw Ravensbergen 
 met de daar op zijnde lusten en lasten. 
 Marrietje Mulder is toegedeeld den hof leggende in een steegje aan de 
 Bleek tusschen de hoven van Hendrik Priester en Gerrit Schuurman met zijn 
 lusten en lasten. 
 En zullen de vijf andere Erfgnaamen genieten zodanige contante gelden, 
 spruitende uit de verkoop van een camp lands in de Broeksteeg als ander.. 
 zints, als zij tezamen zijn overeengekomen. 
 Verklarende de Comparanten de voorzeide ervenis en nalatenschap te hebben 
 gescheiden en gedeelt, en een ieder zijn ten deel gevallen effecten te hebben 
 ontfangen, belovende de een den ander te zullen wagten en waren 
 als Magescheids regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 10 Februarij 1790. 
 
 
 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerden Lucas Koldeweij 
 en Cornelia Ebbendorp Ehel:, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan en ten behoeven van Rijer den Grooten en Anna Catharina la Verge 
 Echtel:, en haare Erven, een huis en erve binnen deze Stad in de Schoen.. 
 makerstraat, met de plaats en schuur daar agter in ’t Vleeshouwerssteegje 
 uitkomende, naast ’t huis van de Weduwe van Adam van Luijk ter eenre, 
 en van Peter Geurtzen ter andere zijde, met alle deszelfs regt en gereg.. 
 tigheid op een verponding zonder stadsstuivers f 4-8-2, voords xxxxxxxxx 
 straat-, haardstede-, pomp- en waakgeld, daar op staande, zo en als ’t zelve 
 door Comparanten volgens transport van de Weduwe en Kinderen van Burge.. 
 meester J:C: Huijsman is aangekogt, ende zulks voor een somma van elf 
 honderd vijf en vijftig Gulds:, daar van de Comparanten bekenden 
 voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom daar aan meer 
 te hebben of behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten 
 en waren kommervrij en alle voorpligt de verponding over 1788, haard.. 
 stedegeld tot ultº. Junij 1789, straatgeld tot 1e Maij 1789 incluis, 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum den 11 Februarij 1790. 
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 Voor Apeldoorn en van Erckelens Schepenen compareerde Mr. E:G: 
 Ardesch als Volmagtiger van Jan Lutz, ingevolge volmagt voor de Magistraat 
 der Stad Arnhem den 11 April 1789 ad hunc actum mede gepasseerd, zo als 
 ons bij lecture van dezelve is gebleken, en verklaarde namens zijn gemelde 
 Principaal uit de hand te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan Cnelis Olthuijsen en Johanna van der Kodde Ehel: 
 een hof buiten deze Stad aan Oosten bij den haven, naast den hof van 
 Duvergé, op een verponding van f 1-1-4 zonder stadsstuivers, zo reeds bij Koperen 
 aanvaard is, en zulks voor een somma van een honderd en tien Gulds:, daar 
 van de Compart: namens zijn principaal bekende voldaan te wezen, belo.. 
 vende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt de verponding over 1787 incluis daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband, Submissie en renuntiatie als na regten. 
 Actum den 13 Februarij 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden Hendrik Jekel en 
bezwaar Rubr. Schoemakert Klaasje Hotsen Ehel: dewelke bekenden wegens ontfange medicijnen en eenige 
 pennin. 
straat Fol. 255. gen wel en deugdig schuldig te wezen aan Reinier Reiniers en Cornelia van Dulmen 
 Ehel: en hunne Erven, een somma van vijftig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met een Gulden, en zulks tot de aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor 
 de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, en 
 stellen tot een speciaal onderpand hun huis in de Wevers of Vullerstraat, staande 
 tusschen de huizen van Harmen Janzen ter eenre, en van Rijer den Grooten ter 
andere 
 zijde, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 19 Februarij 1790. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde onze mede Raadsvriend 
 de Heer Lubbertus Bunskerken Weduwnaar en Tugtenaar van wijlen 
 zijn Ehevrouw Gijsje Hulsentop, en heeft ter voldoening aan deze Stads 
 willekeur de tugt verburgt met Reinier Reiniers en Hermanus van Kleef, 
 welke praesent zijnde die borgtogt hebben op zigh genomen, des beloofde 
 de eerste Compart: zijn Borgen te zullen guaranderen, alles onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum d. 22 Februarij 1790. 
 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen loofden en wierenBorgen als 
 voorvanks regt is Gerrit van Luijk en Bartus Volten voor ’t erf 
 en sterfhuis van Jannetje Cobes, des beloofde Gijsbert Mulder voor zigh 
 en als caverende voor de mede Erfgenaamen van gemelde Overledene, met 
 naamen Gijsbertje Cobes getrouwt aan Hendrik ter Maat, en Gerritje 
 Cobes getrouwt aan Claas ter Maat, zijn voorsz: Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is, onder Submissie als na regten. Actum den 
 25 Februarij 1790. 
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Lucas Masen en 
 Elisabeth Willems Bannink Ehel:, dewelke verklaarden te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, Hijmen Dirkzen wonende 
 te Vasen, om van Jannes van Laar, wonende te Epe aan den Emster enk, 
 aftevorderen rekening en verandwoordig van de door wijlen zijn Vader gehoude 
 administratie over eenige goederen van de Comparanten, en de onder hem  
 berustende papieren overtenemen, en dat alles in order bevindende, 
 daarvoor te quiteren, en hem te dechargeren en ontslaan, voords 
 eenig hooij en zaaijland van de Comparanten gelegen onder Epe voornoemd 
 te verkopen, de koopspenningen te ontfangen, daar voor te quiteren, en 
 ’t zelve te transporteren en waring te beloven, nodige betalingen te 
 doen, en verders te verrigten, wat Comparanten zelfs praesent zijnde 
 zouden kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, zo willen Comparanten 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 den 25 Februarij 1790. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerde Johanna Dijkhuisen 
 Huisvrouw van Nicolaas Vorster, zijnde in dezen geädsisteerd met de Heer 
 Paulus Moojen als haaren hiertoe gekoren Momber, en verklaarde in 
 optima ac amplissima forma juris te constitueren en volmagtig te 
 maken, zulks doende kragt dezes, haaren gezeiden Eheman Nicolaas Vorster, 
 ten einde om alle haare zaaken zo in als buiten regten hebbende en 
 verkrijgende waartenemen, gereede en ongereede goederen te verkopen het 
 zij publiecq of uit de hand, de verkogte na costume locaal te cederen, koops 
 en alle andere penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, en zelve 
 declaratoiren tot roijementen te passeren, in cas van transport voor 
 devictie of waarschap des Comparantes persoon en goederen te verbinden, de 
 ongereede goederen te mogen bezwaren en verbinden, in en omtrent alle zaaken 
 te mogen transigeren en accorderen, en wijders in ’t generaal alles te doen, wat de 
 Comparante zelve praesentzijnde eenigzints zoude kunnen mogen en moeten doen  
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum Harderwijck d. 1 Maart 1790. 
 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerden Jan Priester en 
 Hermanus van Kleef, dewelke verklaarden opgenomen te hebben een hagen 
 leggende buiten deze Stad aan de Bremerbos, en dezelve waardig te schatten 
 een somma van twee honderd Gulden, als mede nogh een kamp land leg.. 
 gende in Hierden, en dezelve te waarderen op vier honderd vijfentwintig 
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 Gulden, dus te zamen ses honderd vijf en twintig Gulden, beide toebehoord 
 hebbende aan onzen mede Raadsvriend de Heer Lubbertus Bunskerken, en 
 zijn overledene Ehevrouw Gijsje Hulsentop, verklarende dezelve in alle opregt.. 
 heid en na hun beste weten te hebben getaxeerd, ’t geen zij voor ons met 
 solemnelen eede hebben bevestigd. Actum den 3 Maart 1790. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Mejuffrouw Johanna 
 Everarda van Bommel, Weduwe van wijlen de Heer Predikant S: Wesseling, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren 
 en magtig te maken, kragt dezes, de Heer Isaac Antonij Soetens Koopman 
 te Amsterdam, ten einde om alle hare Comparantes zaaken in de Provintie 
 van Holland waartenemen, ongereede goederen en obligatien te verkopen, 
 transporteren, belofte van waring te doen, penningen te ontfangen, en 
 daar voor te quiteren, en wijders te doen en laten geschieden, hetgeen 
 de natuur der zake vereisschen, en Comparante zelfs 
 praesent zijnde, zoude kunnen of moeten doen, met magt van substi.. 
 tutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na regten, mids Geconstuitueerde van zijn verrigting 
 zal doen behoorlijke bewijs, rekening en reliqua. Actum den 10 Maart 
 1790. 
 
 
 Voor Boonen en Apeldoorn Schepenen compareerde Johan Erenst 
 Diderich Wielking geboren te Deuren in ’t Ampt Sleutelenburg, dogh 
 alhier woonagtig, dewelke verklaarde niet voornemens te zijn weder na 
 zijn geboorteplaats te gaan, en uit dien hoofden den boedel van zijn Vader 
 Jan Hendrik Wolraad Wielking, welke op hem zou moeten vererven, 
 overtelaten aan zijn Zuster Sophia Leonora Wielking, zonder eenig regt 
 daar op te behouden of praetenderen, in valle ’t mogte gebeuren, dat hij 
 weder aldaar kwam, verklarende zijn Ehevrouw Niese Hendriks mede 
 hier tegenwoordig daar mede volkomen genoegen te nemen, en zulks te 
 approberen, en renuntierende beide Comparanten van alle exceptien, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum den 13 Maart 1790 
 
 
 Voor Boonen en van Cooth Schepenen compareerde Mr. J:H: Apeldoorn 
 als Volmagtiger van Vrouwe Alberta Apeldoorn Wede. van de Heer J:G: 
 Huisman, in leven onzen mede Raadsvriend, van Dus: D: Huisman, 
 Jufferen Anna Maria Huisman en Cornelia Huisman, ingevolge acte  
 van volmagt voor W:H: Ruber, Scoltis der hoge en vrije Heerlijkheid 
 ’t Loo, en Noodschepenen den 8 December 1789 gepasseerd, zo als ons 
 bij lecture van dezelve ad hunc actum is gebleken gepasseerd te 
 wezen, dan nogh A: Huisman en Hendrica Mol Ehel:, en verklaarden 
 de eerste Compart: in voorsz: qualiteit, en de laatste voor zigh zelfs, op den 
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 15 September 1789 in ’t openbaar te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven van Gijsbert 
 Knipschaar en Geertje Logen Ehel:, een camp lands met zijn houtgewasch 
 aan de Lijksteeg en van agteren aan de Zandsteeg uitkomende op een 
 verponding behalven de stadsstuivers van f 3-13-: zijnde afgedeeld van 
 een post ad f 5-13--: ende zulks voor een somma van dertien honderd 
 een en zestig Guldens, daarvan de Comparanten in haar voorsz: 
 qualiteiten bekenden voldaan te zijn, en daarom geen regt of 
 eigendom daar aan meer te hebben of te behouden, belovende over 
 zulks voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij en alle 
 voorpligt de verponding over 1788 incluis daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten, en  
 met renuntiatie van alle exceptien.Actum d. 13 Maart 1790. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Arent Hendrikzen 
 en Gerrit Rijerzen, dewelke verklaarden, dat ’t erf Stoetenburg leggende 
 in Hierden met deszelfs onderhoorige landerijen en houtgewasschen, 
 toebehorende aan den Heer Mr. J:C:F: de Vries en Vrouwe M: van Wes.. 
 tervelt Ehel:, zedert hunne op den 9 Maij 1789 gedane verklaring van 
 taxatie niet is verminderd, maar dat zij ’t zelve nogh zo veel waar.. 
 dig schatten, als toentertijd, hebbende zij tot staving der waarheid zulks 
 voor ons met solemnelen eede bevestigd.Actum den 15 Maart 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerden Juffer H:J: Marti.. 
 nius als mede Doctor J:J: Elsevier en Vrouwe P:J: Martinius Ehel: en ver.. 
 klaarden op den 21 December 1789 in het openbaar in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transpor.. 
 teren aan Mattheus Huijgen en Gijsberta Geertruij Brouwer Ehel: een hof 
 gelegen buiten deze Stad aan de Engsteeg naast de hof van Eijbertus Apeldoorn 
 ter eenre en van de Heijdendal ter andere zijde, op een verponding van 
 f :-14-14, behalven de stadsstuivers, ende zulks voor een somma van twee 
 honderd een en zeventig Gulden, daarvan Comparanten bekenden voldaan 
 te wezen, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren kom.. 
 mervrij en alle voorpligt de verponding over 1788 incluis daar van aftedoen, 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten.Actum 
 den 16 Maart 1790. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Teuntje Spittaal Weduwe 
 en Boedelhoudersche van Gerrit Priester, en verklaarde in ’t openbaar op den 
 26 September 1789 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten behoeven van de Heer A: Apeldoorn en zijne Erven 
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 een hof buiten deze Stad buiten de Smeepoort, schietende aan den hof 
 van Willem Roest en het land van Duvergé op een jaarlijksche verponding 
 zonder stadstr: f :-14-4, voords met zijn lusten en lasten en servituten, ende 
 zulks voor een somma van een honderd en vijf en zeventig Gulds:, waarvan 
 de Comparante bekend voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom 
 daar aan meer te behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1788 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum den 18 Maart 1790. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Teuntje Spittaal Weduwe 
 en Boedelhoudersche van Gerrit Priester, en verklaarde in ’t openbaar op den 
 26 September 1789 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten behoeven van Gosen Evertsen en Grietje Kraals 
 Ehel: een huiis en erve binnen deze Stad staande in de Vehestraat, naast 
 het huis van Peter van Nunspeet ter eenre, en het huis van Gijsbert  
 Knipscheer ter andere zijde met een plaats en schuur aan de wal uitko.. 
 mende, op een ordinaire verponding van f 4-11-6, voords met zijn lusten 
 lasten en servituten daar op staande, ende zulks voor een somma van 
 een duisend tweehonderd en zeventien Guldens, waar van de Comparante 
 bekend voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom daar aan 
 meer te hebben of te behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1788 
 en heerdstedegeld tot ultº. Junij 1789 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 18 Maart 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerden Juffer Geertruij Heurdt 
 als Eigenaarsche en Vrouwe Christina Bondam als Wede: en getugtigde 
 Boedelhoudersche van wijlen de Heer Jacob Botter Heurdt, beide geädsisteerd 
 met de Heer Samuel Heshusius, en verklaarden kragt dezes te qualificeren 
 en volmagt te maken de Heeren en Mrs: E:J: en J:F: Ammon sampt en 
 ieder in ’t bijzonder, ten einde aan de respective Kopers van het erve 
 en goed Neijensteijn, als mede van ’t erve en goed Keppels en Rieselenbergs 
 hoff genaamd, midsgaders een camp tabaksland aan de Musschenberg, 
 alle onder de jurisdictie der Stad Arnhem gelegen, conform de publieque 
 verkoping van d. 1 Febr. 1790, en conditien daar van zijnde, tegens ontfangst 
 der koopspenningen behoorlijk transport te doen naar costume locaal 
 waar en waarschap te beloven, onder verband van der Comparanten Personen 
 en goederen de pagten intevorderen, optebeuren, en met dezelve na bevind 
 va zaaken te liquideren en te sluiten. 
 Alles met magt van substitutie ’t zij van een of meer Personen, zo generaal 
 als speciaal tot ’t een of ander van beide Comparanten, onder belofte van 
 ratihabitie, indemniteit, en Submissie als na regten.  
 Actum Harderwijck d. 29 Maart 1790  
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 (Schepenen) 
 Voor van Cooth en van Erckelens \/compareerde Jonvrouwe Geertruijd 
 Heurdt in dezen geädsisteerd met de Heer F:X: Sasse, en verklaarde kragt 
 dezes volmagt te maken de Heer J: van Ommeren Secretaris van 
 Lienden, om deszelfs verkogte aandelen in den tiend, den Estvelter 
 tiend genaamd, onder Hien of Doijeweerd gelegen, tegens ontfangst 
 der koopspenningen aan de respective Koper of Kopers na costume 
 locaal te transporteren, en namens Compare: onder verband van 
 haar Persoon en goederen wahr en waarschap te praesteren, en in 
 dezen te observeren, dat geöbserveerd moet worden, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit. Actum Harderwijck d. 19 Maart 1790. 
 
 
 Voor van Westervelt en Moojen Schepenen compareerden Elbert Aalten en 
 Arent Hendrikzen beide geërfde opgezetenen in de vrijheid dezer Stad, en van 
 competenten ouderdom, dewelke na voorgaande authorisatie van de Heeren van 
 de Magistraat bij appointement van d. 8 Maart 1790 verleend, ter instantie van 
 Mr. H:J: Ardesch Ontfanger der verponding dezer Stad en Schependom, in 
 oogenschijn te hebben genomen en nagegaan ’t erve en goed den grooten 
 Duijnen in de vrijheid van Hierden gelegen en thans bij de Weduwe van 
 Cornelis Peterzen in pagt gebruikt wordende, en ’t zelve gewaardeert op 
 volgende wijze. 
 1º. Het huis, hof, berg, schuuren en opgaande boomen met ’t campje 
  daar naast aangelegen van Jacob Dirkzen voor eenige jaaren aange.. 
 kogt met ’t heghout daarom heen te zamen   f2600-:-: 
 2º. een camp zaaijland de groote camp zijnde 
  tiendvrij groot zeven mud  f3600-:-: 
 3De bredde mede tiendvrij groot drie mudden f 900-:-: 
 4De geele brink groot twee mud, waarvan een  
  schepel tiendvrij  f950-:-: 
 5De helfte van de oude camp groot ses schepel 
  tiendpligtig  f 700-:-: 
 6al ’t hegholt om ’t zaaijland  f 1100-:-: 
 7Een camp hooijland groot drie math op de Oostermeen 
  en drie math de hofstee op  f3000-:-: 
 8een half math van Rende Jacobs   
 9het Tonscher campje f600-:-: 
  f 13.675-:-:  
 makende te zamen een somma van dertien duisend seshonderd vijf en zeventig 
 Gulds:, en blijvende hier van uitbescheiden alle de hooij en wijlanden onder 
 voorsz:Erve gehorende, dogh die op Veluwen in den Ampte van Errmelo, Buurschap 
 Hoophuisen zijn gelegen, verklarende de Comparanten ten deze haar aestimatie 
 in alle opregtigheid en na haar beste kennis en wetenschap te hebben 
 gedaan, en hebben dezelve vervolgens na voorgaande praeävisatie des eeds 
 en straffe des meineeds met solemnelen eede bevestigd. Actum d. 22 Maart 
 1790.  
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 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerden Michaël 
 Adriaan Klinkhamer en Gerrit Berdzen, welke loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is voor her erf en sterfhuis van Aaltjen Brands in 
 leven Huisvrouw van Gerrit van Nederrijn, des beloofden Evert Brands en 
 Gerrit van Nederrijn, als Erfgenaamen van wijlen voorñ: Aaltjen Brands 
 deze hunn Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 ActumHarderwijck den 23 Maart 1790. 
 
 
  
Geregistreerd ten prothocolle Voor Apeldoorn en Schot Schepenen compareerde Mr. Hendrik Johan Ardesch 
van bezwaar Rubr: Lande.. Ontfanger der verponding en het geene hem gedurende zijnen ontfank te beuren 
rijen en Erven van ‘t erve ende te innen mogte opgeleid worden met den aankleven van dien, in en over deze 
van B:J:W: van Westervelt Stad en Schependom, en heeft neffens zijn Huisvrouw Jacomina Johanna de Meester 
rondsom met den Duijnen in dezen geässisteerd met haaren voornoemde man als haaren wettigen Momber, 
Fol. 404 onverkort en ongepraejudicieerd ’t stilzwijgendehijpotheek volgens des Lands 
 en Zuartiers resolutien, en anderzints den alingen Zuartiere en den 
 Ontfanger Generaal in de goederen van de subalterne ontfangeren competerende, 
 voor de trouwe bedieninge van den voornoemden geheele ontfank, ende voor 
 alle haar schuldige restanten, dewelke zij alrede hebben of namaals gedurende 
 derzelver ontfang ten comptoire van den Ontfanger Generaal dezes Veluwschen 
 Zuartiers mogte komenverschuldte worden, verbonden haar Personen en 
 goederen, ’t zij gereed of ongereed en tot een speciaal onderpand gesteld haar 
 erve en goed den hoogen Duijnen genaamd, zo ver in het Schependom dezer 
 Stad in Hierden is gelegen, bij de Wed. Cornelis Peterzen in pagt, en bij mage.. 
 scheid, over 2e Comparantes ouderlijke boedel den 21 Maij 1788 opgerigt aan 
 haar is toegedeeld, zonder onderscheid wat eerst of laast aangeslagen of verkogt 
 word, latende ’t zelve tot keur en believen van den Zuartiere of Ontfanger  
 Generaal paratelijk te mogen executeren dezelve tot dien einde na 
 Stad regten verwillekeurende, verbindende ende submitterende namentlijk 
 ’t gereede en ongereede bij aanhering en in specie mede alle ander executien, 
 zo alrede bij den Zuartiere tot inning van voorsz: middelen geärrsteerd zijn, 
 als reële verkoping van goederen, zenden van Executeuren, en verdubbeling 
 van dezelve of anderzints die al nogh hier na geärresteerd en beraamd mogten 
 worden, om de eene of andere perceelen van voorsz: erve voor ofte na of te zamen 
 te gelijk na welgevallen en believen van den welgemelte Zuartier of 
 Ontfanger Generaal te mogen gebruiken ende vervolgen tot die volle 
 betaling toe, bekennende de Comparanten van de kragt dezer speciale verband 
 en verwillekeuring geïnformeerd te zijn, namentlijk dat met niet behoeft 
 te gebruiken eenige ingangen regtens, maar met de werkelijke executie 
 na standregten begint, of met reële verkoping van gereede of ongereede goederen, 
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 zonder eenige ingangen of gebruik na Land of Stadregten, of met toezending 
 van Executeuren en verdubbeling derzelve volgens Zuartiers resolutie genome 
 of nogh te nemen, ende dit alles als voorsz: ’t eene voor of ’t andere na of alle te 
 gelijk tot keur en optie van den welgemelte Zuartiere of Ontfanger Generaal 
 zonder onderscheid of aan eenige order verbonden te zijn, ende zulks om daar 
 aan te verhalen allen agterstand, hinder en schade, als meergemelte 
 Zuartiere of Ontfanger Generaal ter cause van de voorsz: ontfank en 
 derzelver bediening zoude mogen komen te lijden, renuntierende tot dien 
 einde de Comparanten van alle exceptien, beneficien en privilegien 
 regtens dezes contrarierende, submitterende alle quaestien ter cause 
 van den voorsz: ontfang, of ontfangene of uitgegevene penningen of daarop 
 te volgen executie, maniere en vervolg van dien tusschen de meergemelte 
 Zuartiere of den Ontfanger Generaal en de Comparanten vallende, zampt 
 en een ieder in ’t bijzonder de judicature en kennisse van de Ed:Mog: Heeren 
 Ordinaris Gedeputeerden, omme daain al, onverandert de judicature Haar 
 Ed: Mog: alleen competerende finalijken, zonder provocatie, appel, revisie 
 of anderzints te mogen erkennen, met belofte ’t zelve gewijsde te zullen 
 nakomen en agtervolgen gelijk een sententie bij den hoogsten appella.. 
 tions gerigte gewezen, tot dien en alle andere eindens submitterende 
 haar Personen en goederen die judicature van de Ed: Hove van Gelderland 
 ende alle andere Heeren Hoven, Rigteren ende Gerichten, met nogmalige 
 beloften ten allen tijden op gezinnen van den welgemelte Heeren 
 Gedeputeerden of Ontfanger Generaal nadere of andere borgtogt te stellen. 
 Actum den 24 Maart 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Boon van Voorst en 
van bezwaar Rubr. Vijhe.. Jannetje Walters Ehel:, dewelke bekenden wel en deugdig schuldig te wezen aan 
straat Fol. 73 den Heer A:P: van Westervelt en Vrouwe A:M: Jordens Ehel: en hunne Erven, 
 de somma van twee duisend Guldens, wegens van tijd tot tijd geschoote penningen 
 tot ’t doen van hunne negotie, dewelke Comparante aannemen zo spoedig te 
 zullen restitueren, als hun maar immers doenlijk is. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis schuur en erve staande en 
 gelegen binnen deze Stad in de Vijhestraat, hebbende aan de eene zijde de 
 gemeene straat, en aan de andere zijde een huis van de Scholarchie bewoond 
 door den Rector de Rooij, verders ex superabundanti nogh bij parate executie 
 en aanhering verwillekeurende, na informatie van verwillekeurings regten, 
 alle hunne gereede goederen niets daar van uitgezondert, om daar aan alle 
 schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien in specie die 
 van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten.Actum den 
 30 Maart 1790. 



109 
 

ORAH-156  1790 fol.054vso 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Peter Geurtzen 
 en Marrietje Klok Ehel: en verklaarden op den 26 Maart 1790 in het 
 openbaar te hebben verkogt, en over zulks te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten behoeven van Jan 
 Kemper en zijne Erven, een huis staande binnen deze Stad in de 
 Rabbenstraat naast het huis van Evert Janzen ter eenre, en van Harmen 
 Tapper ter ander zijde, doende in verponding zonder stadsstuivers f 1-2-6 
 straatgeld f :-15-: ende zulks voor een somma van drie honderd zeven en 
 zestig Guldens, waarvan de Comparanten bekenden voldaan te wezen, 
 en daarom geen regt of eigendom daar aan meer te hebben of te behouden, 
 belovende overzulks voorsz: perceel te wagten, waaren, kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding over 1788, straatgeld tot 1º. Maij 1790, 
 haardstedegeld tot ultº. Junij 1790 daar van aftedoen als erfkoopsregt is, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum den 30 Maart 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerden Hendrik 
van bezwaar Rubr. Vijhe.. Trippelaar en Elisabeth Jacobs Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome 
straatFol. 65 en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Philippus 
 Siges en Amelia Gallois Ehel: en hunne Erven, de somma van vijfhonderd 
 Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie 
 en een halve Gulden van ieder honderd, waar van ’t eerste zal versche.. 
 nen zijn heden over een jaar, en zo vervolgens tot de volkomen aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men 
 ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis, thans door hun 
 aangekogt, staande in de Gevangenstraat, hebbende aan de eene zijde 
 de gemeenestraat, en aan de ander zijde een huisje van de Stad bewoond 
 bij Peter Olthuisen, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuncierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten. Actum d. 31 Maart 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerden Gosen Evertzen en Grietje  
van bezwaar Rubr. Vijhestraat Kraals Ehel: dewelke bekenden wegens opgenomene en ter leen ontfange penningen 
Fol. 64 fso wel en deugdig schuldig te wezen aan onzen mede Raadsvriend den Heer Lubbertus 
 Bunskerken en zijne Erven een somma van ses 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 zo vervolgens tot de volkome 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men 
 ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Compartn: hunne Personen en goederen, en stellen 
 tot een speciaal onderpandhun huis en erve staande en gelegen binnen deze 
 Stad in de Vijhestraattusschen de huizen van Peter van Nunspeet en Gijsbert 
 Knipschaar, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renun.. 
 tierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten. Actum d. 29 Maart 1790. 
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 Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerde A:F:R:E: van Haersolte 
 die bij deze verklaard, dat alle de gedaane koopen der goederen in 1789 in den 
 Ampte van Epe door hem geschied zijn wel en dugtig, zonder eenige simulatie 
 of reserve als in de actens van transport of cessie staan geëxprimeerd, en 
 na voorgaande praeadvisatie der eed en zwaare straffe der meineed heeft 
 Comparant zulks met solemneelen eede bevestigt.Actum Harderwijck 
 den 5 April 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Erckelens Schepenen compareerde de HoogWelGeb: 
 Vrouwe E:S:C: van Hoëvel Douairiere en boedelhoudersche van den 
 HWGeb: Heer Willem Harmen van Broeckhuijsen als Moeder en legitime 
 Voogdesse van haar agt Kinderen alle minderjaarig, bij gem: Heer W:H: 
 Broeckhuijsen in echt verwekt, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken, kragt dezes, de 
 Heer en Mr. Johan Jacobson Burgemeester der Stad Deventer, ten einde 
 om ter zake van het overlijden van de HoogW: M:E: op ten Berg in leven 
 Douairiere van de Heer Jan Otto van Broeckhuisen tot den Sonnenberg 
 en namens Comparante pq. haar persoon te repraesenteren, en met en 
 benevens de andere naaste Vrienden den boedel onder beneficie van inven.. 
 taris te aanvaarden, en daaromtrent alles te doen en verrigten ’t geen 
 Comparante zelfs praesent zijnde zoude kunnen of moeten doen, 
 en het geen na stijle locaal zal worden vereischt, alles met magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, caeterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en Submissie als 
 na regten.Actum den 6 April 1790. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Arent de Wilde geërfde 
 Burger binnen deze Stad, en verklaarde zigh te stellen tot Borge voor 
 zodane arrest als op heden ter instantie van Mr. E:G: Ardesch als 
 Procurator Fisci dezer Sad op de Persoon van Jan Hanniszen praetenselijk 
 is ondernomen, ten einde om ten regten te staan, en het gewijsde te 
 voldoen, onder verband en Submissie als na regten. Actum den 10 
 April 1790. 
 
 
 Voor de Vries en Erckelens Schepenen compareerden Reinier Reiniers en 
 Cornelia van Dulmen Ehel:,dewelke verklaarden, dat de brief van Maria 
 Sophia Wium Weduwe Js.Js. Reiniers, gedateerd Cabo de Goede Hoop te 
Stellenbosch 
 den 30 Januarij 1780, waar bij gemelde Weduwe communicatie geeft van de 
 dood van haar Man aan de eerste Comparant is geäddresseerd geweest,ten einde 
 aan hun Comparanten kennis van ’t gemelde overlijden te doen geworden, 
 aannemende, wanneer zulks rerequireerd mogt worden, ’t zelve met eede 
 te willen sterken. Actum den 16 April 1790. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerde Cornelis Koning 
van bezwaar Rubr. Hoven zijnde ingevolge appointement d.d. 13 Februarij 1789 door de Heeren van de 
voor de Luttekepoort Fol.48 Magistraat dezer Stad tot ’t negotieren van penningen geäuthoriseerd, en 
 verklaarde wegens opgenome gelden wel en deugdig te wezen aan onzen 
 (en zijne Erven) 
 mede Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken \/ de somma van drie 
 honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met 
 drie en een halve Gulden van ieder honderd, waar van ’t eerste zal ver.. 
 schenen zijn heden over een jaar, en zo vervolgens tot de volkome aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men 
 ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparant zijn persoon en goederen, stellende 
 tot een speciaal onderpand zijn hof, leggende buiten de Smeepoort in 
 de touwbaan, aan de linkerhand van de weg, naast den hof van de 
 Pedel van Beek ter eenre, en ’t gemeene gangetje ter andere zijde, om 
 daar aan alle schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 13 April 1790. 
 
 
 Voor Bunskerken en Schot Schepenen compareerde Gerrit van Dijk, en 
 verklaarde op den 26 September 1789 in het openbaar te hebben verkogt, en 
 overzulks te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten behoeven van den Heer en Mr. E:J: Ammon en Vrouwe H: Pannecoeck Ehel: 
 en haare Erven, een huis en erve staande in de Vehestraat naast het huis van 
 Heer en Vrouw Koperen ter eenre, en het straatjen ter andere zijde, binnen  
 deze Stad, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 2-13-2 
 ende zulks voor een somma van zes honderd en zeven en dertig Gulds:, waar 
 van de Compart: bekend voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom 
 daar aan meer te hebben, belovende overzulks voorsz: perceel te zullen wagten 
 en waaren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 1788, 
 heerdstedegeld tot ultº. Junij 1789, straatgeld tot 1º. Novemb: 1789 daar van 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 19 April 1790. 
 
 
 Voor Schot en moojen Schepenen compareerden Peter Rikerzen en Jannetje Aars, 
 Ehel:, dewelke verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig 
 huwelijk, als der Comparanten Dogter Aartje Peters voornemens is integaan, en 
 na kerkenorder te voltrekken met Cornelis Helmigzen, hetzelve met hunne 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij 
 Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken, ofte zo nodig bij Predikanten 
 binnen de Stad Amsterdam, of elders daar ’t gerequireerd word, moge worden 
 gerespecteerd, en geconsidereerd als of de Comparanten in persoon bij de inteke.. 
 ning en voltrekking tegenwoordig waren, belovende ’t zelve van waarde te zullen 
 houden,Actum d. 21 April 1790. 
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 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer S: Heshusius 
 te kennen gevende, dat hij in qualiteit als Volmagtiger van Juffer Mariane 
 Brians, de Heer Sam: Ant: Moliere en Vrouwe Maria Brians, en van 
 Vrouwe Anna Brians Wed: Louis Antoine Rondeau, de Heer Pieter 
 Isaac Mengelet en Vrouwe Henriette Brians Ehel:, deze laastgem: caveren.. 
 de en instaande voor Henriette Tabuteau en Gideon Tabuteau, naaste 
 Vrienden en Erfgenaamen van wijlen Vrouwe Anna Brians Douairière 
 P. Massuet, dezes laastgemeltes boedel, ingevolge acte den 14 Januarij 1790 
 voor de Magistraat dezer Stad gepasseerd, alhier vertoond en gelezen, hadde 
 aanvaard onder beneficie van inventaris, en al nu in die voorzeide qualiteit 
 declareert dien boedel pure kragt ende mids dezen te aanvaarden 
 en ter voldoening dezer Stads willekeur tot Borgen te stellen Reiniers 
 Reiniers en Gerrit van Nijendal, dewelke Borgen mede comparerende 
 verklaarden te doen een voorvank als regt is, en loofden alle bewijzelijke 
 schuld te betalen, en vervolgens te voldoen al het gene iemand in genere 
 op ’t sterfhuis te spreken heeft. 
 Des beloofde de Compart: namens zijne Principalen deze Borgen te zullen 
 indemniseren, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 23 April 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerden Warner IJsendoorn 
 en Megtelt Timmer Ehel: welke verklaarden uit de hand te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten behoeven van Rutger van Werven en Geertjen 
 van de Poll Ehel: en haare Erven, een huis en erve zijnde een bakkerij 
 staande en gelegen binnen deze Stad, in de Hoogstraat bij de groote poort, 
 naast ’t huis van Jan Volten ter eenre, en het straatje dat na de Vullers 
 brink schiet ter andere zijde, voor een somma van twee duizend Gulds:, 
 van welke koopspenningen de Comparanten bekenden ten vollen voldaan 
 en betaald te zijn, doende dit perceel in ordinarisjaarlijksche verpon.. 
 ding f 3-3-12, straatgeld f 2-:-:, belovende overzulks voorsz: perceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 
 den jare 1788, straatgeld tot 1º. Maij 1790, en het heerdstedegeldtot 
 ultº. Junij 1789 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, alles onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum Harderwijck d. 26 April 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor de Meester en Moojen Schepenen compareerden Rutger van Werven 
bezwaar Rubr. de Hoogstraat en Geertje van de Poll Ehel:, welke bekenden wegens opgenomene en ter 
Fol. 186 leen ontfange penningen opregt en deugdig schuldig te wezen aan onzen 
 mede Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken en zijne Erven, een somma 
 van veertien honderdGuldens ad 20 st. ’t stuk, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, en daar mede 
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 te continueren tot de volle aflossche van ’t capitaal toe, welke alle jaaren 
 op de verschijsdag ( waarvan heden over een jaar de eerste zal zijn verschenen) zal 
 kunnen en mogen geschieden, mids men ’t elkanderen drie maanden bevorens 
 opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 stellende tot meerder securiteit haar huis en erve zijnde een bakkerij, 
 staande binnen deze Stad in de Hoogstraat bij de Groote poort, naast ’t huis 
 van Jan Volten ter eenre, en het straatje dat na de Vullers Brink toe 
 schiet ter ander zijde, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 28 April 1790. 
 
 
 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer Gerrit 
 Knoop Conrector der latijnse scholen alhier en Juffrouwen Margareta Knoop, 
 en Regina Knoop, dewelke verklaarden te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes, den Heer Mr. Jacob Pos, practicerend Advocaat te Middelburg 
 om namens Comparanten optenemen en aftehoren de rekening, welke de Heer Carel 
 Coenraad Rijtz als Executeur van den boedel van wijlen haar Broeder Daniel Knoop, 
 te Middelburg voornoemd overleden, gehouden is aan Comparanten, als Erfgenaamen 
 van wijlen gemelde haar Broeder, te doen, die rekening in order bevindende te appro.. 
 beren, en sluiten, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, en verders 
 alles te verrigten wat Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen 
 en moeten doen, belovende ’tzelve van volle waarde te zullen houden, en schoon 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo willen Comparanten 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 den 30 April 1790. 
 
 
 Voor de Vries en Bunskerken Schepenen compareerden onze mede Raads.. 
 vriend de Heer H: van Westervelt en Vrouwe A:J: van Westervelt douairière 
 van Westervelt, dewelke verklaarden op den 14 November 1789 in ’t openbaar te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in 
 vollen eigendom overtegeven aan Jan Hendrik Bakker en Wilhelmina Prijs 
 Ehel:, en hunne Erven, een hof gelegen buiten deze Stad buiten de Smeepoort 
 in de Touwbaan aan de linkerhand van de weg, op de hoek van een steegje 
 naast den hof van Hendrik van Essen, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers f 1-11-14, voords met zijn lusten en lasten, regt en gereg.. 
 tigheden, en zulks voor een somma van vijfhonderd en vijftig Gulds:, waar 
 van de Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsz: hof te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot 
 over den jare 1787 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum den 30 April 1790. 
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 Voor de Vries en Bunskerken Schepenen compareerden onze mede Raads.. 
 vriend de Heer H: van Westervelt en Vrouwe A:J: van Westervelt Douairière 
 van Westervelt, dewelke verklaarden op den 14 November 1789 in ’t openbaar 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan den Heer Franciscus Martinius 
 en zijne Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad 
 in de Donkerstraat, op de hoek van de korte kerksteeg, naast ’t huis van den 
 Heer S: Heshusius, met de schuur daar agter, doende in ordinaris verpon.. 
 ding zonder stadsstuivers f 10-1-14, straatgeld f 4-15, en voords met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheden, en zulks vooor een somma 
 van drie duizend vijf honderd zeven en negentig Guldens, van welke 
 koopspenningen de Comparanten bekennen ontfangen te hebben de 
 somma van een duizend zeven honderd zeven en negentig Guldens, zul.. 
 lende de overigen agttien honderd Gulds: door den Koper op interest gehol.. 
 den worden, en ingevolge de conditien van verkoop daar voor door hem 
 een obligatie ten behoeven van Comparanten gepasseerd worden, onder 
 speciaal verband van ’t bovengemelde huis, belovende zij ’t zelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over 
 den jare 1787 incluis, ’t straatgeld tot Maij 1789, en ’t haardstedegeld 
 tot Julij 1789 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten. Actum den 1 Maij 1790. 
 
 
Geregistreerd ten protho.. Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer 
colle van bezwaar Rubr. Franciscus Martinius, dewelke bekende wel en deugdig schuldig te wezen 
DonkerstraatFol. 19 aan onzen mede Raadsvriend den Heer H: van Westervelt en Vrouwe A:J: van 
 Westervelt Douairière van Westervelt en haare Erven, de somma van agttien 
 honderd Gulds: wegens de restant der koopspenningen van een huis en erve 
 met een schuur daar agter, staande in de Donkerstraat, op de hoek van de korte 
 kerksteeg naast ’t huis van den Heer S: Heshusius, door Compart: op den 14 
 November 1789 gekogt, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met drie Gulds: van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn 
 heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche toe, waar van de opzage 
 aan een van beide zijden drie maanden voor de vervaltijd zal mogen geschieden, 
 dogh ingevolge conditien van verkoop van de kant van geldschieteren niet 
 eer dan over vier jaaren, en dus drie maanden voor de vervaltijd in ’t jaar 
 1794. 
 Tot nakoming dezes verbind Compart: zijn persoon en goederen, en 
 stelt tot speciaal onderpand ’t bovengemelde aangekogte huis 
 schuur en erve, om daar aan alle schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 1 Maij 1790. 
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 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is Willem van Zuuk en Dirk Wouters voor 
 het erf en sterfhuis van Hendrikje de Groot Weduwe Rende Peters, 
 des beloofden Peter Rende, Gerritje Rende, Jan van Essen namens zijn 
 Vrouw Jannetje Rende, en mede benevens Evert Janzen in qualiteit als 
 Voogden van Roelof, zoon van Jan Roelofzen bij wijlen Willemijntje Rende 
 ehelijk verwekt, te zamen Erfgenaamen van wijlen gemelde Weduwe 
 Peter Rende, hunne voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum den 4 Maij 1790. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Rikert Jan Apeldoorn 
 van competente ouderdom, dewelke ter requisitie en verzoeke van Gijsbertje 
 Elbertsham laast Weduwe van Jan Brunissen verklaard en gedeponeerd heeft, 
 waar en waaragtig te zijn dat ’t document sub.Nº.3 bij ’t antwoord in 
 de procedure van den bovengenoemden Gijsbertje Elbertsham c. Evert Duvergé 
 door den gemelden Evert Duvergé)  
 bij ’t antwoord geappliceerd, en welk document thans in judicio berustend is, 
 ’t zelfde handschrift niet is, dat Evert Duvergé in zijn zak gestoken heeft, 
 en heeft ’t navolgende voor reden van wetenschap gegeven, omdat op ‘t 
 originele handschrift door den gemelden Evert Duvergé in zijn zak gestoken, 
 in margine nogh eenige woorden gestaan hebben, welke niet gevonden 
 worden in ’t document sub. Nº.3, hier mede heeft Comparant zijn gegeve 
 verklaring geëindigt, en heeft na voorgaande informatie van de kragt des 
 eeds en straffe des meineeds zulks met solemnelen eede bevestigt.Actum 
 d. 6 Maij 1790. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als voor.. 
 vanks regt is Roelof Arenzen en Gerrit van Luijk voor ’t erf en sterf.. 
 huis van Marten Bastert, des beloofde Arij Bastert eenige Zoon en 
 Erfgenaam van wijlen gemelde Marten Bastert voorschreve Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is. Actum den 7 Maij 1790. 
 
 
geregistreerd ten prothocolle Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerde onze mede Raadsvriend 
van bezwaar Rubr. Donkerstraat de Heer Franciscus Martinius, dewelke bekende wegens opgenomene en ter 
Fol. 19 en de Markt Fol. 286 leen ontfangene penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan onzen mede 
 Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken en zijne Erven de somma van 
 agttien honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met drie en een halve Gulden van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal versche.. 
 nen zijn heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor 
 de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparant zijn persoon en goederen, stellende tot een 
 speciaal onderpand zijn huis door hem bewoond, staande op de Vismarkt tusschen 
 de huizen van Dirk Penning en Aalt Corneliszen met de daar agterstaande 
 schuuren, als mede nogh een huis in de Donkerstraat op de hoek van de korte 
 Kerksteeg naast het huis van den Heer Heshusius, met de schuur daar agter, om 
 daar aan alle schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 12 Maij 1790. 
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 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerden Jongvrouwe Geertruij 
 Heurdt, en Vrouwe Christina Bondam Weduwe en gelijftugtigde Boedelhou.. 
 dersche van wijlen den Heer Jacob Botter Heurdt, beide geässisteerd met F:X: 
 Sasse, als gekoren Momboir in dezen, zijnde zij eerste Comparante en wijlen 
 de Heer J:B: Heurdt eenige nagelate Kinderen van wijlen de Heer Willem 
 Botter Heurdt bij Vrouwe Arnolda Wolfsen ehelijk verwekt, zo als wij 
 Schepenen verklaren mids dezen, welke haar Vader was testamentaire 
 Erfgenaam van wijlen Hermannus Schreven en Anna Roelewijn, en 
 dus de 1º. Compte: pro se en 2º. Compte qp mediate Erfgenaame van gez: H: 
 Schreven, en verklaarden kragt dezes volmagt te maken Mr. E:J: 
 Ammon, Scholtis des Ambts Ede, ten einde bij de vertoning van 
 den staat des desolaten boedels van Jannis Pol Wedr: van Janna 
 Evers, en staat van verdeling, onder de Heerlijkheid ’t Loo te assisteren, 
 der Compten: Personen te repraesenteren, penningen te ontfangen, en 
 daar voor te quiteren, en alles te doen en te verrigten, dat Compa.. 
 ranten praesent zijnde zouden kunnen en mogen doen, met 
 magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemni.. 
 teit, caeterisque sub clausulis de jure solitis ac necessariis, daar 
 toe verbindende haare Personen en goederen als na regten. 
 Actum den 14 Maij 1790. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerde Juffer Geertruij Heurdt 
 Dogter van wijlen Mr. W:B: Heurdt en Arnolda Wolfsen, te kennen 
 gevende, hoe dat door wijlen haar gemelde Moeder op den 17 Julij 1782 
 aan Mevrouw Willemina Heurdt Weduwe van de Heer Ritmeester 
 P:D: Wolfsen was verkogt een huis en erve staande binnen deze Stad 
 in het kleine Kerkstraatje naast de schuur van Rijer den Grooten, 
 tegen over de Kerk ( zo door dode van gemelde P:D: Wolfsen op Comparantes 
 Moeder was verstorven) ende zulks voor een somma van twee duisend 
 agt honderd Guldens, en waar van de vijftigste penning den 30 December 
 1782 volgens vertoonde quitantie is voldaan, en de koopspenningen 
 voorsz: bij onderlinge liquidatie tusschen haar Moeder en Vrouwe Kopersche 
 verrekend en voldaan zijn, zonder dat daar van stadsregtelijke transport 
 is gedaan, wiensvolgens de Comparante verklaarde ’t voorsch. huis met de 
 plaats daar aan te zamen op een ordinaris verponding behalven de 
 stadstuivers in drie posten f 2-2-8, f 4-13-8 en f 1-4-14 al nu bij dezen 
 te cederen en in vollen eigendom overtegeven aan voornoemden Mevrouw 
 Willemina Heurdt Wede: van de Heer P:D: Wolfsen en haar Erven, om 
 daar mede haar schoonste te doen, alles onder belofte van waring als 
 regt is, onder verband van haar persoon en goederen met Submissie 
 als na regten, en met renunciatie van alle exceptien.Actum den 
 14 Maij 1790. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Eijbert Schuurman 
 en Jannetje Peters Ehel:, dewelke bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, trans.. 
 porteren, en in vollen eigendom overtegeven aan Gijsbert Mulder en Petro.. 
 nella van Luijk Ehel: en hunne Erven, een huis in de Hoogstraat staande 
 tusschen de huizen van Willem Claver en Hendrik Cirkel, doende in 
 ordinaris verponding f 1-1-4, en straatgeld f 1-:, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor de somma van twee honderd en veertig Gulds: waar van 
 Compartn: bekennen voldaan te zijn, belovende voorsz: perceel te wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over den jare 1788, 
 haardstedegeld tot primo Julij 1789, en straatgeld tot primo Maij 1790 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum d. 15 Maij 1790. 
 
 
 Par devant Scheltinga et van Cooth Echevins est comparue et fut presente 
 Dame Anna Belain epouse de Monsieur Marten Henrij Lohse, Intendant 
 de la Monnoije de Guelore, la dite Dame assistée de son dit epoux et par elle 
 duement authorisée pour la passation des presentes, demeurants les dits 
 Comparants en cette ville. 
 Laquelle Dame Comparante a constituée pour Procureurs Generaux et 
 speciaux Messieurs Louis Greffulhe en Jacques Marc Montz Banquiers 
 a Paris, aux quels, ou a l’ un d’eux elle donne pouvoir de pour elle et en 
 sa nom recevoir les arrerages echus et a echeoirs des rentes perpetuelles 
 viagères, tontines et accroissemens d’icelles, qui appartiennent et pourront 
 appartenir par la suite a la dite Constituante qu’ils ont ou auront droit de toucher 
 a tel titre que ce soit, assignées sur les aides et gabelles, tailles, 
 postes, cuirs, deux sols pour livre, du dixieme caisse des amortissemens 
 et des arrerages, et autres revenus du Roi, Compagnie des Indes, Etats 
 de Bretagne, Artois, Languere, Bourgogne, sur Monseigneur le Duc d’Orleans 
 et autre Princes, sur tous corps, compagnies et communnautés, sur tous parti.. 
 culiers, sur l’ancien et le nouveau clergeé, le domaine de la ville, et autres, 
 et sur tous autres assignats, soit publiqs soit particuliers, de quelque nature 
 que ce soit, recevoir aussi les arrerages echus et a echeoirs de toutes les 
 pensions, gratifications annuelles, et autres graces, qui ont été ou pourrent 
 etre accordies par Sa Majesté, des reçus, donner quitante, rendre ceder, trans.. 
 porter par voie de transport ou de reconstitution le tout ou parte des 
 dites rentes, recevoir aussi les remboursemens des dites rentes, qui pourrent 
 etre offerts ou echeoir par les tirages faits ou a faire, des reçus 
 donner parreilllement quitance, remettre tous titres et pieces, consentir 
 mentions et subrogations, et la cessation de tous arreages, approuver 
 tous paijemens enterieurs, en consentir toutes decharges, en faveur des 
 Paijerus, preter tous consentemens, faire toutes declarations neccessaires 
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 passer et signer tous actes, substituer Procureurs, les revoquer, en 
 substituer d’autres et generalement faire tous ce que les circon.. 
 stances requeront, promettant d’approuver, d’agréer et de ratifier tous 
 ce que en vertu des presentes sera fait et effectué, sous les obliga.. 
 tions et son missions conformement au droit. 
 Nous declarons en outre qu’il ne resede en cette Ville ni a trois 
 lieues de distance aucun Ministre de Sa Majesté tres chretienne. 
 Fait a Harderwijck le 20 de Mai 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde Juffrouw Maria van 
 den Kommer Weduwe van den Wel Eerwaarde Heer Albertus Eggen in leven 
 Predikant te Hindelopen, zijnde Comparante thans binnen deze Stad, dewelke 
 verklaarde als nogh te approberen, en van kragt en waarde te laten de procuratie 
 door Haar Comparante op den 19 April dezes jaarsch ten overstaan van de Notaris 
 Jonathan Baak en Getuigen te Amsterdam op de Heeren Dirk Koolhaas Barendz 
 Verkoper en Jan Weijma Krankbezoeker bij de Gereformeerde Nederduitsche 
 Gemeente te Amsterdam gepasseerd, verklaarde zij Comparante voords de voor.. 
 noemde haar Gemagtigdens bij dezen ook nogh te constitueren om in den name 
 en van wegens Comparante haar boedel en goederen midsgaders effecten, penningen 
 en papieren te Amsterdam ten huize van haar Comparante onder hunne 
 bewaring en administratie te nemen, midsdien alle dezelve behoorlijk te 
 doen inventariseren, midsgaders omtrent haare roerende goederen of meubelen, 
 kleederen en cieraden zodanig te doen en te handelen, als zij Comparante dezelve 
 haare Gemagtigdens nader zal komen aanteschrijven, ende voords zodanig 
 verder en anders te doen en te handelen, als voorñ: Heeren Gemagtigdens 
 na vereisch van zaaken met haar Comparantes belang en voordeel zullen 
 oordelen te behoren, alles onder belofte van approbatie en ratificatie 
 midsgaders onder verband als na regten.Actum den 22 Maij 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
 Peter Brouwer Weduwnaar zigh zullende veranderzaten, en bekende in 
 tegenwoordigheid van Arien Hakstein en Frans Brouwer, als door de 
 Magistraat aangestelde Voogden aan zijn twee minderjaarige Kinderen 
 met naamen Grietje en Stientje bij wijlen Liesbeth Hakstein ehelijk 
 verwekt, voor Moeders versterf bewezen te hebben ieder elf stuivers, welke 
 betaald zullen worden als de jongste meerderjaarig zal zijn, des beloofde 
 hij de Kinders te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kostwin.. 
 ning behoord, en tot haare mondige dagen te zullen kleden en reden, 
 en voords van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel op zigh te 
 nemen, waar voor hij verbind zijn Persoon en goederen. 
 Hier mede waren te vreden de voornoemde Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck den 22 Maij 1790. 



119 
 

ORAH-156  1790 fol.059vso 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
` Margarita Ovias Spilner Weduwe van Carel Jurriaans, zigh zullende veran.. 
 derzaten, en bekende in tegenwoordigheid van Decimer Raaijen en Wigman 
 Hendriks als door de Magistraat aangestelde Voogden aan haar vier minder.. 
 jaarige Kinderen met naamen Jannetje, Lammert, Everdientje, en Frans, 
 bij wijlen voorñ: Carel Jurriaans ehelijk verwekt, voor Vaders versterf bewezen 
 te hebben ieder elf stuivers, welke betaald zullen worden als de jongste meerder.. 
 jaarig zal zijn, 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 voords van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den 
 boedel op zigh te nemen, waar voor zij verbind haar Persoon en goederen. 
 Hier mede waren te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 22 Maij 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en Martinius Schepenen compareerden de Heer Mr. Isaac 
 Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel:, alsmede 
 Juffrouw Hendrica Johanna Elisabeth Martinius, dewelke verklaardente 
 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes den Heer 
 Kornelis Kluit Schout en Secretaris van Mijns Heerenland van Moerkerken, 
 speciaal om uit naam en van wegens Comparanten te administreren 
 zodanige landerijen, als zij Comparanten respectivelijk bezitten, en gelegen 
 zijn onder Mijns Heerenland van Moerkerken voornoemd, thans in huur gebruikt 
 wordende bij Arij van de Merwe, de daarvan verschenen en in ’t vervolg te verschij 
 ne revenuen en huurpenningen intevorderen, en ontfangen, van de ontfangst 
 quitantien te passeren, de ingebreke blijvende Huurders en Pagters door middelen 
 regtens tot betaling te noodzaken, en die procedures tot de finale en defini.. 
 tive sententie en executie incluis te vervolgen, arresten op vee, vrugten te 
 velde en alle andere goederen te mogen doen, en die te vervolgen, ook weder 
 aftedoen, na expiratie der huuren, de landerijen nieuw te verhuren zo als des 
 Geconstitueerds goede raad gedragen zal, op alle zo Gemeenelands als andere 
 rekeningen en convocatien te assisteren aldaar met de verdere Geïn.. 
 teresseerdens te concluderen en resolveren, de rekeningen te aanhoren 
 en te sluiten of die te debatteren, en voords in alle voorkomende 
 zaaken de voorsz: landerijen en goederen enigzints betreffende, der 
 Comparanten Personente repraesenteren, en te doen wat zij Comparanten 
 praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, willende, indien 
 er eenige ampeler volmagt mogt vereischt worden, 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 en verandwoording. Actum den 26 Maij 1790. 
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 Par Devant Scheltinga et Martinius Echevins sont comparus Messieurs 
 Petrus Gijsbert Wijnstok et Gerhard Knoop demeurants en cette Ville, les 
 qu’ ils ont declaré et attesté pour verité et notorieté avoir parfaitement 
 connu Madame Johanna de Gorter, Veuve de Monsieur Louis Elsevier, 
 qu’ ils savent qu’ elle est decedée dans cette Ville, qu apres son decès 
 il n’ a point été fait d’inventaire juridique de ses biens, et qu’ elle 
 n’ a laissée pour son seul en unique héritier que Monsieur Isaac Jean  
 Elsevier son fils et du dit feu son Mari. ce jourd’hui le 26 de Mai 1790.  
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen Z: Buij.. 
 tenhuijs en Jan Priester geërfde Burgers alhier voor het erf en sterfhuis 
 van wijlen de Heer J:H: Apeldoorn, in leven onzen mede Raadsvriend, als 
 voorvanks regt is, des beloofden Juffer Cornelia Apeldoorn en Juffer 
 Maria Apeldoorn als Erfgenaamen ex testamento van haar gemelde 
 Broeder J:H: Apeldoorn deze haare voorñ: Borgen te vrijen en gua.. 
 randeren als regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 28 Maij 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde onzen mede Raadsvriend de 
 Heer Lubbertus Bunskerken pro se en wedr: en getugtige Boedelhouder 
 van wijlen deszelfs Ehevrouw Gijsje Hulsentop, en verklaarde in de beste 
 en bestendigste forme regtens volmagt te maken Mrs. E:J: en J:P: 
 Ammon, sampt en ieder in ’t bijzonder, ten einde zijnes Commparts: zaa.. 
 ken zo buiten als in regten waartenemen, tam agendo quam defendendo, 
 welke door hem Hr. Compart: aan de Geconstitueerdens zullen opgegeven 
 worden, de zaaken ten uiteinde te brengen, ’t zij bij accoord, sententie, 
 executie, t’zij op die wijze als nodig en dienstig zal bevonden worden, onder 
 qualificatie tot ontfangst van penningen tegens quitantie, en generaal om 
 alles te verrigten, dat Compart: zoude kunnen, mogen en moeten doen, 
 met magt van substitutie, onder belofte van goedkeuring en indem.. 
 niteit, verband en Submissie als na regten.Actum d. 7 Junij 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde de Heer Mr. Jan Cornelis 
 Francois de Vries Secretaris dezer Stad, en verklaarde te constitueren en 
 magtig te maken Mrs. E:J: en J:P: Ammon sampt en ieder in ’t bijzonder, 
 ten einde zijnes Comparts: zaaken, welke onder de Hooge en Vrije Heerlijk.. 
 heid ’t Loo te doen hadde tam agendo quam defendendo waartenemen 
 contraquoscunque, deszelfs persoon te repraesenteren en alles te doen 
 en te verrigten, dat Compart: praesent zijnde zou kunnen mogen en 
 moeten doen, alles onder belofte van ratihabitie en indemniteit, verband 
 en Submissie als na regten. Actum den 7 Junij 1790. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor de Meester en Martinius Schepenen compareerde Andreas Apeldoorn, 
van bezwaar Rubr. Vijhe en bekende wegens opgenomen en ter leen ontfange penningen opregt en 
straat Fol. 70 Bruggestraat deugdelijk schuldig te wezen aan Mevrouwe Antoinetta Schrassert Weduwe 
Fol. 98fso Hoven voor de Marklof eene somma van agttien honderd Gulds:. waar van bevorens een 
Smeepoort Fol. 76 fso duisend Gulds: volgens personele obligatie van den 9 Junij 1787, die mids dezen 
Landerijen in de buiten en word gemortificeerd, waren opgeschoten, en op heden agt honderd Gulds: in gelde 
binnen enckFol. 202fso zijn verstrekt, van welke agttien honderd Gulds: de Compart: beloofde te betalen 
 een interesse van drie Gulden en tien stuivers, en daar in te continueren tot 
 de finale restitutie toe, dewelke ook alle jaar zal kunnen en mogen geschieden 
 mids de opzage een vierendeel jaars bevorens van een van beide zijden werde 
 gedaan. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en kosten de Compart: heeft verbonden 
 zijn persoon en goederen, en tot meerder securiteit tot een speciaal onderpand 
 gesteld navolgende perceelen ongereede goederen alle binnen deze Stad 
 en Schependom gelegen, te weten. 
 1º. een huis en erve met de Brouwerij en verdere toebehoren anex staande 
 en gelegen binnen deze Stad in de Vehestraat bij Compart: zelfs bewoond 
 en gebruikt wordende. 
 2º. een huis in de Bruggestraat naast de Weduwe Fooijman. 
 3º. Een hof in de Smeepoorter Touwbaan van M: Lonquepijn aangekogt naast 
 den hof van Doms: J: Schimmelpenninck gelegen. 
 4º. Een camp lands in de Encksteeg van gemelde Lonquepijn aangekogt. 
 5º. Een camp lands met een hage rondsom van H: van Hagen heengekomen 
 leggende in den Jonkeren enck, en 
 6º. Propers Hage agter in de Jonkerenck tegens ’t land en hagen van 
 Dr. P:F: van Erckelens aangelegen. 
 Ten einde om aan ’t een en ander alle hinder en schade te kunnen verha.. 
 len met Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien 
 inzonderheid van ongetelde gelden.Actum den 9 Junij 1790. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden Everarda Leij Weduwe en 
 Boedelhoudersche van P:J: Walter nevens Hendrik Walters en Bern van Voorst en Jaantje 
 Walters Ehel: als Kinderen en pro partionibus mede Erfgenaamen van gem: P:J: 
Walter 
 en verklaarden bij dezen te cederen en overtegeven aan haar Zoon en respective 
 Broeder Jacob Lodewijk Walter en Erven, al zodanig regt en actie als haarlieden uit 
 kragt van zekere acte van cessie in dato den 20 Junij 1789 aan zekere twee derde 
 parten van een ijkerschip met deszelfs zijlen, touwen, ankers en verdere toebehoren 
 is competerende, en waar van het overige 1/3 part aan gem: Jacob Lodewijk 
 Walter reeds behoord, zonder aan ’t zelve eenig regt of actie meer te hebben 
 of behouden, maar gezeide vaartuig overgevende bij dezen, om hetzelve inge.. 
 volge den teneur van voorsz: acte van den 20 Junij 1789 op alle plaatzen, 
 havens en stroomen te bevaren, en voords daar mede handelen na zijn 
 welgevallen, alles onder verband en Submissie als na regten en met renunciatie 
 van alle exceptien deze contrarierende.Actum den 10 Junij 1790. 
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 Voor de Vries en Bunskerken Schepenen comopareerde Juffer Maria van den 
 Kommer Weduwe van den Wel Eerwaarden Heer Albertus Eggen in leven 
 Predikant te Hindelopen, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te 
 maken, zulks doende kragt dezes Haar Zwager de Heer A:H: Drost, om van 
 haare generale Gemagtigden te Amsterdam, zijnde de Heeren Dirk 
 Koolhaas Barendz en Jan Weijma, tegens behoorlijke quitantie overtene.. 
 men alle haare Comparantes meubelen, huiscieraaden, en inboedel, midsga.. 
 ders goud, zilverwerk, juweelen, kleederen, en verdere cieraaden, als 
 mede een onderhandsche obligatie groot vijfhonderd en vijftig Gulds: 
 zijnde de begeerte van Comparante dat de overige effecten papieren en contante 
 penningen of ’t saldo van rekening onder de directie en administratie van 
 haare voornoemde Gemagtigden de Heeren Dirk Koolhaas Barendz en 
 Jan Weijma blijven, en belovende zij Comparante van volle waarde te 
 zullen houden, ’t geen door de Geconstitueerden in dezen zal worden gedaan 
 en verrigt, onder verband en Submissie als na regten.Actum Harderwijck 
 den 2 Julij 1790. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is, Lubbert Brantzen en Gerrit Kneliszen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Jacob Wouterzen en Gijsbertje Peterzen in leven Ehel:, des beloofde Wouter 
 Janzen als Grootvader en wettige Voogd van Wouter Jacobzen, eenig Kind en 
 Erfgenaam van voorsz: Ehelieden in gemelde qualiteit zijne Borgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is. Actum den 3 Julij 1790. 
 
 
 Voor Schot en Matinius Schepenen compareerde de Heer Dirk 
 van Hoeclum, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes zijn Broeder Hendrik Hoeclum, om des Comparants 
 zaaken alhier waartenemen, speciaal ’t geen den boedel van hunne 
 overledene Moeder Anna Cornelia van Balen Weduwe van Hoeclum 
 specteerd, te beredden, t’zij door dezelve onder beneficie van intentaris 
 oftewel pure te aanvaarden, en zo in ’t eerste als laatste geval alles 
 te doen en te verrigten, wat de Compart: zelfs praesent zijnde zou kun.. 
 nen of mogen doen, en ofschoon een ampeler volmagt mogt vereischt 
 worden, zo wil de Compart: 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 den 9 Julij 1790. 



123 
 

0RAH-156 1790 fol. 061vso 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Jan IJsendoorn en 
 Gerritje van der Steen Ehel:, dewelke bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporte.. 
 ren, en in vollen eigendom overtegeven aan Rijer den Grooten en Anna 
 Catharina la Verge Ehel:, en hunne Erven, een hof gelegen buiten de groote 
 poort aan de linkerhand der gemeene weg, tusschen de hoven van Peter de 
 Hes en de Weduwe van Jochem Jacob en doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers f 1-3-4, en verders met zijn lusten en lasten, regt en geregtig.. 
 heden, en zulks voor een somma van vier honderd Gulds:, waarvan de 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende voorsz: hof te zullen 
 wagten en waren kommervrij en alle voorpligt, de verponding tot over den 
 jare 1788 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 26 Julij 1790. 
 
 
Geregistreerd ten prothoc: Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerden Michael Adriaan 
van bezwaar Rubr. Hoog.. Klinkhamer en Cornelia van Nederrijne Ehel:, dewelke bekenden wegens 
straat Fol. 179 opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen 
 aan Gerritje Timmer en haare Erven de somma van negen honderd Gulds: aan.. 
 nemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder 
 honderd tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten ge.. 
 schieden, wanneer ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de vervaltijd 
 opgezegd word. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande in de 
 Hoogstraat op de hoek van de Schoemakerstraat, en verklaren verders na 
 volkome informatie van verwillekeurings kragt en weking mede te verwille.. 
 keuren bij parate executie en aankering alle hunne gereede goederen, 
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten.Actum en 29 Julij 1790. 
 
 
Geregistreerd ten protho.. Voor Scheltinga en Bunskerken compareerde Gesina Scheerrman 
colle van bezwaar Rubr. Weduwe van Nicolaas Schuurman, welke bekende wel en deugdig schuldig te 
Smeepoorter Brink Fol.50 zijn aan Dirkje Johanna Olthof woonagtig binnen de Stad Arnhem 
 een somma van vierhonderd en vijftig Gulds: a 20 strs: ’t stuk, spruitende 
 uit hoofde van gereede aan haar Comparante 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 Guldens ten 
 honderd in het jaar, en bij prolongatie gelijke interest, zullende een 
 half jaar voor de verschijnsdag de behoorlijke opzage moeten geschie.. 
 den, of ’t capitaal telkens weder voor een jaar geprolongeerd gehouden 
 worden, verbindende Comparante hier voor haar Persoon en goederen en 
 tot een speciaal onderpand haar huis en erve, staande binnen deze 
 Stad op de Smeepoorter Brink tusschen de schuur van Jan Loge en  
 ’t huis, dat thans voor Mevrouw van Hasselt bewoord word, en eindelijk 
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 bij deze, mede ex supra abundanti bij parate executie en aankeringen 
 verwillekeurende ( na vooraf volkomen geïnformeerd te zijn van verwille.. 
 keurings kragt en werkinge) alle haare gereede goederen, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, met renuntiatie 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. Actum den 5 Augustus 1790. 
 
 
 voor Schot en Moojen Schepenen compareerde Isaac Huigen, en ver.. 
 klaarde in een vaste en stedigen erfkoop op den 27 Maart 1790 uit de hand 
 te hebben verkogt, en over zulks krag dezes te cederen en transporteren 
 aan Gerritje Ossenberg en haare Erven, een huis en erve staande binnen 
 deze Stad in de Luttekepoortstraat naast het huis van Gerrit Scherenberg ter 
 eenre en ’t huis van wijlen A: Snel ter andere zijde doende in ordinaris 
 verponding zonder stadstuivers f 2-5-14, en straatgeld f 1-:-:, ende zulks voor 
 een somma van ses honderd Caroli Guldens, daar van de Compart: bekende 
 voldaan te wezen, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1788, straatgeld tot primo Maij 1790 
 en het heerdstedegeld tot ultº. Junij 1790 alles ingesloten daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten.Actum den 2 Augustus 
 1790. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde André Stolte, 
 dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes den Heer Johannes Groenia mede Raad in de Vroedschap 
 der Stad Leuwarden, om des Comparants zaaken aldaar waartenemen, 
 en voornamentlijk, indien zijn Zuster Anna Elisabeth Stolte mogte 
 komen te overlijden, om namens hem als Broeder en Erfgenaam de 
 zaaken van ’t sterfhuis te beredden, zonder dat daar omtrent een gerigte.. 
 lijke bezegeling en inventarisatie benodigt is, de nodige betalingen te 
 doen, en te goed hebbende gelden te ontfangen, en daar omtrent alles 
 te bezorgen en verrigten, wat de Compart: zelfs praesent zijnde zou 
 kunnen en mogen doen, en ofschoon een ampeler volmagt mogt vereischt 
 worden, zo wil de Compart: 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 den 
 10 Augustus 1790. 
 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Gerrit Lubberzen en Cornelis Olthuisen voor ’t erf en sterfhuis van 
 Geertje Jacobs Weduwe van Willem Willemzen, des beloofden Willem Willemzen, 
 Cnelis Peterzen namens zijn Vrouw Jacobje Willems, Jan Peterzen namens 
 zijn Vrouw Geertje Willems, Fennetje Willems, en Bartje Willems, Kinderen 
 en Erfgenaamen van voorsz: Geertje Jacobs hunne Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. Actum den 10 Augustus 1790. 
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 voor Schot en Martinius Schepenen compareerde de Heer Hendrik 
 van Hoechum zo voor zigh, en als Volmagtiger van zijn Broeder Dirk van 
 Hoechum, vermogens volmagt op den 9 Julij 1790 voor Burgemeesteren 
 Schepenen en Raad dezer Stad gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen 
 is, dewelke verklaarde voor zigh en in zijn voorsz: qualiteit zigh bezwaard 
 te vinden om den boedel van wijlen hunne Moeder Anna Cornelia 
 van Balen Weduwe van Hoechum, alhier overleden, pure te adieren, 
 maar dat de intentie is dien boedel onder beneficie van inventaris te 
 aanvaarden, zigh aldus declarerende, en ten dien einde aangevende, met 
 verzoek dat deze acte werde gepasseerd in forma, ten signate gebragt, 
 en aan hem Compart: copie ter hand gesteld, voords dat de inventarisatie 
 ingevolge dezer Stads willekeur begonnen en geperfecteerd werde. 
 Actum den 10 Augustus 1790. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde de Heer Hendrik van 
 Hoechum zo voor zigh en als Volmagtiger van zijn Broeder Dirk van Hoechum 
 vermogens volmagt op d. 9 Julij 1790 voor Burgem: Schep: en de Raad dezer 
 Stad gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, dewelke beloofde, den 
 boedel en nalatenschap van wijlen hunne Moeder Anna Cornelia van 
 Balen Weduwe van Hoechum onder beneficie van inventaris aanvaard 
 te hebben, de goederen van dat erfhuis niet te zullen verdonkeren, verbrengen 
 of ter kwaader trouw daar mede omgaan tot nadeel der Crediteuren, stellende 
 tot Borge de Heer J:J: Elsevier, dewelke praesent zijnde die borgtogt 
 op zigh genomen heeft, onder verband en Submissie als na regten, des 
 beloofde eerste Compart: voor zigh en in voorsz: qualiteit zijn Borg te zullen 
 guaranderen, onder gelijk verband mede als na regten.Actum d. 10 Augustus 1790. 
 
 
Geregistreerd ten protho.. Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerde Swaantje 
colle van bezwaar Rubr. Pennink Weduwe van wijlen Lambert van Hierd, dewelke bekende wegens 
Vrouwenstraat Fol 134 opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen 
en Rubr. Hoven voor de aan haar Ouders Dirk Pennink en Cornelia de Bunk Ehel: en haar Erven 
Luttekepoort Fol.43 een somma van agt honderd en vijftig Gulds: aannemende dezelve jaarlijksch 
  te zullen verrenten met drie Gulds: van ieder honderd, waar van ’t eerste zal 
 verschenen zijn heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, 
 welke jaarlijksch zal kunnen en moeten geschieden, mids aan een 
 van beide zijden drie maanden voor de vervaltijd de opzage gedaan werde. 
 Tot securiteit hiervan verbind Comparante haar Persoon en goederen 
 en stelt tot een speciaal onderpand haar huis en erve, staande binnen 
 deze Stad in de Kerkstraat naast ’t huis van Louw Janzen en de schuur 
 van Mevrouw de Graaff, en een hof buiten de Luttekepoort, aan de 
 gemeene weg naast den hof van den Lieut: Colonel P: Ardesch, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten.Actum den 16 Augustus 1790. 
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 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is André Stolte en Benjamin Pennink voor ‘t 
 erf en sterfhuis van Lambert van Heerd, des beloofde Swaantje Pennink 
 Weduwe en Erfgenaamen van wijlen gemelde Lambert van Heerd haar 
 voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. Actum den 
 16 Augustus 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Abraham Loorman 
 en Marietje Roest Ehel: dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen trans.. 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan Cnelis Peterzen en 
 Geertje Beerds Ehel: en hunne Erven, een vierde part in een huis, hof 
 en kamp lands staande en gelegen in de Buurschap Hierden aan de Somer.. 
 steeg, bij de laage varen, naast ’t erf van Arent Hendriksen, doende  
 ’t heele erfje in verponding f 2-5-:, en verders met zijn lusten en 
 lasten, regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van drie honderd 
 Gulds:, waar van de Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn, 
 belovende ’t voorsz: perceel te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1788, en ’t haardste.. 
 degeld tot d. 1 Julij 1790 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum den 19 Augustus 1790. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Cornelis 
 de Knijff wonende te Amsterdam, dogh zijnde thans binnen deze Stad, en 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, 
 den Heer Mr. F:H: van Erckelens, om voor Compart: intevorderen van Rijer 
 Martens wonende te Nunspeet, een somma van een honderd vijf Gulds: twee 
 sts. voor aan hem in den jare 1786 geleverde houtwaren met de daartoe 
 aantewendene kosten, dezelve onwillig zijnde tot betaling door middelen regtens 
 daar toe te noodzaken, en zulks te vervolgen tot de finale en definitive 
 sententie en executie incluis, ook te mogen accorderen en verders te verrigten 
 wat de natuur der zake vereisschen zal, en de Compart zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt mogt vereisch worden, zo wil de Compart: 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 den 19 Augustus 1790. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Hendrik Beenen en 
 JacobPeterzen, welke loofden en wierden Borgen als voorvanks regt is, 
 voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Hertger Willemzen en Wijmpje Jans in 
 leven Ehel:, des beloofden Rijntje Hertgers, Willem Hertgers, Jan Hertgers 
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 en Maartje Hertgers te zamen Kinderen en Erfgenaamen van 
 voorschreve Ehel: deze haare Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum den 4 September 1790. 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Roelof Jagers en 
 Willem Roest, welke loofden en wierden Borgen als voorvanks regt is, 
 voor ’t erf en sterfhuis vabn wijlen Rutger Huijgen en Willemina Tewis 
 in leven Ehel:, des beloofden Isaac Huijgen, Mattheus Huijgen, Johannes  
 Huijgen, Evert Hol in huwelijk hebbende Geertje Huijgen, en 
 Salomon Visscher in huwelijk hebbende Elisabeth Huijgen, te zamen 
 Kinderen en Erfgenaamen van voorschreve Ehel: deze haare Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is.Actum d. 4 September 1790. 
 
 
 Voor de Meester en Moojen Schepenen compareerde Evertje Boekelman 
 Weduwe en Boedelhoudersche van Harman Roemersman te kennen gevende, 
 hoe dat zij op den 11 April 1789 in publieque vijling heeft gehad het huis en 
 erve staande binnen deze Stad in de Vehestraat naast ’t huis van Beert 
 Janzen ter eenre en de Keizers pomp ter andere zijde, doende in ordins: 
 verponding behalven de stadstuivers f 3-3-12, en hetzelve niet meer heeft 
 kunnen gelden als vijfhonderd en twintig Gulds:, en vermids gezeide 
 huis en erve behalve eenige agterstallige Heerenpenningen niet 
 alleen bezwaard is met een capitaal ad twee honderd Gulds: ten behoeve 
 van haar Stiefzoon Hendrik Roemerman voor zijn Moeders versterf, 
 en dat wederom is verbonden aan Jan Gelderman voor een capitaal ad 
 150 Gls: cum interesse vermogens vestenisse van den 18 Junij 1782, 
 maar ook met een capitaal van f 35-:-: cum interesse ten behoeven 
 van dr. B:G: Wijnstok en A:B: Wijnstok te zamen vermogens acte van 
 vestenis in dato den 6 October 1780, en het de Comparantens thans niet 
 gelegen komt om op de sterke instantien van gemelde Crediteuren alle 
 de verschulde penningen te voldoen, zo is dezelve tot voorkoming van 
 executie en kosten te rade geworden, en diensvolgens overeengekomen om 
 voorsz: perceel aan voorñ: Heer en Juffer Wijstok te verkopen en mids 
 dezen te cederen en transporteren, gelijk zij dan ook verklaard hetzelve 
 te doen en in vollen eigendom overtegeven, ten einden haar schoonste daar 
 mede te doen, ende zulks voor een somma van f 600-:-:, mids dat daar van 
 alle de agterstallige Heerepenningen, als mede het capitaal van Jan 
 Gelderman ad f 150-:-:, met de interesse van dien mids de somma van f 200-: 
 niet Surmonterende, midsgaders haar eigen capitaal en rente voorsz: 
 voldaan werden, bekennende alzo van deze koopspenninen ad f 600-: 
 invoege voorsz: voldaan te wezen, zonder eenige actie of praetentie te 
 reserveren, maar in tegendeel ten allen tijden Koperen te vrijen en guaran.. 
 deren en waren als regt is, onder verband en Submissie en renunciatie 
 van alle exceptien.Actum den 28 Augustus 1790. 
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 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden Jacob 
 Gerritzen en Hermijntje Gerritzen Ehel:, dewelke verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan haar Broeder en Zuster Lubbert Gerritzen en Beeltje Beerts Ehel: 
 en hunne Erven, de helft in een huis en erve staande op de Vismarkt, 
 op den hoek van de klijne Oosterwijk, naast ’t huis van Zeger 
 Buijtenhuis, waarvan de andere helft reeds aan Koperen behoord, doende 
 ’t geheele huis in ordinaris verponding met de stadsstuivers f 2-10-: 
 straatgeld f 1-:-: en verders met zijn lusten en lasten, regt en geregig..’ 
 heden, en zulks voor een somma van een honderd Gulds, waar van de 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende de voorsz: helft van het 
 huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jare 1788, straatgeld tot d. 1 Maij 1790, en 
 ’t haardstedegeld tot den 1 Julij 1790 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is onder verband en Submissie als na regten.Actum den 
 13 September 1790. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Lutje Rijnders Middelling Weduwe van wijlen Jan Olij met ons gaande en 
 staande, en haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, dewelke verklaarde 
 niet gaarne uit deze wereld te willen scheiden zonder over haare tijdelijke 
 goederen gedisponeerd te hebben, hier toe dan overgaande verklaarde zij te 
 casseren dood en te niet te doen alle zodanige testamentaire dispositien 
 welke zij voor dato dezes ’t zij alleen of met anderen mogte hebben 
 gepasseert, en dus komende tot deze nadere dispositie legateerd en bemaakt 
 zij aan de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer Stad de somma 
 van twee honderd Caroli Gulds: eens. 
 Aan haar Zuster Lubbertje Rijnders Middelling Weduwe van 
 Arnoldus Aartzen wonende te Zutphen zolang zij leeft jaarlijksch 
 de somma van vijf en seventig Caroli Gulds: 
 En verklaard de Comparante te nomineren en institueren zulks 
 doende kragt dezes tot haare eenig en universele Erfgenaamen haar 
 Neven en Nigten met naamen Rijnder van Riekkinge wonende te  
 Amsterdam, Johannes Nieuhoff wonende te Zutphen, Rijnder Janze te 
 Middelling, en Jannes Janze Middelling beide wonende te Apeldoorn 
 ieder voor een vierde portie, ofte bij vooroverlijden hunne wettige Decenden.. 
 ten in der Ouderen plaatze, om na haar dood alle haare goederen, gereede 
 en ongereede, actien en crediten, geene uitgezondert, als de legaten, te erven 
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 hebben en bezitten, met uitsluiting van alle anderen, zullende die geene 
 haarer Erfgenaamen, welke met hare dispositie niet te vreden mogte zijn 
 van haar ervenis verstoken wezen, en die portie bij die der andere Erfgenaa.. 
 men aceresceren. 
 Voords verklaard zij Comparante te stellen tot Executeur van haare dispositie 
 Jan Huijgens, wonende alhier, met verzoek na haar overlijden haar ordentelijk 
 ter aarde te bezorgen, en de uitstaande obligatien, zo lang haar bovengemelde 
 Zuster Lubbertje Rijnders Middelling, Weduwe van Arnoldus Aartzen leeft, 
 onder zigh te houden, de interessen daar voor te ontfangen, daar van 
 jaarlijks de gelegateerde vijf en seventig Gulds: te voldoen, en ’t verschot 
 aan haare genoemde Erfgenaamen ieder voor zijn of haar portie uittekeren, 
 alles met zodanige magt als een Executeur testamentair na regten compateerd, 
 dezelve daar voor legaterende en bemakende haar eikehoute kabinet, ses 
 karseboomen stoelen en eens een somma van een honderd Caroli Gulds: 
 Alles met uitsluiting van alle Wees of Momberenkameren. 
 Nogh reserveerd Comparante aan zigh de magt deze haare dispositie te mogen 
 veranderen, of eenige codicillen te maken, ’t zij gerigtelijk of onder de hand, 
 dewelke zij wil gehouden hebben, alsof daar omtrent alle formaliteiten 
 en solemniteiten regtns geöbserveerd waren. 
 Begerende, dat deze haare laatste en uiterste wille zal gelden, als testament 
 legaat, codicil, gifte ter zake des doods, ofte zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 den 15 September 1790 was nevens twee cachetten in zwarrt lak gedrukt, 
 getekendM:S: van Cooth.L: Bunskerken.onderstondgeregistreerd 
 in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 16 September 1790.was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Rijnt Wouters en Teuntje Wouters 
 Ehel:, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Geerlig Rijers en Gerritje Jacobs Ehel: en hunne Erven een hof gelegen 
 buiten de groote poort aan ’t wegje, dat van de haven na de Broeksteeg loopt tusschen 
 den hof van Albert Antinck en ’t land van Jan Volte, doende in ordinaris ver.. 
 ponding zonder stadstuivers 10 st: 10 penn:, en zulks voor een somma van een 
 honderd Gulds: waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 voorsz: hof te zullen wagten en waren kommervrij, dogh blijvende de daar op 
 verlope verponding voor rekening van Koperen, onder verband en Submissie 
 als na regten.Actum den 16 September 1790. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde Mejuffrouwen 
 Alijda Penninck Weduwe van de Heer Sijbrand Schot Medicinae Doctor 
 ter eenre, en Geertruij Schot, Ehevrouw van Dus. Adriaan Groensvelt 
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 vermogens eigenhandige missive in dato den 20 Junij 1788 hier toe zo veel 
 nodig geäuthoriseerd, Engelberta Schot Huisvrouw van Dus. Egtbert Willem  
 Brink, die bij deszelfs absentie zijn Ehevrouw bij declaratoir van den 10 Julij 
 1790 heeft geäuthoriseerd, Arnolda Aleijda Schot bij absentie van haar 
 Man Dus. Gerrit Jan Bruijn bij handschrift van d. 10 Junij 1790 hier toe 
 gemagtigd, en de Heer Jacob Schot onze mede Raadsvriend en Henriette 
 de Man Ehel: als Kinderen en Erfgenaamen van haar voorñ: Vader Dr. S: 
 Schot ter andere zijde, en verklaarden wegens den boedel en nalaten.. 
 schap zo als die tusschen voorñ: Dr. S: Schot en Alijda Penninck Ehel: 
 is bezeten, te hebben gemaakt een schikking, scheiding en deling 
 van den boedel, en daar van opgerigt navolgende erfmagescheid. 
 Vooraf verklaarden de Comparanten onderling te hebben verdeeld alle 
 de gereede goederen en inboedel, uitgenomen de apotheek, die aan de 
 Heer J: Schot is toegedeeld, die daar tegen in den gemeenen boedel heeft inge.. 
 bragt een somma van drie honderd Gulden, zo als ook aan gezeiden Heer 
 J: Schot, en zijn Erven word toegedeeld, gecedeert en overgegeven het 
 huis bij hem bewoond wordende tegens een uitkering in den boedel, eener 
 somma van tweeduisend Gulden, als mede den hof buiten de Luttekepoort 
 aan de houtkampen bij hem in gebruik tegen een uitkering in den 
 gemeenen boedel van ses honderd Gulds:, terwijl de driedelingen holts in 
 de Speulderbosch bevoren aan de Heer A:H: van Rosendal zijn verkogt, en de 
 koopspenningen onderling gedeeld en ontfangen, verklarende de Comparanten 
 dat de voorsz: penningen door J: Schot ingebragt, voldaan, en onderling gedeelt 
 te zijn, en daarom de apotheek, alsmede het huis en hof aan dezelve te 
 cederen en in eigendom overtegeven, onder belofte van waring als erfmage.. 
 scheids regt is, belovende de voornoemde Vrouwen daar en boven voor haare 
 absente Mans zo veel nodig intestaan en te caveren bij dezen, onder verband 
 en Submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien, hoe 
 ook genaamd, dezes enigzints contrarierende.Actum den 24 April 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Rijer den Grooten en 
 Anna Catharina la Verge Ehel:, dewelke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Dirk Hendrikzen Drost en Jannetje 
 Arends van Asselt Ehel: en hunne Erven, de helft in de windkoorn molen, met 
 het huis berg, schuur en onderhoorige landerijen en houtgewasschen, zo en als 
 ’t zelve thans tezamen in pagt gebruikt word door Jacob Elberzen, gelegen in 
 de Buurschap Hierden, alwaar rondsom aangeland is de Heer Burgemeester H: 
 van Westervelt, doende ’t heele perceel in ordinaris verponding zonder 
 stadsstuivers f 6-18-14, en jaarlijksch aan de Stad Harderwijck 
 voor geregtigheid van de wind f 12-:-:, verders met zijn lusten en lasten 
 regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van vierentwintig honderd 
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 Gulds: waarvan Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 ’t voorsz: perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten. Actum de. 18 September 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compa.. 
 reerde Wouter Gerritzen, Weduwnaar zigh zullende veranderzaten, en 
 bekende in tegenwoordigheid van Jan Klaver en Jan Troost, als door de 
 Magistraat aangestelde Voogden aan zijn twee minderjaarige Kinderen 
 met naamen Hendrik en Wouter bij wijlen Henderina Haverkamp 
 ehelijk verwekt voor Moeders versterf bewezen te hebben ieder vijf en 
 een halve stuiver, welke betaald zullen worden als de jongste meerder 
 jaarig zal 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 voords van ’t nodige voorzien, 
 ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen, waar voor hij ver.. 
 bind zijn Persoon en goederen. 
 Hiermede waren te vreden de voornoemde Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck d. 17 September 1790. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Wijmpje Bartzen 
 Weduwe van Gerrit Gerritzen, dewelke verklaarde in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes re cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan Gerrit Evers en 
 Johanna Smits Ehel: en hunne Erven, een huis en erve staande en 
 gelegen binnen deze Stad in de Marktstraat op de hoek van ’t Oliestraatje 
 naast ’t huis van Rijer den Grooten, doende in ordinaris verponding zonder 
 stadsstuivers f 1-4-14, straatgeld 15 strs., en verders met zijn lusten en lasten 
 regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van driehonderd en twintig 
 Gulds:, waarvan Comparante bekend voldaan te zijn, belovende ‘t 
 voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding tot over den jaare 1788, ’t straatgeld tot primo Maij 1790, 
 en ’t haardstedegeld tot primo Julij 1790 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. Actum d. 20 September 1790. 
 
 
 Voor de Meester en van Cooth Schepenen Compareerden Harmien Gosensen 
 en Eesje Gosensen, te zamen, en bekenden wegens geleende en ten genoegen 
 verstrekte penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan Johanna 
 Sas ende haare Erfgenaamen eene somma van f 375-:-: 
 vermogens afrekening van 22 April 1774 en de interesse van dien 
 ad 3 pct. verschenen 1º. Nov. 1786 tot 1789 incluis jaarsch  f 11-5-:   45-:-: 

 Salv. calc. et ded. prob. soluto  f 420-:-: 
 behalve ‘t lopende jaar, onder belofte van met ’t betalen der jaarlijksche 
 rente te zullen continueren tot de finale aflossche toe, die ook alle jaar zal 
 kunnen geschieden, mids een half jaar bevorens van een van beide zijden de 
 opzage geschiede. 
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 Voords bekenden de Comparanten mede opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
 aan de Kinderen en Erfgenaamen van Gerrit Buijtenhuis en Willemina van 
 Raalte wegens ter leen verstrekte penningen tot en met den 13 Maart 
 1784 incluis eene somma van twee honderd dertig Guldenf 230-:-: 
 onder aftrek van  f 39-13-:  
 wegens geleverde haring van den 9 tot en met d. 15  
 maart 1784 en op den 1 Maij 1789 in gelden f 20-:-: 
 alsmede den 12 Maij 1790 10-:- f 69-13-: 
 dus nogh per rest f160-7-:  
 die zij aannemen te zullen voldoen. 
 Tot securiteit van welke penningen zo die aan J: Sas als de Erfgenaamen 
 van G: Buijtenhuis als voorsz:verschuld zijn de Comparanten hebben verbonden 
 hare Persoonen en gereede goederen, actien en crediten,en dezelve na volkomene 
 informatie van verwillekeurings kragt en werking te verwillekeuren en 
 aan de parate executie te submitteren ten al zulken effecte als na 
 (behoord, met Submissie als na regten) 
 regten \/ en onder renunciatie van alle exceptien, inzonderheid van ongetelde 
 gelden, en verdere dezes contarierende.Actum d. 24 September 1790. 
 
 
 Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerde Jan Gelderman, 
 dewelke verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en in vollen eigendom 
 te transporteren, aan en ten ervelijke behoeven van Hendrikje 
 de Groot, Weduwe van Rende Peters, en haar Erven, een campje 
 zaaijland gelegen aan Oosten voor deze Stad, naast ’t land van 
 Aart Roest ter eenre, en langs diversche hoven ter andere zijde, 
 doende in ordinaris jaarlijksche verponding behalve de stadsstuivers 
 f :-14-4, ende zulks voor een summa van tweehonderd en sestig Gulds: 
 vrijgeld, waar van de Compart: bekend voldaan en betaald te zijn, 
 belovende overzulks ’t voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij 
 en alle voorpligt, de ordinaris verponding over den jare 1786 daar van 
 af te doen als erfkoopsregt is.Actum Harderwijck den 25 Maart 1789. 
  
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Gerrit Schuurman en Maria van 
der 
 Horst Ehel:, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten 
 behoeven van Beert Janzen Louw en Jannetjen Simons Ehel: ende haare 
 Erven een hof kennelijk gelegen buiten deze Stad aan de bleek, naast 
 de hof van Gerrit van Essen ter eenre, en ’t steegje ter andere zijde, ende zulks 
 voor een somma van tweehonderd en seventig Gulden, doende in ordinaris 
 verponding f :-12-14, waar van de Comparanten bekenden voldaan te wezen, 
 en daar om geen regt of eigendom daar aan meer te hebben of te behouden, 
 belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding over 1789 daar van aftedoen als erfkoops regt 
 is, onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 25 September 1790. 
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 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde onze mede Raadsvriend 
 de Heer F: Martinius, dewelke verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, trans.. 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan den Heer Mr. Petrus 
 Roscam, Professor aan de Provintiale Geldersche Academie binnen 
 deze Stad, en zijne Erven een huis en erve staande en gelegen binnen deze 
 Stad in de Donkerstraat, op de hoek van de korte Kerksteeg, naast ’t huis 
 van de Heer S: Heshusius, met de schuur daar agter, doende in ordinars verpon.. 
 ding zonder stadsstuivers f 10-1-14, straatgeld f 4-15, en voords met zijn lusten 
 en lasten regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van vierduisend 
 negen honderd Gulds:, en een en twintig Gulds: tot een present voor Comparants 
 Kinderen, in voldoening van welke koopspenningen de Koper ten zijnen 
 lasten neemt, een obligatie in dato d. 1 Maij door Compart: ten behoeven 
 van den Heer Burgemeester H: van Westervelt en Vrouwe A:S: van Westervelt 
 gepasseerd, onder speciaal verband van dit huis, groot agttien honderd Gulds: 
 lopende tegens 3 pct. in ’t jaar, als mede nogh een obligatie ten behoeven 
 van den Heer Burgr. Bunskerken, mede onder speciaal verband van dit huis 
 en des Comparts: huis op de Vismarkt (waarvan ’t verband op laastgem: 
 huis zal moeten worden ontslagen) op d. 12 Maij 1790 gepasseerd, groot 
 agttien honderd Gulds: a 3½ prct. in ’t jaar, bekennende de Compart: 
 de overige dertien honderd een en twintig Gulds: te hebben ontfangen, 
 en midsdien van de kooppenningen voldaan en betaald te zijn, belovende 
 ’t voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jare 1788 incluis, ’t straatgeld tot Maij 1790, en 
 ’t haardstedegeld tot d. 1 Julij 1790 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum den 29 September 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Evertje Gosens Weduwe 
 en Boedelhoudersche van Zeger Karssen, te kennen gevende hoe dat zij inge.. 
 volge acte van verwillekeuring en vestenisse in dato den 20 April 1784 aan 
 de respective Kinderen en Erfgenaamen van wijlen den Heer Burgemr: J: Apel.. 
 doorn en Vrouwe Elisabeth van Kolk Ehel: heeft schuldig bekend een 
 somma van elf honderd seventig Gulden negen stuivers en twee penningen, 
 en daar voor bij parate executie en aankering verwillekeurd heeft alle 
 hare gereede goederen, als mede tot een speciaal onderpand gesteld haar 
 huis en erve, zo bij haar bewoond word, nevens een kamer daar naast, breede 
 bij die acte vemeld, quo relatio, en vermids de Comparante niet in staat is 
 om die voorsz: verschulde penningen te voldoen, zonder haare goederen te gelde 
 te maken, en daarom voornemens is om haare gereede goederen erfhuiswijze 
 te laten verkopen, en daar toe reeds publicatien zijn afgegaan, en zo zulks 
 niet toereikende mogt zijn haar voorsz: huis mede in publieque vijling te 
 brengen, zo verklaarde zij Comparante aan de voorñ: Kinderen en Erfgenaamen 
 van wijlen de Heer J: Apeldoorn en E: van Kolk, mids dezen te cederen al zodanig 
 regt op de koopspenningen, dewelke van de voorsz: verbonde gereede en 
 ongereede goederen zullen provenieren, even als zij thans hebben op 
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 de goederen zelfs, edoghter concurrenter somma, en ten effecte als 
 zulks na verwillekeurings regten en speciaal verband behoord, 
 alles onder verband en Submissie als na regten, en met renuncia.. 
 tie van alle exceptien hoe ook genaamd.Actum d. 6 October 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerden de HoogWelGeboore 
 Heer A:F:R:E: Baron van Haersolte en de HoogWelGeboore Vrouwe S:S: Baron.. 
 nesse Taats van Amerongen Ehel: en bekenden in een vast en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cederen, trans.. 
 porteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en ten behoeven van 
 de Heer H:R: Streck en Vrouwe A:H:S: de Meester Ehelieden ende hare 
 Erven, een huis en erve staande binnen deze Stad in de Donkerstraat 
 naast het huis van den Heer Professor Pagenstecher ter eenre, en het 
 Muzijk Collegie ter andere zijde, op een verponding zonder stadstuivers 
 f 10-:-: en nogh op de naam van de Houttuin f 1-5-8 zamen f 11-5-8, 
 voords met al derzelver regt en geregtigheden, lusten, lasten en 
 servituten daarop staande, ende zulks voor een somma van ses 
 duisend tweehonderd en vijftig Gulds:, waar van de Comparanten bekenden 
 voldaan te wezen, en daarom geen regt opf eigendom daar aan meer 
 te hebben of te behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, 
 de verponding over 1788, straatgeld tot 1º. Maij 1790 heerdstedegeld 
 tot ultº. 1790 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten.Actum den 5 April 1790. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Evert 
 Jan Planten,  A:L: et Ph. atqué Med: Studiosus in deze Stad Harderwijck woonag.. 
 tig en bekende in de beste en bestendigste form van regten te constitueren 
 en volmagtig te maken, zulks doende bij dezen, deszelfs Broeder den Heer 
 C: Planten Leeraar der Hervormde Gemeente van Steenderen en Bronkhorst, 
 ten einde om des Comparts: zaaken waartenemen, bijzonderlijk om voor des 
 Comparts: aandeel te verkopen aan Theodorus Rabelink een huis staande 
 in de Hamburgerstraat te Doetinchem, aan de eene, naast ’t huis van den 
 Heer Karst van der Horst, en aan de andere zijde, naast dat van den Heer 
 G: ter Maat en Mejuffrouw de Weduwe Eerlich. 
 Voords mede een stuk lands aan Jan Martens, onder den Rigterampte 
 van Doetinchem, in de pesse naast ’t land van Willem Snijder, aan de eene 
 en aan de andere zijde gelegen naast dat van den Heer Karst van der Horst. 
 De Koopsconditien, mede namens den Heer Constituant te ondertekenen, 
 de koopspenningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, voor alle nama.. 
 ning te caveren, en eindelijk, voor zo veel de Compart: daar van 
 aangaat, om voor den Stad Gerigte van Doetinchem, en van den Land Drosten 
 Gerigte des Graafschaps Zutphen de voorgem: twee perceelen respectivelijk 
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 aan de Koperen te cederen, transporteren en in volkomen eigendom 
 op en overtedragen, en Constituent en erven voor zijn aandeel, nu en voor 
 altoos daar van ontervende, de Koperen en zijne erven daarmede zonder 
 eenige reserve, wederom beërvende met belofte van wahr en wahrschap, 
 als erfkoops regt is. 
 en verder desaangaande alles meer te doen, ’t geen daartoe nodig en 
 dienstig zal bevonden worden, en de Heer Compart: zelfs tegenwoordig zijnde 
 zou kunnen, mogen of moeten doen, alles met belofte van approbatie, 
 met magt van substitutie en andere naar regten gewoonlijk en noodza.. 
 kelijke clausulen, S.A. et de super stipulando.Actum den 18 October 1790. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Tijmen Hooiberg en 
 Teuntje Schuurman Ehel:, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan hunne Broeder en Zuster Evert 
 Hooiberg en Hendrikje Poel Ehel: en hunne Erven, een huis en erve staande 
 in de Rabbistraat naast de schuur van Verkoperen ter eenre, en ’t huisje 
 van Rijer den Grooten ter andere zijde, doende in ordinaris verponding zonder 
 stadsstuivers f :-`6 st., en aan straatgeld f :-10st. verders met zijn lusten en 
 lasten regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van drie honderd Gulds:, 
 waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t voorsz: huis 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over 
 den jare 1788, straatgeld tot d. 1 Maij 1790, en ’t haardstedegeld tot d. 1 Julij 1790 
 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum d. 19 October 1790. 
 
 
 Nous Echevins de la Ville de Harderwijck certifions que les 
 extraits de Baptême ci joint de Mesdemoiselles Cornelia Anthonia 
 Wakker, et Johanna Wakker sont tirés du livre de Baptême de 
 cette Ville, et que ni dans cette Ville ni a quatre lieues a la ronde il 
 se trouve aucun Ministre, chargé des affairs de France. 
 La foi de quoi nous avons fait signer cette certification par notre Secre.. 
 taire, et munir du sceau ordinaire de la Ville, donné a Harderwijck 
 le 19 d’Octobre 1790.signéM:S: van Cooth.J: Schot. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel:, beide gezond van lighaamen en 
 verstand zijnde, dewelke verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegenheid 
 elkanderen en de een den anderen te legateren, bezetten en 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 
 ter wereld uitgezondert, om bij de lagstlevende zijn of haar leven lang na 
 tugtregten bezeten genoten en geprofiteerd te worden , begerende, dat de 
 langstlevende niet gehouden zal zijn inventaris te geven, en dat deze zal gelden 
 als testament legaat codicil of zo en als best na regten zal kunnen 
 bestaan. 
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 T’ oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld in Harderwijck den 21 October 
 1790 was, nevens eencachet in rood, en boven een in zwart lak gedrukt, 
 getekendJ: Schot.L: Bunskerken.onderstond geregistreerd in ’t Recognitie.. 
 boek der Stad Harderwijck d. 23 October 1790was getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Berend van Langen 
 en Geertruij Schut Ehel:, dewelke verklaarden bij parate executie en 
 aankering na informatie van verwillekeurings regten te verwillekeu.. 
 ren, zulks doende kragt dezes, alle hunne gereede goederen, aan 
 Jan Vosselman en Dirk Wouters, tot securiteit van zodanige borgtogt, 
 als dezelve op zigh genomen hebben wegens de pagt van de waag dezer 
 Stad, door eerste Compart: gepagt over ’t jaar begonnen den 1 Julij 1789, 
 en geëindigt d. 1 Julij 1790, voor vier honderd en twintig Gulds:, en 
 nogh wegens de restant van ’t jaar verschene den 1 Julij 1789 ter 
 somma van ses en veertig Gulds:, om, invalle gemelde Jan Vosselman 
 en Dirk Wouters als Borgen de gemelde sommen komen te voldoen, 
 de restitutie daar van kost en schadeloos aan der Comparanten 
 goederen te kunnen verhalen, renuntierende zij wel expresselijk 
 van alle exceptien, onder Submissie als na regten. Actum den 23 
 October 1790. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck Anthonie van Asselt en Dirkje Davids Ehel:, de laastgemelde 
 ziekelijk, dogh beide hun verstand en uitspraak ten vollen magtig 
 zijnde, dewelke verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegenheid 
 elkanderen en de een den anderen te legateren, bezetten en 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 ter wereld uitgezondert, om bij de langstlevende zijn 
 of haar leven lang na tugtregten bezeten, genoten en geprofiteerd 
 te worden, zullende de langstlevende niet gehouden zijn inventaris 
 te geven. 
 Verders begeren de Comparanten, dat na hun beider overlijden haar 
 Dogter Maria van Asselt, zo lang zij ongehuwd blijft in ’t huis 
 in de Wolleweverstraat, thans door Comparanten bewoond, zal kunnen 
 blijven zonder huur te betalen, en dat haar gezamentlijke Erfgenaamen 
 niet te min de jaarlijksche lasten op ’t huis staande zullen moeten 
 betalen, en de nodige reparaties doen, begerende dat deze dispositie 
 zal gelden als testament, legaat, codicil ofte zo en als best na regten 
 zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 d. 27 October 1790was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend 
 J: Schot.J. Moojen Junior.onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck) 
 ( d. 27 October 1790was getekend J:C:F: de Vries. 
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 Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerdeJan van Asselt, 
 dewelke verklaarde bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig 
 huwelijk als zijn Dogter Jannetje van Asselt voornemens is integaan 
 en na kerkenorde te voltrekken met Hendrik Schutte te Amsterdam 
 wonende, ’t zelve met zijn ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, 
 dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken ofte 
 zo nodig bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam of elders, daar 
 ’t gerequireerd word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof 
 de Compart: in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 was, belovende ’t zelve van waarde te zullen houden.Actum den 
 27 October 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Meester en Schot Schepenen compareerde Petrus Martinius en ver.. 
bezwaar Rubr: Voor klaarde tot securiteit van Andreas Apeldoorn en Berend Kok zigh 
den BroederenFol. 148 gesteld hebbende tot burgen en principalen voor de pagt van Asijn en Zeep 
 door den Compart: van de Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten des 
 Zuartiers van Veluwen gepagt over de jaaren 1789 en 1790, verschenen 
 ultº. Junij 1790, en zullende verschijnenultº. Junij 1791, te stellen tot 
 een speciaal onderpand zijn huis en erve staande binnen deze Stad op 
 den Broederen, zo door de Comparant zelfs bewoond en gebruikt word, ten 
 behoeven van bovengemelde Burgen, onverkort ’t regt van legaal hijpotheek 
 den Ontfanger Generaal competerende, ten einde om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhalen, en verders onder verband van zijn 
 persoon en goederen met renuntiatie van alle exceptien dezes enigzints 
 contratierende.Actum 1 November 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Meester en Schot Schepenen compareerde Petrus Martinius, en 
bezwaar Rubr. Voor den bekende aan de Heer Arnoldus Klosser woonagtig te Amsterdam, en zijn 
Broederen Fol. 148 en Hoven Erven opregt en deugdelijk schuldig te wezen en somma van twaalf 
voor de groote poort Fol. 15 honderd Guldens wegens geleverde winkelwaaren, tot dato dezes afgerekend, 
 en daar van jaarlijksch beloofde te betalen een interesse van drie percent in 
 ’t jaar, daar van ’t eerste jaar rente zal verschijnen heden over een jaar, 
 en daar in te continueren tot de finale restitutie der gezeide hoofdsomme, 
 dewelke ook alle jaar zal kunnen of moeten geschieden, mids de opzage 
 een vierendeel jaars te voren van een van beide zijde gedaan werde. 
 tot securiteit van welk capitaal, rente en kosten de Compart: heeft ver.. 
 bonden zijn persoon en goederen, en tot een speciaal onderpand gesteld 
 zijn huis en erve. staande binnen deze Stad op den Broederen, en 
 bij hem zelfs bewoond wordende, als mede een hof buiten deze Stad 
 buiten de grootepoort kennelijk gelegen, ten einde om daar aan  
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, met Submissie als  
 na regten, onder renunciatie van alle exceptien, in specie van onge.. 
 telde gelden.Actum d. 1 November 1790. 
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 Voor de Meester en van Erckelens Schepenen compareerde Maria Brantsen 
 Weduwe en Boedelhoudersche van Cornelis Verhoef, en verklaarde in een 
 vast en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt, en overzulks te 
 cederen en transporteren aan Jan van Heumen en Evertje Gerrits Molenberg 
 Ehel: een huis en erve staande binnen deze Sad in de Smeeportstraat 
 op de hoek van de Brink ter eenre, en het huis van Mannis Heijmensen 
 ter andere zijde, doende in verponding zonder stadstuivers f 4-15-6, ende 
 zulks voor een somma van een duizend en tweehonderd Gulds: vrijgeld, waar 
 van de Comparante bekende voldaan te wezen, en daar omtrent geen 
 regt of eigendom daar aan meer te hebben of te behouden, belovende 
 overzulks voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding over 1789, straatgeld 1º. November 1790 en haardstedegeld tot 
 ultº. Junij 1790 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten. Actum den 4 November 1790. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schependen der Stad Harderwijck 
 Aalt van der Flier woonagtig te Nijkerk, dogh thans binne deze Stad, 
 met ons gaande en staande, en zijn verstand en uitspraak ten vollen 
 magtig, dewelke verklaarde te legateren en bemaken, zulks doende kragt 
 dezes aan zijn Zoon Hellemert van der Flier voor uit de klok of ‘t 
 horlogie, ’t welk heenkomt van zijn overledene Broeder Jan van der 
 Flier. 
 Aan zijn Klijnzoon Aalt van der Flier zijnde de Zoon van gemelde 
 Hellemert van der Flier een zilvere kom met zilvere lepel daar in 
 staande, ook heengekomen van zijn overledene Broeder Jan van 
 der Flier. 
 Aan zijn Dienstmijd Anna van Stormbroek de summa van twee 
 honderd Carolij Guldens, het volle jaar loon daar de Comparant in zal 
 komen te overlijden, zonder onderscheid of ’t zelve eerst begonnen dan 
 omtrent ten einde is, de zitplaats in de Kerk te Nijkerk, welke van 
 zijn meergemelde Broeder Jan van der Flier is heengekomen, bene.. 
 vens nogh een beste dubbele rouw, op conditie, dat, wanneer zij voor 
 ’t overlijden van den Compart: kwam te trouwen, of op eenige andere 
 wijze van hem afteraken, ’t aan haar gemaakte legaat geen stand zal 
 houden, maar van nul en geener waarde zijn, zullende zij niet langer 
 dan zes weeken na zijn overlijden in ’t sterfhuis behoeven te blijven. 
 Alle welke legaten uiterlijk binnen zes weeken na des Comparants 
 overlijden zullen moeten uitgekeerd worden, om bij hun ervelijk beze.. 
 ten te worden buiten iemands bespiering. 
 Begerende dat alle de voorheen gemaakte dispositien door Comparant 
 met zijn overledene Vrouw Hilletje Switerius van volle kragt en waarde 
 zullen blijven, en dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, ofte 
 zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck d. 6 November 1790 was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekendH: van Westervelt.F: Martinius. onderstond 
 geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 6 November 
 1790.was getekendJ:C:F: de Vries. 
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 Voor de Meester en Bunskerken Schepenen compareerde Reinier 
 Reiniersen, en verklaarde zigh te stellen tot Burge en Principaal 
 voor zodane pagt van ’t monopolie, als Jan Hendrik Bakker vornemens 
 is van Haar EdeleMogende de Heeren Gedeputeerde Staten des Zuartiers 
 van Veluwen het zij over een of twee districten te pagten, belovende 
 zulks als zijn eigen propere schuld aantenemen en te zullen voldoen, 
 tot dien einde verbindende zijn Persoon, Erfgenaamen, en goederen, 
 gereede en ongereede, hebbende en toekomende, waar dezelve ook gelegen 
 mogen zijn, niets uitgezondert, latende tot keur van den Zuartiere 
 of deszelfs Ontfanger Generaal den Pagter of den Comparant te 
 mogen executeren, en zigh submitterende in conformité van de 
 ordonnantien en resolutien, zo van de Heeren Staaten dezes Zuartiers 
 als derzelver Heeren Gedeputeerden beraamd, hunne Personen en goederen 
 aan de parate executie, en zo als met ’t invorderen van ’s Heeren pennin.. 
 gen gewoonlijk en gebruikelijk is, als mede aan de judicature van gem: 
 Hun Ed: Mogendede Ordinaris Heeren Gedeputeerde Staaten dezes 
 Zuartiers, met renunciatie van alle exceptien, beneficien, en privile.. 
 gien regtens, den inhoud dezes contrarierende, speciaal van de exceptien 
 ordinis, divisionis et excussionis, als van de kragt derzelver zigh ge.. 
 noegzaam geïnformeerd houdende.Actum d. 6 November 1790. 
 
 
 Voor van Westervelt en Schot Schepenen compareerden Harmen Gosens 
 en Eisjen Gosens, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop uit de hand te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Peter 
 Janzen en Bije Aarts Ehel: en haar Erven, een huis en erve staande op de Vismarkt 
 binnen deze Stad met een plaats en schuur daar agter met een uitgang in den Ooster.. 
 wijk, naast ’t huis van Rikert Jan Apeldoorn ter eenre, en het huis van de 
 Erfgenaamen van G: Buitenhuis ter andere zijde, zo en als door transportanten 
 zelfs bewoond en gebruikt word, alsmede een huis daar naast met een plaats voor aan 
 de Vischmarkt uitkomende, en een plaats daar agter, mede met dezelve uitgang aan den 
 Oosterwijk, en welke uitgang is lopende langs ’t huis van de Kinderen van Claas 
 Foppen, die daar toe mede geregtigd zijn, doende het eerste perceel in verpondingf 1-11-14 
  en ’t tweede perceel  2- 2-8 
 te zamen   f3-14-6 
 en ’t straat en pompgeld daar op staande, ende zulks te zamen in eene massa voor 
 een somma van negenhonderd vijf en twintig Gulds: vrijgeld, zodanig en met verder 
 beding en conditie dat beide Verkoperen haar leven lang het 2e perceel of kleine 
 huisje en plaats zullen mogen bewonen en gebruiken, waar toe de Koperen 
 hetzelve in een ordentlijke en bewoonbaare staat zullen leveren zonder dat 
 Verkoperen eenige huur daar voor geven, of eenige reële lasten zullen 
 behoeven te betalen, breeder bij ’t accoord d.d. 11 September 1790 vermeld, van 
 welke voorsz: koopspenningen de Comparanten bekenden voldaan te wezen 
 en daarom geen regt of eigendom daar aan meer te hebben of te behouden, 
 belovende overzulks voorsz: perceelen te wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding over ordinaris 1789 haardstedegeld tot ultº. 
 Junij 1790 en straatgeld tot 1e Maij 1790 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. Actum d. 6 November 1790. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Peter Janzen en 
van bezwaar Rubr. de Bije Aarts Ehel:, welke bekenden voor haar en haare Erven opregt en 
Markt Fol. 287fso deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van Dirk Penninck 
 en Cornelia de Bank Ehel: ende hare Erven, een somma van vier honderd 
 Gulds: ad 20 st. ’t stuk, tegens vier Gulds: van ieder honderd in ’t jaar 
 wegens ter leen aan haar verstrekte penningen, belovende de Comparanten 
 daar in te continueren tot de finale aflossching van gezeide 
 capitaal, welke ook alle jaar zal kunnen geschieden, mids de opzage 
 van een van beide zijden een vierendeel jaars bevorens gedaan worde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en kosten de Comparanten 
 verbinden hare personen en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 stellende een huis en plaats met de schuur en uitgang in den Oosterwijk 
 staande op de Vismarkt, naast ’t huis van de Erfgenaamen van G: Bui.. 
 tenhuis, als mede een huis daar naast met een plaats beide bij transport 
 d.d. 6 November 1790 van Harmen en Eisje Gosens aangekogt, onder 
 verband en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle 
 exceptien in specie van ongetelde gelden.Actum d. 9 November 1790. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens en Schot Schepenen compareerden Peter Janzen 
van bezwaar Rubr. de en Bije Aarts Ehel:, welke bekenden wegens ter leen verstrekte pennin.. 
Markt Fol. 287fso gen voor haar en hare Erven opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan 
 en ten erflijken behoeve van Wigle en Anne Annes en zijne Erven 
 woonagtig te Heeg in Friesland, een somma van vijfhonderd Guldens 
 ad 20 st. ’t stuk tegens drie en een halve Gulden van ieder honderd 
 interest in het jaar, waarvan heden over een jaar de eerste zal wezen, 
 belovende de Comparanten daar in te zullen continueren tot de finale 
 aflossching van gezeide capitaal, welke ook alle jaar zal kunnen 
 geschieden, mids de opzage van een van beide zijden een vierendeel jaars 
 bevorens gedaan worde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en kosten de Comparanten 
 verbinden hare personen en goederen, en tot een speciaal onderpand stel.. 
 lende een huis en plaats met de schuur en uitgang in den Oosterwijk, 
 staande op de Vischmarkt naast ’t huis van de Erfgenaamen J: Buitenhuis, 
 als mede een huis daar naast met een plaats, beide bij transport d.d. 6 
 November 1790 van Harmen en Eisje Gosens aangekogt, onder verband 
 en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien in 
 specie van ongetelde gelden.Actum d. 10 November 1790. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde Vrouwe Barta 
 Eva Brouwer Weduwe van wijlen den Wel Edele Gestrenge Heer Sandberg in 
 leven Burgemeester en Secretaris der Stad Elburg, dewelke verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer 
 Mr. Arent Lutteke Brouwer Advocaat te Elburg voornoemd, om alle de  
 zaaken van Vrouwe Comparante waartenemen, en daar ’t vereischt mogt 
 worden Comparantes persoon te repraesenteren, penningen te ontfangen, en 
 daar voor te quiteren, tegens onwillige Debiteuren te procederen, en die 
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 procedures tot de finale en definitive sententie en executie incluis te 
 vervolgen, ook te mogen accorderen, compromitteren en transigeren, en 
 in alle zaaken te doen en te verrigten wat Comparante zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt mogt vereischt 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 den 18 November 1790. 
 
 
 Voor de Meester en Schot Schepenen compareerden Gerrit Reijerzen, 
 Rijkert Reijerzen en Lubbert Janzen Gouwen, dewelke bekenden sampt 
 en een ieder in ’t bijzonder uit de hand te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cederen en in vollen eigendom te transporteren aan en ten ervelijken 
 behoeve van de Heer Johannes Bernhardus Josephus Heijdendaal en 
 Vrouwe Jacoba van Aalst Echtel: en haar Welgeb: Erven een camp zaaijland 
 met zijn houtgewasch gelegen in ’t Schependom van Harderwijck, buur.. 
 schap Hierden aan de Zoom, Oostwaards de Wed: Hartger Willemzen, en 
 West de Zoom, om ’t zelve H:M: 1790 te kunnen aanvaarden, doende in 
 ordinaris jaarlijksche verponding volgens Zuohier f :-8-10 staande op 
 drie posten op naam van R: Rijkzen, J: Lubbertzen, en J: Gerritzen, ende 
 zulks voor een summa van drie honderd Guldens, daar van de Comparanten 
 en Transportanten bekenden voldaan en betaald te zijn, belovende over.. 
 zulks ’t voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de ordinaris verponding over den jare 1788 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, alles onder verband en Submissie als na regten.Actum 
 Harderwijck d. 13 November 1790. 
 
 
 Voor de Meester en Schot Schepenen compareerde Petrus Martinius 
 te kennen gevende, hoedat deszelfs boedel met zeer veel schulden bezwaart 
 is, en hij overzulks niet in staat is om zijne Crediteuren ten vollen te 
 voldoen, wiensvolgens denzelve te rade is geworden om zijnen ganschen 
 boedel in usum jus habentium als desolaat aan dezen Gerigte over 
 te geven, ten einde dezelve door den Gerigte publiecq verkogt en de 
 penningen daar van in usum jus habentium volgens ordonnantie op de 
 desolate boedel alhier, gedistribueert mogen worden, en voords om te 
 strekken ter fine en effecte als na regten. Actum d. 20 November 1790. 
 
 
 Voor De Vries en van Erckelens Schepenen compareerde de Heer Cornelis 
 de Vries, zigh schrijvende Remmert de Vries en Zoonen Kooplieden te 
 Zaandam, dogh thans hier praesent, dewelke bekende in optima juris 
 forma te constitueren en volmagtig te maken, zulks doende kragt dezes 
 den Heer Mr. Charles Bavius de Vries, generalijk om alle zaaken van 
 den Heer Comparant, welke binnen deze Stad en Schependom mogten 
 voorvallen, waartenemen, de boekschulden intevorderen, de penningen 
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 te ontfangen, van zijn ontfangst quitantie te passeren, ook te mogen accor.. 
 deren, compromitteren en transigeren, de onwilligen tot betaling door 
 middelen van regten te constringeren, alle termijnen van regten te 
 observeren, en tot de finale en definitieve 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 de Comparant zelfs zou kunnen, mogen en moeten doen, en schoon 
 een ampeler volmagt gerequireerd wierd, zo wil de Comparant dezelve 
 mids dezen 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 den Constituant te doen behoor.. 
 lijke rekening bewijs en reliqua.Actum Harderwijck d. 20 November 
 1790. 
 
 
 Voor de Vries en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Samuel 
 Heshusius, als Volmagtiger van Anna Brians Wede: Louis Anthoine 
 Rondeau, van Pieter Isaac Menjolet en Henriette Brians Ehel: pro se en 
 instaande en de rato caverende voor Henriette en Gideon Tabuteau, 
 ingevolge vertoonde en gelezene volmagt den 19 December 1789 voor 
 Schepenen ter nieuwen Amstel gepasseerd, voords als Volmagtiger van 
 Marianne Brians, en van Samuel Anthonie Molière en Maria 
 Brians Ehel:, insgelijksch volgens geproduceerde en gelezene volmagt, 
 voor den Gerigte van Voorburg den 12 December 1789 gepasseerd, te zamen 
 Erfgenaamen van wijlen Vrouwe Anna Brians Wede: Pierre Massuet, 
 en verklaarde kragt dezes te cederen aan Ds: Willem Wilbers en 
 Reinier Reinierssen en Cornelia van Dulmen Ehel:, een huis en erve 
 staande in deze Stads Hoogstraat tusschen de huizen van den Heer 
 Br: Boonen en de schuur van R:J: Apeldoorn, en zulks voor een 
 welbetaalde summa van twee duisend een honderd een Gulden 
 en tien stuivers, zijnde vrij allodiaal goed niet bezwaard dan met 
 een verponding na ’t Zuohier van f 4-12-8 te zuiveren 1788, straat 
 geld ad f 1-10 te zuiveren versch: Maij 1790, en haardstedegeld te zuiveren 
 verschenen 1789, voords met zijn ordinaire lusten en lasten, en zal de 
 huurder de huur tot November 1791 moeten uitgehouden worden, 
 terwijl Koperen die huur over dat jaar 1791 verschijnende profiteren 
 zullen, volgens huurcedullen, met belofte van wagting en waring als 
 stadsregt is, en onder verband en Submissie van zijner Principalen personen 
 en goederen als na regten. Actum d. 18 November 1790. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerde de Heer Hendrik 
 van Hoechum zo voor zigh en als Volmagtiger van zijn Broeder Dirk van 
 Hoechum vermogens volmagt op den 9 Julij 1790 voor Burgemeesteren 
 Schepenen ende Raad dezer Stad ad hunc actum gepasseerd, welke 
 verklaarde voor zigh en in zijn voorsz: qualiteit, den boedel van wijlen 
 hunne Moeder Anna Cornelia van Balen Weduwe van Hoechum, 
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 welke zij op d. 10 Augustus dezes jaars onder beneficie van inventaris 
 hebben aanvaard, vermids hun gebleken is, dat daar aan veel te kort 
 zal komen, te abandonneren, en die nalatenschap te repudieren, zulks 
 doende bij dezen, en zigh aldus declarerende, met verzoek hiervan 
 acte in forma te mogen hebben, om te strekken zo en als ’t behoord. 
 Actum den 20 November 1790. 
 
 
 Voor de Vries en van Cooth Schepenen compareerde Rijer de Groote Pagter 
 van ’t monopolie, dewelke bekende in optima juris forma te constitueren 
 en volmagtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Weledele Heer 
 en Meester A:J: Houck woonagtig te Arnhem, specialijk, om uit 
  Comparants naam en van zijnent wegen tegens Marritje Zwart 
 in regten te ageren voor de Edele Mogende Heeren Ordinaris Gedepu.. 
 teerde Staaten des Zuartiers van Veluwe, residerende te Arnhem, 
 en alle termijnen daar van te observeren tot de finale en defini.. 
 tive sententie en executie incluis, en verders te handelen, te doen 
 en te verrigten, zo als des Geconstitueerdens goede raad gedragen zal, 
 en de Comparant zelfs zou kunnen mogen en moeten doen, en schoon 
 een ampeler volmagt grequireerd wierd, zo wil de Comparant dezelve mids 
 dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, alles met magt van substitutie, 
 en belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Sumissie 
 als na regten.Actum Harderwijck d. 27 November 1790. 
 
 
 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden Willempje 
 Rijers Weduwe van wijlen Jan van Raalten, en Rijer van Raalten en  
 Cornelia Schut Ehel:, dewelke verklaarden zigh te stellen tot Borgen 
 ter somma van twee duisend Caroli Gulds: ten behoeven van -----van 
 den Brieler te Nijkerk cum suis, als Pagters van ’t monopolie over 
 ’t district van Harderwijck over de jaaren 1791, 1792 en 1793, voor haar 
 Zoon en Broeder Hendrik van Raalten, door gemelde Pagters aangesteld 
 tot Kelderhouder over voorgenoemd district, en zulks voor zijn goede 
 administratie, ten einde alle schade, welke zij door gem: Kelderhou.. 
 der zouden komen te lijden, ter voorñ: somma van twee duisend Gulds: 
 kost en schadeloos van haar te kunnen verhalen, renuntierende wel 
 expresselijk van alle exceptien, in specie van order divisie en excussie, 
 van welke inhoud zij verklaren onderrigt te zijn, onder verband en 
 Submissie als na regten.Actum d. 30 November 1790. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden de Heer Isaac 
 Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel:, 
 dewelke verklaarden te hebben verkogt, en overzulks bij dezen te 
 cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven, aan en 
 ten behoeven van Mejuffrouw Sara van Willigen, Wede. van wijlen 
 den Heer Cornelis Huisman, een obligatie tot lasten van de Provintie 
 van Holland en West Friesland ten comptoire Gouda groot in capitaal 
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 een duizend ponden, staande in blanco gedateerd d. 1 Maij 1713 folio 73, 
 geäggreëerd d. 22 Junij 1713 Reg. Fol. 429 Nº.4088, welke voorsz: obligatie 
 eerste Comparant is aangekomen als eenig Kind en Erfgenaam ab intesta.. 
 to van wijlen zijn Moeder Vrouwe Johanna de Gorter Wede. van wijlen 
 den Heer Louis Elsevier, verklarende Comparanten van de koopspen.. 
 ningen van dien zo van capitaal als van verschene interessen voldaan 
 te zijn, en daarom geen regt of actie op de voorsz: obligatie te hou.. 
 den, belovende dezelve voor alle namaningen op en aanspraak te 
 zullen vrijen en waren als regt is, onder verband van hunne perso.. 
 nen en goederen, en Submissie als na regten.Actum d. 6 Decemb. 
 1790. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Willem Zegers en David Koenzen voor erf en 
 sterfhuis van Marrietje Hendriks in leven Weduwe van Jan 
 Dirkzen, des beloofden Jan IJsebrands namens zijn Vrouw 
 Geertruij Jans, Gerrebrig Jans Weduwe van Jan Noorwegen, 
 en Cornelia Zegers voor zigh en haar vijf Kinderen bij wijlen Dirk 
 Janzen ehelijk verwekt, te zamen Erfgenaamen van wijlen 
 gemelde Marrietje Hendriks hunne voorsz: Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. Actum den 8 December 1790. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Cornelis Hooiberg en Anna Verhoef Ehel:, beide 
 gezond van lichaamen en verstand zijnde, dewelke verklaar.. 
 den uit onderlinge liefde en toegenegenheid elkanderen en 
 de een den anderen te legateren, bezetten en bemaken, doende 
 zulks kragt dezes ’t vrugtgebruik van alle des eerst te over.. 
 lijden gereede en ongereede goederen, actien, en crediten, thans 
 hebbende en toekomende, niets ter wereld uitgezondert, om bij 
 de langstlevende zijn of haar leven lang na tugtregten bezeten, 
 genoten en geprofiteerd te worden, begerende dat deze zal gelden 
 als testament, legaat, codicil ofte zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 den 9 December 1790. was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekendJ:B: de Vries.J: Schot.onderstondgeregistreerd 
 in ‘t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 10 December 1790 
  was getekendJ:C:F: de Vries. 
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 Acte van Aperture 
 Wij Eco Scheltinga en Jacob Schot vervangende de plaats van wijlen 
 den Heer H:H: Pannecoeck Schepenen, doen kond en certificeren mids 
 dezen, dat wij op requisitie van onzen mede Raadsvriend den Heer M:S: 
 van Cooth als hier toe verzogt en geäuthoriseerd door zijn Zuster E:S: 
 Marchant, Weduwe Averkamp, ons begeven hebben ten zijnen huize 
 alwaar dezelve ons vertoond en overgegeven heeft zeker besloote 
 papier houdende volgende superscriptie. 
 “Voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck com.. 
 “pareerde de Heer Dirk Avercamp Lieutenant ten dienste dezer Lande 
 “en Vrouwe Eleonora Sophia Marchant Echtelieden, beide gezond 
 “van lighaam en verstand, dewelke verklaarden in dit omslag op 
 “papier aan ons vertoond, en door ons toegezegeld, begrepen te zijn 
 “haar beide laatste en uiterste wille, welke zij begeerden, dat na 
 “overlijden van een harer beide zoude geöpend worden, en volko.. 
 “men effect sorteren, ’t zij als testament, codicil, legaat of zoals 
 “best na regten zoude kunnen of mogen bestaan. 
 “T’oirkonde is deze door ons ondergeschrevene Schepenen getekend en 
 “gezegeld binnen Harderwijck d. 15 Maart 1768was getekendH:H: 
 “Pannecoeck, Eco Scheltinga, H:J: Schrassert loco Secretarii, 
 “gemunieerd met drie zegels, de ondertekening gezien, en de zegels 
 geëxamineerd hebbende, hebben wij die geheel gaaf, en ongevitieerd 
 bevonden, waar na ’t zelve door onzen Secretaris is geöpend, en in 
 praesentie van onzen mede Raadsvriend den Heer M:S: van Cooth 
 en Vrouwe P:J: Marchand Ehel:, van den Heer D: van Voorst en Vrouwe 
 J:H:B:G: Averkamp Ehel: en van Juffrouw G:J: van Cooth voorge.. 
 (in voegen) 
 lezen, \/ als bij transfix hier nevens geännexeerd is, waar van registra.. 
 ture en copie in forma is verzogt, ’t welk wij geäccordeert hebben. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld. Actum Harderwijck den 
 10 December 1790. was nevens twe cachetten in rood lak gedrukt 
 getekendEco Scheltinga.J:Schot.onderstond mij praesent 
 was getekendJ:C:F: de Vriesin margine stond in fidem transfixi 
 onder een cachet in rood lak gedrukt, getekend J:C:F: de Vries. 
 
 Testament 
 In den Name des Heeren Amen. 
 Wij ondergeschrevene Dirk Avercamp Lieutenant in dienste van 
 den Staat en Eleonora Sophia Marchant Ehelieden verklaren 
 mids dezen, dat wij overdagt hebbende de onzekerheid van den tijd 
 onzes levens en stervens goedgevonden hebben bijtijds van onze 
 tijdelijke goederen te testeren en disponeren, gelijk wij beide vrijwillig 
 met goed verstande en gemoed gedisponeerd en getesteerd hebben 
 als volgt. 
 In den eersten herroepen wij alle voorgaande testamenten, makin.. 
 gen, lijftogten en dispositien, die bij ons elk in ’t bijzonder of 
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 zamentlijk zouden wezen gedaan en gemaakt, alle dezelve houdende 
 voor nul en te niet gedaan, en disponerende weder op nieuws hebben 
 wij uit onderlinge liefde en affectie reciproque de een den anderen ge.. 
 maakt, gelijk wij maken bij dezen de lijftogt van alle onze goederen, 
 heerlijke en deijlbaare, roerende en onroerende, hebbende en toekomende, 
 renten, actien, en crediten, van wat natuur, en waar die gelegen en 
 uitstaande zijn, alle welke wij respectivelijk met de dood ruimen en 
 nalaten zullen, om bij den langstlevende gebruikt te worden, ten 
 lijftogten regte, zo lang de langstlevende van beide leven zal. 
 En komende ik Dirk Avercamp verder tot institutie van mijn Erfge.. 
 naam of Erfgenaamen, instituere ik als zodanig mijne Moeder 
 Cecilia van Hoechum Weduwe van Barthold Avercamp, of bij voor 
 overlijden van dien mijnen Broeder Gerrit Clemens Avercamp, en 
 mijne Zuster Johanna Hendrina Barta Geertruij Avercamp ofte 
 derzelver Descendenten, ofte bij gebrek van dien de naaste in den bloede, 
 onder deze mids, ofte indien dat dezelve, indien ik eerder als mijn Vrouw 
 kwame te overlijden aan mijne Vrouw remitteren ’t maken van 
 inventaris, en verburgen der tugt, en zigh ten opzigte van deze haar 
 renunciatie verklaren binnen den tijd van agt of ten langsten 
 veertien dagen na mijnen dood, dogh indien dezelven in zo verre deze 
 mijn uiterste wille niet kwamen te respecteren, stelle ik in haar 
 plaatze tot Erfgenaamen mijn aangetrouwde Broeder Marten 
 Steven van Cooth, en deszelfs Vrouwe Philippina Jacoba Marchant 
 ofte haar Descendenten, welke uit deze hare egt zullen komen 
 overteblijven. 
 Verder verklaar ik Eleonora Sophia Marchant tot mijn eenige en 
 universele Erfgenaam mijne volle Zuster Philippina Jacoba Marchant 
 Huisvrouw van de Heer M:S: van Cooth, ofte bij deszelfs vooroverlijden 
 haare Kinderen ‘t eene stervende op ’t andere, mede onder deze mids, 
 ofte indien, dat dezelve inval ik eerst kwam te overlijden aan 
 mijne Man remitteren ’t maken van inventaris en ’t verburgen 
 der tugt, ende zigh hier op binnen dentijd van agt of ten langsten 
 veertien dagen na mijnen dood komen te verklaren, dogh mij hier in 
 niet te wille zijnde, stelle ik in haar plaatze tot mijn Erfgenaamen 
 mijn Mans Broeder Gerrit Clemens Avercamp ofte haare Descen.. 
 denten, met deze verstande noghtans, dat indien mijne Zuster 
 mij in deze te wille is, dat dezelve aan mijne Man de voorzegde renun.. 
 tiatie komt te doen, ofte bij deszelfs vooroverlijden haare Kinderen, 
 en mijn ervenis op dezelve komt te devolveren, alsdan daaronder niet 
 zal begrepen zijn een halve camp wijlands bij Nijkerk, dewelke 
 thans met mijne voornoemde Zuster in ’t gemeen bezitte, en thans 
 in huur heeft Aalt van Nekkervelde, praelegaterende ik dezelve 
 gelijk ik doe mids dezen, aan de jongste Dogter van mijn Zuster 
 Eleonora Sophia van Cooth, omdat dezelve mijne naam voerd, 
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 dogh zal daarvan de opkomsten en vrugten genieten mijne voorzeide 
 Zuster zo lang dezelve leeft, en dit Haar Kind komende te overlijden 
 zonder Kinderen, zal ook dezen halve camp egalijk op de andere 
 Kinderen komen te vervallen. 
 Verder praelegateer ik aan dezelve Eleonora Sophia van Cooth mijne 
 beste triumphantenzak, een paar finne orlietten, item een Inxxxx 
 paar goude braseletten om de handen, alle verklaren wij te wezen 
 ons testament, laatste en uiterste wille, begerende, dat dezelve 
 alzo na onze dood geöbserveerd en onderhouden werd, en effect 
 sorteren als testament codicil ofte een gifte onder de levenden, 
 ofte uit zake des doods, niettegenstaande eenige solemniteiten 
 na regten, of anders gerequireerd hier in geömitteerd mogten 
 zijn. 
 Hebben wij deze onze uiterste wille wel en rijpelijk overwogen 
 en herlezen, en daar op ondertekend op den 15 Maart 1768 en 
 dezelve overggeven om bekragtigd en gesolemniseerd te worden 
 even als alhier besloten testamenten werden gesolemniseerd 
 en bekragtigd.was getekendD: Avercamp. E:S: Avercamp 
 geboren Marchant. onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck d. 13 Decmber 1790was getekendJ:C:F; de 
 Vries. 
 
 
Geregistreerd ten prothocol.. Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Gerrit van 
le van bezwaar Rubr. Schoe.. Essen en Maria Boon Ehel:, en bekenden wegens opgenomen en ter leen 
makerstraat Fol. 262fso ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan Mevrouw 
en Rubr. Hoven voor de groote Antonetta Schrassert, Douairière Marklof ofte hare Erven een capitale 
poort Fol.19 somme van vier honderd Car: Guldens ad 20 sts. ’t stuk, daar van zij jaar.. 
 lijksch op den verschijnsdag, waar van heden over een jaar de eerste zal 
 zijn, beloven te betalen een interesse van vier gelijke Guldens van 
 ieder honderd, en daar in te continueren tot de finale aflossche toe, 
 zo als ook Comparanten zal vrijstaan om voorsz: capitaal ieder rijs met 
 twee honderd Gulden te kunnen aflosschen, mids in allen gevallen 
 de opzage een vierendeel jaars bevorens van een van beide zijden voor 
 den verschijnsdag gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal rente en kosten de Comparanten 
 hebben verbonden haar Personen en goederen, en tot meerder secu.. 
 riteit tot een speciaal onderpand gesteld haar huis en erve met 
 de plaats staande in de Vullerstraat naast ’t huis van de Wed: van Hen.. 
 drik Effink, zo en als bij Comparanten zelfs bewoond en gebruikt 
 word, als mede haar hof met een huisje daar in buiten de Lutteke 
 poort aan de Bleek naast den hof van Beert Janzen, ten einde om 
 ten allen tijde daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 met Submissie als na regten, onder renuntiatie van alle exceptien 
 in specie van ongetelde gelden. Actum den 11 December 1790. 
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 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Mevrouw Antonetta 
 Schrassert Douairière Marklof, en verklaarde in een vast en 
 stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en overzulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren aan en ten behoeven van Arend 
 Kreener en Maria Hogervorst Ehel:, en Aaltje Kreener te zamen, 
 een hof buiten deze Stad gelegen buiten de Smeepoort in de 
 touwbaan, zijnde den ingang naast den hof van den Roeidrager 
 van Werven, en ter zijden den hof van de Praeceptor Knoop gelegen, 
 met een huisje en put daar in, doende dit perceel in ordin: 
 verponding zonder stadstuivers f 1-4-12, ende zulks voor een somma 
 van drie honderd en zeventig Gulds:, waar van de Comparante 
 bekende voldaan te wezen, en daar om geen regt of eigendom 
 daar aan meer te hebben of te behouden, belovende overzulks 
 voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding over 1789 daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 11 December 
 1790. 
 
 
 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is Jan Koning en Gijsbert Fijnvandraat 
 voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Magtelt van Soelen, des beloofde 
 Aaltje van Soelen Weduwe van wijlen W: Brinkink, Zuster en 
 Erfgenaame ab intestato van wijlen gemelde Magtelt van 
 Soelen haare voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum den 16 December 1790. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck Dirk Buijtenhuis en Cornelia Paddenburg Ehel:, hun 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 derzelver 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 uitgezonderd om bij de langstlevende zijn of haar leven lang na 
 tugtregten bezeten genoten en geprofiteerd te worden. 
 Verders begeren Comparanten, dat hunne Dogter Hendrina getrouwd 
 aan Bartus Oijen zal erven en blijven zitten in hunnen geheelen 
 boedel, zo gereede als ongereede goederen, welke zij bij overlijden 
 zullen komen natelaten, en daar tegen ook alle schulden ten haaren 
 lasten zal moeten nemen, en dat zij zal moeten uitkeren aan 
 ’t Kind van haar overleden Dogter Geertruij bij Berend Berendzen 
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 ehelijk verwekt de somma van een honderd Carolij Guldens, indien 
 de staat hunner nalatenschap zulks toelaat, anders maar een 
 somma van vijftig Gulds:, alles onder deze conditie, dat gemelde haare 
 Dogter Hendrina bij hun zal moeten blijven en hun gedurende 
 hun leven behoorlijk oppassen, begerende zij, dat deze zal gelden 
 als testament, legaat, codicil, of zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen Har.. 
 derwijck den 16 Decmber 1790, was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt, getekendJ: Schot. L: Bunskerken. 
 
 
Vermids accoord wegens de Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer Dirk 
nalatenschappen getroffen van Voorst en Vrouwe Johanna Hendrina Barta Geertruijt Avercamp 
is, is deze acte vervallen. Ehelieden, dewelke verklaarden, dat op tweede Comparante bij testament 
 van wijlen den Heer Dirk Avercamp eene ervenis gedevolveerd is, onder 
 deze mids, dat zij des overledenes Vrouwe niet zal constringeren tot ’t maken 
 van inventaris, of tot ’t verburgen der tugt, bij poene van alsdan van die 
 ervenis verstoken te zijn, dat Comparanten wel niet zullen aangaan tegens 
 de intentie van den overledene, dogh zigh egter bezwaard vinden de ervenis 
 pure te adieren, maar dat de intentie van haar is die boedel onder 
 beneficie van inventaris te aanvaarden, zigh aldus declarerende, 
 en ten dien einde aangevende, met verzoek, dat deze acte worde 
 gepasseerd in forma, ten signate gebragt, en aan haar Comparanten 
 copie ter hand gesteld, voords dat ( voorbehoudens de tugt voor de Vrouw 
 van den overledene, voor zo verre zij daar in getugtigd is, en die tugt 
 niet verwerkt mogt hebben) alles ingevolge dezer Stads willekeur 
 ten dien einde mag worden begonnen en geperfecteerd.Actum d. 27 December 
 1790. 
 
 
 
 
  Lectum et Recognitum d. 7 Januarij 1791. 
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Geregistreerd ten protho Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerde Jan 
colle van bezwaar Rubr. Helmigzen, welke bekende wegens opgenomeneen ter leen ontfange 
land in Hierden tot aan penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Peter Hop en 
’t erve van R: Apeldoorn Geesje peters Ehel: en hunn Erven de somma van vier honderd 
Decimersz. Fol. 371fso Gulds: ad 20 st. ‘t stuk, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, en 
 zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie 
 maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparant zijn Persoon en goede.. 
 ren en stelt tot een speciaal onderpand de helft in een camp 
 zaaijland, groot in ’t geheel vier mudden, gelegen inde 
 Buurschap Hierden aan den Esweg, naast ’t erf van den Heer 
 H: van Westervelt thans bewoond door Hendrik Gerritzen  
 Heerdeboer , om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van  
 ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 8 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden Wouter 
 van der Veen en Teunis Besselsen, en stellen zigh mids dezen Burgen 
 voor het erf en sterfhuis van Neeltje Hendriks Weduwe Jacob Wirtz,  
 des beloofden Hendrik Wirtz, als Erfgenaam, voorschreven Burgen 
 te vrijen en guaranderen als erfhuis regt is. 
 Dies ter oorkonde hebben wij deze getekend. Actum Harderwijck 
 den 11 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en de Vries Schpenen compareerde de Heer Mr. 
 Johannes Steenwinkel, actueel wonende alhier, dewelke verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken, zo als hij doet bij dezen, Abraham 
 Ramaar Mr. Timmerman te Leijden, om uit zijn Comparants naam 
 voor de Edele Agtbare Heeren Schepenen der Stad Leijden voornoemd 
 te compareren, en aldaar wel en wettelijk te cederen, transporteren en in 
 vollen vrijen eigendomme overtedragen aan den natemeldene Personen de 
volgendebij 
 hun op den 18 December jongstleden publiecq gekogte huizen ende erven 
 staande en gelegen binnen Leijden voorsz: als 
 Aan Abraham Harteveld een huis en erve met stallinge etc., en naast 
 aan nogh een apart bewoond wordende huizinge nabij de voorste Zandstraat 
 en uitkomende met de stallinge en naast gelegene huizinge aan de 
 Westzijde van de voorgem: Zandstraat onder ’t Bon Zijl: Oort Nº.30-280. 
 281 en 282 bij welgemelde Koper voor en om de somme van vier 
 duizend Guldens gekogt. 
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 zomede aan Willem IJsselsteijn, tien huizen en erven, staande 
 ende gelegen in zekere poorte genaamd de Winterpoort, uitkomende 
 aan de Westzijde van de voorste Zandstraat omtrent de oude cingel onder 
 ’t Bon Zijl: Oort Nº. 283 – 283a en vervolgens tot 283i bij gezegde Koper 
 voor en om een somme van vierhonderd Guldens gekogt. 
 En dat alle vrij en onbelast, niets daar op staande dan de verpondingen 
 en andere buurlasten, die de Comparant zal doen zuiveren tot den 
 jare 1790 incluis, de kooppenningen ter voorsz: sommen uitgeloofd te 
 ontfangen, daar voor behoorlijk te quiteren, en voor namaningen te 
 caveren, vervolgens de respective Kopers daar in te erven, en te vestigen, 
 en den Comparant daar van te onterven en ontvesten, vrijwaring 
 te beloven, als regt is, en voords alles meer te doen en verrigten het 
 geen eenigzints zal worden gerequireerd, en hij Comparant zelve 
 praesent zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, alles met belofte 
 van approbatie en ratificatie onder verband als na regten, des blijft 
 den Geconstitueerde gehouden van zijne verrigtinge te doen behoor.. 
 lijke verandwoordinge.Actum den 11 Januarij 1791. 
 
 
 Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerde Vrouwe Petro.. 
 nella van Castricum Weduwe van wijlen den Heer H:C: van de Graaff, 
 dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken zulks doende 
 kragt dezes haar Schoonzoon den Heer Mr. Balthazar Rutger 
 Wicherling, om alle de zaaken van Vrouwe Comparante waartenemen, 
 en voornamentlijk om met de Erfgenaamen van wijlen haaren 
 Broeder den Heer Cornelio van Castricum eenige arrangementen te 
 maken, openstaande rekeningen te sluiten, betalingen te doen, 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, en verders alles 
 omtrent dien boedel te verrigten, wat Vrouwe Comparante praesent 
 zijnde zelfs zou kunnen mogen of moeten doen, willende, indien 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids dezen 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, assump.. 
 tie en surrogatie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 15 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde Johannes Andreas 
 Vieckens woonagtig te Amsterdam dogh thans alhier praesent, en 
 verklaarde in amplissima et optima juris forma te constitue.. 
 ren en magtig te maken kragt dezes den Heer en Mr. H:J: Ardesch 
 Advocaat alhier, ten einde om den Comparant tepatrocinerenin 
 zodane arrest procedure, als de Compart: op de Persoon en goederen 
 van Pieter Beers aan ’t Scholt Gerigte dezer Stad is hebbende, 
 en waar van de acte van arrest op den 12 Januarij laastleden is 
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 gepasseerd, die procedure te vervolgen, alle termijnen te respicieren, en 
 tot den uiteinde te vervolgen, ook des noods te caveren en in animam 
 ipsius de gewoone cautie juratoir te praesteren, decreteren en senten.. 
 tien te aanhoren, inzonderheid mede voor de personele bewaring 
 de nodige verzoeken te doen, en voor de kosten van dien te caveren, 
 voords te accorderen, transigeren, penningen te ontfangen en 
 quiteren, en wijders in dezen alles te doen en laten geschieden, 
 ’t geen de nature en nooddruft der zake zal werden vereischt, 
 en de Compart: zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of 
 moeten doen, alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum den 17 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde Rijer den Grooten in quali.. 
 teit als Volmagtiger van Gijsbertje Ham laast Weduwe van Jan 
 Breunissen, vermogens volmagt op den 18 Januarij 1791 voor den Scholtus 
 des Ampts Putten en Gerigtsluiden ad hunc actum gepasseerd, welke 
 bij ons gezien en gelezen is, en verklaarde de Compart: p.q. te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren, en 
 in vollen eigendom overtegeven aan Jan Beertzen en Wijmpje 
 van Wessel Ehel: en hunne Erven, een vierde part in een camp lands 
 gelegen aan de Wijsteeg over de middelwal tusschen de landerijen van 
  (met zijn lusten en lasten) 
 Mevrouw de Weduwe Cramer en van ’t Weeshuis dezer Stad,\/ doende de heele 
 camp in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 1-11-:, en zulks voor 
 een somma van een honderd vijftig Gulds:, waar van Compart p.q. bekend 
 voldaan te zijn, en aldus zijn Principalinne daar aan geen regt of 
 eigendom meer te hebben of te behouden, belovende dit perceel te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over 
 den jare 1789 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum den 20 Januarij 1791. 
  
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde Rijer den Grooten in qualiteit 
 als Volmagtiger van Gijsbertje Ham laast Wed: van Jan Breunissen, vermo.. 
 gens volmagt op d. 18 Januarij 1791 voor den Scholtus des Ampts Putten en 
 Gerigtsluiden ad hunc actum gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, en 
 verklaarde de Compart: p.q. te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Rikert Jan Apeldoorn 
 en Anna Susanna Bouduijnx Ehel: en hunne Erven, een obligatie op den 17 
 Maart 1788 door Teunis Eijberzen en Hendrica Kras Ehel: ten behoeven van 
 Koperen gepasseerd, en gevestigd in een huis in de Vijhestraat, en welke door 
 Koperen op den 18 Januarij 1790 aan Comparants Principalinne is gecedeerd 
 in voldoening van de helft in een schuur op de Vismarkt, groot in 
 capitaal vier honderd Gulden. 
  (met zijn houtgewasch) 
 Als mede een camp lands \/ genaamd de Bollencamp, gelegen aan ’t einde 
 van de hooge Sijpelt, tusschen de hagen van ’t Weeshuis en van Koperen, 
 met zijn lusten en lasten) 
 /doende in verponding zonder stadsstuivers in twee posten f 2-9-12 en 
 16 sts:, zamen f 3-5-12, en zulks gemelde camp voor een somma van 
 vijftien honderd Gulds:, van welke koopspenningen, zo van ’t land als 
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 obligatie de Compart: p.q. bekend voldaan te zijn, en aldus deszelfs 
 Principalinne daar aan geen eigendom meer te hebben, 
 of te behouden, belovende ’t verkogte te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding op de camp tot 
 over den jare 1789 incluis daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 zullende de pagt verschijnende de Martini 1791 voor Koperen zijn, 
 onder verband en Submissie als na regten. Actum d. 20 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen der Stad Harderwijck loofden en 
 wierden Borgen als voorvanks regt is Gerrit van Luijk en Roelof Arentzen 
 voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Juffrouw Gerarda Ravensberg, des beloof.. 
 den Juffrouwen Lucretia Ravensberg en Hortensia Ravensberg Zusters 
 en Erfgenaamen van wijlen gemelde Juffrouw Gerarda Ravensberg hunne 
 voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is.Actum d. 21 Januarij  
 1791. 
 
 
 Kennelijk zij bij deze tegenwoordige eenen iegelijk, dat ik Andries Cornelis 
 de Normandie, Heer van Schalkwijk, voormaals gewoond hebbende te 
 Utrecht nu te Harderwijck in de Provintie van Gelderland heb gemaakt 
 geconstitueerd en aangesteld, en bij deze tegenwoordige make, constituere, en 
 aanstelle Gerrit en Joshua van Neck, Schildkn: te London, tot mijn 
 waaren en wettigen Gevolmagtigden, om voor mij in mijnen name, en 
 ten mijnen behoeven te verkopen, assigneren en overtedragen aan alle 
 Persoon of Personen, welke mijne voornoemde Gemagtigden zullen 
 goedvinden, het geheel van elf honderd ponden, zijnde al mijn capitaal 
 aandeel of interst in het nieuwe vereenigde capitaal van Zuidzee annuitei.. 
 ten, de prijs en kooppenningen van dien te ontfangen, midsgaders de dividenten 
 welke op het voorschreve capitaal verschuldigd zullen zijn, tot het transport van 
 dien, en behoorlijke quitantien, en decharges te geven en alle wettige daaden 
 daar toe nodig te verrigten, ratificerende en confirmerende bij deze alles 
 hetgeene mijne voornoemde Gemagtigden daar in uit kragte dezer zullen doen. 
 Tot getuigenis waar van heb ik hier onder mijn hand en zegel gesteld te 
 Harderwijck voorschreve den vier en twintigste dag van Januarij in het jaar 
 onzes Heeren zeventienhonderd een en negentig.was getekend boven een 
 cachet in rood lak gedrukt A:C: de Normandie van Schalkwijk daar naast 
 stondgetekend, gezegeld en overgeleverd ter praesentie van ons was getekend 
 W: de Meester Schepen der Stad Harderwijck. J:B: de Vries Schepen der Stad 
 Harderwijck. lager was nevens Stads Zegel gedrukt op een rooden ouwel 
 met een papier overdekt getekendJ:C:F: de Vries Secretaris. 
 
 
 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerde Aartje van 
  SoelenWeduwe van wijlen Willem Brinkink, dewelke verklaarde te 
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 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes de Heeren 
 C: Oldenhove en Mesima te Amsterdam te zamen en ieder afzonderlijk, 
 om voor Comparante te verschijnen voor ’t Gerigte der Stad Amsterdam, 
 of elders daar ’t van noden zal zijn, en in ziele van Comparante onder 
 eede te verklaren, dat door wijlen haar Zuster Magtelt van Soelen geen 
 andere effecten ’t collateraal in de Provintie van Holland en West 
 Friesland subject, zijn nagelaten, als een obligatie ten lasten van 
 gemelde Provintie ten comptoire der Stad Lijden groot in capitaal 
 twee honderd en tagtig Gulden, staande ten name van Simon 
 Drolenvaux, dato 1 October 1687 Nº. 7. Fol. 74, geäggreëerd d. 22 Julij 1688 
 Nº. 2804 Reg. Fol. 310, voords om gem: obligatie publiecq of uit de hand 
 ten meesten prijze te verkopen, en te transporteren aan den Koper 
 of Kopers, vrijwaring te beloven, Comparts: persoon en goederen daar 
 voor te verbinden, en alles te doen wat de Comparante zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden, zo wil Compatante dezelve mids dezen 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum den 24 Hanuarij 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Juffrouw Lucretia 
 Ravensberg, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken 
 zulks doende kragt dezes, den Heer Willem Bloemminck wonende te 
 Amsterdam, om namens Comparante te compareren voor ’t Gerigt der 
 Stad Amsterdam of elders daar ’t vereischt zal worden, en in ziele 
 van Comparante met eede te bevestigen, dat Comparantes Zuster 
 Juffrouw Gerarda Ravensberg onlangs binnen deze Stad overleden, 
 geen andere effecten collateraal in de Provintie van Holland en West 
 Friesland subject, heeft nagelaten, als de navolgende een en halve 
 obligatie ten lasten van ’t Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, rentende 
 drie percent. 
 Als een groot een duizend Gulden staande ten nama van Mejuffrouw 
 Gerarda Ravensberg Nº. 116 Reg. F. 29fso dato 20 August 1781 geäggreëerd 
 12 Maart 1782 Reg. Fo. 4. 
 Een groot een duizend Gulds: ten name van Vrouwe Hendrina Ravensberg 
 Huisvrouw van den Heer Hendrik Boonen, en van Juffrouw Gerarda 
 Ravensberg ( waarvan laastgemelde de helft toekwam) Nº. 118 Reg.Fol. 30 
 dato 20 Augs: geäggr: 12 Maart 1782 Reg. Fol.4. 
 En verders daar omtrent te doen wat Comparante praesent zijnde 
 zou kunnen mogen of moeten doen, en schoon een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, wil Comparante dezelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum d. 27 Januarij 1791. 
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Geregistr. ten prothoc. Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Aaltje de Weerd 
van bezwaar Rubr. Weduwe van wijlen Gerrit Timmer, dewelke bekende wegens opgenome 
de Bruggestraat Fol. en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen 
98fso aan onzen mede Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken 
 en zijne Erven, een somma van twee honderd Guldens, aannemende 
 dezelve jaarlijksch, waar van heden over een jaar ’t eerste zal zijn, 
 te zullen verrenten met vier Gulden van ieder honderd, en zulks te 
 zullen continueren tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor 
 de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en goederen, 
 stellende tot een speciaal onderpand haar huis en erve staande in 
 de Bruggestraat, tusschen de huizen van Andreas Apeldoorn en 
 Peter Pater, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten. Actum den 27 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Martinius en Moojen Schepenen compareerden de Heer Isaac 
 Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel: 
 als Eigenaaren van de natemeldene obligatie, dewelke verklaarden te 
 hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan de Heeren Wouter Jochems en 
 Zoon Kooplieden te ’s Gravenhagen, een obligatie ten lasten van de Genera.. 
 liteit der Vereenigde Nederlanden staande ten name van Agatha Boogaard 
 Weduwe Jan Verrijn groot een duizend ponden, in dato 1 Januarij 1750 
 Fol.1680 geregistreerd d. 11 Maij 1750 Nº. 1088 Registr.) 
 \/ Fol.122 fso, van welke koopspenningen de Comparanten bekennen vol.. 
 daan te zijn, belovende voorsz: obligatie te zullen wagten en waren kom.. 
 mervrij, daar voor verbindende hunne Personen en goederen, onder 
 Submissie als na regten. Actum den 28 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Johannes Andreas 
 Veeckens wonende te Amsterdam, dogh thans alhier praesent, en ver.. 
 klaarde alsnogh te inhaereren, en van waarde te houden zodane acte 
 van volmagt en qualificatie, als Compart: voor de Magistraat dezer Stad 
 den 17 dezes op Mr. H:J: Ardesch gepassererd heeft en daarenboven denzelven 
 bij dezen nader te qualificeren en constitueren om in cas van appel 
 zo door Pieter Boers in zake voor dezer Stads Scholten Gerigte, ’t zij 
 wegens ’t decreet over ’t incident op gisteren gepronuntieerd, als in de 
 zaaken ten principalen mogte werden geïnterponeerd, deswegens contra 
 verburging te passeren, en ter verburging van dien de nodige cautie 
 juratoir in animam ipsius te praesteren, en wijders in appelatorio 
 den Compart: te patrocineren en zijn plaats te betreden, en alles te doen 
 en verrigten ’t geen der zake nooddruft zal werden vereischt, 
 cum potestate substituendi, onder belofte van ratihabitie en indem.. 
 niteit, onder verband en Submissie als naar regten.Actum den 
 29 Januarij 1791. 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Claas Veeckens, wonende 
 te Amsterdam, dogh thans alhier praesent, en verklaarde alsnogh 
 te inhaereren en van waarde te houden zodane acte van volmagt en 
 qualificatie als Compart: voor de Regering der Stad Amsterdam den 
 19 dezes op Mr. H:J: Ardesch gepasseerd heeft, en daarenboven denzel.. 
 ve bij dezen nader te qualificeren en constitueren, om in cas van 
 appel zo door Pieter Boers in zake voor dezer Stads Scholten 
 Gerigte, ’t zij wegens ’t decreet over ’t incident op gisteren gepro.. 
 nuntieerd, als in de zaak ten principale, mogte werden geïnterpo.. 
 neerd, deswegens contra verburging te passeren, en ter verburging, 
 indien de cautie juratoir in animam ipsius te praesteren, en wij.. 
 der in appellatorio den Compart: te patrocineren, en zijn plaats te 
 vertreden, en alles te doen en verrigten, ’t geen der zake nooddruft 
 zal werden vereischt cum potestate substituendi, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 29 Januarij 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerden de Heer Reinier 
 Reiniers en juffr. Cornelia van Dulmen Ehel:, dewelke verklaarden 
 verkogt te hebben, en kragt dezes te cederen aan Ds. Willem Wilbers,  
 de helft van een huis en erve staande in dezer Stad Hoogstraat, 
 tusschen ’t huis van den Heer Br. Boonen, en ’t agterhuis van R:J: 
 Apeldoorn, en waar van de wederhelft gezegde Do. W: Wilbers toebeho.. 
 rende is, en zulks voor een welbetaalde somma van een duizend 
 agt en tagtig Gulds:, zijnde vrij van allodiaal goed, niet bezwaard, dan 
 met een ordin: verponding voor ’t geheele huis na het quohier van 
 f 4-12-8 te zuiveren 1789, straatgeld ad f 1-10-: te zuiveren versch: Maij 
 1790, en haardstedegeld te zuiveren Julij 1791, voords met zijn ordinaire 
 lusten en lasten, en zal de huurder de huur tot Nov: 1791 moeten 
 uitgehouden worden, en de profijten daar van tot die tijd toe door 
 Verkoperen genoten worden, met belofte van wagting en waring, als 
 Stads regt is, en onder verband en Submissie van haare Personen 
 en goederen als na regten.Actum Harderwijck d. 1 Februarij 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Hendrik Timmer en 
 Maria Groensmid Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter leen 
 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan hunne 
 Moeder Aaltje de Weerd Weduwe van wijlen Gerrit Timmer een somma 
 van zes honderd Gulds: aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met drie en een halve Gulden van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal 
 verschenen zijn heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids met 
 ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
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 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunn Personen en 
 goederen, en verklaren bij parate executie en aankering na informatie 
 van verwillekeurings regten, zulks doende kragt dezes, te verwille.. 
 keuren alle hunne gerede goederen, om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden onder Submissie als na regten. 
 Actum den 3 Februarij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Willem Roest Meester 
 Timmerman en Berend Kok Meester Metzelaar alhier, en verklaar.. 
 den ingevolge appoinct van authorisatie van de Heeren van de Magi.. 
 straat dezer Stad in dato den 31 Januarij 1791 ter instantie van de 
 Jufferen Cornelia Apeldoorn en Maria Apeldoorn als Erfgenaamen 
 van haar Broeder J:H: Apeldoorn, te hebben in oogenschijn genomen, 
 en getaxeerd navolgende perceelen. 
  
 Een schuur op de groote poorter Brink zijnde voormaals geweest een 
 bokkumhang in ’t geheel gewaardeerd op f 150-:-: 
 Een schuur agter de Nonnen van oud de Capel op550-:-: 
 Een schuur op de Vischmarkt naast ’t huis van wijlen 
 J: van Wanrode op275-:-: 
 En eindelijk de Kuijphoven aan de Stadsmuur op 200-:-: 
  
 welke aestimatie Comparanten in alle opregtheid gedaan hebbende, 
 hebben dezelve na voorgaande praeavisatie des eeds en zwaare straffe 
 des meineeds met solemnelen eede bekragtigd.Actum d. 4 Februarij 1791. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunschoten Schepenen compareerden Aart 
 Hendrikzen wonende te Meerveld, dogh thans alhier praesent, en 
 Jan Arnold Haklander en Beeltje Hendriks Ehel:, te kenne gevende, dat 
 ’t huis bij de twee laatste Comparanten bewoond, zijnde de herberg ’t Wapen 
 van Amsterdam staande in de Bruggestraat op de hoek van de Vijhestraat, 
 volkomen verwin op ’t zelve verkregen hebbende, bij executie stond 
 gevijld en vervolgens verkogt te worden, dat zulks dus volgens dezer Stads 
 willekeur niet dan op een zesjaarige losse zou kunnen geschieden, ’t welk 
 de Comparanten begrijpen, dat tot merkelijk nadeel zou wezen in den 
 verkoop, weshalven zij bij dezen verklaren, en wel eerste Comparant 
 Aart Hendrikzen mede namens zijn Broeders Gerrit Hendrikzen en 
 Jan Hendrikzen, en bij dezen voor dezelve caverende, te renuntieren 
 van zodanig regt van zes jaarige losse als zij bij verkoop op dat huis 
 en erve zouden hebben, mogende lijden, dat ’t zelve vrij en zonder 
 zodanige losse door ’t Gerigt werde verkogt en getransporteerd, 
 zonder hier omtrent eenig regt of actie te reserveren, renuntierende 
 wel expresselijk van alle exceptien onder verband en Submissie als 
 na regten.Actum d. 5 Februarij 1791. 
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 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerden Andries 
 Wulfsen en Wobbina Swaagman wonende alhier, welke verklaarden 
 gehoord te hebben, en dus voor de zuivere en opregt waarheid te zijn, 
 dat de Heer Pieter Boers als civile geärresteerde aan eerste Comparants 
 huis aan Hendrina Solner mede ten zijnen huize gelogeerd geweest  
 zijnde, met harde woorden overgehaald, heeft gepasseerd een handschrift 
 d.d. 27 Januarij 1791, waarin gem: Heer Pieter Boers zou bekend hebben 
 nogh op die Hendrina Solner nogh op de contante penningen iets 
 te praestenderen te hebben, en wel op conditie dat na ’t handschrift 
 zij Hendrina Solner aan meergemelde Heer Pieter Boers zo veel 
 contante penningen zou geven tot de procedure als hij benodigt 
 hadde, en dan nogh zou zij Hendrina Solner de rekening van ‘t 
 Gerigt en zijn Advocaat die contant moeste betaald worden, voldoen, 
 zo als zij Hendrina Solner zo voor als na dat handschrift nogh in 
 Persoon aan Comparanten bij monder gezegd heeft, dogh dat zij 
 Hendrina Solner stil van hier op een infame wijze is vertrokken, 
 latende gem: Heer P: Boers in eene droevige omstandigheid zitten, 
  zonder geld, en voldoening aan die belofte. 
 Al ’t welk Comparanten verklaren naar waarheid alzo gepasseerd 
 te zijn, ’t geen zij na praeavisatie van de kragt des eeds en straffe des  
 meineeds met solemnelen eede hebben bevestigd.Actum d. 7 Februarij 
 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Jan Hendrik 
van bezwaar Rubr. Schoen.. Mantel en Willempje Evers Ehl:, dewelke bekenden wegens opgenome 
makerstraat Fol. 260fso en en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan de 
Hoven voor de groote poort Gereformeerd Nederduitsche Diaconie dezer Stad de somma van 
Fol. 17 vijfhonderd 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 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden 
 mids men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, stellende tot een speciaal onderpand twee huizen 
 met een schuur daar agter, staande naast elkanderen in de 
 Schoenmakerstraat, hebbende aan de eene kant ’t huis van Willem 
 Fijnvandraat en aan de andere zijde de Valkstraat, als mede een 
 hof aan Oosten gelegen in een gangetje tusschen de hoven van ‘t  
 Diaconie Weeshuis en van Albert Antinck, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten.Actum den 8 Februarij 1791. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Mr. H:J: Ardesch 
 als gesubstitueerde Volmagtiger van Wouter Roelof Hellingwerf 
 Praedicant aan den Oudendijk, ingevolge acte van volmagt voor Burge.. 
 meesteren en Regeerders der Stad Medemblik, den 21e Augusti 1790 
 gepasseerd, aan ons vertoond en gelezen, en verklaarde namens zijn 
 Principaal uit kragt van accoord uit de hand te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Otto 
 Dijkhuijsen van de Gronde, Susanna en Catharina van de Gronde 
 te zamen, een geregt vierde part aan navolgende ongereede goederen 
 in en onder deze Stad gelegen, waar van de overige drie vierde parten 
 aan Koperen reeds toebehoord, bestaande uit een huis en erve binnen 
 deze Stad in de Hoogstraat, alsmede een camp lands en houtgewasch 
  (en ’t Geertjen) 
 buiten deze Stad genaamd de Keersemaker \/met de aanparten der 
 verponding en andere lasten, die op voorsz: goederen mogten leggen, 
 ende zulks voor een somma van vier honderd Gulds:, van welke 
 penningen ter voldoening voor ’t geregte ¼ part den Compart: 
 namens zijn Principaal bekende voldaan te zijn, en daar om geen 
 regt of eigendom daaraan meer te hebben of behouden, maar daar van 
 te zijn onterft en ontgoedet, onder belofte van waring als erfkoops 
 regt is, onder verband van zijn Principaals persoon en goederen, met 
 Submissie als na regten, en met renuntiatie van alle exceptien. 
 Actum d. 10 Februarij 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerde de Heer Lohoff thans alhier 
 woonagtig, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken den Heer 
 J:L: Farjon wonende te Amsterdam, generalijk om alle zijn Comparants zaaken 
 waartenemen, te dirigeren en uittevoeren, alle de goederen, penningen en praetentien 
 waar ter plaatze, of onder wien dezelve berustende of uitstaande mogten zijn, hem 
 Compart: in ’t geheel of voor een gedeelte competerende, van alle en een iegelijk 
 te eisschen en te ontfangen alle ervenisen en bestervenissen hem Compart, ’t zij ab 
 intestato of ex testamento reeds aanbestorven of nogh opkomende simpelijk of onder 
 beneficie van inventaris, zo alleen als met mede Erfgenaamen te aanvaarden, of die 
 te repudieren, inventarissen te maken of te vorderen, des noods onder eede rekening 
 en verandwoording midsgaders visie en exhibitie van papieren te eisschen of te geven, 
 en ’t geen hem Compart:, ’t zij als Erfgenaam of Legataris competeerdte ontfangen 
 en bij deling, als anderzints overtenemen, ten dien einde de gerequireerde acten 
 van schijding, liquidatien, quitantien, dechargien en diergelijke meer in zijn Com.. 
 parants naam te tekenen en te passeren, alle effecten en goederen zo wel roerende 
 als onroerende, rentebrieven, obligatien en wat dies meer is, met de Eigenaars of 
 alleen in ’t geheel of voor een gedeelte publiecq of uit de hand te verkopen 
 en te gelde te maken, dezelve aan den Koper of Kopers behoorlijk en naar 
 stijl te transporteren en kwijt te schelden, en voor de vrijwaring van dien 
 zijn Compars: persoon en goederen te verbinden en de kooppenningen te 
 ontfangen, voords ook alle en een iegelijk over alle openstaande zaaken 
 te rekenen en te liquideren, rekeningen te salderen, en saldoos te 
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 ontfangen of te voldoen, wijders om in alle gevallen van quaestien, 
 dispuut of verschil in regten te ageren, zo eischende als verwerende 
 vonnissen te verzoeken, en aantehoren, de voordelige te executeren, en 
 bij de nadelige te acquesceren, of daar van te appelleren of reformeren, 
 alle geconsigneerde en genamptiseerde penningen, onder de gewoone 
 cautien te ligten en ontfangen, daar voor en voor alles, waar toe 
 zulks vereischt mogt worden, borgen te stellen en die wederom 
 indemnisatie te beloven, arresten op Personen penningen en goederen 
 te doen, dezelve te doen beklagen, en wederom ontslaan, domicilium 
 te kiezen, ook te mogen accorderen, transigeren en compromitteren, 
 en ’t geäccordeerde, of bij uitspraak gewezene te ontfangen of te 
  voldoen, voor alle ontfangsten behoorlijk te quiteren, en voor  
 namaning te caveren, en generalijk zo in regten als daar buiten, 
 alles verder en meerder te doen en verrigten, dat enigzints zal worden 
 vereischt, en hij Compart: zelve praesent zijnde zou kunnen, moeten 
 of mogen doen, alles met magt van substitutie ad lites, en belofte 
 van approbatie, onder verband als naar regten. aldus gepasseerd 
 op d. 11 Februarij 1791. 
 
 
 Voor van Westervelt en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Bart Janzen en Lubbert Aaltzen voor ’t erf en 
 sterfhuis van Jan Lubbertzen, des beloofden Lubbert Janzen en 
 Petertje Janzen voor zigh en voor haare absente Zuster Aaltje Janzen 
 te zamen Kinderen en Erfgenaamen van wijlen gemelde Jan Lubbertzen 
 hunne voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum d. 12 Februarij 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor de Vries en Schot Schepenen compareerden Willem Sonneveld en 
van bezwaar Rubr. Landn. Claasjen Evers Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter leen 
tusschen de Zandsteeg en ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan onzen mede 
den Enck Fol. 180 Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken en zijne Erven, een somma 
 van zes honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vier Gulden van ieder honderd, waar van heden over een jaar ‘t 
 eerste zal zijn, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden,mids men ’t elkander drie maanden 
 voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot securiteit hier van verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, stellende tot een speciaal onderpand haar camp lands 
 genaamd de Krommecamp buiten deze Stad in de Zandsteeg gelegen, om 
 daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. Actum den 12 Februarij 1791. 
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Geregistreerd ten protho.. Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerden Teunis 
colle van bezwaar Rubr. Eijberzen en Hendrica Kras Ehel:, dewelke verklaarden tot securiteit van 
Vijhestraat Fol. 73fso zodanige borgtogt, als Gijsbert FijnvanDraat op d. 5 Maij 1787 wegens de  
 tugt, welke de eerste Comparant aan de goederen van wijlen zijn 
 Vrouw Geertruijd Jonghmans bezit, op zigh genomen heeft, aan denzelven 
 tot een speciaal onderpand te verbinden hun huis staande in de 
 Vijhesraat tusschen de huizen van de Weduwe van Dirk Engelen, 
 en onze mede Raadsvriend den Heer L: Bunskerken, en nogh bij 
 parate executie en aankering na informatie van verwillekeurings 
 regten te verwillekeuren, zulks doende kragt dezes, alle hunne 
 gereede goederen niets daarvan uitgezonderd, ten einde gemelde 
 Gijsbert Fijnvandraat, alle schade, welke hij door gemelde borgtogt 
 zou kunnen komen te lijden, daar aan kost en schadloos zou kunnen 
 verhalen, renuntierende wel expresselijk van alle exceptien, onder 
 Submissie als na regten. Actum d. 16 Februarij 1791. 
 
 
 Voor de Meester loco van Cooth en Moojen loco van Lijnden Schepenen 
 en tijdelijke Rigteren, compareerde Evert Duvergé, en heeft kragt 
 dezes pandkering gedaan tegens zodane pijndinge, als Gijsbertje Elbersham 
 laast Wede: van Jan Breunisse op d. 27 Januarij 1791 op zijne gereede 
 en ongereede goederen heeft ondernomen en gedaan, ingevolge geïn.. 
 sinueerde en overgegevene wethe. 
 Consignerende volgens willekeur voor boete in cas van pandvelligschap 
 twaalf Heeren ponden, en heeft de Compart: voor de schuld en kosten 
 tot Burgen gesteld Hendrikje Bunschoten Weduwe P:B: Duvergé, 
 dewelke praesent zijnde die borgtogt heeft aangenomen onder verband 
 en Submissie als na regten. 
 Oirkond onze ondertekeninge binnen Handerwijck den 18 Februarij 1791 
 des voordemiddags ten elf uuren. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Gerrit Schuijrman en Marijtje 
 Dirks Ehel:, en verklaarden in ’t openbaar op den 31 Julij 1790 te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Louw Janzen en 
 Hendrikje Hagendorn Ehel: ende haare Erven, ’t afgebrande huis en erve met 
 ’t geen daar van nogh is blijven staan, binnen deze Stad in de Kerkstraat naast 
 ’t huis van Jan Heijmensen ter eenre, en de schuur van de Weduwe van 
 Lammert van Heerd ter andere zijde, doende in verponding behalven 
 de stadstuivers f 5-12-2 met ’t straat, put of pompgeld, en andere lasten 
 daar op staande, ende zulks voor een somma van drie honderd en vijftig Gulds:, 
 daar van Comparanten bekenden voldaan te wezen, belovende overzulks 
 voorsz: perceel dat reeds van de verkoopdag is aanvaard, te wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1789, ’t haardstedegeld 
 tot ultº. Junij 1790, en ’t straatgeld tot 1. November 1790 incluis daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum d. 18 Februarij 1791. 
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 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Tomas Jan Walter en Erwerda Leij Ehel: beide met ons gaande en staande, 
 haar verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig, zo als ons ten 
 vollen is gebleken, en verklaarden uit overweging der zekerheid des doods 
 en onzekere uure van dien niet gaarne uit deze wereld te willen 
 scheiden, zonder alvorens navolgende dispositie gemaakt te hebben. 
 Daar toe dan overgaande, verklaren de Comparanten vooraf malkan.. 
 deren en de een den anderen uit een zonderlinge liefde die zij 
 elkanderen toedragen, te bemaken en legateren de tugt en het 
 vrugtgebruik van alle haare natelaten gerede en ongerede goede.. 
 ren, actien en crediten, niets uitgezonderd, ten einde de langst.. 
 levende alle des eerst overledens goederen en nalatenschap zijn 
 of haar leven lang in tugt zal hebben en na tugtregten gebruiken 
 zonder bespiering van iemand. 
 Voords verklaarden de Comparanten haar wille en begeerte te zijn, dat 
 na dode van haar beide Comparanten haar Zoon Hendrik Walter bij 
 ’t verdelen van den ouderlijken boedel, voor zigh en zijne Erven zal 
 hebben en bezitten het huis en erve met al de bokkum hangen, 
 en hofje daaragter, en verder daar bij gehoord staande en gelegen 
 binnen deze Stad in de Luttekepoort straat, naast ’t huis van A:F: 
 van Rosendaal, gelijk mede ’t huis of pakhuis daar naast van Teunis 
 Trip aangekogt, zo en als ’t een en ander bij Comparanten zelfs ge.. 
 bruikt word, onder deze expresse conditie en begeerte, dat haar 
 voorñ: Zoon Hendrik Walter alsdan wederom in collatie van den 
 gemeenen boedel zal moeten inbrengen een somma van vijftien 
 honderd vijf en zeventig Gulds: eens. 
 Wijders begeerden zij Comparanten, dat haar Zoon Lodewijk Walter 
 bij ’t overlijden en verdelen van den ouderlijken boedel zal inbrengen 
 of aan zijn portie gekort worden zodane vijfhonderd Gulds:, als dezelve 
 reeds volgens handschrift van den 10 September 1787 door Comparanten 
 zijn opgeschoten, ende dit alles onverminderd de huwlijksvoorwaarden 
 tusschen haar Comparanten geformeerd, en de tugt hiervoren onderling 
 versproken, begerende dat deze zal gelden als tstament, acte van tugt, 
 legaat, codicil, of zo en als best na regten kan bestaan. 
 T’ oirconde hebben wij Schepenn deze getekend en bezegeld in Har.. 
 derwijck den 31 Julij 1788 was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekendJ:B: de Vries. J:H: van Erckelens.onderstondgeregistreerd 
 in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 19 Februarij 1791. was 
 getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Hendrik Walter en Jacoba Birgitta Bodenstaff Ehelieden, wonende alhier, 
 beide met ons gaande en staande, en haar verstand memorie en uitspraak 
 volkomen magtig, en verklaarden uit een zonderlinge liefde, die zij elkanderen 
 toedragen,malkanderen en de een den anderen, en alzo reciproquelijk te 
 bemaken en verspreken de tugt en ’t vrugtgebruik van al zodane 
 gereede en ongereede goederen, actien, en crediten, als de eerststervende 
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 zal komen natelaten, ten einde de langstlevende zijn of haar leven 
 lang dezelve in tugt en na tuchtregten zal bezitten en gebruiken 
 mogen, uitgezonderd de kleederen en lijfsbehoor van een ieder, dewelke 
 aan des overledens Erfgenaamen zullen moeten uitgereikt worden, 
 begerende dat deze na dode van een van beide zal effect sorteren, 
 zo en als best zal kunnen bestaan. 
 T” oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld in Har.. 
 derwijck den 16 Februarij 1791. was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekend J: Moojen Junior. F: Martinius.onderstond 
 geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 19 Februarij 
 1791. was getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor de Meeser en van Erckelens Schepenen compareerden Jacob Geurtzen 
 en Jannetje Hijmens Ehel:,te kennen gevende, dat alle hunne gereede en onge.. 
 redde goederen in verwin genomen zijn en bij executie stonden verkogt 
 te worden, dan dat zij Comparanten gaarne zouden zien, dat hun huis,  
 staande in den Oosterwijk eerst gevijld wierd, in die hope, dat de Pandeisers 
 daar uit zullen kunnen voldaan worden, en zij in ’t bezit hunner gereede 
 goederen, en dus in hunne kostwinning zullen kunnen blijven, en ten 
 einde hun gemelde huis des te meer zoude mogen gelden, verklaren zij Comparan.. 
 ten te renuntieren van zodanig regt van zesjaarige losse, als zij bij verkoop 
 op dat huis zouden hebben, mogende lijden, dat ’t zelve vrij en zonden zoda.. 
 nige losse door ’t Gerigt werde verkogt en getransporteerd, zonder hier omtrent 
 eenig regt of actie te reserveren, renuntierende wel expresselijk van 
 alle exceptien, onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 23 
 Februarij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is, Harmen Tapper en Lubbert Gerritzen voor ’t erf en 
 sterfhuis van wijlen Marrietje Post, des beloofden Pieter Braakman 
 namens zijn Vrouw Gijsje Post, en de rato caverende voor Willem Post, 
 en Beeltje Post, alsmede Jacob Gerritzen namens zijn Vrouw Harmijntje 
 Post, Neeltje Weduwe van Harmen Post namens haar Zoon Gerrit 
 Post, en Barend Gijsberzen namens Jannetje Post, welke zigh in 
 ’t Diaconie Weeshuis bevind, alle zes Erfgenaamen ab intestato van wijlen 
 gemelde Marrietje Post deze hunne voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is.Actum d. 28 Februarij 1791. 
 
 
Geregistr. ten protoc. Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Aalt Willem.. 
van bezwaar Rubr. Ooster zen en Jannetje Elbers Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en 
mehen en Crommemehen ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan 
Fol. 128 en Rubr. Lan: Peter Hop en Grietje Peters Ehel: en hunne Erven, de somma van 
derijen en erven etc. Fol.381. negen honderd Gulds: aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vier Gulds: van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn 
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 heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids aan een van beide zijden drie 
 maanden voor de vervaltijd opgezegt werde. 
 Tot securiteit hier van verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en hof, zes schepels gezaaij 
 en houtgewasch gelegen in Hierden, ½ mudde zaaijland in de laage 
 Hierder enck naast ’t land van Mevrouw de Weduwe van de Graaff, en twee 
 math hooijland op de Oostermehen, om alle hinder en schade hier 
 aan te kunnen verhalen, renuntierende wel expresselijk van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. Actum d 2 Maart 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerden Hermannus 
bezwaar Rubr. Smeepoor.. Hijmensen en Gerritje Coldewijn Ehel:,, dewelke bekenden wel en deug.. 
ter Brink Fol. 49 en dig schuldig te wezen aan Jan Gelderman Senior en zijne Erven, een 
Vijhestraat Fol. 62fso summa van vier honderd Gulden ad 20 st. ’t stuk, spruitende 
 uit hoofde van geleende penningen en geleverde goederen, waar 
 van zij beloven jaarlijksch, en alle jaaren op de verschijnsdagen, 
 (waarvan heden over een jaar de eerste zal wezen) te zullen betalen 
 een interest van drie en een halve Gulden van ieder honderd Gulden, 
 en daar medecontinueren tot de finale aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mids een vierendeel 
 jaars voor den verschijnsdag behoorlijke denuntiatie aan een van beide 
 kanten moet worden gedaan. 
 Voor welk capitaal rente en kosten verbinden Comparanten haare 
 personen en goederen en verwillekeuren bij parate executie en 
 aankering na informatie van verwillekeurings regten kragt dezes 
 alle haare gereede goederen, als mede 1e. haar huis staande in de 
 Smeepoortstraat naast ’t huis van Jan Logen ter eenre en dat van 
 Jan van Heumen ter andere zijde, 2e. een schuur staande op de 
 Smeepoorter Brink naast de schuur van Willem Sonnevelt ter 
 eenre en ’t huis van Gerrit Joosten ter andere zijde, om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien in specie die van ongetelden gelde, alles onder Submissie 
 als na regten. Actum den 3 Maart 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Jan Janzen Mulder en 
bezwaar Rubr. De Markt.. Jannetje Jans van Hardevelt Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter 
straat Fol.320 leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan de Nederlandsche 
 Gereformeerde Diaconie dezer Stad de somma van een duizend Gulds: aanemende 
 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 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd 
 werde. 
 Tot securiteit hier van verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve 
 staande in het steegje agter de Nonnen naast ’t huisje van Rijer den 
 Grooten, benevend de Koornmolen op de wal bij den haven, om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
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 Nogh compareerden Otto van Buren en Hendrikje van Galen Ehel:, 
 dewelke verklaarden, nadien de bovengemelde som van duizend Gulds: zal 
 strekken in aflossching van een capitaal aan Rijer den Grooten en  
 Hendricje van Wessel Ehel:, t’welk ten prothocolle geregistreerd is voor een 
 capitaal door de twee eerste Comparanten aan hun verschuldigt, dus te 
 consenteren, dat de bovengemelde duizend Gulds:, schoon deze obligatie 
 van laater datum is, evenwel bij alle voorkomende gevallen als vroeger 
  in order, en voor de haare mag gepraefereerd gehouden worden, renun.. 
 tierende zij mede van alle exceptien, onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum den 2 Maart 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Boonen en Martinius Schepenen compareerden Lubbert Beertzen 
van bezwaar Rubr. Lander.  en Willempje Berends Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en 
en Erven van ’t Erve van ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Jan 
Burgr. W:J: van Westervelt Hendrik Bakker, en Wilhelmina Prijs Ehel: en hunne Erven, een somma 
rondsom met de Duijnen van vier honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
Fol. 398fso met vier Gulds: van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn heden 
 over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids men ’t aan een van beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot securiteit hier van verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, stellende tot een speciaal onderpand hun huis en hof in 
 Hierden gelegen naast ’t huis van Jacob Teunissen aan de gemeene weg, 
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 wel expresselijk van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten.Actum d. 8 Maart 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerden Hermannus 
 Hijmens en Gerritje Coldeweij Ehel:, welke verklaarden in een vast 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes 
 te cederen en transporteren aan Mejuffrouw de Weduwe R:M: van 
 Voorst gebore van Beest en haare Erven, de helft van een hof gelegen 
 aan de gragt tusschen de Smee en Luttekepoorten, waar van de 
 wederhelft door Kopersche uit den boedel van Jacobus Kuijpers op een 
 zes jaarige losse is gekogt, leggende tusschen den hoven van Kopersche 
 en van Barend van den Emster, met zijn lusten en lasten, dogh 
 zijnde vrij van verponding, en zulks voor een somma van vijf en 
 tagtig Gulds:, waarvan de Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende ’t voorsz: perceel te zullen wagten en waren kommervrij 
 en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum d. 12 Maart 1791. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Hendrik Timmer 
van bezwaar Rubr: de Brug.. en Anna Maria Groensmit Ehel: marito tutore, en verklaarden opregt 
gestraat Fol. 98fso en deugdig schuldig te zijn aan de Heer Rudolphus Arnoldus Josephus 
 Heijendaal de summa van zes honderd Gulds:, wegens geleende pen.. 
 ningen, ingevolge getekende obligatie van den 26 Septemb. 1788, dewelke 
 door ’t passeren dezes vernietigd zal zijn, met belofte dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met drie en een halve Gulden naar advenant 
 ieder honderd Gulden, en daar in te continueren, tot de restitutie 
 van voorsz: capitaal toe, op welk capitaal Comparanten jaarlijksch 
 zullen kunnen aflosschen 50 of 100 Gulden na convenientie, zoda.. 
 nig egter dat in zes jaaren dat capitaal moet afgeloscht zijn. 
 Voor zekerheid van welk capitaal en renten Comparanten verbinden 
 hunne Personen en goederen gene uitgezondert, en stelden met  
 en benevens haare Moeder Aaltje de Weert Wed: Gerrit Timmer, en 
 haare vijf overige Kinderen met naamen Luijtje Timmer getrouwd aan 
 Rijndert Wijngaart, Geertje Timmer getrouwd aan Dirk Karssen, Magteld 
 Timmer getrouwd aan Wernard IJsendoorn, Willem Timmer en Naatje 
 Vosselman en Cornelisse Timmer, de Vrouwspersonen geässisteert met 
 haare Mans als gekoren Momboirs in dezen, en mede comparerende, 
 tot een speciaal hijpotheecq en onderpand derzelver huis en erf in de 
 Bruggestraat alhier staande en gelegen, om in cas van wanbetaling alle 
 hinder en schade daar aan te verhalen, met Submissie en onder renuntiatie 
 van alle exceptien als na regten. 
 Des t’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend in Harderwijck den 
 12 Maart 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden R:J: Apeldoorn en S:A:Bouduinx Ehel: 
 (de Vrouw tutore marito) en J:W: Bouduinx tut. Secr:, dewelke verklaarden te constitueren 
 en magtig te maken den advocaat M:J: Buschman, generalijk om alle der Comparan.. 
 ten zaaken zo in als buiten regten tam agendo quam defendendo contraquoscunque 
 waartenemen, accoorden te maken, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, 
 en over ’t geheel in allen gevallen van schuldvordering ofte anders der Comparanten 
 personen, ’t zij voor hun tezamen, ’t zij voor ieders bijzondere rekening, te repraesente.. 
 ren naar den aart van voorkomende zaaken. 
 Specialijk ook om namens hen gezamentlijk den boeden van wijlenhunne 
 Schoonvader en Vader, Schoonmoeder en Moeder tot liquidatie te brengen, goederen te 
 verkopen en transporteren, van de Debiteuren des boedels penningen te ontfangen, 
 en hen te quiteren, met de Debiteuren te rekenen en te voldoen, des noods middelen van 
 regten te gebruiken, en alles aan te wenden,wat ter spoedige rondmaking des 
 boedels zal gerequireert worden. 
 Voords constitueerden de twee eersten Comparanten den Advocaat voormeld 
 tot t aanwenden van middelen regtens en prosecutie derzelve ten einde toe, 
 des noods van zodane tugtige praetentien, als zij op hunnen Zwager en 
 Zuster zijn hebbende, speciaal om uit hunne goederen betaling te 
 erlangen van een duizend een en twintig Gulds: en twaalf strs: zo hun voor 
 een derde competeert wegens in te brengen huwelijksgoed ad zeshonderd Gulds:, 
 en administratie diens boedels door G: Hengeveld voornoemd, en ten welken einde 
 zij derde Comparante den voorñ. Geconstitueerden voor haar derde aandeel was mag.. 
 tigende. 
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 Ook magtigden zij beide eerstgenoemde Comparanten den Geconstit: ten 
 voormelden einde ter bekoming van een derde gedeelte van veertien honderd 
 twee en tagtig Gulden, door de tweede Comparante in den ouderlijken  
 boedel opgeschoten. 
 Voords magtigden zij beide eerste Comparanten voorñ. Advocaat, om in regten 
 voldoening te zoeken eener praetentie en debet van twaalf honderd vijf 
 en negentig Gulden en zeventien strs:, zo G: Hengeveld uit diverschen 
 hoofde en handschrift schuldig zijn. 
 Alles met belofte van ratihabitie, indemnisatie, en met magt van sub.. 
 stitutie caeterisque clausulis, blijvende de Geconstitueerde gehouden 
 tot behoorlijke rekening bewijs en reliqua.Actum Harderwijck den 
 15 Maart 1791. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck Gerbrich Jansze Weduwe van wijlen Jan Noorwegen wonende 
 alhier, zijnde gezond van lichaam en verstand, dewelke uit overdenking 
 van de zekerheid des doods, dogh onzekere uure van dien, niet gaarne uit 
 deze wereld willende scheiden, zonder deze haare dispositie gemaakt te 
 hebben, verklaarde te revoceren, casseren en te niet te doen, zodanige 
 dispositien als zij voor dato dezes mogte hebben opgerigt, begerende dat 
 dezelve van geen de minstre kragt zullen zijn, en komende tot deze 
 nieuwe dispositie verklaarde zij te legateren en te bemaken aan haar 
 overledene Mans Zoon Jacob Noorwegen alle de klederen tot zijn 
 Vaders lijf behoord hebbende, welke bij ’t overlijden van Comparante 
 nogh in wezen mogten zijn, als mede drie goude schuiven, een zilvere 
 bel en een bijbel met zilver. 
 Aan haar Zuster Geertruij Jansze getrouwd met Jan IJsenbrands, ofte 
 bij vooroverlijden van haar, haar Kinderen in des Moeders plaatze, 
 een kabinet met de kommen er op,twee schilderijtjes met vergulde 
 lijsten, de grootste spiegel met een vergulde lijst, zes beste stoelen 
 met de kussens, twee theeblaadjes, een houte en een blikke met twee 
 oortjes, een zwarte zijde japon, een beste paarse chitze jak, een best 
 wit chitze jak, een groene zijde gestikte rok, een blaauwe zijde 
 japon, een zwarte zijde mantel, een theestoof met een koper bak, 
 een theekistje met bosschen, en drie honderd Carolij Guldens. 
 Verders begeert Comparante dat haar overige nalatenschap in twee egale 
 portien zal worden verdeelt, stellende tot Erfgename van de eene helft voorge.. 
 melde haar Zuster Geertruij Jansze, en bij vooroverlijden haare Kinderen in 
 des Moeders plaatze, en voor de andere helft de Kinderen van haar overele.. 
 den Broeder Dirk Jansze zo veele als er bij haar overlijden in leven zullen zijn, 
 om alle haare natelatene goederen eeuwiglijk en ervelijk te bezitten zonder iemands 
tegen.. 
 zeggen. 
 Begerende zij dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil 
 gifte ter zake des doods, ofte zo en als best na regten zal kunnen 
 bestaan. 
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 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck d. 18 Maart 1791 was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekendD: Boonen.J: Schot. onderstondgeregistreerd in ‘t 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 19 Maart 1791.was getekent 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrvene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Eijbert Aartzen en Geurtje Rijers Ehel: wonende te Elspeet, dogh thans binnen 
 deze Stad zijnde, gezond van lichaamen en verstand, dogh laastgemelde wat 
 zwakkelijk, dewelke uit overdenking van de zekerheid des doods, dogh onzekere 
 uure van dien niet gaarne uit deze wereld willende scheiden, zonder deze 
 hunne dispositie gemaakt te hebben, verklaarden uit onderlinge liefde en 
 genegenheid elkanderen en de een de anderen te legateren bezetten en 
 bemaken, doende zulks kragt dezes, ’t vrugtgebruik van alle des eerst 
 te overlijde gereede en ongereede goederen, actien en crediten, hebbende en 
 toekomende, om bij de langstlevende zijn of haar leven lang na tugtregten 
 bezeten genoten en geprofiteert te worden, dogh zullen de kleeren, 
 linnen, wollen, goud, en zilver tot het lijf behorende, binnen zes 
 weeken naar ’t overlijden, door de langstlevende aan des overledenes 
 Erfgenaamen moeten uitgekeert worden, en zal van de langstlevende 
 geen inventaris mogen geeischt worden, dan in cas van hertrouwen. 
 Verders begeren Comparanten, dat na dode van beiden, de ongreede goederen 
 van de zijde van de tweede Comparante afkomstig weder tot haare Erfgenaa.. 
 men zullen wederkeren, en op dezelve vererven, en dat deze zal gelden 
 als testament, legaat, codicil, gifte ter zake des doods, ofte zo en als 
 best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 19 Maart 1791.was nevens twee cachetten in rood kal, en 
 boven een in zwart lak gedrukt, getekentJ:H: van Erckelens. L: 
 Bunskerken.onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 21 Maart 1791. was getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Teunis Eijbersen en Hendrina 
van bezwaar Rubr. Vijhestraat Kras Ehel:, dewelke bekenden wegens geleende en aan hun toegetelde penningen wel 
Fol. 70fso en deugdig schuldig te wezen aan Rikert Jan Apeldoorn en Susanna Anna 
 Bouduijnx Ehel: en hunne Erven, de somma van een honderd en zestig Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch (waar van heden over een jaar ’t eerste zal zijn) 
 te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ’t honderd, en zulks tot 
 de volkome aflossche toe, welke jaarlijksch zal mogen en moeten geschieden, mids 
 aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot securiteit hier van verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 stellende tot een speciaal onderpand hun huis, staande in deVijhestraat 
 tusschen de huizen van de Weduwe van Dirk Engelen en van Burgemeester 
 L: Bunskerken, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongeteld gelden, 
 onder Submissie als na regten.Actum den 17 Maart 1791. 



169 
 

ORAH-156  1791 fol.084vso 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden den Heer Mr. Isaac 
#en zij Vrouwe Comparante Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel. # als Eige.. 
ten deze met haar Man naaren van de natemeldene obligatien, dewelke verklaarden te constitue.. 
geädsisteert en specialijk ren en magtig te maken, zulks doende kragt dzs den Heer W:A:J: 
hier toe door hem geäutho.. Elzevier Dom, Makelaar te Amsterdam, om voor Comparanten te ver.. 
riseert. kopen navolgende obligatien. 
  
 Een ten lasten de Provintie van Holland en West Friesland ten comp.. 
 toire Amsterdam staande met Nº. 888 op den naam van Fredrik van 
 Heijden gedateerd d. 25 Maart 1697 Litt C. Fol. 50 Nº.556 Fol 1190 
 geäggreerd d. 13 Maij 1697 Nº.12442 Reg. Fol. 850 groot f 2500-:-: 
 Een dito ten lasten als voren op naam van Johanna de Gorter Weduwe 
 Louis Elsevier gedateerd d. 1 Maij 1785 Fol. 243 Litt.R.Fol. 4774 Nº. 
 2911 geaggr. d. 31 Decemb. 1785. Nº.89348 Registr. Fol. 4774 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten als voren op naam als voren gedateerd d. 1 Maij 1785 
 Fol. 243 Litt.R.Fol. 4774 Nº.2912 geäggr. d.31 Decemb. 1785 Nº.89385 Reg. Fol. 
 4774 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten als voren op naam als voren gedateerd d. 1 Maij 1785 
 Fol. 244 Litt.R. Fol. 4774 Nº.2913 geäggr. d. 31 Decemb. 1785 Nº.89386 Reg. 
 Fol. 4774 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten en naam als voren gedateerd d. 1 Maij 1785 Fol. 244 
 Litt. R. Fol. 4774 Nº.2914 geäggr. d. 31 Decemb. 1785 Nº.89387 Reg. Fol. 
 4774 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten en naam als voren gdateerd d. 1 Maij 1785 Fol. 244 Litt. 
 R. Fol. 4774 Nº.2915 geäggr. d. 31 Decemb. 1785 Nº.89388 Reg. Fol. 4774 
 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten en naam als voren gedateerd d. 1 Maij 1785 Fol. 
 244 Litt. R. Fol. 4774 Nº.2916 geäggr. d. 31 Decemb. 1785 Nº.89389 Reg. 
 Fol. 4774 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten als voren op naam van Isaac Johannes Elsevier 
 gedateerd d. 1 Maij 1785 Fol. 244 Litt. R. Fol. 4774 Nº.2916 geäggr. d. 31 Decmb. 
 1785 Nº.89390 Reg. Fol. 4774 groot f 1000-:-: 
 
 De gemelde obligatien te transporteren aan de Kopers, de penningen daar 
 voor te ontfangen en te quiteren, dezelve te wagten en waren, en verders 
 daar omtrent te verrigten, wat de Comparanten zelfs praesent zijnde 
 zouden kunnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie 
 als na regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoor.. 
 lijke rekening bewijs en reliqua.Actum d. 25 Maart 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden Louw Janzen 
bezwaar Rubr. de Vrouwen.. en Hendrikje Hagendoorn Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en 
straat Fol. 135 ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig aan Vrouwe 
 Antonetta Schrassert Weduwe van wijlen den Heer G:A:D: Markloff en 
 haare Erven, de somma van agttien honderd Gulds:, aannemende dezelve 
 jaarlijksch te zullen verrenten met drie Gulds: vijf strs. van ieder honderd, 
 
 
 



170 
 

ORAH-156  1791 fol.085 
 
 waar van ’t eerste jaar zal beginnen te lopen met d. 1 November 1790, en 
 verschenen zijn d. 1 November 1791, en zo vervolgens tot de volkomen aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men 
 ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge, dogh wanneer 
 Comparanten in gebreken mogten blijven de interest op zijn tijd 
 te betalen, zal ’t capitaal zonder opzage los zijn, en opgeeischt kunnen 
 worden, dogh zal ’t Comparanten vrijstaan jaarlijks een gedeelte 
 aftelosschen, dogh niet minder dan een honderd Gulds: te gelijk, 
 en mids ook drie maanden voor de verschijnsdag daar van de opzage 
 geschiede. 
 Tot securiteit hier van verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, stellende tot een speciaal onderpand hun huis en 
 erve staande binnen deze Stad in de Vrouwenstraat tusschen ‘t 
 huis van Hijmens en de schuur van de Wede: van Heerd, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongeteld gelden, onder Sub.. 
 missie als na regten. Actum d. 26 Maart 1791. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Hendrik Timmer 
 en Anna Maria Groensmit Ehel:, welke bekenden wel en deugdig schuldig 
 te wezen aan Aaltje de Weert Weduwe van Gerrit Timmer een summa  
 van een duisend Gulds:, spruitende uit hoofde van aan haar Comparanten 
 geleende penningen, aannemende dezelve te restitueren over een jaar na 
 dato dezes met den interest van dien tegens drie ten honderd in ’t jaar, 
 en bij prolongatie gelijke interest, zullende drie maanden voor de ver.. 
 schijnsdag de opzage moeten geschieden, of ’t capitaal telkens weder voor 
 een jaar geprolongeert gehouden worden, verbindende Comparanten zo  
 voor ’t capitaal als interessen hunne Personen en( na vooraf volkomen 
 geïnformeert te zijn van verwillekeurings kragt en werkinge ) alle hunne 
 gereede goederen ( niets daar van uitgezondert ) in specie hun veerschip bij 
 parate executie en aankeringe verwillekeurende, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 16 Maart 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Martinius Schepenen compareerde de Heer Pieter 
 Boers als nogh in een onverdeelden boedel zittende met zijn Vrouw Catharina 
 Schol, hebbende Comparant bevorens gewoond te Vollenhoven, van waar hij 
 met er woon naar Amsterdam en thans zedert eenige tijd zigh alhier is 
 bevindende, dewelke bekende wel en deugdig schuldig te wezen aan de 
 volgende Crediteuren te weten aan den Heer Jan Hendrik Peirolet qqeene 
 somma van zeventienhonderd Gulds: vermogens obligatie en breeder bij senten.. 
 tie van Heeren Schepenen der Stad Amsterdam van Aug. 1790 en opgevolgde 
 schatbrief van Schout en Schepenen aldaar d.d. 1 Septemb. 1790 vermelt, 
 aan den Heer Johannes Andreas Veeckens eene somma van twee honderd 
 tien Gulds: volgens handschrift van d. 3 Augs: 1790, en dertienhonderd 
 zes Gulds: en tien strs: volgens een wissel uit Hanburg getrokken 
 d.d. 15 Novemb. 1790 dus zamen vijftienhonderd zestien Gulfd: en tien strs. 
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 Aan den Heer Claas Veeckens eene somma van veertienhonderd en 
 vijftig Gulds: volgens handschrift van d. 6 Novemb. 1790, en aan den 
 Heer Arnoldus Dupper eene somma een duizend Gulds: wegens beleende 
 penningen op twee diamante ringen, en zulks tezamen bedragende 
 een somma van 5676 Guldens 10 stuivers Hollandsch courant, 
 alle welke Crediteuren binnen Amsterdam wonen, spruitende de 
 evengemelde schuld, uit hoofde en ter zake van zoveele gereede hem 
 toegetelde penningen, bij hem Comparant tot deszelfs volkomen ge.. 
 noegen van opgemelde Heren zijne Crediteuren respectivelijk ( en wel 
 van ijder ter zodane somma als hier voren is geëxpesseerd ) ontfangen 
 en genoten, afstaande hij Comparant derhalven wel expresselijk 
 van de exceptie, dat er geen penningen geteld of waarde bij hem genoten 
 zou zijn. 
 En om de voldoening van voorsz: capitalen met en benevens de interesten 
 van dien gerekend tegens vier Guldens van ieder honderd Gulden in ‘t  
 jaar, die op dato dezer ingaan en tot de volle en effectuele voldoeninge 
 en aflossing der voorsz: capitaal toe, geduren zullen te erlangen, mids.. 
 gaders tot vergoeding van zodane kosten van de arrestprocedures als 
 op de naam van Johannes Andreas Veeckens en Claas Veeckens ieder 
 bijzonder tegen Comparant voor dezer Stads Scholten Gerigte gevoerd, 
 zijn aangewend en die nader opgemaakt, en bij quitantien opgegeven 
 zullen worden, om daar van na rato van de praetentien van gemelde 
 Crediteuren gerembourseert te worden. 
 Zo verklaarde hij Compart: bij dezen aan opgemelde Heeren Jan Hendrik 
 Peirolet, Johannes Andreas Veeckens, Claas Veeckens en Arnoldus Dupper 
 of derzelver respective Erven order of regt verkrijgende daar voor te 
 adsigneren, en midsgaders als een pand ter minne tot securiteit voor de 
 voldoening van voorsz: respective capitalen met de verschenen interessen 
 van dien nevens de aangewende kosten als voren gerekend, specialijk 
 te affecteren en te verbinden, of te verpanden zodanige zeven zestiende 
 parten, ofte al zulk ander ’t zij meerder of ook minder aandeel als 
 hem Compart: uit hoofde der gemeenschap van goederen, waar in met 
 bovengedagte zijn Ehevrouw Catharina Schol is getrouwd competeert of 
 te competeren zal worden bevonden in de fideicommissaire nalatenschap van 
 wijlen Marritjen Tjebbes Schol Weduwe van Cornelis Jans Alders, welke na.. 
 (Weeskamer der Stad Amsterdam berustende is of van wegens die) 
 latenschap thans nogh ter \/ Weeskamer geädministreert worde, met volkomen 
 overgifte transport en cessie van actie, midsgaders onwederroepelijke procuratie 
 in rem suam, op en aan opgemelde Heeren Crediteuren ofte derzelver 
 respective Erven of regtverkrijgende tot de ontfangst en overneming 
 ( als hunne vrije en eigene goederen ) van alle zodane goederen en effecten 
 of provenuen van dien alsmede contante penningen als bevonden 
 zullen worden hem Comparant alzo en uit hoofde voorñ: in voorsz: 
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 nalatenschap pro indiviso te competeren uit handen van de Wel Ed:Agtb: 
 Heeren Weesmeesteren der Stad Amsterdam ofte mede van den geenen, 
 welke tot de extraditie van al ’t zelve gequalificeert of gelast zal 
 komen te zijn tegen behoorlijke acte van acquit, quitantie, schijding 
 en decharge of hoedanig de acte of actens deswegens zullende werden 
 gerequireerd ( en tot alle welkers aangaan passeren en tekenen hij 
 Compart de gemelde Heeren Crediteuren en ieder in ’t bijzonder of 
 ieders Erven of regtverkrijgende mede speciaal en onwederroepelijk 
 authoriseert en qualificeert bij dezen ) zouden mogen genaamd 
 worden, gesteld of gespelt worden, en zulks alles ten zodanigen 
 effecte ten einde zij Heeren Crediteuren of ieders regtverkrijgende 
 uit en met ’t alzo te ontfangene en overtenemene aandeel van 
 hem Compart: in voorsz: nalatenschap zullen komen te vinden, en 
 verhalen, en als hun eigen te reclameren de volle voldoening 
 en afbetaling van voorsz: hunlieder wel wettige praetentien zo 
 capitaal als interessen van dien, en kosten als voren, en dit alles 
 zo in regten als daar buiten, zodanig noghtans dat in cas van 
 overschot of ’t geen gedagt Crediteuren alzo meerder mogten ontfan.. 
 gen als hunner voorsz: praetentien ( zo capitaal als interessen ) als 
 mede de kosten daar omme geimpendeert of nogh aantewenden en te doen, 
 zullen komen te belopen, dat meerdere bedragen door bovengem: 
 Crediteuren of hunne regtverkrijgende aan hem Compart: ook zal 
 werden uitgereikt, zo als hij Compart: ook daar tegens aanneemt 
 om ’t meerdere of te kort komende op eerster aanmaninge te zullen 
 suppleren en voldoen, en verklaarde hij Compart: al wijders welge.. 
 melde Edele Agtb: Heeren Weesmeesteren der Stad Amsterdam 
 als mede allen anderen tot de extraditie voorsz: bevoegd of gewettigt, 
 onwederroepelijk te authoriseren en te qualificeren om de portie of 
 aandeel hem Compart: uit hoofde voorsz: in de ter gemelde Weeskamer 
 berustende of alzo geädministreert wordende nalatenschap van wijlen 
 voorgemelde Marritjen Tjebbes Schol Wede: van Cornelis Jans Alders compete.. 
 rende of zullende worden bevonden te competeren aan voorñ: Heeren Jan Hen.. 
 drik Peirolet, Johannes Andreas Veeckens, Claas Veeckens en Arnoldus 
 Dupper of derzelver ordren Erven of regtverkrijgende, in voegen voorsz: uit 
 te keren en aftegeven, ’t welk Hun WelEdl. voor goede betaling, uitkering 
 of extraditie zal verstrekken. 
 Alls met belofte van praestatie indemnisatie en kost en schadeloos 
 houding voor alle namaning, midsgaders onder renuntiatie van 
 relief en andere hulpmiddelen of gratien in regten en practijquen 
 bekent of geuseert, welke hier tegens of tegens een gedeelte van dit 
 instrument te stade zouden kunnen of mogen komen, of deze 
 illusoir of kragteloos zouden kunnen maken. 
 Onder verband en Submissie van zijn Comparantes persoon en goederen 
  (Hove en)   
 dezelve ten dezen speciaal onderwerpende den \/ en Hoogen Raade in Holland 
 midsgaders den Geregte der Stad Amsterdam, kiezende ten dien einde 
 zijndomicilium citandi et exsequendi in Amsterdam voorñ: ten 
 huize van den jongsten Procureur in der tijd voor welgemelte Geregte 
 aldaar postulerende. Actum den 26 Maart 1791. 



173 
 

ORAH-156  1790 fol.086vso 
 
 
 Voor van Westervelt en de Vries Schepenen compareerde Vrouwe A:J: 
 van Westervelt Douairière van Westervelt, dewelke verklaarde in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Boon 
 van Voorst en Jannetje Walters Ehel:,en hunne Erven, een schuur 
 staande buiten de Hooge bruggepoort tegens de stadsmuur, doende 
 jaarlijks in ordinaris verponding zonder stadsstuivers in twee posten 
 f 1-13-8 en f :-6-6 zamenf 2-1-14 voords met zijn lusten en lasten 
 regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van drie honderd 
 een en zestig Gulds:, waar van Vrouwe Comparante bij dezen bekent 
 voldaan te zijn, belovende voorsz: schuur te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den 
 jare 1788 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum d. 29 Maart 1791. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Hermannus 
 Hijmans en Gerritje Coldeweij Ehel:, dewelke verklaarden te hebben ver.. 
 kogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Gerrit Beertzen Joosten en Beertje Jans 
 Ehel: en hunne Erven, een schuur staande op de Smeepoorter Brink tusschen 
 de huizen van Koperen en van Jan van Asselt, zijnde de helft van gem: 
 schuur door Comparanten bij executie gekogt op een zesjaarige losse, waarvan 
 de jaaren van redemptie eerst verschenen zullen zijn d. 14 April 1793, 
 zodat inval die helft door Jacobus Kuijpers of die geen, welke dat regt van 
 losse mogt verkregen hebben, ingeloscht wierde, Comparanten aan Koperen 
 zullen restitueren de helft dezer koopspenningen, zonder dat Koperen 
 eenige verdere actie tegens Comparanten dieswegen zullen hebben, 
 werdende deze schuur verkogt voor een somma van twee honderd vijf en 
 twintig Gulds: met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zijnde 
 bezwaart met een ordinaris verponding van 10 strs:, welke Comparanten zullen 
 zuiveren tot over den jare 1789 incluis, en ’t straatgeld tit Maij 1791, 
 belovende zij ’t zelve verders te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten.Actum d. 28 Maart 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Bunskerken Schepenen compareerden Jan van Essen en 
 Jannetje Rende Ehel:, Peter Rende en Antje Janssen Ehel:, Jan Miggelzen 
 in qualiteit als Volmagtiger van Evert van Maris en Gerritje Rijnder 
 Ehel: vermogens volmagt voor Burgemeesteren Schep: en Raad der 
 Stad Haarlem op d. 15 Maart 1791 gepasseerd, welke bij ons gezien en 
 gelezen is, nogh gemelde Jan van Essen en Evert Janzen in qualiteit als 
 Voogden van Roelof de Groot door de Magistraat dezer Stad tot ’t verkopen 
 en transporteren van des onmondigen portie geäuthoriseert, te zamen 
 Erfgenaamen van Hendrikje Willems de Groot Wed: van Rende Peters, 
 dewelke verklaarden in ’t openbaar te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 deze te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
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 Jan Roelofzen en Johanna Bloemenberg Ehel: en hunne Erven, vijftien 
 zestiende parten in een camp lands gelegen buiten deze Stad aan Oosten 
 tusschen de landen van Aart Roest en van de Weduwe Duvergé, waar 
 van de overige een zestiende part aan Koperen behoort, doende de heele 
 camp in ordin: verponding zonder stadsstuivers f :-14-4 verders met zijn 
 lusten en lasten regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van 
 tweehonderd en dertig Gulds: elf strs. vier penn: waarvan Compartn: 
 bekennen voldaan te zijn, belovende t’ zelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1788 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum d. 31 Maart 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Boonen en Bunskerken Schepenen compareerden Jan Roelofzen en 
van bezwaar Rubr. Landn. Johanna Bloemenberg Ehel:, dewelke bekenden ontfangen te hebben 
aan Oosten tusschen de van Jan van Essen en Evert Janzen in qualiteit als Voogden over des 
Broeksteeg en Zee eersten Compart: onmondige Zoon Roelof de Groot ( welke tot’t uitzetten 
Fol. 95 dezer penningen geäuthoriseert zijn door de Magistraat dezer Stad ) en 
 uit dien hoofde wel en deugdig schuldig te wezen aan gemelde Roelof 
 de Groot de somma van tweehonderd Gulds:, waarvan de Comparanten 
 geen interst zullen betalen, zolang gem: Roelof de Groot minderjarig 
 is, en door hun opgevoed en onderhouden word, dogh dat cesserende, voor 
 rente betalen drie Gulden van ieder honderd jaarlijksch tot de volle 
 aflossche toe, zullende inval van restitutie drie maanden voor de 
 verschijnsdag de opzage moeten geschieden. 
 Tot securiteit hiervan verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, stellende tot een speciaal onderpand een camp lands 
 gelegen aan Oosten buiten deze Stad, tusschen de landen van Aart 
 Roest en van de Wede: Duvergé, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 31 Maart 1791. 
 
 
 Voor Boonen en Bunskerken Schepenen compareerden Jan Miggelsen in qualiteit 
 als Volmagtiger van Evert van Maris en Gerritje Rijnder Ehel: vermogens volmagt 
 voor Burgem: Schep: en Raaden der Stad Haarlem op 15 Maart 1791 gepasseert, 
 welke bij ons gezien en gelezen is, Evert Janzen in qualiteit als Voogd van 
 Roelof de Groot, door de Magistraat dezer Stad tot verkopen en transpor.. 
 teren van des onmondigen portie geäuthoriseert (zijnde zijn mede Voogd 
 Jan van Essen voor de helft Koper van dit halve huis) en Jan Roelofzen en 
 Johanna Bloemenberg Ehel: tezamen voor de helft Erfgenaamen van Hen.. 
 drikje Willems de Groot Weduwe van Rende Peters, dewelke verklaar.. 
 den in ’t openbaar te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Peter 
 Rende en Antje Janssen Ehel: en aan Jan van Essen en Jannetje Rendes 
 Ehel: (welke als mede Erfgenaamen de helft van dit huis toebehoren) 
 de overige helft in een huis, staande in de Haverstraat tusschen ’t huis 
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 van Abraham Joorman en de schuur van de Wede: Hermannus Schut, 
 doende ’t heele huis jaarlijksch in ordin: verponding zonder stadsstrs. f 1-5-8 
 straatgeld 10 strs:, voords met zijn lusten en lasten regt en geregtigheden, 
 en zulks voor een somma van een honderd drie en dertig Gulds:, waar 
 van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t voorsz: huis te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 tot over den jare 1788 incluis, ’t straatgeld tot d. 1 Maij 1790, en ’t haard.. 
 stedegeld tot d. 1 Julij 1790, daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum d. 31 Maart 1791. 
    
  
 Voor Boonen en Bunskerken Schepenen compareerden Jan van Essen 
 en Jannetje Rendes Ehel:, Peter Rende en Antje Janssen Ehel:, Jan Mig.. 
 gelsen in qualiteit als Volmagtiger van Evert van Maris en Gerritje 
 Rijnder Ehl:, vermogens volmagt voor Burgem: Schep: en Raaden der Stad 
 Haarlem op d. 15 Maart 1791 gepasseert, welke bij ons gezien en gelezen is, 
 nogh gem: Jan van Essen en Evert Janszen in qualiteit als Voogden van Roelof 
 de Groot, voor de Magistraat dezer Stad tot ’t verkopen en transporteren 
 van des onmondigen portie geäuthoriseert, en Jan Roelofzen en Johanna 
 Bloemenberg Ehel: te zamen Erfgenaamen van Hendrikje Willems de 
 Groot Wede: van Rende Peters, dewelke verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Toon Vonk en Wesse.. 
 lina Spijkers Ehel: en hunne Erven, een huis en erve met een schuur 
 staande in de Haverstraat tusschen ’t huis van Matthaeus Huijgen en 
 de schuur van Gerrit Scherrenberg, doende jaarlijksch in ordinaris verponding 
 zonder stadstrs: f 3-3-12, straatgeld f 1-:-:, voords met zijn lusten en lasten, 
 regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van zevenhonderd Gulds:, 
 waarvan de Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t voorsz: 
 huis en erve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jare 1788 incluis, ’t straatgeld tot 1 Maij 1790, 
 en ’t haardstedegeld tot d. 1 Julij 1790 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. Actum d.31 Maart 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerden Boon van Voorst 
bezwaar Rubr. Brugge.. en Jannetje Walters Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome en ter leen 
straat Fol. 103fso ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan Vrouwe A:J: 
 van Westervelt Douairière van Westervelt en haare Erven, de somma 
 van drie honderd en vijftig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met drie Gulds: van ieder honderd, waarvan ’t eerste jaar zal verschenen 
 zijn op den 1e April 1792, en zo vervolgens tot de volkome aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden 
 voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 stellende tot een speciaal onderpand hun schuur staande buiten de Hooge 
 Bruggepoort tegens de stadsmuur, waarvan zij voornemens zijn huisjes 
 te laten maken, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten. Actum den 5 April 1791. 
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 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden Jan Gelder.. 
 man, Jan Logen, Steven Logen, Geertje Logen, en Grietje Vermeer, in quali.. 
 teit als Erfgenaamen van Jannetje en Lutje Vermeer, dewelke verklaar.. 
 den te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezs, Gerrit 
 Vermeer, om voor Comparanten de gemelde boedels te beredden, goederen en 
 obligatien te verkopen en transporteren, penningen te ontfangen, en 
 daar voor te quiteren, waring te beloven, en verders daar omtrent alles te 
 verrigten, wat Comparanten praesent zijnde zouden kunnen mogen of 
 moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt vereischt wierd, zo willen 
 Comparanten dezelve mids dezen voor geïnsereert 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. 29 Maart 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerde de Heer Willem Wilbers 
 welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Adrianus van Dalen en Regina Knoop Ehel:, en hunne 
 Erven, een huis en erve, staande op den Broederen, op de hoek van de 
 Bruggestraat, naast ’t huis van de Wede: Engelen, doende in ordeñ: verponding 
 zonder stadstrs: f 4-17-12, een uitgang aan de Kerk f 1-2-:, dito aan de Costerij 
 16 strs: straatgeld f 2-:-:, verders met zijn lusten en lasten, regt en geregtig.. 
 heden, kunnende aanvaard worden den 1e Maij 1791, en zulks voor een 
 somma van twee duizend en twee honderd Gulds:, waarvan Compart: 
 bekent voldaan te zijn, belovende ’t voorsz: huis te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over 1789 incluis, 
 de uitgangen tot Paasschen 1791, ’t straatgeld tot Maij 1791, en ’t haard.. 
 stedegeld tot Julij 1791 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum d. 12 April 1791. 
 
 
 Voor van Cooth loco Boonen en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Annetje Josephs, zigh willende veranderzaten, en bekende in  tegen-
 woordigheid van Gerrit van de Vosse, en Lubbert Brantsen als door de Magistraat 
 aangestelde voogden aan haar onmondig Kind met name Evert bij wijlen 
 Gijsbert van de Vosse ehelijk verwekt voor Vaders versterf bewezen te hebben 
 navolgende goederen. 
 23 hembden 
 3 rokken, 3 kamisools, en 3 broeken. 
 1 hembdrok 
 2 paar wanten 
 2 paas koussen 
 1 hoed 
 1 paar boordmouwen 
 2 paar zilvere gespen 
 2 dassen 
 welke goederen aan gem: Voogden in bewaring zullen gegeven worden. 
 Als mede nogh driehonderd Gulds: welke betaalt zullen worden als ’t Kind meerderjarig 
 zal zijn, des beloofde zij ’t zelve te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke 
 kostwinning behoort, en tot zijn mondige dagen te zullen kleden en reden, en 
 verders van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen, 
 waarvoor zij verbind haar Persoon en goederen. 
 Hier waren mede te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus getekent en geäpprobeert binnen Harderwijck d. 14 April 1791. 
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 Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerden Willem Sonnevelt en 
 Claasje Evers Ehel:, welke verklaarden te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cederen en transporteren aan Hermannus Hijmens en Gerritje Coldeweij 
 Ehel: en hunne Erven, de helft in een huis en erve, staande en gelegen in 
 de Vijhestraat tusschen de huizen van Philippus Eding en van Peter Bronsvelt 
 genaamd ’t houten Wammes, zo en als die helft door Comparanten bij executie 
 is gekogt op een zesjaarige losse, waarvan de jaaren van redemptie eerst 
 verschenen zullen zijn d. 14 April 1793, zodat inval die helft door Jacobus 
 Kuijpers, of die geene welke dat regt van losse mogt verkrijgen, ingeloscht 
 wierde, Comparanten aan Koperen de koopspenningen zullen restitueren, zonder 
 dat Koperen eenige verdere actie tegens Comparanten dieswegen zullen 
 hebben, dogh de jaaren van redemptie geëxpireert zijnde, zal ’t transport 
 van ’s Heren wegen benevens de 100e penning tot lasten van Koperen zijn, 
 zijnde dit halve huis verkogt voor een somma van zeventig Gulds:, met 
 zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, bezwaart met een ordinaris 
 verponding op ’t heele huis van f 1-:-:, welke Compn: voor de helft zullen 
 zuiveren over 1789, straatgeld ad f 1-:-: tot Maij 1791, en ’t haardstedegeld 
 tot Julij 1790, belovende zij ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum den 14 April 1791. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Hermannus Hijmens 
 en Gerritje Coldeweij Ehl:, welke verklaarden te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Gerrit Huijbers en Johanna Alijda Groenewoud Ehel: en hunne Erven, een 
 huis en erve staande en gelegen in de Vijhestraat tusschen de huizen van 
 Philippus Eding en van Peter Bronsvelt, dogh de helft van gem: huis met 
 ’t bezwaar van losse, waarvan de jaaren van redemptie eerst verschenen zullen 
 zijn d. 14 April 1793, zodat, inval Jacobus Kuijpers, of die geene, welke 
 dat regt van losse mogt verkrijgen, die helft mogte inlosschen, Comparanten 
 aan Koperen zullen restitueren de helft der koopspenningen, zonder dat Koperen 
 eenige verdere actie dieswegens tegens Comparanten zullen hebben, dogh 
 jaaren van redemptie geëxpireert zijnde, zal ’t transport van ’s Heren wegen 
 benevens de 100e penning tot lasten van Koperen zijn, werdende dit geheele 
 huis verkogt voor een somma van tweehonderd dertig Gulds: met zijn 
 lusten en lasten regt en geregtigheden, zijnde bezwaart met een ordinaris 
 verponding ad f 1-:-:, welke zal gezuivert worden tot over den jare 1789 
 incluis, straatgeld ad f 1-:-: tot Maij 1791, en ’t haardstdegeld tot Julij 1790, 
 belovende Compartn: ’t huis verders te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum d. 14 April 1791. 
 
 
 Voor de Vries en van Cooth Schepenen compareerden Peter Otten en Johanna 
 Kroon Ehel: tutore marito, en verklaarden te constitueren en magtig te 
 maken, zulks doende kragt dezes, Marten Kroon wonende te Vasen, 
 om te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
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 aan Henrik Kroon en Aaltje Hendriks Ehel: en hunne Erven, haar een 
 vijfde gedeelte in een camp hooij en wijland groot ongeveer negen morgen 
 leggende aan de Eijerstreek buiten ’t Dorp Vasen, verkogt voor een honderd 
 en vijftig Gulds: 
 Nogh compareerde Geertje Kroon geässisteert met Peter Otten als 
 haaren verkoren Momber, en verklaarde mede bij dezen te constitueren 
 en magtig te maken Marten Kroon voornoemd om te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan gemelde Hendrik Kroon en 
 Aaltje Hendriks Ehel:, en hunne Erven, haar een en twintigste gedeelte 
 in dezelve camp hooij en wijland, leggende aan de Eijerstreek, buiten 
 ’t Dorp Vasen, verkogt voorzeven en dertig Gulds: tien strs. 
 Verklarende Comparanten ’t zelve verkogt te hebben met zijn lusten 
 en lasten regt en geregtigheden zonder aan de regte groote te willen 
 gehouden zijn, qualificerende den Geconstitueerden de respective koops.. 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, waring te beloven, 
 en daar omtrent alles te verrigten, wat de Comparanten praesent zijnde 
 zelfs zouden kunnen mogen of moeten doen, willende, indien hiertoe 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, 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 den 21 April 1791. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde Hermina 
 Bockhorst wonende alhier, welke verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken, zulks doende kragt dezes, haar Moeder Anthonia Giese 
 Weduwe van Jan Hendrik Bockhorst, wonende te Groese in ’t Hertogdom 
 Cleve, om Comparantes aandeel in drie campen lands, genaamd Smits 
 Dries, Kersencamp, en de Pootste in den Del, behorende tot een erve, te 
 mogen verkopen, en transporteren, de penningen daar voor te ontfangen, 
 en te quiteren, waring te beloven, en verders daaromtrent alles te doen, 
 willende, indien een ampeler volmagt mogt vereischt worden,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 den 21 April 1791. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Hendrik Weerd, en  
van bezwaar Rubr. de Markt.. bekende wegens opgenomen en ter leen ontfangene penningen opregt en 
straat Fol.313fso deugdelijk schuldig te wezen aan Engeltjen Jans en haare Erven eene 
 somma van drie honderd caroli Guldens ad 20 stuiv. ’t stuk, waar van de 
 Comparant ’s jaarlijksch belooft te betalen een interesse van drie Guldens 
 van ieder honderd, en daar in te continueren tot de finale aflossche van 
 gezeide capitaal, mids de opzage van een van beide zijden een vierel deel 
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 jaars bevorens gedaan werde, zullende ’t eerste jaar verschijnen heden over 
 een jaar. 
 Tot securiteit van het capitaal rente en kosten den Compart: heeft ver.. 
 bonden zijn persoon en goederen, en tot een speciaal onderpand gestelt 
 zijn huis en erve met een onlangs nieuw gemaakten oven daar in, staande 
 op de hoek van de groote Marktstraat naast ’t huis van de Wed. Moojen, 
 ten einde om daar aan alle hinder en schade ten allen tijde te kunnen 
 verhalen, onder verband en Submissie als na regten, onder renuntiatie 
 van alle exceptien, inzonderheid van ongetelde gelden. 
 Actum den 26 April 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde Aaltje Drost 
 Weduwe van wijlen Gosen Vliek, welke verklaarde bij dezen te consen.. 
 teren en te bewilligen in zodanig huwelijk, als Comparantes Dogter 
 Gerritje Vliek voornemens is integaan, en na Kerken order te voltrekken 
 met Hendrik voor den Brugge, hetzelve met haar ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij 
 Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken, ofte zo nodig bij Praedi.. 
 kanten binnen de Stad Amsterdam, of elders daar ’t gerequireert word, 
 mag worden gerespecteert, en geconsidereert, als of de Comparante 
 in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig ware, 
 belovende ’t zelve van waarde te zullen houden.Actum den 28 April 
 1791. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen, dat Petrus Martinius bij acte op den 20 
 November 1790 voor ons gepasseert, zijn geheelen boedel voor desolaat aan 
 ‘r Gerigt heeft overgegeven, waar na dezelve door de tijdelijke Heeren 
 Rigteren geïnventariseerd, en in ’t openbaar verkogt is, waar onder den hof 
 met zijn getimmer, gelegen buiten de groote poort dezer Stad, aan de gemeene 
 weg, met ’t regt tot ’t gangetje tusschen de hoven van Albert Mello en 
 van ’t Diaconie Weeshuis, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers 
 f :-17-8, welke gekogt is door Adolf Preuijn en Cornelia Janzen Ehel: 
 voor een somma van vier honderd tien Gulds:, welke in handen van onzen 
 Secretaris zijn voldaan, om door ons inter jus habentes gedistribueert te worden, 
 weshalven wij verklaren te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan gemelde Adolf Preuijn en Cornelia Janzen Ehel: en hunne 
 Erven, de voorgenoemden hof, met alle zijne lusten en lasten regt en 
 geregtigheden, belovende hun van ’s Heren wegen te zullen wagten en 
 waren, en de verponding te zullen zuiveren tot over den jare 1788 
 incluis. 
 T’oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 2 Maij 1791. 
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 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen,dat Petrus Martinius bij acte op d. 20 
 Novenb. 1790 voor ons gepasseert, zijn geheelen boedel voor desolaat aan ‘t 
 Gerigt heeft overgegeven, waarna dezelve door de tijdelijke Heren Rigeren 
 geïnventariseert, en in ’t openbaar verkogt is, waar onder een huis en erve 
 staande binnen deze Stad op den Broederen tusschen de huizen van Gijsbert 
 Mulder, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 5-2-2, en 
 straatgeld f 1-15-:, ’t welk is gekogt door Peter Berendzen en Maasjen 
 Olofzen Ehel:, voor een somma van twee duizend vier honderd en twintig 
 Gulds: welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, om door ons 
 inter jus habentes gedistribueert te worden: Weshalven wij verklaren 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan gem: 
 Peter Berendzen en Maasje Olofzen Ehel: en hunne Erven, ’t voorgenoem.. 
 de huis en erve met alle zijne lusten en lasten regt en geregtigheden, 
 en speciaal volgens zodanig accoord, als wegens een muur agter op de 
 plaats tusschen Mr. P:F: van Erckelens en Petrus Martinius op d. 
 22 Julij 1768 is getroffen, inhoudende, dat de Eigenaar van dit huis op die 
 muur niet meer zal mogen metzelen of timmeren als tegenwoordig  
 daar op is, en dezelve zal moeten onderhouden, zonder dat hij eenige 
 gaten, openingen, of raamen daar in mag maken, en dat de 
 Heer van Erckelens en mede Eigenaren tegens die muur zullen 
 mogen bouwen, maken, poten en planten naar welgevallen, welk 
 accoord in originali bij dit transport word overgegeven, belovende 
 wij hun van ’s Heren wegen te zullen wagten en waren, en de ver.. 
 ponding te zullen zuiveren tot over den jare 1788 incluis, ’t straatgeld 
 tot d.1 Maij 1790, en ’t haardstedegeld tot d. 1 Julij 1790. 
 T ’ oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 2 Maij 1791. 
 
 
 Voor de Vries en Martinius Schepenen comparerde de Heer J:C:F: de Vries 
 Secretaris dezer Stad, in qualiteit als Volmagtiger van Peter Brouwer Junior, 
 Pieter van der Meulen Dirksz, en Jelle Roelofs, Executeurs van het testament van 
 Abigail Brouwer Wed. van Wijnandus Kruijskerk, vermogens volmagt voor 
 Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam op den 29 April 1791 
 ad hunc actum gepasseert, welke bij ons gezien en gelezen is, en verklaarde 
 de Compt: qp op d. 27 Novemb. 1790 publiecq te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan den Heer Willem Cornelis Luijken rustend Predikant in de Nederduit.. 
 sche Gemeente binnen deze Stad en zijne Erven, een huis en erve 
 staande binnen deze Stad in de Donkerstraat tusschen de huizen van 
 den Heer Heijdendael en van Willem Roest met zijn hof, schuur en vrijen 
 uitgang naar den Brink, zo en als ’t zelve laast door gem: Wed. Kruijs.. 
 kerk is bezeten geweest, met zijn lusten en lasten regt en geregtigheden 
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 doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 6-18-12, straatgeld f 4-15-: 
 en zulks voor een somma van vijfduizend drie honderd en vijf Gulds. waar 
 van Compart: qp bekend voldaan te zijn, belovende dit huis te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 
 den jare 1789 incluis, straatgeld tot Maij 1790, en ’t haardstedegeld tot 
 Julij 1790 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten.Actum den 2 Maij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Jan Wakker en Thijs Janzen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Hendrik Janzen en Willemina Hendriks in leven Ehel:, des beloofden 
 Jan Hendrikzen, Hendrik Hendrikzen, en Fennetje Hendrikzen geza.. 
 mentlijke Kinderen en Erfgenamen van voorñ: Hendrik Janzen en 
 Willemina Hendriks hunne voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als 
 regt is. Actum d. 4 Maij 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Scheltinga en Erckelens Schepenen compareerde Andries Wulfsen, 
bezwaar Rubr. de Wulleweverstraat welke bekende wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
Fol. 225fso schuldig te zijn aan André Stolte en Maria Staals Ehel: en hunne Erven, de 
 somma van vier honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch, waar van 
 ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, te zullen verrenten met 
 vier Gulds: van ieder honderd, en zulks tot de volkome aflosche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkanderen 
 drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot securiteit hiervan verbind de Compart: zijn persoon en goederen, stel.. 
 lende tot een speciaal onderpand zijn huis en erve staande binnen deze 
 Stad in de Wulleweverstraat, op de hoek van ’t Kijzerstraatje, naast ’t huis 
 van Rijer den Grooten, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten. Actum den 5 Maij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Cornelis Willemzen 
 Krajenhof en Maria Langenhoven Ehel:, welke bekenden wel en deugdig 
 schuldig te wezen aan Wigle en Anne Visser in Compagnie wonende te Heeg in 
 Vriesland en hunne Erven, 1mo. een summa van agt en tagtig Gulds: en tien 
 strs., wegens verschulde gelden voor gekogte zijlen, en dan 2do. een summa van 
 vierhonderd en vijftig Gulds. wegens contant ontfange gelden, aannemende 
 dezelve summas te zamen bedragende vijf honderd agt en dertig Gulds: en 
 tien strs. jaarlijks te verinteressen met vier en een halve Gulden van 
 ieder honderd, en jaarlijksch daar van aftelosschen vijftig Gulds:, wel meer 
 maar niet minder, tot zo lang toe, tot dat de gemelde vijfhonderd agt en 
 dertig Guldens en tien stuivers zullen zijn voldaan en betaalt. 
 Tot securiteit van voorschreve capitaal, renten en onverhoopte kosten 
 verbinden Comparanten haare Personen, en mede bij parate executie 
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 en aankering ( na volkomen informatie van verwillekeurings regten ) ver.. 
 willekeurende, zulks doende kragt dezes, alle haare gereede goederen, 
 geene van die uitgezondert, en speciaal de halve visschersschuit met 
 zijn toebehoren, om alle hinder en schade daar aan te verhalen, met 
 renunciatie van alle exceptien, beneficien en privilegien regtens, in 
 specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 7 Maij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde Dirk Janzen 
 en Rijntje Mijnders Ehel:, dewelke bekenden wel en deugdig schuldig 
 te wezen aan Wigle en Anne Visser in Compagnie, wonende te Heeg in 
 Vriesland, en hunne Erven 1mo. een summa van agt en tagtig Gulds: 
 en tien strs:, wegens verschulde gelden voor gekogte zijlen, en dan 2do. een 
 summa van drie honderd en vijftig Gulds: wegens contant ontfange 
 gelden, aannemende dezelve summas tezamen bedragende vierhonderd 
 agt en dertig Gulds: en tien strs: jaarlijksch te verinteressen met vier 
 en een halve Gulden van ieder honderd, en jaarlijksch daar van afte.. 
 losschen vijftig Gulds:, wel meer maar niet minder, tot zo lang toe, tot 
 dat de gemelde vier honderd agt en dertig Gulds: en tien strs: zullen zijn 
 voldaan en betaalt. 
 Tot securiteit van voorschreve capitaal, renten en onverhoopte kosten 
 verbinden Comparanten haare personen, en mede bij parate executie en 
 aankering ( na volkomen informatie van verwillekeurings regten ) 
 verwillekeurende, zulks doende kragt dezes, alle haare gereede goederen, 
 geene van die uitgezondert, en speciaal de halve visschersschuit met zijn toebe.. 
 horen, om alle hinder en schade daar aan te verhalen, met renun.. 
 ciatie van alle exceptien, beneficien en privilegien regtens, in specie 
 die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 7 Maij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Jufferen Cornelia en 
 Maria Apeldoorn, dewelke verklaarden uit de hand te hebben verkogt, 
 en overzulks te cederen en transporteren kragt dezes,aan Jan Claver en 
 Johanna Craijenhorst Ehel:, een schuur in de groote Oosterwijk staande 
 naast ’t huis van de Wed: Zeger Karssen, ende zulks voor een somma van 
 vierhonderd en vijf en twintig Gulds:, doende voorsz: perceel in een ordinaris 
 verponding zonder stadstuivers f 2-2-8, straatgeld f :-10-:, van welke 
 koopspenningen de Comparanten bekenden voldaan te wezen, en daarom 
 geen regt of eigendom daar aan meer te hebben of te behouden, belovende 
 overzulks voorsz: perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt de verponding over 178, straatgeld tot 1e Maij 1791, daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten, 
 onder renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den. 9 Maij 1791. 
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 Voor de Meester en van Cooth Schepenen compareerden Hendrica van Luijk 
 Weduwe van Lammert Clazen, Gerrit Lammerzen en Jannetje Jakken 
 Ehel:, Pieter Lammerzen voor zigh en zigh sterk makende voor zijn Vrouw 
 Hendrikje Boerrigter, en Nicolaas Duurling voor zigh en zigh sterk 
 makende voor zijn Vrouw Gijsje Lammerzen, welke verklaarden te zamen 
 een wettige en onverbrekelijke magescheid te hebben gemaakt van den 
 boedel en nalatenschap van wijlen des eersten Comparantes Man en 
 der overigen Comparanten Vader Lammert Clazen in dezer voegen. 
 Pieter Lammerzen zal geheel in eigendom hebben ’t huis staande in 
 de Vrouwenstraat tusschen ’t huis van Juffrouw Schaart, en de schuur 
 van de Erfgenaamen van D: Martinius met zijn lusten, lasten, regt en 
 geregtigheden, doende in verponding f 3-11-8, straatgeld f :-15-:, waar 
 tegen Pieter Lammerzen in den boedel zal inbrengen een summa 
 van zes honderd Gulds:, verklaren Comparanten elkanderen te 
 zullen wagten en waren als Magescheids regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten. Actum d.12 Maij 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor van Westervelt en van Cooth Schepenen compareerden Dirk Kempers 
bezwaar Rubr. de Hoogstraat en Hermina Wetjes Ehel:,welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
Fol. 184 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Arnoldus Lange 
 en Aartjen Foppen Ehel: en hunne Erven, de somma 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 volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten ge.. 
 schieden, mids aan een van beide zijden drie maanen voor de verschijnsdag 
 opgezegt werde. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 stellende tot een speciaal onderpand hun huis, staande in de Hoogstraat, 
 naast de huizen van de Weduwe Ittersom en den Heer P:F: van Erckelens, 
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden onder Submissie als 
 na regten. Actum d. 12 Maij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden de Juffrouwen Cornelia en 
 Maria Apeldoorn, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop uit de 
 hand te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen, transporteren en in 
 vollen en volkomen eigendom overtegeven, aan en ten behoeven van Gijsbert 
 Mulder en Petronella van Luijk Echtel: ende haare Erven, een schuur 
 staande binnen deze Stad aan de Vischmarkt naast en aan ’t huis van 
 Koperen zelfs, zijnde vrij in verponding, dogh last in straatgeld jaarlijksch 
 f :-15-:, ’t welk zal gezuivert worden tot 1e Maij 1790 incluis, voords met deszelfs 
 verdere lusten en lasten, en zulks voor een summa van twee honderd vijf en zeventig 
 Gulds: vrijgeld, daarvan de Compartn: bekenden voldaan en betaaldte zijn, belovende 
 overzulks voorsz: perceel te zullen wagten en waren als regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 9 Maij 1791. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden de Juffrouwen 
 Cornela en Maria Apeldoorn, en verklaarden uit kragt van verkoop, 
 mids dezen te cederen transporteren en in vollen en volkomen eigendom 
 overtegeven aan en ten behoeven van Gerrit Scherrenbergh en Jannetje 
 Willems Echtel: ende haare Erven, een schuurtje staande binnen deze 
 Stad in de Haverstraat naast het huis van Albert Hammink, 
 doende dit perceel in jaarlijksche ordinaris verponding zonder de 
 stadstrs: f 1-5-12, en aan straatgeld jaarlijksch f :-10-:, voords met 
 deszelfs verdere lusten en lasten, en zulks voor een somma van 
 zeventig Gulds: vrijgeld, daar van de Comparanten bekenden voldaan 
 en betaald te wezen, belovende overzulks voorsz: perceel te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot 
 over den jare ords: 1790, en straatgeld tot 1. Maij 1790 incluis daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 9 Maij 1791. 
 
 
 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer 
 Mr. A:P: van Westervelt en Vrouwe A:M: Jordens Ehel:, welke verklaarden 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Arent de Wilde en Anna 
 StultinkEhel:, en hunne Erven of regtverkrijgende, zodanig regt van 
 zesjarige losse of redemptie op een schuur en plaatsje, staande 
 binnen deze Stad in de Schoemakerstraat naast ’t huis van Peter 
 Geurtzen, en schietende met ’t plaatste agter tegens ’t huis van 
 Evert van Velthuisen, als Comparanten op den 30 Junij 1789 hebben 
 gekogt, en aan hun van ’s Heren wegen is getransporteert, welk regt 
 van losse zijn aanvang genomen heeft op d. 14 April 1789 en dus op 15 April 
 1795 zou verlopen zijn, en zulks voor een somma van twee en zeventig Gulds: 
 zestien strs:, waarvan Compart: bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hunlieden te zullen wagten en waren, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 17 Maij 1791. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen, dat wij na een Stadregtelijk verkrege verwin 
 aan J: Gelderman Senior qq, Dr. J:B: Heijdendael, en Mr. P:F: van Erckelens, 
 ter hunner instantie geäccordeert hebben, om in specie een schuur met een 
 plaatsje staande binnen deze Stad in de Schoemakerstraat naast ’t huis 
 van Peter Geurtzen en schietende met ’t plaatsje agter tegens ’t huis van 
 Evert Velthuisen, zo en als dezelve toebehoorde aan een Genootschap onder 
 de spreuk, Door waare deugd verbonden blijft ‘d eendragt ongeschonden, 
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 met zijn lusten en lasten, dogh vrij van verponding, op een zesjaarige losse 
 usus jus habentium te doen verkopen, dat gemelde perceel na drie Sondags 
 publicatien en openbaare inzaat ten overstaan der tijdelijke Heeren 
 Rigteren op den 14 April 1789 in ’t openbaar bij executie is verkogt aan 
 Arent de Wilde en Anna Stultink Ehel:, voor negen honderd twee en twintig 
 Gulds:, welke in handen van onzen Heer Secretaris zijn voldaan, en door ons inter 
 jus habentis gedistribueert geworden, dogh waar van wij niet dan na expiratie 
 der zes jaarige losse transport zouden hebben kunnen doen, maar vermids 
 ’t gemelde regt van losse en redemptie ter instantie van Mr. C:B: de Vries en 
 Pieter Otten mede na drie Zondags publicatien op den 30 Junij 1789 in ’t openbaar 
 bij executie ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigeren is verkogt aan  
 den Heer Mr. A:P: van Westervelt en Vrouwe A:M: Jordens Ehel # bij gerig.. 
 telijke acte van d. 17 Maij 1791 ’t voorschreve regt van losse weder hebben 
 getransporteert aan Arent de Wilde en Anna Stultink Ehel:, waar 
 door dit regt met den eigendom in allen delen weder geconsolideert is, 
 verklaren wij mids dezen voorschreve schuur en plaatsje met alle 
 deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden in een vollen en volkomen 
 eigendom te cederen en transporteren aan meergemelde Arent de Wilde 
 en Anna Stultink Ehel: en hunne Erven, om daar mede te doen en 
 handelen als eigendoms regt is, belovende hunlieden ten dezen opzigte 
 van ’s Heren wegen te zullen waren. 
 T’ oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 19 Maij 1791. 
 
 
 Voor van Westervelt en de Vries Schepenen compareerden Willem Roest en 
 Hortulanus der academie tuin en Harmijntje Arends Ehel:, welke ver.. 
 klaarden uit de hand te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te 
 cederen en transporteren aan den Wel Eerw: Heer Pierre Daniel Huet, 
 Predikant bij de Walsche Gemeente alhier ende zijn regtverkrijgende, een huis 
 en erve in de Academiestraat, naast aan ’t hoekhuis van de Jonkvrouwen 
 van Holthe, en door zijn Wel Eerw: zelf thans in huur bewoond, staande op ver.. 
 ponding ords: f 5-14-12 behalven de stadsstuivers, straatgeld en andere 
 reële daarop leggende lasten, en zulks voor een somme van twee en twintig 
 honderd en vijftig Gulds: vrijgeld, des dat ’t provintiale contingent en alle 
 verdere verkoops en transportkosten blijven voor rekening des Kopers, 
 zullende de Verkopers alle voorpligt, en wel de verponding over ords: 
 1790, ’t heerdstedegeld tot ultº. Junij 1790. en ’t straatgeld tot d. 1e Maij 1790, 
 inclusive afdoen dogh niet verder, en de overdragt van den eigendom van 
 opgemelde behuizing met alle deszelfs lusten en geregtigheden ook 
 lasten servituten en zwarigheden, volgens overtegevene aankomst 
 blijken van nu af bepalen op 1 Junij eerst komende en alsdan 
 den Heer Koper te stellen in ’t volle bezit en eigendom van dit 
 gekogte om daar mede te kunnen doen en handelen als zijn waar en 
 eigendom, verklaren eindelijk de Comparanten van de gem: koopen.. 
 ningen ten vollen te zijn voldaan, en overzulks den Heer Koper hier 
 mede ten vollen te quiteren zonder eenige reserve.Actum den 23 Maij 1791. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor van Westervelt en de Vries Schepenen compareerde de Wel Eerw: 
van bezwaar Rubr. Don.. Heer Pierre Daniel Huet, Predikant bij de Walsche Gemeente alhier, 
kerstraatFol. 14fso en bekende, wegens opgenomene en ter leen ontfangene penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten ervelijken behoeve 
 van den Hooggel: Heer Matthias van Geuns, voortaan Professor in de 
 Medicijne en Archiater der Provintie Utrecht en Vrouwe Sara van 
 Delden Ehel:, een somma van tweeduizend Gulds: van 20 strs: ’t stuk, 
 waar van Compart: jaarlijks op 1 Junij beloofde te betalen de interest van 
 zeventig Gulds: na 3½ prct. gerekent, en zulks tot de finale aflossing 
 toe van het geheele of ook van het halve capitaal, welke zal kunnen 
 of moeten geschieden in goede specie en ter woonplaatze van den Heer 
 Crediteur, mids de opzage daar van uiterlijk een vierendeel jaars voor 
 den verschijnsdag van een der beide zijden gedaan worde, zullende inval 
 van het halve opgebragte capitaal de interest ook naar rato op de 
 helft verminderen. 
 Tot securiteit van welke capitaal en renten de Compart: mids dezen 
 verbind zijn persoon en alle hebbende en toekomende goederen, dogh 
 daarenboven tot een speciaal onderpand stelt zijn huis en erve 
 staande in het Academiestraatje binnen deze Stad, zoals bij wettig  
 transport door Wm: Roest en Huisvrouwe Harmijntje Arends aan zijn Eerw: 
 op dato dezes in eigendom is overgedragen, ten einde daaruit alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, onder Submissie als na regten, en met renun.. 
 ciatie van alle exceptien, in specie van ongetelde gelden. 
 Actum in Harderwijck en 23 Maij 1791. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Maria van den Kommer Weduwe van wijlen den Heer Albertus Eggen, in leven 
 Praedikant te Hindelopen, wonende binnen deze Stad, zijnde met ons gaande 
 en staande, en haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde 
 te inhaereren haar dispositien op d. 27 Julij 1786 te Amsterdam voor den Notaris 
 E:M: Dorper, en in den jare 1790 onder haar handden 27 Maart en 17 April 
 gepasseert, 
 begerende dat dezelve van volle waarde zullen gehouden worden, alleen met 
 uitzondering van het legaat aan Hendrikje Reijns, waarin in dezen eenige 
 verandering word gemaakt, zo als hier na blijken zal. 
 En verklaarde Comparante bij dezen nogh te bemaken de volgende legaten. 
 Aan haar Broeder Aart Hendrik Drost en Zuster Sara Eggen Ehel: en 
 bij vooroverlijden aan hunne Erven, alle haare meubilaire goederen, 
 linnen, wollen, goud, zilver, edele gesteenten etc., welke zij bij haar overlijden 
 in deze Stad mogte hebben, niets daar van uitgezondert, als mede nogh 
 een somma van een duizend Carolij Gulds: in contanten. 
 Aan Stijntje Drost Dogter van gemelde A:H: Drost en S: Eggen, 
 omdat zij zo zwak van lichaam is, de somma van een duizend Gulds: 
 in contanten. 
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 Aan Hijltje Wouters Weduwe van Gerrit Sagtleven, en bij haar vooroverlijden 
 aan haar Dogter Aaltje Sagtleven Vrouw van Jan Rampen of haar wettige 
 Descendenten de somma van twee honderd Gulds: contant. 
 Aan Dorothea Korf Huisvrouw van D:L: Bennewitz te Amsterdam, of bij 
 vooroverlijden dezselfs Kind of Kinderen de somma van twee duizend Gulds: 
 contant. 
 Aan Jan Wijma Krankbezoeker te Amsterdam, of bij vooroverlijden zijn 
 Kind of Kinderen de somma van twee duizend Gulds: contant. 
 Aan de Gereformeerde Nederduitsche Diaconie dezer Stad een duizend Gulds: 
 contant, mids zij de Weduwe Jacob Haverkamp of haar Kinderen in ‘t  
 ongestoorde genot van ’t aan haar gemaakte legaat late. 
 Aan de School der Godshuizen en Diaconie binnen deze Stad een duizend 
 Gls: contant, mids de Kinderen der beide Godshuizen alle jaaren na’t  
 examen dier school een avond getracteert worden, op zodanige wijze als men 
 zal oordelen van den interest best te kunnen geschieden, zullende het 
 Diaconie Weeshuis wegens de meerderheid der Kinderen twee derden 
 van de penningen, tot dat tractement gedestineert, genieten, en het 
 Burger Weeshuis een derde, en de resterende penningen der interest 
 strekken tot praemien voor de schoolkinders, of tot zulks andere einden 
 als de Regenten best zullen oordelen. 
 Aan Hendrikje Dogter van Hendrikje Jans geboren te Nijkerk twee 
 honderd Gulds. 
 en aan Haar nogh, indien zij bij Compartes: gem: Broeder en Zuster Drost 
 bij haar overlijden woont, en anders aan die Mijd, welke alsdan daar 
 mogte wonen een honderd Gulds:. 
 Aan Aartje van de Pol Weduwe van Jacob Haverkamp, en bij vooroverlijden 
 haar Kinderen twee honderd Gulds:, zullende de portie der onmondigen 
 alsdan door A:H: Drost tot hunne meerderjarigheid bewaard worden. 
 Aan Hendrikje Rijns boven de zestig Gulds: tot een rouw, in eens drie 
 honderd Gulds: en zulks in plaats van de jaarlijksche dertig Gulds: aan 
 haar bij vorige dispositie gemaakt, dus drie honderd en zestig Gulds: 
 Begerende Comparante dat een ieder de bovenstaande legaten zal hebben 
 en genieten eeuwig en ervelijk, en die gene, welke bij haar vorige dispo.. 
 sitie iets mogten bemaakt zijn, dit bemaakte nogh daar en boven 
 zullen hebben, uitgezondert Hendrikje Rijns, voor zo ver daar in deze 
 verandering in is gemaakt, en dat deze zal gelden als testament, legaat 
 codicil, gifte ter zake des doods, ofte zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt binnen Harderwijck 
 den 28 Maij 1791 was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt,  
 getekentJ:B: de Vries.L: Bunskerken.onderstond geregistreerd 
 in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 30 Maij 1791 was 
 getekentJ:C:F: de Vries. 
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 Transport van ’s Heren wegen 
 
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen, dat Abram Bredius Boonen Praedikant te 
 Nijmegen heeft doen pijnden aan alle de gereede en ongereede goederen van 
 Jan Arnold Haklander en Beeltje Hendriks Ehel:, en speciaal mede aan 
 een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Bruggestraat 
 op de hoek van de Vijhestraat, daar ’t wapen van Amsterdam uithangt, 
 en zedert jange jaaren Herberg is geëxerceert, welk huis bezwaard 
 met een ordinaire jaarlijksche verponding zonder stadsstrs: van f 6-5-8, 
 straatgeld f 2-10-:, en met zijn verdere lusten en lasten, ter instantie 
 van gemelde A:B: Boonen, als een volkomen stadregtelijk verwin 
 daar aan gekregen hebbende, nadat door de Eigenaaren van ’t zelve vooraf 
 bij acte voor ons op den 5 Februarij 1791 gepasseert van ’t regt van zesjaarige 
 losse en redemptie was gerenuncieert, na drie Sondags publicatien ten 
 overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren op den 19 Februarij 1791 in ‘t 
 openbaar in usum jus habentium bij executie is verkogt aan Jan 
 Mali en Gasina Huissen Ehel: voor een somma van zestien honderd 
 tien Gulds, welke in handen van onzen Secretaris zijn betaalt, om 
 door ons inter jus habentes gedistribueert te worden. 
 Weshalven wij verklaren ’t gemelde huis en erve met zijn lusten en lasten 
 regt en geregtigheden te transporteren aan gemelde Jan Mali en Gasina 
 Huissen Ehel: en hunne Erven, om daar mede te doen en handelen als 
 eigendoms regt is, belovende ten dezen opzigte Hunlieden van ’s Heren 
 wegen te zullen waren, en de verponding tot over den jare 1789 incluis, 
 ’t straatgeld tot den 1e Maij 1790, en ’t haardstedegeld tot d. 1 Julij 1790 te 
 zullen zuiveren. 
 T’ Oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck den 1 Junij 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer 
 Professor M van Geuns en Vrouwe Sara van Delden Egtel:, en verklaar.. 
 den verkogt te hebben aan den Heer en Mr. Jan Steenwinkel en  
 Vrouwe Cornelia van Ell, welke gecompareert zijnde verklaarden 
 deze koop aantenemen, de coupel staande op het Westerblokhuis dezer 
 Stad, zampt de tuin, en al ’t geene daar aan anex is, met alle deszelfs 
 geregtigheden en lasten, zo als ’t zelve door de Comparanten in eigendom 
 is bezeten, en wel voor de prijs van agttien honderd en vijftien Gulds: 
 vrijgeld, te betalen op den 1 Augustus 1791, cederende de Verkopers aan 
 de Kopers om dit perceel provitioneel te mogen aanvaarden en gebruiken 
 op den 3 Junij aanstaande, van welke tijd af het verkogte perceel ook 
 zal blijven tot bate en schade van den Koper, lastende en volmagt makende 
 kragt dezes de Heer Predikant Tilanus omme in der Comparanten 
 naam en tijde boven bepaald tegens betalinge der voorschreven koops.. 
 penningen behoorlijk transport in forma te doen, belovende ’t zelve 
 te zullen houden van dezelfde kragt en waarde alsof door Comparanten 
 zelve ware geschied. Actum den 31 Maij 1791. 
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  Voor van Cooth en Martinius Schepenen compareerde Geertje Rabat 
van bezwaar Rubr. Hoven Weduwe van wijlen Christiaan Olthuisen, welke bekende wegens 
voor de Smeepoort Fol. 70fso opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig 
 te zijn aan Hendrik van Essen en Johanna Lindeman Ehel: en 
 hunne Erven, de somma van vijfhonderd Gulds:, aannemende dezelve 
 jaarlijksch, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, 
 te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, 
 en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids men ’t elkander zes maanden voor de 
 verschijnsdag opzegge. 
 Tot securiteit hiervan verbind Comparante haar Persoon en goederen, 
 stellende tot een speciaal onderpand haar hof, leggende buiten de 
 Smeepoort aan de linkerhand van de oude touwbaan, tusschen een 
 gangetje en den hof van ’t Weeshuis, om daaraan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 1 Junij 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle van Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerden Cornelis 
bezwaar Rubr. Landn; in Helmes en Aartje Peters Ehel: welke bekenden wegens opgenome en 
Hierden Fol. 372fso, en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Teunis 
Rubr. Oostermehen en Aarzen Foppen en Petertje Cornelis Ehel: en hunne Erven, de somma van 
Crommemehen Fol. 131fso twaalf honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ‘t 
 eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, te zullen verrenten met 
 drie en een halve Gulden van ieder honderd, en zulks tot de volkome 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot securiteit hier van verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 stellende tot een speciaal onderpand de helft in een camp lands, ongeveer groot 
 in ’t geheel 38 schepels, leggende in Hierden, bij een erf van den Heer 
 H: van Westervelt, de helft in twee math hooijland op de lange elle, 
 en de helft in een math op de Oostermehen, om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 1e Junij 1791. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck Gerhard Knoop Conrector van ’t Veluwsch Gymnasium en Marga.. 
 retha Knoop, deszelfs oudste Zuster, hebbende hun volkomen verstand, 
 uitspraak, en memorie, welke ons te kenne gaven genegen te zijn 
 aangezien de kortstondigheid en onzekerheid van ’s menschen leven, in 
 tijds te disponeren over hunne natelatene goederen, met die gedagte 
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 verklaarden Comparanten elkanderen reciproque bij overleving tot 
 universele Erfgename van alle hunne natelatene goederen, zo gereede 
 als ongereede, linnen en wollen, vaste en losse, en wel in dier voegen dat 
 de langstlevende volkomen magt zal hebben om met ’t aangeërfde 
 naar welgevallen te kunnen handelen, verklaren dat dit mag 
 gehouden worden voor hun testament, codicil, ofte andere forme 
 waar voor ’t in regten zou kunnen volstaan. 
 In Oirkonde der waarheid hebben wij des gerequireerd deze getekent 
 en gezegelt binnen Harderwijck den 1 Junij 1791. was bij twee 
 cachetten, in rood lak gedrukt, getekentEco Scheltinga. L: 
 Bunskerken.onderstond Geregistreert in ’t Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 1 Junij 1791.was getekend J:C:F: de Vries Secr. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Jan Mali en 
van bezwaar Rubr. de Gesina Heussen Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
Bruggestraat Fol. 99. ontfange penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan hun Vader 
` Paulus Heussen, en zijne Erven, de somma van dertien honderd Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een 
 halve Gulden van ieder honderd, te betalen alle halve jaaren de 
 helft, waar van ’t eerste jaar op dato dezes zal beginnen te lopen, en 
 zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de 
 verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve 
 staande en gelegen binnen deze Stad in de Bruggestraat op de hoek 
 van de Vijhestraat, daar ’t wapen van Amsterdam uithangt, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten. Actum d. 7 Junij 1791. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Aart Roest en Woutertje Willems van Leeuwen Ehel: beide gezond van lichamen 
 en verstand, welke verklaarden uit onderlinge liefde en genegenheid elkan.. 
 deren en de een den anderen te legateren en 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 geprofiteert te worden, begerende dat deze zal gelden als testament, legaat, 
 codicil of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen Harder.. 
 wijck den 24 Junij 1791. was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekent.H: van Westervelt.J. Moojen Junior.onderstond geregistreert in 
 ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 24 Junij 1791.was getekent 
 J:C:F: de Vries. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Willem Janzen 
 voor zigh en als Vader en Voogd over zijn minderjaarige Dogter Jannetje 
 Willems bij wijlen Petertje Roelofs ehelijk verwekt, ingevolge appoin.. 
 tement door de WelEdGrAgtb: Heeren van de Magistraat dezer Stad hier toe 
 geäuthoriseert, Willem Peterszen en Gerritje Willems Ehel:, Willem 
 Aalzen en Grietje Willems Ehel:, Elbert Aalzen en Hijntje Willems 
 Ehel:, Roelof Willems en Lubbertje Aalzen Ehel:, en Jan Willemzen, 
 welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan Peter Hop en Grietje Peters Ehel: 
 en hunne Erven, drie math hooijland op de Oostermehen, te wandelen 
 gaande met ’t land van Lubbertje Jans, en Arent Hendrikzen, 
 doende in ordinaris verponding zonder stadsstrs: 13 strs 2 penn:, verders 
 met zijn lusten en lasten regt en geregtigheden, een zulks voor een 
 somma van agt honderd Gulds:, waar van Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1789 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum d. 25 Junij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Willem Janzen 
 voor zigh en als Vader en Voogd over zijn minderjaarige Dogter 
 Jannetje Willems bij wijlen Petertje Roelofs ehelijk verwekt, 
 ingevolge appointement door de WelEd:GrAgtb: Heeren van de Magistraat 
 dezer Stad hier toe geäuthoriseert, Willem Aalzen en Grietje Willems 
 Ehel: Elbert Aalzen en Hijntje Willems Ehel: Roelof Willems en 
 Lubbertje Aalzen Ehel: en Jan Willemzen, welke verklaarden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes 
 te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Willem Peterzen en Gerritje Willems Ehel: en hunne Erven, elf twaalfde 
 parten in een camp lands, zijnde ongeveer drie schepels gezaaij leggende 
 in Hierden in de Lokhorst, naast ’t land van den Heer Burgemeester 
 H: van Westervelt, waar van de overige een twaalfde portie aan Kope.. 
 ren toebehoort, doende in ordinaris verpondng zonder stadsstuivers 
 f 1-:-12, verders met zijn lusten en lasten regt en geregtigheden, 
 en zulks voor een somma van vier honderd Gulds:, waar van Com.. 
 paranten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot 
 over den jare 1789 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum den 25 Junij 1791. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Willem Janzen voor zigh 
 en als Vader en Voogd voor zijn minderjaarige Dogter Jannetje Willems, bij 
 wijlen Petertje Roelofs ehelijk verwekt, ingevolgen appointement door de 
 WelEd.Gr:Agtb: Heeren van de Magistraat dezer Stad hiertoe geäuthoriseert, 
 Willem Peterzen en Gerritje Willems Ehel:, Elbert Aalzen en Hijntje 
 Willems Ehel:, Roelof Willems en Lubbertje Aalzen Ehel: en Jan Willemzen, 
 welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in volle eigendom 
 overtegeven aan Willem Aalzen en Grietje Willems Ehel: en hunne Erven, 
 elf twaalfde parten in een camp lands zijnde ongeveer vier schepels gezaaij 
 leggende in Hierden in de Lokhorst naast ’t land van Aalt Jochemzen, 
 waar van de overige een twaalfde portie aan Koperen toebehoort, doende 
 in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 1-:-12, verders met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheden, en zulks voor een somma van drie 
 honderd vij en zeventig Gulds:, waar van Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt de verponding tot over den jare1789 daar van aftedoen, als erf 
 koops regt is, onder verband en Submissie als na regten.  
 
 
Geregistreert ten prothoc. Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Willem Aalzen en Grietje 
van bezwaar Rubr. Landn: Willems Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange pennin.. 
en Erven in HierdenFol. 405 gen wel en deugdig schuldig te zijn aan Aalt Jochems en Marrie Hartgerzen 
 Ehel:, en hunne Erven, de somma van twee honderd Gulds., aannemende 
 dezelve jaarlijksch, waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een 
 jaar, te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, en zulks 
 tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag 
 opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand een camp lands groot ongeveer 
 vier schepels gezaaij, leggende in Hierden in de Lokhorst naast ’t land 
 van Geldschieteren, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten.Actum den 25 Junij 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Willem Peterzen en Gerritje 
van bezwaar Rubr. Landn: Willems Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange penningen 
en Erven in Hierden Fol.404fso wel en deugdig schuldig te zijn aan Peter Geurtzen en Marrietje Klok Ehel: 
 en hunne Erven, de somma van vier honderd Gulds:, aannemende dezelve 
 jaarlijksch, waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, 
 te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, en zulks tot de 
 volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag 
 opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 



193 
 

ORAH-156  1791 fol.096vso 
 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand een camp lands groot 
 ongeveer drie schepels gezaaij, leggende in Hierden in de Lokhorst 
 naast ’t land van den Heer Burgemeester H: van Westervelt, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. Actum den 25 Junij 1791. 
 
 
 Magescheid 
 
 Ten overstaan van ons ondergeschrevene Magescheids Vrienden ten 
 wederzijden daar toe speciaal verzogt, is op huiden dato ondergeschreve 
 tusschen Oldert Olders Weduwnaar en Boedelhouder van wijlen Harmina 
 Rijkerts ter eenre, en IJzak Huijgens en Catharina Olders Dogter van 
 opgemelte O: Olders en Harmijna Rijkerts in echt verwekt, en als Vader 
 van zijn onmondige Kinderen ter andere zijde, opgerigt, ingegaan en gesloten 
 het navolgende minnelijk erfmagescheid over den boedel en nalatenschap 
 van wijlen bovengem: Harmijna Rijkerts, nadat alvorend tusschen par.. 
 tijen behoorlijke afrekening en liquidatie was gesloten die men alhier 
 voor geïnsereerd zal houden. 
 Voor eerst is na examinatie van den inventaris gebleken, dat den boedel 
 door de Condividenten tot nogh toe onderling in gemeenschap bezeten, waar 
 onder mede gerekend is de hof buiten deze Stad gelegen ( behalven den 
 inboedel ) te zamen renderende de somma van een duizend agt honderd 
 negen en negentig Gulds: en agt strs:, waar bij nogh moet komen den 
 inboedel, dewelke gedeeltelijk volgens onderling accoord is overgenomen 
 door den eerste Condivident voor vijftig Gulds: en ’t overige gedeelte door de 
 twee laatste Condividenten voor een honderd Gulds:, zodat de geheele boedel 
 te zamen rendeert  f 2049-8-: 
 waartegens den boedel volgens inventaris schuldig was 37-1-6 
   rest zuiveren f 2012-6-10 
 De rouw en dood schulden O: Olders voor uit compe..    
 terende bedragen  171-6- 
: zodat de inboedel te zamen bedroeg f 1841-:-10 
 waar in Olders de helft competeert dus f 920-10-5 
 alsmede voor de rouw en dood schulden 171-6-: 
 dus zoude de eerste Condivident competer. f1091-16-5 
 Dogh hier tegens was dezelve ingevolge onderlinge liquidatie op heden 
 gesloten schuldig wegens ontfangene penningen als anderzints f347-8-: 
 als mede wegens de contante penningen in den boedel bevonden 210-:-: 
   f557-8-: 
 zo dat de eerste Condivident zuiver uit den gemeenen 
 boedel competeert  f534-8-5 
 en de laatste Condividenten competerende ook voor 
 derzelver aandeel uit den gemeenen boedel f920-10-5 
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 waartegens dezelve wegens inkoop van den inboedel schuldig was f 100-:-: 
 zodat haar nogh zuiver competeertf 820-10-5 
 En is tot goedmaking en voldoening van een ieder zijn competerende 
 penningen nader geäccordeert en geconvenieert. 
 Dat voor eerst aan Oldert Olderze de eerste Condivident in dezen zal 
 worden toegedeeld, gecedeert, en in vollen eigendom overgegeven, gelijk 
 geschied kragt dezes, een gevestigt capitaal ten lasten van Aalt 
 Willemzen en Jannetje Elberts Ehel: groot f 600-:-: met alle de daar 
 op verschuldigde interessen, dewelke hier voren door Olders reeds 
 verrekend zijn, almede de gereede inboedels goederen onder hem berus.. 
 tende en overgenomen, waar tegens O: Olders aan IJ: Huijgens zal 
 uitkeren de helft van vijf en zestig Gulds:, dewelke het voorsz: capitaal 
 boven de opgem: vijf honderd vier en dertig Gulds: agt strs: en 5 penn: 
 den eerste Condivident competerende bedroeg, en zal van IJzak Huijgens qp 
 ter voldoening van zijn f 820-10-5 worden gecedeert en in vollen eigen.. 
 dom overgegeven, gelijk mede geschied kragt dezes, alle de gereede 
 inboedelsgoederen onder hem berustende, en door hem overgenomen, 
 als mede een obligatie ten lasten van Rutger Huijgens, volgens inventaris 
 groot  f500-:-: 
 als mede een obligatie ten lasten van A: van den Berg 50-:-: 
 gelijk ook een hof buiten deze Stad gelegen voor de somma van 238-:-: 
 En heeft dezelve vervolgens van O: Olders ontfangen32-10-: 
   f820-10-: 
  
 Eindelijk is versproken, dat de overige boedels inschulden op den inventaris 
 bevonden en bij de onderlinge liquidatie van heden niet in rekening 
 gebragt, tusschen partijen in gemeenschap blijven zullen. 
 Waar mede partijen wegens voor aangetogene boedel in der minne van 
 elkander zijn gescheiden, belovende diesvolgens elk zijn toegedeelde 
 te cederen en transporteren, en te zullen wagten en waren als erfmage.. 
 scheid regt is, alles onder verband en Submissie als na regten, en 
 renunciatie van alle tegenstrijdende exceptien. 
 T’oirkonde zijn hier van twee al eens luidende gemaakt, en door 
 partijen Condividenten neffens ons magescheids Vrienden getekent 
 binnen Harderweijck op den 5 December 1783 was met diversche handen 
 getekentO.Olders. G:W: Ardesch Schijdsvriend. R: Jagers Schijdsvriend 
 Isak Huigens. Catharina Olders. H:J: Ardesch Scheidsvriend. J: Gelder.. 
 man Junior Scheidsvriend.onderstondgeregistreert in ’t Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck d. 30 Junij 1791. was getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
  
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat Burgemeester F: Martinius 
 op d. 12 Januarij 1791 heeft doen pijnden aan alle de gereede en ongereede 
 goederen van Jacob Geurtzen en Jannetje Hijmens Ehel: en speciaal 



195 
 

ORAH-156  1791 fol.097vso 
 
 mede aan hun huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad in den 
 grooten Oosterwijk tusschen de huizen van Jan Volten en Rikert 
 Peterzen, welk huis bezwaard met een ordinaire jaarlijksche 
 verponding van f 2-13-2, straatgeld 15 strs: en met zijn verdere 
 lusten en lasten ter instantie van den Pandeisscher als een volkomen 
 stadregtelijk verwin daar aan gekregen hebbende, nadat door de 
 Eigenaars van ’t zelve vooraf bij acte op den 23 Februarij 1791 voor 
 ons gepasseert van ’t regt van zesjaarige losse en redemptie was 
 gerenuncieert, na drie Sondags publicatien ten overstaan der 
 tijdelijke Heeren Rigteren op den 23 Maart 1791 in ’t openbaar 
 in usum jus habentium bij executie is verkogt aan Claas Cneliszen 
 en Aaltje Peters Ehel:, voor een somma van drie honderd en vijftig 
 Gulds:, welke in handen van onzen Secretaris zijn betaalt, om 
 door ons inter jus habentes gedistribueert te woren. 
 Weshalven wij verklaren ’t gemelde huis en erve met zijn lusten, 
 lasten, regt en geregtigheden te transporteren aan gemelde 
 Claas Cneliszen en Aaltje Peters Ehel: en hunne Erven, om daar 
 mede te doen en handelen als eigendoms regt is, belovende ten 
 dezen opzigten Hunlieden van ’s Heren wegen te zullen waren, 
 en de verponding tot over den jare 1789 incluis, ’t straatgeld tot den 
 1 Maij 1790 en ’t haardstedegeld tot den 1 Julij 1790 te zullen zuiveren. 
 T’ oirkonde etc. 
 Actum Hardewijck den 1e Julij 1791. 
 
 
 Voor de Meester en Schot Schepenen compareerde de Heer Hen.. 
 drik Rutgerus Streck Capitijn ten dienste dezer Landen en Inwoonder 
 dezer Stede, te kennen gevende, dat, zonder eenige de minste aan 
 hem vooraf gedane behoorlijke advertentie, aanschrijving of inlading 
 nogh mondelijk nogh schriftelijk, direct of indirect, allezints 
 hoegenaamd, hij Compart: bovengenoemd eerst op den 30 Junij dezes jaars 
 1791 van ter zijde in ervaring is gekomen, hoe dat een gedeelte der 
 respective geërfdens des Kerspels Dreumel, niet tegenstaande de tegen 
 voorstellingen en protestatien van anderen, hebben kunnen en gelieven 
 goed te vinden ( op eenen d. 8 Junij 1791 gehouden geërfden dag, op 
 het eerste gezigt ipso momento ) te ondertekenen, en ( zonder 
 ter overweging vooraf gegane behoorlijke voorlegging of mededeling ) 
 gansch nieuw projectplan, ter oprigting van waterschapmolens 
 voor de Dorpen Wamel, Dreumel en Alphen, dat Compart: oordeelt 
 met behoorlijke decentie te mogen remarqueren, dat, na zijn 
 inzien, op deze zo kostbaar en wijd uitziende onderneming, inge.. 
 van van mislukking ( het zij door kwaade directie, niet genoeg.. 
 zaam goed effect zelfs, of door veelderlij onvoorziene te vrezene 
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 volgende ongelukkiger gebeurtenisse ) een vast en zeker dieper in schuld 
 en lasten zinken, zoniet totaal ruin des geheelen Kerspels het onuit 
 blijfbaar gevolg zal en moet zijn, om te meer, door dat ’t groote en 
 uitrekenbaare verlies reeds door het zo bekende nogh kortelijk gebeurde 
 aan de Maas Bommelsche Sluijs in het generaal geleden, ook in dit 
 Dorp Dreumel, tot op dezen dag nogh smartelijk gevoeld word. 
 Vermids alzo door eene mislukking dier met zo veel praecipitantie 
 geresolveerde onderneming, in zijn begin of gevolgen, het schrome.. 
 lijke onafzienbaare daar door te lijdene nadeel, algemeen zonder 
 uitzondering op alle eigenaars en landen zouden vallen, zo diende 
 ook, absolut, noodzakelijk, natuurlijk en billijk te volgen, dat, 
 ingeval van welgelukken, het daardoor verkregene of te verkrij.. 
 gene voordeel ook algemeen zonder uitzondering op alle landen 
 en bezittingen plaats te grijpen. 
 Want niets kan dogh meer met regt en rede stroken alsdat de 
 beloning voor eene gemeenschappelijke torssende last ook volstrekt 
 dient gemeen en niet eenzijdig moet zijn. 
 Veel minder, dat eenige dier lastdragende inplaats van voordeel, 
 nadeel daar door zouden lijden. 
 Dit is bij vergelijking het geval, waar in zigh onder veel andere, 
 ook des Comparants bezittingen onder Dreumel gelegen, bevinden. 
 Dezelve bestaan in twee endvogel kooijen de eene groot drie morgen 
 gelegen op het Hoogbroek genaamd de Landschrijvers Kooij, en de 
 andere groot 3½ morgen genaamd deMehrkooij en welke kooijen, zo 
 als meest alle doorgaans met veel meer verpondings lasten, als andere 
 landen bezwaard, door het zogenaamde welgelukken dier onderne.. 
 ming niet alleen inhaare octroijen, door den Souverain aan endvogel.. 
 kooijen verleend, zouden geturbeert en gestoord, maar ook door 
 het gemis van het effect dier octroijen, werkelijken met er daad 
 van een regt en gebruik beroofd worden dat mogelijk ouder is als 
 het omdijken des Ampts van Maas en Waal zelfs. 
 Hoe grievend alzo die speculative watermolens onderneming 
 tegens de regten, privilegien en het interest der gezamentlijke 
 in die boven genoemde Driekerspelen gelegen endvogel kooijen 
 ook strijd, als welke onderneming in geen geval, zelfs niet in dat 
 van mislukking aan dezelve zeker geene de allerminste 
 verbetering, nut of voordeel kan toebrengen, zo onwedersprekelijk 
 vast en zeker is ’t ook, dat in het tegengestelde geval, namentlijk 
 in dat van welgelukken voor de andere Landen ’t totaal ruin der 
 endvogel kooijen daardoor in die drie genoemde Dorpen het gevolg 
 zal en moet zijn, vermids de vogel aldaar haar element niet 
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 vindende, gansch natuurlijk in de naast bij gelegen onderwater staande 
 velden zullen vallen, en de Eigenaars der in deze drie genoemde Kerspelen 
 gelege kooijen van haar revenuen en de Bruikers of Kooijluiden van 
 haar tot dus verre gewonne stuk brood zullen beroofd worden. 
 De Comparant wil gaarn toestemmen, dat, een grootste gedeelte welvaart 
 boven dat van een klijnder gedeelte dient te praevaleren, dogh oordeelt 
 teffens dat dit laatste daardoor niet moet lijden veel minder door 
 ’t eerste kan of mag genoodzaakt worden, daar en boven nogh zelfs 
 te contribueren in de ontzaggelijke kosten, die vereischt worden, 
 om zijn eigen ondergang te bewerken, ook schijnt ’t hem toe, dat ‘t 
 regt der oplegging eener zo extra ordinaire als grievende last, aan 
 den eenen particuliere op den anderen, buiten consentie en 
 authorisatie des Souverijns niet competeert. 
 De Compart: declareert dierhalven hier mede ( zonder egter direct 
 of indirect daar in toe te stemmen ) dat zijne intentie eigentlijk 
 niet is, zigh te willen opposeren tegen ’t zetten der waterschepmolens 
 zelfs, latende zulks met alle gevolgen in zijn volle uitgestrektheid 
 voor rekening en verandwoording der geene die daar in hebben 
 toegestemt, dogh vind hij zigh om hier voren geällegeerde redenen 
 verpligt en oordeelt zigh genoegzaam beregtigt, teffens te mogen en 
 moeten declareren, zo als, hij zulks is doende kragt dezes, dat hij, 
 nogh zijn volgende Eigenaars dier twee bovengenoemde endvogelskooijen nu 
 of ooit niet zal nogh wil gehouden zijn direct of indirect, iets te betalen 
 te lasten, of te contribueren, in of tot de kosten, die reeds gemaakt zijn, 
 of nogh gemaakt mogten worden ten behoeven dier duk gementioneerde 
 waterschepmolens, nogh in de kosten der oprigting dier molens zelfs, nogh in 
 die van onderhoud, zomin als in eenige andere werken van gravingen, 
 leggen van bruggen, sluissen, blaffers of wat ’t zijn mag, ook niet te zullen 
 lasten in de aankopingen van landen of in schadevergoedingen, om 
 kort te gaan in niets hoegenaamd, dat mogt gedaan worden ten behoe.. 
 ven dier ondernemingen, ’t welk buiten de ordinaire tot dus verre 
 gebruikelijke dorpslasten loopt. 
 Protesterende Compart: hiermede tegens alle middelen van bedwang die 
 onverhoopt mogten aangewend worden hem daar toe te willen constringeren, 
 zo als hij mede protesteert tegen alle schaden en nadeel die hij door 
 ’t zetten dier molens zal komen te lijden, met reserve om zijne reden 
 van bezwaar daar over in tijd en wijle te mogen institueren zo als hij 
 zal oordelen te behoren. 
 Verklaarde dienvolgens de Heer Compart: bij deze in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te maken de Heer 
 C:D:W: Streck Colonel ten dienste dezer Landen ten einde om namens 
 den Heer Compart: de voorgemelde protestatie daar en zo zulks nodig zal 
 oordelen, te doen, ’t zij mondelijk ’t zij schriftelijk, en daaromtrent des 
 Comparts: persoon te repraesenteren en te doen al ’t geen de Compart: zelfs 
 praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, met magt om een of meer 
 te substitueren, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en 
 Submissie als na regten. 
             Actum den 30 Junij 1791 



198 
 

ORAH-156  1791 fol.099 
 
 Magescheid 
 
 Ten overstaan van ons ondergetekende Magescheids en Dedingsvrienden 
 speciaal hiertoe verzogt is tusschen Isaak Huijgens, Evert Hol en Geertje 
 Huijgens Ehel:, Mattheus Huijgens en Gijsberta Geertruijd Brouwer Ehel: 
 Joh: Huijgens als Volmagtiger van Salomon Visscher en Elisabeth Huijgens 
 Ehel: ingevolge volmagt voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amstel.. 
 dam den 23 Junij 1791 gepasseert, en bij ’t passeren dezer gelezen, en  
 Johannes Huijgens voor zigh zelfs en Anna Catharina Harman Ehel:, 
 een onverbrekelijk erfmagescheid opgerigt wegens de ongereede goederen 
 van wijlen Haarlieder Ouders Rutger Huijgens en Willemina Teeuwis 
 Nieuwland Ehel:, ende zulks op volgende wijze. 
 Vooraf verklaren de Condividenten te inhaereren haare ouderlijke 
 dispositie in dato den 31 Julij 1783, en volkomen genoegen te nemen, 
 met de schikking door dezelve en deze Condividenten ten aanzien der 
 ongereede goederen gemaakt, terwijl omtrent de gereede goederen 
 op heden eene generale afrekening en liquidatie getekend en gesloten 
 is, en die een ieder voor zijn geregte 1/5 part als Erfgenaam verklaard 
 te approberen en te houden alsof alhier geïnsereert ware, en dienvol.. 
 gens alnu te cederen en in vollen eigendom overtegeven. 
 
 Aan Isaak Huijgens 
 Een huis op de Smeepoorterbrink, zo bij hem zelfs bewoond werd, 
 gesteld op twaalf honderd Gulds:, die bij de generale afrekening des 
 boedels zijn ingebragt, op een verponding ordins: in 2 posten f 2-13-4 
 voords straat en pompgeld en andere lasten. 
 
 Aan Matthaeus Huijgens 
 Een looijerije, bestaande in het werkhuis en schuur op de wal buiten 
 de Luttekepoort dezer Stad met de gereedschappen en alle de kuipen 
 aldaar zonder leer, benevens een portie of vragt aan de runmolen 
 buiten de Smeepoort en eekzakken daarbij, gewaardeerd op drieduizend 
  (des boedels) 
 Gulds:, die bij de afrekening \/ ingebragt en verandwoord zijn, zijnde bezwaard 
 met de portie in de verponding na rato. 
 
 Aan Geertje Huijgensgetrouwd aan Evert Hol 
 Een huis en erve in de Donkerstraat naast ’t huis van Dr. Heidendaal 
 ter eenre, en Hendrik van der Horst ter andere zijde, zo reeds bij haar 
 bewoond word, gewaardeert op een duizend Gulds:, zo hede bij afrekening 
 zijn verandwoord, doende in ordinaire verponding ’s jaars f 5-10-8 met 
 het straat en pompgeld en andere lasten, die daarop staan mogten. 
 
 Aan Joh: Huijgens 
 Een huis en erve in de Donkerstraat staande tusschen de huizen van de 
 Jonkvrouwen van Holthe, zo bij hem zelfs gebruikt word, doende in 
 verponding ords: ’s jaars f 5-5-12 en straat en pompgeld en andere lasten 
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 daarop staande, tegen eenen uitkering van vijftien honderd Gulds: voords 
 nogh aan denzelven de Loijerije bestaande in de binnenkuijpen aan 
 de groote poort, alsmede de boog aan de Luttekepoort nieuw opgetimmerd, 
 midsgaders een halve vragt aan de runmolen buiten de Smeepoort, 
 met een derde aan de eekzakken en bezwaard met de verponding na 
 rato, en zulks tegens een uitkering van vijfhonderd Gulds:, alle 
 welke penningen bij de afrekening des boedels mede ingebragt en 
 verandwoord zijn. 
  
 Verklarende de gezamentlijke Condividenten, dat de vooraangetogene 
 waarde der goederen door een ieder ingebragt, en verandwoord is, en daar van 
 voldaan te wezen, en midsdien de voorsz: goederen aan een ieder in 
 vollen eigendom overtegeven met al derzelver regten en geregtigheden 
 lusten lasten en servituten, hoe ook genaamd, die de goederen aan.. 
 kleven mogten, en zal de verponding over 1790, straatgeld zedert Maij 
 (en ’t heerdstedegeld van 1e Julij 1791) 
 1791 \/ tot een ieders lasten zijn en blijven, belovende malkanderen 
 alleszints te wagten en waren als erfmagescheids regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten en met renunciatie van alle 
 exceptien hoe ook genaamd. 
 T’oirkonde zijn hiervan vijf magescheids instrumenten gemaakt, 
 en door ons Condividenten, nevens ons Scheidsvrienden deze getekend 
 in Harderwijck den 5 Julij 1791. was met diversche handen getekend 
 Isak Huijgens, Evert Holl Geertjen Huijgens, Mattheus Huijgens 
 Gijsberta Geertruij Brouwer, Johannes Huijgens en qq, Anna Catrijna 
 Herman. H:J: Ardesch, E:G: Ardesch, Roelof Jagers, Willem Roest 
 als Magescheidsvriendenonderstond Geregistreerd in ’t Recognitie.. 
 boek der Stad Harderwijck den 7 Julij 1791was getekend 
 J:C:F: de VriesSecr. 
 
 
 Voor Bunskerken en Moojen Schepenen compareerde Hendrik van der Bank wo.. 
 nende te Amsterdam, dogh thans alhier praesent, mede caverende 
 voor zijn Vrouw Neeltje Hogendoorn, welke verklaarde te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Judik Sandbergen Wede: van Jan Hendrik van Galen en 
 haare Erven, een geregte vierde part in een camp lands gelegen aan 
 de Wijsteeg, tusschen ’t land van Mevrouw de Wede: Cramer en dat van ‘t 
 Burger Weeshuis binnen deze Stad, met zijn lusten, lasten, regt en gereg.. 
 tigheden, en zulks voor een somma van vijf en zeventig Gulds: vrijgeld, 
 waarvan Compart: bekend voldaan te zijn, belovende de vierde part 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 den 7 Julij 1791. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden Claas Cneliszen 
van bezwaar Rubr. Grooten en Aaltje Peters Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
Oosterwijk Fol. 350fso penningen wel en deugdig schuldig te wezen aan onzen mede Raadsvriend 
 den Heer F: Martinius en zijne Erven, de somma van drie honderd Gulds:, 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een  
 halve Gulden van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal verschenen 
 zijn heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men 
 ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en 
 erve staande en gelegen in de grooten Oosterwijk binnen deze Stad, 
 tusschen de huizen van Jan Volten en Rikert Peterzen, om daaraan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. Actum d. 9 Julij 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Hermannus 
van bezwaar Rubr. Vijhe Hijmens en Gerritje Coldeweij Ehel: welke bekenden wegens geleverde 
straatFol. 62 fso goederen wel en deugdig schuldig te wezen aan Christoffel Leer wonende 
 te Amsterdam en zijne Erven, de somma van een honderd veertig Gulds:, 
 aannemende dezelve jaarlijksch, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn 
 heden over een jaar, te zullen verrenten met vier Gulds: van het honderd, 
 dogh binnen zes weken na de verschijnsdag betalen met drie en een halve 
 Gulden van het honderd, en zulks tot de aflossche toe, welke alle 
 jaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Compartn: hunne Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en 
 erve staande in de Vijhestraat, tusschen ’t huis van Jan Loge 
 en dat van Jan van Heumen, om daar aan alle hiner en schade te 
 kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, onder 
 Submissie als na regten.Actum den 12 Julij 1791. 
 
 
Geregist. ten prothoc. van Voor Schot en Martinius Schepenen en als Overweesmeesteren Isac 
bezwaar Rubr. Smeepoorter Huijgens, zigh willende veranderzaten, en bekende in tegenwoordigheid van 
Brink Fol.52fso. Johannes Huijgens en Peter van Itterson als door de magistraat aangestel.. 
 de Voogden, aan zijn vier onmondige Kinderen met naamen Hendrik, 
 Huiberta, Olda, en Grietje bij wijlen Catharina Olders ehelijk ver.. 
 wekt, voor Moeders versterf bewezen te hebben agt honderd en 
 veertig Gulds:, dus aan ieder twee honderd en tien Guldens, welke 
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 welke betaald zullen worden als de jongste meerderjaarig zal zijn, des be.. 
 loofde hij dezelve te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kost.. 
 winning behoord, en tot hunne mondige dagen 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, waarvoor hij verbind zijn 
 Persoon en goederen en tot een speciaal onderpand stelt zijn huis 
 staande op de Smeepoorter Brink naast ’t huis van Gerrit Hartgerzen. 
 Hier waren mede te vreden de voornoemde Voogden. 
 Aldus getekend en geäpprobeerd binnen Harderwijck den 12 Julij 1791. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden de Heer Hendrik 
 Gerhard Jordens en Vrouwe Hendrica Johanna Elisabeth Martinius 
 Ehel:, zijnde zij ten dezen met haar Man geädsisteerd, en door hem speciaal 
 daartoe geäuthoriseerd, welke verklaarden te constitueren en magtig te 
 maken, zulks doende kragt dezes, den Heer Willem Adriaan Johannes 
 Elsevier Dom Makelaar te Amsterdam, om voor Comparanten te verkopen  
 de volgende obligatien. 
  
 Een ten lasten de Provintie Holland en West Friesland ten comptoire 
 Amsterdam uit de loterije van zes millioenen, gearresteerd 27 Febr. 1751, 
 ten name Elisabeth Koning Wede: Leendert Scheltes, Fol. 311 Nº. 3725 
 gedateerd 1 Maart 1751, Reg. Fol. 253 geäggr. 1 Nov. 1752 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten en name als voren Fol. 311 Nº. 3726 Gedat. 1 Maart 
 1751 Reg.Fol. 253 geäggr. 1 Nov. 1752 Nº. 3711 groot f 1000-:-: 
 Een dito als voren den comptoire Haarlem ten name Jurriaan Seijler 
 gedat. 4 Maart 1711 Fol. 227 Lit. K. Reg. Fol. 831 geäggr. 15 Maij 1711 
 Nº. 8408 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten en name als voren gedat. 4 Maart 1711 Fol. 228 
 Lit.K. Reg. Fol. 831 geäggr. d. 15 Maij 1711 Nº. 8409 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten lasten en name als voren gedat. 4 Maart 1711 Fo. 229 
 Lit.K. Reg. Fol. 831 geäggr. 15 Maij 1711 Nº. 8410 groot f 1000-:-: 
 
 De gemelde obligatien te transporteren aan de Kopers, de penningen 
 daarvoor te ontfangen en te quiteren, dezelve te wagten en waren, 
 en verders daaromtrent te verrigten, wat de Comparanten zelfs 
 praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, beloften 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 15 Julij 1791. 
 
 
 Acte van aperture 
 
 (vervangende de plaatzen van wijlen de Heeren B:W: Pannekoek en Rudolph Otto 
 Schrassert) 
 Wij H: van Westervelt en L: Bunskerken Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck\/doen kond en cerificeren mids dezen, dat voor ons in de Raadkamer 
 gecompareerd zijn Nale Gerritsen, Aaltje Willems, Gerritje Beerds, 
 Aalt Gerritzen, en Dries Barten, welke ons overgegeven hebben zeker 
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 beslote papier, houdende volgende superscriptie. 
 
 “Voor ons ondersz: Schepenen der Stad Harderwijck compareerden Marritje Gerritzen  
 “Willem Gerritzen, Jan Gerritzen, Beert Gerritzen, Aalt Gerritzen, Geertje 
 “Gerritzen, en Naaltje Gerritzen, welke vertoonden dit gecachetteerd papier, en 
 “verklaarden daarin begrepen te zijn hare uiterste wille, met begeerte, 
 “dat ’t zelve bij haar overlijden geöpent en in de beste forme agtervolgt zou 
 “worden. 
 “Oirkond onze betekening en bezegeling. Actum Harderwijck den 14 
 “April 1751 was getekend B:W: Pannekoek. Rudolph Otto Schrassert. 
 
 Gemunieerd met vier zegels, de ondertekening gezien, en de zegels geëxami.. 
 neerd hebbende, hebben wij dezelve geheel gaaf en ongevitieerd bevonden, 
 waar na ’t zelve door onzen Secretaris is geöpent, en in hunlieder praesentie 
 voorgelezen invoegen, als bij transfix hier nevens geännexeerd is, waar van 
 registrature en copie in forma verzogt is, ’t welk wij geäccordeert hebben. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekent en gezegelt binnen Harderwijck den 
 16 Julij 1791. was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekent 
 H: van Westervelt.L: Bunskerken. onderstond mij praesent was gete.. 
 kentJ:C:F: de Vries Secr. in margine stond onder een cachet in rood 
 lak gedrukt in fidem transfixi was getekentJ:C:F: de Vries Secr.  
 
 Testament 
 Wij ondergeschreven Marritjen Gerritsen, Willem Gerritsen, Jan Gerritsen, 
 Beert Gerritsen, Aalt Gerritsen, Geertjen Gerritsen, Naaltjen Gerritsen,  
 alle te zamen volle Zusters en Broeders, overdagt hebbende de zekerheid 
 des doods, en de onzekerheid der tijd en uure van dien, en niet willende 
 van de wereld schijden voor en aleer over onze tijdelijke goederen 
 ons door God Almagtig verleent, gedisponeert, en onze onstervelijke 
 zielen den Almogende God onzen Schepper en Zaligmaker bevolen te 
 hebben. 
 Zo verklaren wij alle onze serieuse wille en begeerte te zijn, als wanneer 
 het God Almagtig mogt behagen een of meer van ons, voor onze Moeder 
 uit deze wereld tot zigh over te nemen, dat onze Moeder alsdan van die 
 geene dewelke zonder Kind of Kinderen mogte komen te overlijden, 
 zal hebben de legitime portie, en verder niet, dogh wanneer een of meer 
 na dode van onzer Moeder Gerritjen Jans, Weduwe van Gerrit Jacobzen 
 onze zall: Vader mogten komen te overlijden zonder wettige geboorte 
 na te laten, dat de langstlevende van ons, of onze wettige Kinderen bij 
 repraesentatie in beide gevallen ieder even na tot des eerst en verdere 
 overledens nalatenschap zullen geregtigt zijn, met uitsluitinge 
 van alle onze halve Broeders en halve Zusters of haare wettige 
 Erfgenaamen, welke alle bij dezen werden onterft, zonder direct 
 of indirect, zolang als er een van ons bovengenoemde of deszelfs 
 wettige geboorte in leven is, tot onze nalatenschap geregtigt te  
 zullen zijn, of daar van iets te mogen profiteren, want onze 
 serieuse wille en begeerte is, dat het gene wij Testateuren bezitten  
 of namaals mogten verkrijgen onder ons en verder op de langstlevende 
 van dien zal devolveren en versterven, met exclusie van alle 
 onze halve Broeders en Zusters, al ’t welk wij verklaren te zijn onze 
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 laatste wille, begerende dat hetzelve effect zal sorteren als testament, 
 codicil, legaat, ofte op zodane andere wijze als hetzelve bestandig 
 zijn kan, alschoon alle solemniteiten niet waren heädhibeert, 
 en is dezen in oirkonde der waarheid bij ons, met onze naamen 
 en merken in praesentie van Getuigen getekent op den 14 dagh van 
 den maand April Anº 1751.onderstond een merk waar bij geschreven 
 was dat dit merk door Marritjen Gerritsen in ons ondergesch: presentie 
 met eijgen handen geset is, verklaren wij waar te zijn. daar naast 
 stond een kruis waar bij geschreven was dat dit merk door Willem 
 Gerritsen in onze ondergesch: presentie geset is verklaren wij getuigen 
 waar te zijnverders was getekend met diversche handenJan Gerritsen, 
 Beert Gersen, Aelt Gersen. lager stond weder bij een kruis geschreven 
 dat dit merk met eijgen door Geerjen Gerritsen in onze presentie 
 met eijgen handen geset is verklaren wij waar te zijnwas getekend 
 Jan Harmsen als Getuigen. Dirk Snippendal als Getuigenverders 
 was getekendNaaltijen Gerres onderstond Geregistreert in ’t Recogni.. 
 tieboek der Stad Harderwijck d. 16 Julij 1791was getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Beert Hendrikzen en Cornelis Arendzen, voor’t 
 erf en sterfhuis van Marrietje Gerritzen Weduwe van Jochem Jacobzen, 
 des beloofden Nale Gerritsen, Aaltje Willems, Gerritje Beerds, Aalt Ger.. 
 ritzen, Dries Barten en Lubbert Aalzen te zamen Erfgenaamen van 
 voorsz: Marrietje Gerritzen hunne voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is.Actum den 16 Julij 1791. 
 
 
 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer 
 Johannes Wilhelmus Tilanus Praedikant alhier, in qualiteit als 
 Volmagtiger van den Heer M: van Geuns Professor te Utrecht en Vrouwe Sara 
 van Delden Ehel: vermogens volmagt voor de magistraat dezer Stad op den 
 31 Maij dezes jaars ad hunc actum gepasseerd, welke verklaarde ingevolge 
 koopscontract van gem: 31 Maij bij dezen te cederen transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan den Heer Mr. Jan Steenwinkel en Vrouwe 
 Cornelia van Ell Ehel: en hunne Erven, de coupel staande op het 
 Westerblokhuis dezer Stad met de tuin en ’t geen daarbij anex is, met 
 al deszelfs lusten en lasten regt en geregtigheden, zo als door Verko.. 
 per in eigendom is bezeten, gevende jaarlijksch voor een recognitie 
 straatgeld f 1-10) 
 aan de Stad f 2-:-:\/bekennende Compart: pq van de koopspenningen ad 
 agttien honderd en vijftien Gulds: voldaan en betaalt te zijn, belovende 
 dit perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum den 22 Julij 1791. 
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 Kennelijk zij een iegelijk door dezen tegenwoordige, dat ik Jan Carel 
 Smissaert gezamentlijk met Willem Backer de Executeurs van de 
 laatste wille en testament van Hendrik Smissaert laatst te Rhenen 
 overleden, tot mijne waare en wettige Gemagtigdens make constituere 
 en aanstelle de Heeren Richard Muilman French Chiswell en 
 Henrij Nantes Kooplieden te London, te zamen en ieder afzonder.. 
 lijk, omme voor mij in mijne naam en van mijnentwegen in mijn 
 gemelde qualiteit te cederen en transporteren aan eenig Persoon 
 of Personen wien ’t zoude mogen wezen, ’t geheel of eenig gedeelte 
 van zes honderd ponden, zijnde al het aandeel of actie staande 
 in de naam van den gemelden Overledene van en in het hoofdcapi.. 
 taal en fonds der geunieerde Compagnie van Kooplieden in Engeland 
 handelende op de Oost Indiën, ook de geäccordeerde kooppenningen te ontfan.. 
 gen, en in mijne naam volkomen quitantie en decharge voor dezelve te 
 geven, bij dezen rarificerende en confirmerende alle ’t geene mijne gemelde 
 Gemagtigdens en ieder van hun daar in uit kragt dezes zullen 
 verrigten. 
 Des t’oirkonde hebbe ik deze getekend en gezegeld te Harderwijck 
 dezen agt en twintigsten dag van Julij in ’t jaar onzes Heeren 
 een duizend zeven honderd een en negentigwas nevens een cachet 
 in zwart lak gedrukt getekend J:C: Smissaertdaar naast stondgetekent 
 en bezegelt in praesentie van ons Schepenen der Stad Harderwijckwas 
 nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekendH: van Westervelt 
 J:B: de VriesonderstondQuod Attestorwas nevens Stads Zegel gedrukt 
 in een rooden ouwel met een papier overdekt getekendJ:C:F: de 
 Vries Secretaris. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. van Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde Reijntje Jans Weduwe 
bezwaar Rubr. Erven en Jan Barssen, welke bekende wegens opgenome en ter leen ontfange penningen 
Landerijen in Hierden wel en deugdig schuldig te wezen aan Jan Hendrik Bakker en Wilhelmina 
etc. Fol. 396fso Prijs Ehel: en hunne Erven, desomma van zes honderd Gulds:, aannemende 
 dezeve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, 
 waarvan ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, en zulks tot 
 de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten ge.. 
 schieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot naarkoming dezes verbind Comparante haar Persoon en goederen, 
 en stelt tot een speciaal onderpand haar erve leggende in Hierden tusschen 
 de erven van den Heer Burgemeester H: van Westervelt en van Peter 
 Hop met de daarbij behorende landerijen en houtgewasschen, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten. Actum den 28 Julij 1791. 



205 
 

ORAH-156  1791 fol.102vso 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreve Schepenen der Stad Harderwijck 
 Mejuffrouw Antonia Valckenier Weduwe wijlen den Wel Eerwaardigen Heere 
 Ds. Bernardus Fabritius, haar uitspraak en zinnen magtig en tot testeren 
 volkomen bekwaam verklarende, onder speciale inhaesie en van waarde 
 houding van zodane mutuele dispositie testamentair als tusschen de 
 Juffrouw Comparante en wijle gemelde Heer Eheman op d. 4 October 1757 
 voor de Notaris Peereboom en Getuigen binnen Hoorn is opgerigt en 
 gepasseerd, bij deze uit kragte der reserve in het slot van dien voorko.. 
 mende bij wijze van codicil in ’t particulier ten aanzien van de helfte 
 des boedels goederen en effecten welke Comparante met wijlen haaren 
 Eheman heeft bezeten en door haar Comparante stervende staat 
 nagelaten te worden nader te disponeren in maniere als volgt. 
 Casserende en vernietigende derhalven vooraf alle dispositien en 
 makingen ’t zij bij testament, codicille of op eenigerhande wijze vervat 
 voor dato dezes gepasseerd, in zoverre den inhoud derzelve deze eenigzints zijn 
 contrarierende, verklaarde zij Testatrice, dat deze helft van den 
 boedel, invoege dezelve na inhoud van de voorgemelde testamentaie 
 dispositie van den 4 October 1757, en van haar Testatrice alhier gepasseerde 
 uiterste wille van dato 6 Augusti 1774 moet komen de devolveren op de 
 daarbij geïnstitueerde Erfgenaamen van Testatrices kant terstond na 
 ’t overlijden van haar Comparante bij die haare Erfgenaamen zal 
 genoten en geprofiteerd worden. 
 Substiturende zij Testatrice aan haare benoemde Erfgenaamen zijnde 
 de Kinderen van haar Testatrices overledene Zuster ehelijk verwekt 
 bij wijlen den Heere Wouter Valckenier blijkens voornoemde dispositie 
 bij vooroverlijden derzelven hunlieder Kinderen aan hun als eenige 
 en alheele Erfgenaamen van haar Comparante met dien verstande, dat 
 opgemelde Kinderen zo veel zullen ontfangen zamen als hunlieder Vader 
 of Moeder zo zelfs in levende lijve geweest ware zoude ontfangen hebben, 
 bij wijze en volgens ’t regt van repraesentatie en dus in staaken en niet 
 in hoofden erven. 
 Begerende wijders zij Comparante dat bij vooroverlijden van een der Kinderen 
 diens Broeders en Zusters zullen moeten profiteren de erfportie van 
 den overledenen wel te verstaan zo de overledene geene egte lijfsgeboorte 
 naliet, wordende opgemelde Kinderen behalven in ’t voorenstaande aange.. 
 togen geval elkander gesubstitueerd, verbiedende en prohiberende 
 zij Testatrice wel uitdrukkelijk aan opgemelde Kinderen zo zonder 
 egte lijfsgeboorte kwamen te overlijden, om zo lang in nogh een in leven 
 is op eenigerhande manieren over hunne erfportie anders als na 
 inhoude dezes te disponeren op verbeurte deszelve ten behoeven 
 hunner overgebleve Broeders of Zusters, gevende tot disponeren geen 
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 eerder verlof als na dode van allen op een na, welke overgebleve met de 
 erfgoederen na welgevallen zal kunnen handelen en disponeren, 
 dogh alles met dien verstande dat zij Testatrice begeert dat boven 
 gemelde substitutie zigh zal termineren voor zi verre de staak 
 zigh extendeert, zodat dit regt van aanwasch en substitutie geen 
 plaats zal vinden tusschen de Kinderen van Jan Valckenier en tusschen 
 de Kinderen van Maria Jacoba Valckenier Weduwe Rigteren van Hemert, 
 dewijl zij Testatrice simpel en alleenlijk de Kinderen van Jan 
 Valckenier onderling elkander met deze substitueerd, gelijk ook is 
 doende de Kinderen van Maria Jacoba Valckenier Weduwe Rigteren 
 van Hemert en dus quo ad stipem. 
 Voords begeert zij Testatrice, dat wanneer bij ’t overlijden van haar, 
 bovengemelde Kinderen van Jan Valckenier door den dood hunnes 
 Vaders kragt dezes haar Testatrices Erfgenaamen exteerden voor en in 
 plaatze hunnes overledene Vaders en dezelve of een derzelve als nogh 
 minderjarig waren zo begeert zij Comparante, dat van de erfportie 
 van ’t onmondige Kind of Kinderen hunlieder Moeder Vrouwe 
 H: Valckenier geboren de Bruin, tot diens mondige jaaren, huwelijk 
 of anderzints geäpprobeerde staat zal genieten ’t vrugtgebruik 
 mids daarvan ’t onmondige Kind of Kinderen tot er tijd toe behoor. 
 lijk van opvoedende en onderhoudende bij poene van verlos der vrugt.. 
 ten en schadevergoeding ten behoeven van Kind of Kinderen, verbie.. 
 dende zij Testatrice wel expreselijk eenige alienatie, diminutie 
 of vermindering van ’t capitaal der erfportie tot tijd en wijle 
 opgemelde Kind of Kinderen in ’t bezit der hun aanbestorven 
 goederen treden, als wanneer die zigh zullen hebben te reguleren 
 na inhoude dezes op poene hierbovengemeld. 
 Dat voorsz: Juffrouw Comparante verklaarde te legateren zo als zij doet 
 kragt dezes aan die Dienstmaagd, welke bij haar Testatrices overlijden 
 tot harent zal wonen eene somma van twee honderd en vijftig 
 Gulds:, met al ’t geene wat op voorsz: Mijds kamer gevonden word, 
 uitgezondert de Oostijndische kist en ’t geen daar in is. 
 Blijvende speciaal in kragt al ’t geene zij Vrouwe Comparante bij haare 
 uiterste wille zo van den 16 Augusti 1774 als die met haaren Eheman 
 van den 4e October 1757 bepaald en besproken heeft uitgezondert ’t geen 
 deze haar laatste uiterste wille is contrarierende, ’t welk zij Testatrice 
 met deze casseert en vernietigd, blijven al mede in volle kragt de acte 
 van executeurschap alhier gepasseerd in dato 2 Febr: 1789. 
 Laatstelijk reserveert en behoud zij Testatrice aan zigh de magt om in 
 vervolg van tijd, ’t zij gerigtelijk, ’t zij bij eige geschrift of eigenhandige 
 ondertekening, schoon de text of inhoud door een ander mogte 
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 zijn geschreven zodanige veranderingen en nadere dispositien midsgaders 
 legaten te maken, en het gemaakte wederom te vernietigen, als zij Testatrice 
 ten opzigte haarer nalatenschap zal komen goedtevinden, willende dat 
 al ’t zelve even zo veel kragt hebben en zo wel nagekomen zal 
 moeten worden alsof alles in deze woordelijk beschreven en uitgedrukt 
 stond. 
 Het geene voorschreven staat verklaarde zij Testatrice nadat haar het 
 zelve duidelijk was voorgelezen te zijn haare laaste en uiterste wille 
 begerende, dat dezelve na haar overlijden zal worden agtervolgt en 
 nageleeft, ’t zij als testament, codicil, fideicommis, donatie onder 
 de levende, of ter zake des doods, ofte op al zodane wijze als na regten 
 best zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkone hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck op den 1 Augusti 1791 was,nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt, getekent.J:H: van Erckelens.L: Bunskerken. 
 onderstond Geregistreert in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 2 Augs: 
 1791was getekentJ:C:F: de Vries Secret. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen en mede als 
 Geërfdens op Veluwen compareerden Doctor Johannis Bernherdus Heijden.. 
 daal en Vrouwe Jacoba van Aalst marito tutore Ehel:, dewelke ver.. 
 klaarden kragt dezes te cederen en uit een pure liberaliteit in 
 vollen eigendom overtegeven aan hunnen Zoon Christoffel Antoni 
 Josephus Heijdendaal, de navolgende ongereede goederen als. 
 1e een erf en goed met den brink gelegen in Hierden schuins over den 
 Bisschop bij Lubbert Willemsen in pagt gebruikt wordende, doende 
 in ords: verponding behalven de stadsstuivers in zes posten zamen f 8-6-12 
 2e De peperkamp en hoekjes een halve kamp van de Stad alsmede ’t Driesje 
 met ’t omliggende houtgewasch, doende in ords: verponding, behalven de 
 stadsstuivers in vier posten f 7-9-: 
 3e Een hof gelegen buiten deze Stad bekent bij de naam van Hendrik 
 de Boer, doende in ords: verponding zonder de stadsstuivers f 1-9-4 
 4e een kamp zaaijland in Hierden aan de Zoom grenzende Oostwaards aan 
 ’t land van de Weduwe Hartger Willemzen, en westwaards aan de Zoom doende 
 in ordins: verponding behalven de stadsstuivers in drie posten f :-8-10 
 5e een huis en erve binnen deze Stad in de Donkerstraat, zoals ’t door 
 Comparanten zelfs bewoond word, doende in ords: verponding zonder de 
 stadsstuivers f 7-19-6 
 6e een kamp hooijland gelegen in ’t Ampt van Ermelo Buurschap Hoophuizen 
 aan Schouwmansweg doende in ordins: verponding behalven de maanpen.. 
 ning f 1-15-11  
 verklarende de Comparanten deze perceelen te zullen wagten en waren 
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 kommervrij onder verband en Submissie als na regten. 
 T ‘oirkonde is deze bij ons als Schepenen en teffens als Geërfdens in 
 Veluwe benevens de Comparanten getekend en bezegeld op den 19 
 August: 1791. 
 was nevens vier cachetten in rood lak gedrukt, getekendJ: Moojen 
 Junior.L: Bunskerken, J:B: Heijdendaal, J: Heijdendaal geb: van 
 Aalst. onderstond den inhoud dezes Geregistreert ten prothocolle 
 des Ampts Ermelo, onder de Buurschap Hoophuizen Fol. 424 recto den 19 
 Augustus 1791was getekend E:G: Ardesch Adjunct prothocolhouder van 
 Ermelo. 
 
 
 Acte van Aperture 
 
 Wij Jacobus Schot en Lubbertus Bunskerken Schepenen der Stad 
 Harderwijck tredende in plaats van D: Boonen en M:S: van Cooth 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat voor ons in de Raadkamer 
 gecompareerd zijn Wijmpje van Wessel geässisteert met haar Man 
 Jan Beertzen, Rijer Willemzen den Grooten en Evert Duvergé, als 
 Voogden van de onmondige zes Kinderen van Elbarta van Wessels in huwelijk 
 verwekt bij Rikert Jan Apeldoorn, en Evert Duvergé als Vader en 
 Voogd van zijn onmondig Kind in huwelijk verwekt bij Evertje van 
 Wessels, welke ons overgegeven hebben zeker besloten papier houdende 
 volgende superscriptie. 
 
 “Voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck compa.. 
 “reerde Gijsbertje Elbersham Wede: van Jan Breunissen met ons gaande 
 “en staande en zijnde haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, 
 “dewelke verklaarde in dit gecachetteerd papier haar laatste en 
 “uiterste dispositie te zijn begerende dat ’t zelve na haar dood mag geöpend 
 “en als testament, legaat, codicil of anders beter agtervolgt 
 “worden. 
 “T’oirkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris deze getekent 
 “en gezegelt binnen Harderwijck den 28 Januarij 1790 was getekent  
 “ D: Boonen. M:S: van Cooth. J:C:F: de Vries Secr. gemuniert met drie 
 zegels. 
 
 De ondertekening gezien en de zegels geëxamineert hebbende, hebben 
 wij dezelve geheel gaaf en ongevitieerd bevonden, waarna ’t zelve door den 
 Secretaris is geöpent, en in praesentie van Rijer Willemzen de Grooten 
 en Evert Duvergé als Voogden van de zes onmondige Kinderen vanElberta 
 Wessels in huwelijk verwekt bij R:J: Apeldoorn en Evert Duvergé 
 als Vader en Voogd van zijn onmondig Kind in huwelijk verwekt bij 
 Evertje van Wessels voorgelezen in voegen bij ’t transfix hier aan 
 geännexeerd is, waarvan registrature en copie in forma verzogt is, ’t welk 
 wij geäccordeert hebben. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt binnen Harderwijck 
 den 18 Augs: 1791.was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekent 
 J: Schot.L: Bunskerken F: Martinius loco Secretaris. in margine 
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 stond onder een cachet in rood lak gedrukt:in fidem transfixiwas getekend 
 F: Martinius loco Secretaris. 
 
 Testament 
  
 Ik ondergeschreve Gijsbertje Elbersham laast Weduwe van Jan 
 Breunissen niet willende uit deze waereld schijden zonder over mijne 
 tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, verklare zonder 
 inductie of persuasie van iemand bij deze mijne uiterste wille en 
 begeerte te zijn, dat na mijn overlijden mijne geheele nalatenschap,  
 niets ter waereld uitgezondert, zal vererven en devolveren op mijne 
 Dogter Wijmptje van Wessel en haar Erven, in huwelijk verwekt bij Jan 
 Beerdzen en op de Kinderen van mijne overledene Dogter Elberta van 
 Wessel in huwelijk verwekt bij Rikert Jan Apeldoorn, met uitslui.. 
 ting van alle anderen, insgelijksch met uitsluiting van ’t Kind van 
 mijne overledene Dogter Evertje van Wessel bij Evert Duvergé ehelijk 
 geprocreëerd, latende hem alleen de legitime portie, hem na regten 
 competerende, uit hoofde, dat mijn Schoonzoon Evert Duvergé 
 mij gescholden en niet behandelt heeft, als een Kind zijne Ouders 
 betaamt te doen, en ook ten zijne voordeelen mij en mijne bij deze 
 geïnstitueerde Erfgenaamen heeft benadeelt. 
 Begerende, dat dit na mijn dood zal effect sorteren, als testament, 
 codicil, od andere uiterste wille in de allerbeste forme, alle andere en 
 vorige dispositien, zo veel nodig revocerende, en door deze te niet doende. 
 Aldus deze door mij gezegeld en getekend binnen Harderwijck den 
 28 Januarij 1790, was nevens een cachet in zwart lak gedrukt getekent 
 Gijsbertje Elbersham laatst Weduwe van Jan Brunesen. onderstond 
 geregistreert in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 27 Augus.. 
 tus 1791was getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Jacomina Fok Weduwe van wijlen Hendrik van der Horst, wonende alhier, 
 gezond van lichaam en verstand, welke verklaarde te nomineren en 
 aantestellen, zoals zij doet bij dezen, tot Executeurs en Beredderaars van 
 haare nalatenschap Jan Hendrik Priester en Hendrik van Wenum te 
 zamen en ieder in ’t bijzonder, met zodanige magt en authoriteit als aan 
 Executeurs testamentair enigzints na regten competeert, en vooral 
 van substitutie, assumptie en surrogatie, legaterende en bemakende 
 daarvoor aan ieder van hun een somma van een honderd en vijftig 
 Gulds:, en wanneer ’t onverhoopt mogte gebeuren, dat Comparante 
 door ouderdom of zwakheid buiten staat mogte raken haar of haar 
 zaaken te beredderen, zo verklaart de Comparante mede de twee bovenge.. 
 melde Executeurs van nu af te benoemen en aantestellen, om alsdan 
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 mede haar zaaken te administreren, en omtrent haar ’t nodige te 
 bezorgen, zonder dat iemand anders zigh hier mede zal mogen bemoeijen, 
 begerende dat deze zal gelden als testament, codicil of zo als 
 best na regten zal kunnen bestaan. 
 T”oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt binnen Harderwijck 
 den 29 Augustus 1791. was , nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekentJ: Moojen Junior. F: Martinius. onderstond geregistreert 
 in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 29 Augustus 1791 was 
 getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerde Mejuffrouw 
 Johanna Everarda van Bommel Weduwe van wijlen den Predikant 
 S: Wesseling, welke verklaarde opgenomen te hebben, en midsdien wel en 
 deugdig schuldig te wezen aan Mevrouw de Weduwe te Lintelo een somma 
 van drieduizend vijfhonderd Gulds:, aannemende daar van jaarlijksch 
                                                        \voor interest/ 
 te betalen vier Guldens en ieder honderd,/\ en zulks tot de volkome 
 aflossche toe, welke jaarlijksch zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 ‘t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd 
 werde. 
 Verders verklaarde Comparante bij dezen te constitueren en magtig te 
 maken de Heer L: Ketje Wijnkoper te Doesburg, om voor gemelde 
 somma van vijf en dertig honderd Gulds: en interessen, na stijle locaal 
 aan genoemde Mevrouw Weduwe te Lintelo te verbinden haar goed 
 den Pierik genaamd gelegen onder Angerlo, met al ’t geen daar onder 
 behoord, ten einde bij maquement van betaling van capitaal of 
 interest, ’t zelve kost en schadeloos daar aan te kunnen verhalen, 
 en namens Comparante te renuntieren van alle exceptien, in specie 
 van ongetelde gelden, en verders daar omtrent te verrigten wat Comparante 
 praesent zijnde zelfs zou kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum den 30 Augustus 1791. 
 
 (en Schot) 
 Voor van Cooth/\ Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde Hentje Jannisz  
 Weduwe, dewelke zigh zullende veranderzaten, en verklaarde aan haar 
 onmondig Kind, bij wijlen Willem Janzen echtelijk verwekt. met name 
 Jan Willemz, voor zijn Vaders versterf te bewijzen een somma van 
 tien Gulds:, welke penningen de Compare: belooft te betalen, wanneer dit 
 bovengemelde Kind meerderjarig zal zijn geworden, alsmede de kleederen 
 dewelke behoord hebben tot den overledene Vaders lijf. 
 bestaande in 
 1 paar gouden hemde knoopen 
 1 paar zilvere broeks knoopen 
 1 damaste borstrok met zilvere knoopen 
 1 lakens camizool 
 1 dito broek 
 2 hemden 
 welke goederen aan een der Voogden Gerrit Rijerzen in bewaring 
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 zijn gegeven, voords heeft de Comparante beloofd en aangenomen om 
 haar bovengemelde Kind tot zijn meerderjarigheid na behoren 
 optevoeden, en niet alleen van kost en drank, kleederen etc. te 
 verzorgen, maar ook lezen en schrijven te laten leren, kost en schadeloos 
 te houden, als mede alle boedelschulden te voldoen. 
 Hierover en mede waren te vreden Jannis Davidzen en Gerrit Rijerzen, 
 als door de Heeren van de Magistraat aangestelde Voogden, op wiens 
 verklaring wij deze hebben geäpprobeert en getekent. 
 Actum den 25 Augustus 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde de Heer Carel Elias Smissaert, 
 geädsisteerd met deszelfs Vader den Heer Mr. Jan Carel Smissaert, welke 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken zulks doende kragt dezes, 
 den Heer Jan Klemmé Notaris ’s Hoofs en Procureur voor den Geregte der 
 Stad Utrecht, om des Comparants interest waartenemen bij ’t doen der rekening 
 wegens het legaat van wijlen Vrouwe Catharina Elisabeth Heinsius Douai.. 
 rière Godin, ter Momberenkamer der Stad Utrecht berustende, die rekening 
 te approberen, of te debatteren, ’t saldo te ontfangen, en daar voor te quiteren, 
 en verders daar omtrent alles te verrigten, wat de Compart: zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en ofschoon een ampeler volmagt 
 vereischt wierd, zo wil de Compart: 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 den 17 September 1791. 
 
 
 Voor de Vries en Bunskerken Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanck regt is Teunis Aertsen Foppen en Roelof Koning, beiden 
 Burgers en gegoede Ingezetenen binnen deze Stad, voor het erf en 
 sterfhuis van wijlen Jonkvrouwe Aleijda Johanna van Westervelt, 
 des beloofde onze mede Raadsvriend, de Heer Heribert van Westervelt, 
 als eenige en universele Erfgenaam van wijlen zijn Dogter Jonkvrouwe 
 Aleijda Johanna van Westervelt voorñ:, voorschreve Burgen te vrijen, 
 guaranderen, kost en schadeloos te stellen.Actum d. 8 October 1791. 
 
 
 Voor van Westervelt en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer 
 en Mr. Francois Augustus van Vlierden en Vrouwe Geertruida Arnolda 
 Jacoba de Wolff van Westeroode Ehel:, tutore marito, dewelke verklaar.. 
 den in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 volmagtig te maken zulks doende kragt en mids dezes Reinder Jan 
 Schmiedeman te Hattem, om in hun Comparantens naam te treden 
 met de mede Erfgenaamen tot schifting en scheiding van de boedel 
 en nalatenschap van hunne Ouders wijlen den Wel Edele Gestrenge 
 Heer Constantius van Vlierden Colonel en Capitijn ter Zee en  
 Vrouwe Peteronella Greve Ehel:, het magescheid te tekenen, 
 penningen intevorderen en te ontfangen, daar voor te quiteren, 
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 en voords in ’t generaal alles te doen en te verrigten wat de Compa.. 
 ranten zelve praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, ofschoon daartoe een ampeler qualificatie vereischt wierde, 
 die de Comparanten bij deze voor mede gegeven willen gehouden 
 hebben, alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 indemnisatie, en onder de verdere na regtens gewoonlijke clau.. 
 sulen, met verband en Submissie als na regten, blijvende Gecon.. 
 stitueerde niet te min gehouden te doen behoorlijke verant.. 
 woording rekening en reliqua.Actum Harderwijck d. 11 October 1791. 
 
 
 Voor de Vries en Martinius Schepenen compareerden Jan Gelderman 
 Weduwnaar Tuchtenaar en Boedelhouder van wijlen Gerritje Logen, als 
 mede Mr. J: Gelderman Junior, Loge Gelderman en Johanna Hensen Ehel:, 
 A: Gelderman en A: Top Ehel:, tut: marit: gezamentlijke Kinderen van 
 den eersten Compart: en wijlen zijn voorgem: Ehevrouw, en ook geza.. 
 mentlijke Erfgenaamen ab intestato van wijlen hunne opgemelde 
 Moeder, en verklaarde de eerste Compart: pro se et qp uit een zuivere 
 en pure liberaliteit, gelijk ook de vier laatste Comparanten een ieder 
 voor zo ver zulks hen mogt aangaan en daartoe beregtigt zijn, 
 te cederen, transporteren en in vollen en volkomen eigendom 
 vrij en onbezwaart overtegeven, zulks doende kragt en mids dezen 
 aan den tweeden Compart: Mr. J: Gelderman Junior voorñ:, een huis en 
 erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Smeepoortstraat, 
 op de hoek van het Israëlsstraatje, en naast ’t huis van J: en B: Smit, 
 met deszelfs tuin, stal en koetshuis daar agter, uitkomende in het 
 Israëlsstraatje, zo als ’t een en ander thans door de Heer Burgem: 
 E: Scheltinga bewoond en gebruikt word, en zulks met alle derzelver 
 ap en dependentien, lusten en lasten zo daar op van ouds gestaan 
 hebben niets daar van uitgezondert, ten einde om daar mede van nu 
 en voortaan als zijne eigendommelijke goederen te doen en te handelen 
 naar lust en welgevallen, zonder dat eenige der Comparanten ( uitgezondert 
 de tweede Compart: in dezen ) daar aan eenig regt reserveren ofte behouden, 
 des verklaarde de tweede Compart: uit dezelfde toegenegenheid aan de vier 
 laatste Comparanten te cederen en overtegeven al ’t regt en eigendom, 
 ’t geen de tweede Compart: nu heeft ofte immer uit eenigen hoofde 
 zou kunnen hebben of te praetenderen hebben. 1º. op ’t huis en loge.. 
 ment genaamd ’t Wapen van Zutphen staande in de Vijhestraat naast 
 de Gevangenstraat ter eenre enhet Blokhuissteegje ter andere zijde, 
 met deszelfs tuin, schuur en stallingen daar agter, zo als ’t zelve 
 door de derde en vierde Comparanten bewoond en gebruikt word, als 
 mede 2º. op ’t huis en erve staande in de Smeepoortstraat naast ‘t 
 huis van H: Cirkel ter eenre en ’t hier na benoemde huisje ter 
 andere zijde met deszelfs bukkum hangen, schuur en stal daar agter 
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 zo als ’tzelve door de twee laatste Comparanten bewoond en gebruikt 
 word, en daar en boven nogh ’t klijne huisje dar naast thans door Rijkert 
 Miggelzen in huur bewoond wordende, maar ’t een en ander voor zo ver 
 zijn aandeel daar aan betreft aan meergem: vier laatste Comparanten 
 met alle deszelfs lusten en lasten volkomen te cederen en over 
 tegeven, om daarmede insgelijksch van nu en voortaan te handelen 
 als hun eigendommelijke goederen en naar henl: lust en welge.. 
 vallen, alles onder renuntiatie van alle den inhoud dezes eenig.. 
 zints contrarierende exceptien en onder verband en Submissie als 
 na regten. Actum Harderwijck den 10 October 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Vries en Bunskerken Schepenen compareerde Mr. J. Gelderman 
van bezwar Rubr: Junior, dewelke verklaarde wegens opgenomene en ter leen ontfangene 
Vijhestraat Fol. 74fso penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer Mr. C: 
 Carbasius, wonende binnen Hoorn, een capitale summa van vijfduizend 
 caroli Gulds: van welke summa de Compart: beloofde te betalen maandelijksch 
 een summa van agt stuivers van ieder honderd Gulds:, en daar mede te 
 continueren tot de restitutie van het capitaal zelve toe, welke 
 restitutie aan zijde van de Compart: alle maanden zal kunnen en mogen 
 geschieden, mids een maand van te voren daarvan behoorlijke denun.. 
 ciatie gedaan hebbende, dogh aan zijde van den Heer Geldschieter niet 
 zal mogen gedaan worden, dan tegens ’t uiteinde van twaalf maanden 
 na dezen, mids ’t zelve aan zijne zijde twee maanden te voren gede.. 
 nuncieert en opgezegt zal zijn, en verbond de Compart: tot volkome 
 securiteit van het voorschreven capitaal, als mede van alle daarop te 
 verlopene interessen, zijn persoon en alle zijne gereede en ongereede 
 goederen zo thans hebbende als na dezen hoe ook genaamd zullende 
 verkrijgen, en stelde de Compart: daar en boven tot een speciaal onderpand 
 zijn huis en erve met deszelfs tuin, stal en koetshuis daar agter 
 staande en gelegen binnen deze Stad in de Smeepoortstraat, zo als ’tzelve 
 thans door de Heer Burgemr: E: Scheltinga in huur bewoond en gebruikt 
 word, en op gisteren aan den Compart: bij gerigtelijke acte is gecedeert en 
 overgegeven geworden, onder die mids noghtans, dat deze speciale verbintenis 
 den Compart: geen hinder of beletzel zal toebrengen om ’tzelve huis uit 
 de hand ofte publicq, zo als hij zulks ’t voordeligste zal oordelen te verkopen, 
 ( inval Compart: daar toe inclineerde ) onder deze conditien egter, dat de 
 koopspenningen daar van te provenieren altijd ter concurrenter 
 summa zullen geëmploijeert worden tot aflossinge van ’t geheele 
 capitaal ofte in minderinge van ’tzelve, en betaling der daarop 
 verlopene interessen, waarna ’tzelve huis van dit verband zal 
 ontslagen worden. 
 Voords verklaarde de Compart: tot meerdere securiteit van al ’t geen 
 voorschreven is bij verwillekeuring, parate executie en aankering 
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 aan opgem: Heer Geldschieter te verbinden en overtegeven, zulks doende 
 kragt dezes, alle deszelfs gereede goederen binnen deze Stad ervintelijk, 
 speciaal deszelfs boeken, zullende de penningen daarvan bij publique 
 verkoping te provenieren mede geëmploijeerd worden, tot minderinge 
 en afbetaling van ’t voorschreve capitaal, gelijk ook nogh bovendien 
 alle des Comparts: actien en crediten, dewelke hem Compart: zo binnen 
 deze Stad als elders competerende zijn, dezelve mede ofte wel de 
 penningen, dewelke daar van zullen inkomen aan den Heer 
 Geldschieter des noods cederende en overgevende, alles om uit ’t een 
 of ander ter concurrenter summa betalinge en restitutie van 
 alle hier bovengem: ter leen ontfangene penningen, te verschulden 
 interessen en in onverhoopt cas van wanbetaling alle aan te wen.. 
 dene kosten daar aan te kunnen verhalen. 
 Alles met renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien, speciaal 
 die van ongetelde gelde en onder verband en Submissie als naar 
 regten. Actum Harderwijck den 11 October 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Dirk Janzen en Hendrikje 
van bezwaar Rubr. Ooster Miggels Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange pen.. 
mehen en Crommemehen ningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Peter Hop en Grietje Peters 
Fol. 126 Ehel: en hunne Erven, de somma van een honderd Gulds:, aannemende 
 dezelve jaarlijksch, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn heden over een 
 jaar, te zullen verrenten met vier Gulds: en zulks tot de aflossche toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkander 
 drie maanden voor de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand een half math hooijland, 
 leggende in de Buurschap Hierden op de Oostermehen, te wandelen 
 gaande met ’t land van de Weduwe Lubbert Gerritzen, genaamd de 
 Dagmaten, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde  
 gelden, onder Submissie als na regten.Actum d. 13 October 1791. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Hendrik Rengerzen en 
 Geertje Everts Ehel:, en bekenden wegens geleende en van tijd tot tijd 
 opgeschoten penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan de 
 Jufferen Cornelia en Maria Apeldoorn te zamen eene somma van driehonderd 
 Gulds: ad 20 st: ’t stuk, daar van zij jaarlijksch op den verschijnsdag waar van heden 
 over een jaar de eerste zal wezen, beloofden te betalen een rente van twee Gulds: en 
 tien strs: van ieder honderd, en daar in te continueren tot de finale aflossche 
 des capitaals, ’twelke ook alle jaar afgeloscht zal kunnen worden, mids 
 dat de opzage een vierendeeljaars bevorens van een van beide zijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal rente en onverhooptelijk aantewendene kosten 
 de Comparanten hebben verbonden haar personen en goederen, en met haar vrije 
 wille na volkomen informatie van verwillekeuringsregten, verbonden en bij 
 parate executie en aankering verwillekeurt hebben, doende zulks kragt en 
 mids dezen, alle hare gereede goederen, zo van inboedel, visschuiten, 
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 en vischwand, geene van dien uitgezondert, om alle hinder en schade 
 daar aan ten allen tijde te verhalen, met renunciatie van alle 
 exceptien dezes contrarierende, inzonderheid van ongetelden gelde. 
 Actum den 8 October 1791. 
 
 
 Voor de Vries en Bunskerken Schepenen compareerden Barend Smink 
 en Hendrikje Brands Ehel:, welke verklaarden bij dezen te consenteren 
 en bewilligen in zodanig huwelijk, als hunne Dogter Aaltje Smink 
 voornemens is integaan en na kerkenorder te voltrekken met 
 Jan Michaël Schmidt te Amsterdam wonende, ‘t zelve met hunne 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve 
 consent bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken, ofte zonodig 
 bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam, of elders daar ’t gerequireert 
 word, mag worden gerespecteert, en geconsidereert, als of Comparanten 
 in persoon bij de intekening en voltrekking tegenswoordig waren, 
 belovende ’t zelve van waarde te zullen houden. Actum d. 19 October 1791. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Jan Schoemaker 
 en Antonia Kappers Ehel:, welke verklaarden bij dezen te consenteren 
 en bewilligen in zodanig huwelijk, als hunne Dogter Amarentia 
 Schoemaker voornemens is integaan en na kerkenorder te vol.. 
 trekken met Jan Karremelk te Monnickendam woonagtig, t’zelve 
 met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat 
 dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken 
 ofte zo nodig bij Predikanten binnen de Stad Monnickendam 
 of elders, daar ’t gerequireert word, mag worden gerespecteert, en 
 geconsidereert, alsof Comparanten in persoon bij de intekening en 
 voltrekking tegenswoordig waren, belovende ’t zelve van waarde te zullen 
 houden.Actum den 28 October 1791. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Gijsbert 
 Knipschaar en Geertje Loogen Ehel:, de Vrouw in dezen van de momber.. 
 schap van haar Man ontslagen, en verklaarden, vermits door eenige 
 verschillen en verwijderingen tusschen haarlieden zedert eenige tijd 
 ontstaan, geresolveert waren, om met haar woning van elkanderen te 
 gaan, en een ieder op zigh zelfs te wonen, al nu bij dezen te zijn 
 overeengekomen en geäccordeert hebben. 
 Dat Jan Gelderman zal worden gequalificeert om eenige ongereede 
 goederen in Gelderland gelegen te verkopen het zij uit de hand of 
 in ’t openbaar zo als meest zullen kunnen gelden, mitsgaders 
 uitstaande obligatien te denuncieren, en dat die penningen zullen 
 worden geëmploijeert tot betaling van zodane schulden des boedels, 
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 als in Holland en alhier uitstaande en bewijzelijk verschult mogen zijn. 
 Dat vervolgens is geconvenieert, dat door eerste Comparant alle week 
 aan de tweede Comparante zal moeten worden betaalt binnen deze Stad 
 vier Gulds: tot haar bestaan, ’t welk zal beginnen te lopen van dato dezes,  
 dogh inval ’t Kind onder de alimentatie en opzigt van tweede Comparante 
 zigh bevind, zal aan haar vier Gulden en tien stuivers betaald werden, 
 mits ’t Kind in ordentlijkheid in kost en drank kleding en reding 
 werd onderhouden, en als een ordentlijk Burgerkind ter schoolen gedaan, 
 en geleerd werd, ’t geen in ordentlijkheid vereischt zal werden, en zal 
 door den eersten Compart: ’t schoolgeld betaalt worden. 
 en ingevalle onverhooptelijk de tweede Comparante daar omtrent 
 in gebreken en nalatig is, zal ’t den eersten Compart: vrijstaan 
 om het Kind inmediaat van haar te nemen, en ook niet meer 
 verpligt zijn als ’s weeks de voorsz: vier Gulden te betalen, eindelijk  
 is bedongen dat 2e Comparante in ’t huis staande in de Donkerstraat 
 binnen deze Stad vrij en zonder huur te betalen, mids de jaarlijksche 
 ongelden lastende, zal mogen wonen. 
 Tot nakoming verbinden xxxxxxx partijen haar Personen 
 en goederen, met Submissie als na regten, en met renunciatie 
 van alle exceptien hoe ook genaamd dezes contrarierende. 
 Actum d. 25 October 1791. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Gijsbert Knipschaar 
 en Geertje Logen Echtel:, en verklaarden in de beste forma regtens te 
 constitueren en magtig te maken kragt dezes Johan Gelderman Roeidra.. 
 ger dezer Stad, ten einde om alle haare zaaken, zo in als buiten regten 
 in het generaal waartenemen, hoe ook genaamt zo aanleggende als 
 verwerende, boedels inschulden in te vorderen zo in deze Stad en Sche.. 
 pendom als daar buiten uitstaande, ook ongereede goederen ’t zij in ‘t 
 openbaar t’zij uit de hand zo als hem best zal voorkomen, te verkopen, 
 te transporteren, voor alle namaning te caveren, dezelve en andere pennin.. 
 gen te ontfangen, en daar voor quiteren, voorts te accorderen, transigeren, 
 en daar van de bewijzelijke boedelschulden te betalen, en wijders alles 
 te doen en verrigten ’t geen Comparanten te zamen of ieder afzonderlijk 
 zouden kunnen mogen of moeten doen, ofschoon al een ampeler of speciaalder 
 volmagt wierde gerequireert, houdende alsof die in dezen geïnsereert 
 ware, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten, en renunciatie van alle 
 exceptien, mids Geconstitueerde gehouden zij te doen rekening en 
 reliqua. Actum d. 25 October 1791. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Hendrik Weerd en 
van bezwaar Rubr. Marktstraat Grietje Louw Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
Fol. 333fso penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Engeltje Jans en haare Erven, 
 een somma van drie honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met drie Gulds: van ieder honderd, waar van ’t eerste 
 zal verschenen zijn heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan 
 een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve met de 
 bakkerij, staande en gelegen op de hoek van de groote Marktstraat, 
 naast ’t huis van de Weduwe Moojen, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelde gelden, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 7 Novemb: 1791. 
 
 
 Par devant Scheltinga et van Erckelens Echevins sont comparues 
 les Demoiselles Mechtelt van Westervelt D’Essenburg, et Frederika 
 Hendrietta van Westervelt D’Essenburg, assistées par leur pêre Monsieur 
 H: van Westervelt Seigneur D’Essenburg, toutes demeurantes dans 
 cette Ville, lesquelles ont declarées d’être par testament les seules 
 et universelles Heritières de tous les effets que feu leur soeur Made.. 
 moiselle Aleijda Johanna van Westervelt D’Essenburg a possedée dans 
 le Roijaume de France, comme nous avons vu par le susdit testa.. 
 ment. 
 Les Comparantes aijant trouvées dans cet heritage trois contract 
 d’anuités de France, chacun a 500 Livres rentes d’anuités a 2½ 
 pour cent, 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 ventes nouettes a 1000 Livres aussi 
 a 2½ pour cent, suivant la même promesse du Mois de Novembre  
 1767, et enregistré Nº. 12005, ont declarées de n’avoir point d’envie 
 de les tenir en commun, ainsi la première Comparante cede a sa soeur 
 Mademoiselle Frederika Henrietta van Westervelt D’Essenburg les 
 susdits effect de France, les donnant en proprieté avec ces interets 
 qui ont été reçus ou a recevoir, sans qu’elle en tiendra aucune 
 part, promettant que cette donation et resignation de billets et 
 d’effect sera toujours valable, les Comparantes se soumettants aux 
 regle de droit et justice 
 Nous declarons en outre qu’il ne reside en cette Ville ni a quatre 
 lieues de distance aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 le 7 Novembre 1791. 
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 Par devant Scheltinga et van Erckelens Echevins est comparue Mademoi.. 
 seeel Frederika Hendrietta van Westervelt D’Essenburg assistée par son Pêre 
 Monsieur Heribert van Westervelt Seigneur D’Esenburg, laquelle a fait et 
 constituée pour ses Procureurs generaux en speciaux Susanne Elisabeth 
 Ravel, Veuve de Monsieur Louis Pourton, Louis Pourton Fils, Antoine 
 Ravel et Louis Ravel, Banqueurs a Paris conjointement ou separement 
 l’un en absence de l’autre, a l’effet de recevoir de tous Payeurs et 
 Tresauriers qu’il appartiendra les arreages echus et a echeoir de toutes 
 les rentes perpetuelles et viageres, assignées sur les revenues du 
 Roi de France qui appartiennent ou appartiendront pas la suite 
 a la dite Constituante a tel titre que ce soit, de tous reçus 
 donner quitance et decharge valable, recevoir aussi les rembourse.. 
 mens des capitaux des dites rentes, s’ils etoient offerts ou qui 
 echeoroient par les differens tirages qui seroient faits en execu.. 
 tion des edits et declarations du Roi, donner quitances et 
 decharges, remettre tous titres et pièces, passer et signer tous 
 actes qui seront besoin, consentir toutes mentions et subrogations, 
 même de substituer, promettant, obligeant, renonciant. 
 Nous declarons en outre qu’il ne reside en cette Ville ni a quatre 
 lieues de distance aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 le 7 Novembre 1791. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerde Hanna Salomons 
 Huisvrouw van David Simon Magnus ( tutore marito ) welke verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, gemelde haar 
 Man David Simon Magnus, om van de Heeren Jacob Abm: Levij, David 
 Salomon Junior, en Abm: Isaac Salomons, Executeurs van ‘t testament  
 van wijlen haar Broeder Zadok Salomons te ontfangen de legaten en 
 erfportie aan haar door wijlen gemelde haar Broeder bij testament 
 d.d. 16 April 1790 gelegateert, na ontfangst der penningen daar voor te 
 quiteren, en verders te verrigten, wat de natuur der zake zal vereisschen, 
 en Comparante praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, willen.. 
 de zij, indien een ampeler volmagt hier toe mogt vereischt worden, 
 dezelve voor geïnsereert gehouden hebben, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 21 November 1791. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde de Wel Edele Gest. Heer 
 Jacob Peter van Braam Schout bij Nagt ten dienste dezes Staat, en verklaarde 
 op den 5 Maart dezes jaars 1791, om met 1e Maij 1791 te aanvaarden, 
 in ’t openbaar te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen en volkomen eigendom overtegeven aan en ten behoeven van 
 Gerritje Hooiberg ende haare Erven, een huis en erve staande en 
 gelegen binnen deze Stad agter de muur bij de Luttekepoort 
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 tusschen de behuizinge van Albert Antinck en Bart Eijbers met 
 deszelfs regt en geregtigheid, lusten en lasten, geene van die 
 uitgezondert, zo en als ’t zelve bij Wichert Hendrikzen bewoond en gebruikt 
 is, doende dit perseel in ordinaire jaarlijksche verponding in twee posten 
 zonder de stadsstuivers f 3-6-: en aan straatgeld jaarljksch 10 st. 
 voords haardstedegeld waak en pompgeld, en zulks voor een welbetaalde 
 somma van f 126-: vrijgeld, daar van de Compart: bekend voldaan en 
 betaalt te wezen, belovende overzulks voorsz: huis en erve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot 
 over den jare ordin: 1789, haardstedegeld tot ultº. Junij 1790, en 
 straatgeld tot d. 1 Maij 1791 incluis daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 18 November 1791. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Mr. J:C:F: 
 de Vries Secretaris dezer Stad, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en volmagtig te maken den Heer Mr. 
 Arnold Antoni Gaijmans, Advocaat voor den Hove Provintiaal van 
 Gelderland, om in zodanige procedure, als de Comparant bij citatie voor 
 den gemelde Hove is genoodzaakt geweest te ondernemen tegens 
 Berend Janssen te Wiessel, en Berend Janssen van ’t Blokhuis, op d. 8 
 December dezes jaars ter rolle staande, des Comparts: persoon te vertreden, 
 en deszelfs interest, zo in exceptivis als ten principalen waartenemen, 
 en in ’t generaal alles te doen en te laten geschieden, ’t geen der zake 
 nooddruft zal komen te vereisschen, ook te mogen accorderen, met magt 
 van substitutie en ratihabitie, caeterisque clausulis de jure solitis ac 
 necessariis. Actum den 26 November 1791. 
 
 
 Voor van Westervelt en Boonen Schepenen compareerde Vrouwe Petronella 
 van Castricum Weduwe van wijlen onzen mede Raadsvriend den Heer Mr. 
 (geässisteert met haar Zoon J:H: van de Graaff) 
 H:C: van de Graaff\/als in dezen haar gekoren Momber, en verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer 
 Arie Middelkoop te Amsterdam, om optenemen de rekening van den boedel 
 van wijlen haar Broeder den Heer Cornelis van Castricum, penningen uit 
 dezelve voor Comparante te ontfangen, en daar voor te quiteren, en 
 verders alles te verrigten, wat Comparante praesent zijnde zelfs zou kunnen 
 mogen of moeten doen, willende Comparte: schoon een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereert gehouden 
 hebben, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem.. 
 niteit, onder verband en Submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
 Actum den 5 December 1791. 
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 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Theodora Maria 
 de Rooij, tweede Dogter van Antonius de Rooij, Rector van ’t Gymnasium Vela.. 
 vicum alhier, en Joän Frederic de Rooij, Praeceptor van gezeid Gymnasium, 
 welke verklaarden te constitueren en magtig te maken gemelden haren 
 Vader, Antonius de Rooij, omme zigh te vervoegen aan de Edele Heeren 
 Weesmeesteren der Stad Leijden, en van dezelven, ingevolge het octroij, 
 door de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westfriesland 
 in dato 2e November 1791, aan hun Comparanten verleend, met vereischte 
 decentie, te vorderen extraditie van zodanige geregte twee zevende, in een 
 derde part, uit de fideicommissaire nalatenschap van wijlen Jacob Viellard, 
 ter Weeskamere der Stad Leijden voorñ: berustende, en hun Comparanten, 
 uit kragte van den testamente van gezeide Jacob Vielland, op den 4e  
 December 1761, voor de Notaris Johannes Thijssen, en Getuigen gepasseerd, 
 na kortinge van eene somma van zeventien honderd Guldens, hun reeds 
 uit hunne portien, in den jare 1783, door welgemelde Heeren Wees.. 
 meesteren uitgereikt, nogh competerende, daar voor quitantien in forma 
 te passeren, gezeide Edele Heeren Weesmeesteren, zoveel des noods, van  
 alle namaningen te dechargeren, en voords ter zake voorñ: alles meerder 
 te doen en verrigten, het geen de Comparanten, zelfs praesent zijnde, 
 zouden kunnen, mogen en moeten doen, met belofte van approbatie, ratifi.. 
 catie en verband, als naar regten, en dit alles met volkomen regt en magt 
 van substitutie en surrogatie van al zodanig een of meer, als hij daartoe 
 des noods mogte goedvinden te benoemen en aan te stellen. 
 Actum Harderwijck d. 7 December 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerde de Heer Hendrik 
 Gerhard Jordens, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes, den Heer Cornelis Kluijt Bailliuw van Mijns Heren 
 Land van Moerkerken, om de landgoederen van zijn overledene Vrouw Hendrica 
 Johanna Elisabeth Martinius te administreren, pagtceelen te tekenen, 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, en verders alles te 
 verrigten, wat de Comparant praesent zijnde zelfs zou kunnen mogen of 
 moeten doen, en de natuur der zaken zal vereisschen, en schoon een ampeler 
 volmagt mogt gerequireert worden, zo wil de Compart: dezelve mids dezen 
 voor geïnsereert 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 den 10 December 1791. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Boonen en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde Evert 
van bezwaar Rubr. Landerijen Duvergé, welke zigh zullende veranderzaten verklaarde in tegenwoordigheid 
tusschen de Sijpelt en Wijsteeg van Jan Hendrik Bakker en Rutger van Werven als door de Magistraat aangestelde 
en Westen Fol. 322 Voogden, aan zijnonmondig Kind bij wijlen Evertje van Wessel ehelijk verwekt met 
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 name Paulus Benin, voor Moeders versterf te bewijzen de navolgende goederen. 
  
 1 bijbel met goude krappen 
 1 dito met zilver beslag 
 1 dito met zilvere krappen 
 1 zilvere kurkentrekker 
 1 zilvere brijhaak met een ijvoore klosje 
 1 zilvere brijhout 
 1 zilvere naaldekoker 
 1 brijhout met zilver gemonteert 
 2 zilvere eau de la Reine doosjes 
 1 zilvere snuifdoos 
 1 goude ketting van vier strengen en juweele boot 
 1 paar juweele orlieten 
 1 juweele ring 
 1 paar zilvere punthaaken 
 4 goude ringen 
 4 goude oorknoppen 
 1 goude haakje en oog 
 2 goude hangers 
 2 goude braselet haakjes 
 1 goud halsslot met roode kraalen 
 1 goud halsslootje 
 1 zilvere vingerhoed 
 1 zilvere haak met een ketting 
 1 dito medaille 
 1 dito beugel met een tas 
 1 dito knipbeugeltje 
 1 mes met een paarl d’amoure hegt en zilver beslag 
 1 ligt blaauwe zijde japon met een ruit en tabellier 
 1 blaauwe zijde japon met een weerschijn en een rok 
 1 blaauwe moore japon en tabellier 
 1 blaauwe zijde japon met een tabellier met een werkje 
 3 zwarte zijde japonnen met tabelliers 
 2 witte en zwarte zijde dito met een tabellier 
 1 zwarte zijde rok 
 1 geele zijde rok met een bloemetje 
 1 blaauwe zijde rok 
 1 zijde gestikte rok met een weerschijn 
 1 donker blaauwe mooren rok 
 1 witte gestikte catoene rok 
 2 blaauwe damaste rokken 
 2 blaauwe grijne gestikte rokken 
 2 zwarte geregen rokken 
 1 zwarte caleminke rok 
 1 donker blaauw gewaterde rok 
 1 wit en zwarte caleminke dito met ruiten 
 1 blaauw bonte gestikte rok 
 1 gestreepte fransch linnen gestikte rok 
 1 bonte gestikte rok 
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 1 blaauw gestreepte gestikte rok 
 7 gestreepte onderrokken 
 2 chitse japons en tabelliers 
 1 witte gestikte rok 
 1 dito met een streep 
 9 witte rokken 
 1 witte chitse rok 
 4 catoene rokken 
 1 paarsche bonte rok 
 1 rood gestreepte gestikte rok 
 1 bonte catoene rok 
 12 witte broeken 
 1 witte baaije broek 
 2 witte baaije rokken 
 1 witte baaije borstrok en 2 dito mouwen 
 9 witte borstrokken 
 6 witte jakken 
 14 fijtels 
 38 neteldoeksche doeken 
 2 dito met kanten 
 17 witte zakdoeken 
 7 witte boezelaars 
 2 bonte dito 
 4 vriesche dito 
 14 witte zakken 
 22 ondermutzen 
 30 nagtmutzen 
 22 paar boordmouwen 
 eenige strijkbanden 
 28 catoene jakken van differente coleuren 
 2 keurslijven met 2 paar zilvere haaken 
 1 corchet 
 1 hoepelrok 
 1 doos met verscheide lappen 
 1 zijde mantel met bont 
 3 zwarte zijde mantels 
 12 neteldoeksche mutzen met kant 
 1 kante muts met een cordon kant 
 1 paar lubben van cordon kant 
 3 paar lubben 
 3 schoudermantels 
 6 paar handschoenen 
 1 paar fluweele moffen 
 3 paar zwarte moffen 
 1 paar florette handschoenen 
 1 paar witte moffen 
 1 zwarte kante kapje 
 1 floers kapje 
 1 zwarte floersche doek 
 1 zijde dito 
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 1 zwarte fluweele doek met een kant 
 6 paar witte koussen 
 7 waaijers 
 2 zwarte zijde hoedjes 
 49 hembden 
 1 paar zwarte fluweele schoenen 
 1 paar zwarte wolle zatijne dito 
 1 paar gebloemde muilen 
 3 zwarte zijde doeken 
 1 zwarte voorschoot 
 
 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 voords nogh een somma van vijftien honderd Gulds:, behalven vijf 
 honderd Gulds:, die zijn Kind uit de loterij heeft getrokken, welke 
 twee duizend Gulds: de Compart: belooft te betalen, waneer zijn Kind 
 meerderjaarig zal zijn geworden, en nogh daar en boven, al ’t geen 
 van de erfportie van des Kinds Grootmoeder Gijsbertje Elbersham 
 laast Weduwe van Jan Brunissen zal toegewezen worden, en waarvan 
 de kosten inval van procedure bij den Compart: geheel en alleen 
 zullen gedragen worden, des belooft de Compart: ’t Kind te zullen 
 laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en tot 
 zijn mondige dagen te zullen kleden en reden, en verders van ‘t 
 nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen, 
 waar voor hij verbind zijn Persoon en goederen, en stelt tot een 
 speciaal onderpand ¼ part in de koornmolen met ’t huis en zijn 
 toebehoren staande buiten de Smeepoort aan ’t Jufferen pad, en een 
 camp land leggende agter de molen bij de Stads Wijde genaamd 
 ’t Sterrenbosch of Molenkamp. 
 Hier mede waren te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 14 Decemb. 
 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde Jan Gelderman 
 als Volmagtiger van Gijsbert Knipscheer en Geertjen Loogen Ehel:, inge.. 
 volge vertoonde volmagt voor de magistraat dezer Stad den 25 October 1791 
 gepasseert, en verklaarde op d. 12 November 1791 in ’t openbaar te hebben ver.. 
 kogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren, aan en ten 
 behoeven van Stijntjen Drost Dogter van Aart Hendrik Drost en 
 haar Erven, een hof met deszelfs tuinhuisjen daar in gelegen buiten 
 deze Stad in de Smeepoorter touwbaan naast den hof van Jan Gelder.. 
 man ter eene en mevrouw Cramers hof ter andere zijde, doende in 
 verponding zonder stadstuivers f 2-10-: ende zulks voor een somma van zes 
 honderd en eene Gulden, waarvan de Comparant qp bekent voldaan te 
 wezen en daarom geen regt of eigendom daar aan meer te hebben of te 
 behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren, kom.. 
 mervrij, en alle voorpligt de verponding over den jare 1790 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten, en 
 met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum en 5 December 1791. 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
 Hendrik van Veluwen, welke zigh zullende veranderzaten verklaarde 
 in tegenwoordigheid van Zwerus van Veluwen en Hendrik Klaaszen 
 als door de Magistraat aangestelde Voogden, aan zijn vier onmondige 
 Kinderen met naamen Hendrik, Jacob, Bartha, en Aart van Velu.. 
 wen bij wijlen Driesje Hendriks ehelijk verwekt, voor Moeders 
 versterf te bewijzen de navolgende goederen. 
 2 jakjes, 4 rokjes en een schorteldoek. 
 Welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 en nogh aan ieder kind twaalf stuivers, welke hij belooft te betalen, 
 als ’t jongste meerderjarig zal zijn geworden, des beloofde hij dezelve 
 te zullen laten leren wat tot een behoorlijke kostwinning behoort, 
 en tot hunne mondige dagen te zullen kleden en reden, en verders 
 van ’t nodige voorzien, ook alle schulden en lasten van den boedel op 
 zigh te nemen, waar voor hij verbind zijn persoon en goederen. 
 Waar mede waren te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 21 December 
 1791. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Martinius en Moojen Schepenen compareerden Abraham Joorman 
van bezwaar Rubr: de en Marijtje Roest Ehel: welke bekenden wel en deugdig schuldig te 
Merkt Fol. 288fso en wezen aan den Wel Edele Gestrengen Heer Lubbertus Bunskerken 
Hoven voor de groote poort Burgemeester dezer Stad, of deszelfs regt verkrijgende, eene somma 
Fol. 22 van twee honderd Gulds: a 20 st. ’t stuk spruitende uit hoofde van  
 gereede en aan haar Comparanten toegetelde penningen, tot haar genoegen 
 ontfangen en genoten, aanemende dezelve te restitueren over een 
 jaar na dato dezes, met den interest van dien tegens vier Gulds. ten 
 honderd in ’t jaar, en bij prolongatie gelijke interest, zullende zes 
 weeken voor de vervaltijd de opzage moeten geschieden, of ’t capitaal 
 telkens weder voor een jaar geprolongeert gehouden worden, verbin.. 
 dende Comparanten hiervoor haare personen en goederen, en stellen 
 tot een speciaal onderpand. 
 1mo een huis en erve staande op de Vismarkt binnen deze Stad naast 
 de schuur van de Kinderen van Buijtenhuijs, zo als ’t in huur gebruikt 
 word door Maas Jacobzen. 
 en 2e een hof gelegen buiten deze Stad aan Oosten tegensover de 
 helling zo als dezelve door Comparanten zelfs gebruikt word, om daaraan 
 alle schade te kunnen verhalen, met renunciatie van alle exceptien, 
 beneficien en privilegien regtens, in specie die van ongetelde gelden, en 
 zoveel de Vrouwe Comparante aangaat van ’t Senat.Cons. Vell. en de 
 Auth. Cod. si qua mulier, van welken inhoud zij onderrigt is, onder 
 Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 23 December 1791. 
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Jan Huijgen en Gerrit 
 Wolters Diaconnen, Gerrit Hartgerzen en Beeltje Jans Ehel:, en eerstgemelde 
 als Voogd van Evertje en Dirkje Gerrits ( zijnde zijn mede Voogd Rijdert 
 Harmzen absent ) als mede Betje Willems Wede: van Jacob van Beekhuisen 
 voor zigh en voor haar minderjaarige Kinderen met namen Jan, Geertje, 
 Jannetje, Antje, en Hendrik en mede caverende voor haar afwezige Zoon 
 Willem van Beekhuisen, en nogh Dirkje van Beekhuisen te zamen 
 Eigenaaren van ’t natemeldene huis, zijnde gemelde Diaconnen en 
 Voogden respectivelijk geäuthoriseert tot ’t verkopen van ’t aandeel van 
 de Diaconie en minderjaarige Kinderen ingevolge resolutie van de 
 Magistraat dezer Stad d.d. 5 September 1791, publicq te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in volle eigen.. 
 dom overtegeven aan Cornelis Bunschoter en Johanna Elferinks Ehel: 
 en hunne Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen deze 
 Stad agter de Nonnen tusschen de huizen van Arien Hakstein en 
 Jan Peterzen, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 2-13-4, 
 straatgeld 15 st., verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een somma van twee honderd vijf en zeventig Gulds:, waar van 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t voorschreve 
 huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding ror over den jare 1789, straatgeld tot 1º. Maij 1791. en 
 ’t haardstedegeld tot 1º. Julij 1791 daar van aftedoen als erfkoops 
  regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 27 December 1791. 
 
 (loco van Cooth en van Lijnden) 
 Voor Boonen en Martinius \/Schepenen en Rigteren compareerde Arent 
 de Wilde, en heeft o.m.m. pandkering gedaan tegens zodane pijndinge 
 als Mr. E:G: Ardesch als Procurator Fisci dezer Stad den 15 dezer ondernomen 
 heeft op alle de gereede goederen, actien en crediten van Comparant, zigh 
 als Burge pro futuro judicato geconstitueert hebbende voor Jan Han.. 
 nissen wegens zodane arrest, als op den 10eApril 1790 ter instantie van 
 Pand Er: aan de Persoon van Jan Hannissen is gedaan, met meerdere bij de 
 wete van die pijnding vervat, quo relatio, en heeft volgens willekeur 
 geconsigneert 12 H. ponden, en voor schuld en kosten tot Burge 
 gesteld Andreas van Daalen, dewelke praesent zijnde die borgtogt 
 aangenomen heeft, en gestipuleert als regten. 
 Actum den 31 ecember 1791. 
 
 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerde Jacomina Fock Weduwe 
 en wettige Boedelhoudersche van wijlen haar Eheman Hendrik van der Horst, 
 en verklaarde op den 24 September dezes jaars 1791 ( om met 1º.October 1791  
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 te aanvaarden,) in ‘t openbaar in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen en volkomen 
 eigendom overtegeven aan en ten behoeven van Gerrit Gijsbertzen en 
 Aaltje Jans Ehel: ende haare Erven, een huis en erve staande en gelegen 
 binnen deze Stad in de Donkerstraat tusschen de behuizingen van 
 den Mayor de Vries, en den Chijrurgijn Evert Hol, met alle deszelfs 
 regt en geregtigheid, lusten en lasten, die er op zijn mogen, geene van 
 dien uitgezondert, zo en als ’t zelve zij wijlen Hendrik van der Horst 
 en Vrouw zelfs bewoond en gebruikt is, doende dit perceel in de ordinaris 
 jaarlijksche verpondinge zonder stadsstrs: f 3-18-10, en aan straatgeld 
 jaarlijks f 1-:-:, voords haardstedegeld, waak, en pompgeld, en zulks voor 
 een somma van zevenhonderd en vijftig Gulds: vrijgeld, waar van 
 de Comparante ten vollen bekent voldaan en betaalt te wezen, 
 belovende overzulks voorsz: huis en erve te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 
 ordinaris 1790, straatgeld tot 1º. Maij 1791. en haardstedegeld tot ultº. 
 Junij 1791 incluis daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 31 December 1791. 
 
 
 
 Lectum et Recognitum d. 6 Januarij 1792 
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 Voor Scheltinga en Erckelens Schepenen compareerde de Heer 
 Jacob Hartman, welke verklaarde te hebben verkogt, en mids dezen 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan den 
 Heer Jacob Hendrik Johansen. 
 Een obligatie ten lasten van Holland en West Friesland ten comptoire 
 Generaal groot twee honderd ponden staande op naam van C:V:C: 
 gedateert 21e April 1713 Fol. 4777 Nº. 428 geäggr: d. 27 Decemb. 1716 
 Nº. 428 Reg. Fol. 45. 
 Een obligatie als voren groot twee honderd ponden staande op naam 
 van A:B:S: gedateert d. 1e April 1713 Fol. 317 Nº. 26 geäggr. d. 16 Sept. 
 1716 Nº. 26 Reg. Fol. 3. 
 Een obligatie als voren groot twee honderd ponden staande op naam 
 van Anthonij Gijsberts gedateert d. 1e Maart 1712 Fol. 6576 Nº. 709 
 geäggr. d. 24 Junij 1716 Nº. 709 Reg. Fol. 75. 
 Bekennende de Compart: van de koopspenningen voldaan te zijn, en 
 bij dezen daar voor te quiteren, en belovende de gemelde obligatien voor 
 alle namaning en reclame te zullen wagten en waren, waar voor 
 hij verbind zijn Persoon en goederen, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 7 Januarij 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerden Dirk Jacobzen en 
van bezwaar Rubr. Landn: Rijntje Hartgers Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
en Erven etc. Fol. 379fso ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Wouter 
 Janzen en zijne Erven, de somma van vier honderd Gulds: aanne.. 
 mende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie Gulds: van ieder 
 honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, en 
 zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de 
 verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
  goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en hof staande 
 en gelegen in Hierden, aan de weg, tusschen de Bisschop en ’t huis van 
 Jannetje Dirks, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien in specie die van ongetelde  
 gelden, onder Submissie als na regten. Actum d. 7 Januarij 1792. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Jan Gelderman 
 in qualiteit als Volmagtiger van Gijsbert Cnipschaar en Geertjen 
 Logen Ehel:, ingevolge acte van volmagt d.d. 25 October 1791 voor de 
 Magistraat dezer Stad gepasseert, zo als bij lecture derzelver aan ons is 
 gebleken, en verklaarde in een vast en stedigen erfkoop in het openbaar 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transpor.. 
 teren aan en ten behoeven van Teunis Capper ende zijne Erven, 
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 een huis en erve staande binnen deze Stad agter de muur digt bij de Smee.. 
 poorter Brink, zijnde vrij van verponding, dogh bezwaard met het halve  
 straatgeld ad 5 strs:, ende zulks voor een somma van drie honderd en 
 zeven Gulds:, waarvan de Compart: qp bekent voldaan te wezen, en 
 daarom geen regt of eigendom daar aan meer te behouden, belovende 
` overzulks voorsz: perceel en de volgende te wagten en waren kommervrij,en 
 alle voorpligt, het halve straatgeld tot 1e Nov. 1791 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten en met 
 renunciatie van alle exceptien. 
 Aan en ten behoeven van Zwaantjen Pennink, Benjamin Pennink, 
 en Petronella Pennink voor haar en haare Erven een camp zaaijland 
 met houtgewasch buiten deze Stad gelegen in de Zandsteeg naast Loge 
 Priester ter eenre en van de Weduwe Poet ter andere zijde op een 
 verponding zonder stadstrs: f 2-1-8, te zuiveren over 1790, ende zulks 
 voor een somma van negen honderd negen en negentig Gulds. 
 Aan en ten behoeve van Arend de Wilde en Anna Stultink Ehel: 
 ende hare Erven, een camp zaaijland met houtgewasch gelegen buiten 
 deze Stad aan de Lijksteeg agter aan de Zandsteeg uitkomende, op een 
 verponding van f 3-13-:, te zuiveren over 1790, ende zulks voor een 
 somma van een duizend drie honderd en vijf en zeventig Gulds:. 
 Actum den 12 Januarij 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Peter Plancius en 
van bezwaar Rubr. de Geertje van Lingen Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
Hoogstraat Fol. 174 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan André Stolte en 
 Marie Staal Ehel: en hunne Erven, de somma van drie honderd Gulds:, 
 aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ’t eerste zal verschenen zijn 
 heden over een jaar, te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van 
 ieder honderd, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en 
 erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Hoogstraat tusschen 
 de huizen van Gerrit Bensink en Jan Klaver, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten. Actum den 17 Januarij 1792. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden juffrouw Cornelia 
 Apeldoorn en de Heer A: Schilders en Maria Apeldoorn Ehel:, en  
 verklaarden op den 29 October 1791 in ’t openbaar te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven 
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 van Mattheus Huijgen en Jan Huijgen te zaamen voor haar en haare 
 Erven, een schuur zijnde voormaals geweest een huis, staande op de hoek van 
 de Oliestraat aan de Grootepoorter Brink, doende in ord: verponding 
 zonder stadsts: f 2-2-8, ende zulks voor een somma van vierhonderd en 
 tagtig Gulds:, waarvan de Comparanten bekenden voldaan te wezen, en 
 daarom geen regt of eigendom daar aan meer te hebben of te 
 behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te zullen wagten en 
 waren, kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1790, straatgeld 
 tot 1º. Nov: 1791 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 14 Januarij 1792. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Jan Hendrikzen en 
 Teuntje Jacobs Ehel:, Hendrik Hendrikzen en Beertje Corneliszen Ehel:, 
 Claas Gerritzen en Fennetje Hendriks Ehel:, welke verklaarden in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Evert Everzen 
 en Gerritje Hendriks Ehel:, en Hendrik Aalten en Berendje Berens Ehel:, en 
 hunne Erven, een huis en erve staande en gelegen bij ’t Wester Blokhuis 
 tusschen ’t huisje van den Heer Burgemeester Bunskerken en de schuur van 
 Loge Gelderman, doende in ordinaris verponding f 1-1-4, straatgeld 30 strs:, 
 en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van een 
 honderd tagtig Gulds:, waarvan Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende overzulks voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding over den jare 1790, straatgeld tot d. 1 Maij 1791, 
 en ’t haardstedegeld tot d. 1 Julij 1791 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 28 Januarij 1792. 
 
 
 Voor Schot en van Lijnden Schepenen compareerden onze mede Raadsvriend 
 de Heer en Mr. Dirk Boonen en Vrouwe Catharina Cornelia de Graet 
 Echtel:, tutore marito, dewelke in de beste en bestendigste forme 
 regtens hebben geconstitueert en magtig gemaakt, doende zulks kragt 
 dezes, den Heere Joh: Dendoren, om alle haare zaaken in Surinamen 
 waartenemen, en daaromtrent alles te doen en te verrigten, ’t geen de 
 Constituanten zelve praesent zijnde, zouden kunnen, mogen of moeten 
 doen, alles met de magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemnisatie, blijvende de Geconstitueerde verpligt van alles te doen behoorlijk 
 bewijs en reliqua.Actum Harderwijck d. 28 Januarij 1792. 
 
 
Geregistreert ten prothoc. Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Willem Janzen Weduw.. 
van bezwaar Rubr. Ooster.. naar en Boedelhouder van wijlen Petertje Roelofs en zijne Kinderen en Erfge.. 
mehen en Cromme mehen naamen Willem Peterzen en Gerritje Willems Ehel:, Roelof Willems en 
Fol. 127fso en Landerijen Lubbertje Aalts Ehel:, Willem Aaltzen en Grietje Willems Ehel:, Elbert 
in Hierden Fol. 373. Aaltzen en Hijntje Willems Ehel:, welke bekenden wegens opnome en 
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 ter leen ontfange penningen te zamen en een voor allen wel en deugdig 
 schuldig te zijn aan Jan Willems Bluemink de somma van een honderd vijftig 
 Gulds:, aan Jan Arents drie honderd en vijftig Gulds:, en aan H: van Wenum en 
 Hijltje van Beek Ehel:, een honderd Gulds:, dus te zamen de somma van zes 
 honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch, waarvan ’t eerste zal ver.. 
 schenen zijn heden over een jaar te zullen verrenten met vier Gls: van ieder 
 honderd, dogh binnen een maand na de verschijnsdag betalende met drie 
 en een halve Gl:, en zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden in Gulds: of andere specie tot genoegen 
 van Geldgeveren, mids men ’t elkander twee maanden voor de verschijnsdag 
 opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 stellende tot een speciaal onderpand. 
 Drie math hooijland op de Oostermehen op de middelste camp, tusschen de 
 landen van den Heer P:F: van Erckelens en van Hermannus van Kleef. 
 Een math op de lange Elle tusschen de landen van den Heer Burge.. 
 meester H: van Westervelt en van de Diaconie. 
 ½ Math op de Hoge Mehen tusschen de landen van Peter Hop en Rijer 
 Gerritzen den Grooten. 
 5 Schepels zaaijland gelegen in Hierden naast ’t erfje van den Heer 
 H:J: Ardesch en ’t land van Hermannus van Kleef in pagt gebruikt 
 wordende door Dirk Hermannus, om daar aan alle hinder en schade 
 egaal te kunnen verhalen, zonder dat een der Geldschieteren eenige 
 praeferentie voor den andere zal hebben, renuntierende Comparanten 
 van alle exceptien, in specie van ongetelde gelden, de exceptio de duclus 
 vel pluvibus veis debendi, ’t beneficium divisionis, onder Submissie als 
 na regten.Actum den 28 Januarij 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerde Joän van Woensel, 
 en heeft magtig gemaakt, gelijk hij magtig maakt bij dezen, Isaac 
 Lodewijks Junior, specialijk, en omme in zijnen name ter Banco der 
 Stad Amsterdam, te compareren, en aldaar in conformité van de wille.. 
 keure van den Ed. Achtb: Geregte derzelver Stad in dato d. 12 Januarij 1683 
 inne te brengen, en over te leveren de briefjes van afschrijving van zijn 
 Constituants rekeninge, met deszelfs name ondertekent, als mede om 
 resten te vragen, belovende van waarde te houden, en te doen houden, 
 ’t gunt dien aangaande bij den voorsz: zijnen Gemagtigden gedaan zal 
 worden, onder verband als na regten. 
 Actum in Harderwijck den 3 Februarij 1792. 
 
 
 Voor Boonen en van Lijnden Schepenen compareerde de Heer J:C:F: de Vries 
 Secretaris dezer Stad, in qualiteit als Volmagtiger van de Heeren Meindert 
 Wiardi en Jacobus Luberte Augustini, vermogens volmagt voor Burgemeesteren 
 Schepenen en Raaden der Stad Haarlem op den 27 Januarij 1792 gepasseert, 
 volgens den inhoud van welke volmagt gemelde Heeren daar toe gequalificeert waren  
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 door Super Intendanten en Regenten van ’t Nederduitsche Gereformeerde 
 Diaconie en Aalmoeseniers Armenhuis binnen gemelde Stad Haarlen, in 
 welk Godshuis de Persoon van Hendrik Hofstad geälimenteerd word. 
 En nogh als Volmagtiger van Johanna Cornelissen Huijsvrouw van gemelde 
 Hendrik Hofstad, vermogens volmagt voor Burgemeestern en Regeerders 
 der Stad Amsterdam op d. 11 Januarij 1792 gepasseert, welke beide volmag.. 
 ten door ons gezien en gelezen zijn, en verklaarde de Compart: in zijn 
 voorsz: qualiteit te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Jacomina Fok 
 Weduwe Hendrik van der Horst, een huis en erve met de bakkerij, aan 
 gem: Hendrik Hofstad en Vrouw behorende, staande en gelegen binnen 
 deze Stad in de Donkerstraat, tusschen de huizen van de Weduwe van 
 Steven Cirkel, en van Toers Diesbergen, doende in ordinaris verponding 
 f 1-6-4, straatgeld 16 strs: verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor zodanige 
 somma van zeven honderd vijf en twintig Gulds: als Kopersche van meergemelde 
 Hendrik Hofstad en Vrouw competeert, zullende Kopersche die obligatie 
 moeten quiteren, en de vestenis ten prothocolle van bezwaar doen 
 roijeren, en alle agterstallige lasten op dit huis staande, benevens 
 de 50e penning en kosten van transport moeten voldoen, belovende 
 de Compart: qp haar verders te zullen wagten en waren kommervrij, onder 
 verband en Submissie als na regten. Actum den 3 Februarij 1792. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is André Stolte en Roelof Jagers voor ’t erf en sterfhuis van 
 wijlen Vrouwe Eleonora Sophia Marchand Weduwe van wijlen den 
 Heer Averkamp, des beloofde onze mede Raadsvriend de Heer M:S: 
 van Cooth namens zijn Vrouw als Erfgename van gemelde Overledene 
 de voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum d. 7 Februarij 1792. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Willem Jacobzen wonende in Tonsel, gezond van lichaam en verstand, welke 
 verklaarde niet gaarne uit deze wereld te willen scheiden zonder over 
 zijn tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, en daar toe thans overgaande, 
 tot zijn eenige en universele Erfgenaame aantestellen, zulks doende kragt dezes, 
 zijn Zuster Jannetje Jacobzen gehuwd aan Aart Janzen, om na zijn overlijden 
 alle zijne natelatene goederen eeuwig en ervelijk te bezitten zonder iemands 
 bespiering, en indien gemelde zijn Zuster voor de Compart: mogte komen te 
 overlijden Kind of Kinderen nalatende, zo zullen die in haar Moeders plaats 
 succederen. 
 Begerende dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, of zo en als best 
 na regten zal kunnen bestaan. 
 T ‘ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen Harderwijck 
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 den 9 Februarij 1792 was nevens twee cachetten in zwart lak gedrukt getekent 
 M:S: van Cooth. J: Schot. onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 9 Februarij 1792. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Arent Hendrikzen en Jan Hartgerzen voor 
 ’t erf en sterfhuis van Beert Henkesen, des beloofden Hendrik 
 Beenen en Hendrikje Beerds Ehel: Jacob Janzen voor zigh en 
 voor zijn Vrouw Aaltje Beerds, Gerrit Hendrikzen en Evertje Beerds 
 Ehel:, en Jacob Janzen voor zigh en zijn Vrouw Beertje Beerds, 
 Kinderen en Erfgenaamen van voorsz: Overledene hunne Borgen 
 te vrijen en guaranderen als regt is. Actum d. 11 Februarij 1791. 
 
 
Geregistreert ten pro.. Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden Jan 
thocolle van bezwaar Mali en Gesina Huissen Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
Rubr. de Bruggestraat en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn 
Fol. 99 aan Jacomina Fok Weduwe van wijlen Hendrik van der Horst, de 
 somma van drie honderd Gulds:, aannemende dezelve alle jaaren, 
 waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, te zullen 
 verrenten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, en zulks 
 tot de aflossche toe, welke jaarlijksch zal kunnen en moeten ge.. 
 schieden, mids aan een van beide zijden drie maanden voor de 
 verschijnsdag opgezegt werden. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, stellende tot een speciaal onderpand hun huis 
 en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Bruggestraat 
 op de hoek van de Vijhestraat, daar ’t wapen vam Amsterdam uithangt, om 
 daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncie.. 
 rende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten.Actum d. 13 Februarij 1792. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is Z: Buijtenhuijs en Gijsbert Mulder voor ‘t 
 erf en sterfhuis van wijlen Jan Volte en Hendrikje Karssen in 
 leven Ehel:, des beloofden Bartus, Peter, en Jan Gerrit Volte 
 te zamen Kinderen en Erfgenaamen van gemelde Ehelieden haare 
 voorzeide Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 ActumHarderwijck d. 14 Februarij 1792. 
 
 
 Par devant Scheltinga et van Erckelens Echevins sont comparus Jan Blumink 
 en Jan Arendzen, lesqu’elles ont declarés qu’apres le deces de Mademoiselle 
 Alijda Johanna van Westervelt d’Essenburg il n’a point été fait d’inventaire 
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 et qu’elle n’a laissée pour seules et uniques Heritieres que ses deux soeurs 
 Mechtelt van Westervelt d’Essenburg et Fréderica Henrietta van Westervelt 
 d’Essenburg Filles Majeures. 
 Encore est devant nous comparue Mademoiselle Mechtelt van Westervelt 
 d’ Essenburg demeurante en cette ville assistée par son Pêre Monsieur Heribert 
 van Westervelt Seigneur d’Essenburg, laqu’elle a declarée consentir que 
 Mademoiselle Frederica Henrietta van Westervelt sa Soeur touche et 
 recoive sur ses simples quitances les arreages echus et a echeoir 
 de toutes les rentes perpetuelles assignées sur la France dependants 
 de la succession de Mademoiselle Alijda Johanna van Westervelt 
 d’ Essenburg leur Soeur, consistantes en une rente de cent livres dettes 
 de la Guerre, don’t le contract est numeroté 12005, et trois parties 
 d’annuités l’une de cent douze livres dix sols Nº. 8368, la seconde 
 de cent livres Nº. 8369, et la troisième de cent livres Nº. 8370, constituées 
 devant Mr. Regnault Notaire a Paris par contract du 3 Juin 1769, au 
 profit de Aletta Wilhelmina Tulleken Douairière van Someren, 
 du reçu des dites rentes donner decharges valables, substituer, recevoir 
 le remboursement des dites rentes, s’ils etoient offerts, les rendre 
 ceder et transporter, aux prix charges, clauses et conditions, 
 qu’ elle avisera bon être, consentir toutes mentions et cessations 
 d’ arreages, remettre tous titres et pieces, passer et signer toutes 
 quittances, enfin faire du tout comme de choses a elle appartenantes. 
 Nous declarons en outre qu’ il ne reside en cette Ville ni en quatre lieues 
 a la ronde aucun Ministre chargé des affaires de France. ce jour d’hui 
 le 17 Fevrier 1792. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde onze 
 mede Raadsvriend den Heer M:S: van Cooth, in qualiteit als Over Provisor van de 
 Diaconie en Armen Zolder binnen deze Stad, en verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezs den Heer Mr. E:J: Ammen 
 Scholtus des Ampts Ede, om ’t interest van die beide Collegien waartenemen 
 wegens zodanige praetentie, als zij hebben ten lasten van Dominicus 
 Brouwer en Doumana Juliana Brouwer te Elspeet, zo in als buiten 
 regten, en zulks des noods te vervolgen tot de definitive sententie 
 en executie incluis, en verders alles te verrigten wat de nature der 
 zake vereisschen zal, en de Compart: praesent zijnde zelfs zou 
 kunnen mogen of moeten doen, en schoon een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, zo wil de Compart: dezelve mids dezen voor 
 geïnsereert gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum den 20 Februarij 1792. 
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 Voor Scheltinga en Martinius Schepenen compareerde Mevrouw J:A: 
 Wolfsen Douairière van de Heer en Mr. R:C:W: de Wolff van Westerode in leven 
 Burgemeester der Stad Harderwijck en Juffer G: Heurdt, te kennen gevende 
 hoe dat haar respective Broeder en Oom wijlen de Heer en Mr. H:G: Wolfsen 
 Oud Burgemeester der Stad Harderwijck, op Pepersgoed onder Barnevelt 
 thans overleden zijnde, zij wel genegen en voornemens waren ’t lijk ter 
 aarde te bestellen, en begraven laten, zo verklaarden dezelve daar door 
 niet willen gehouden hebben den boedel en nalatenschap van gemelde Heer 
 H:G: Wolfsen te adieren, maar in tegendeel zulks al nog in deliberatie 
 te houden, en dienvolgens zulks alleen te doen ex causa pietatis, 
 verzoekende daar omtrent deze haare protestatie zal mogen strekken 
 voor een acte de non praejudicando quatenus de jure opus, verzoekende 
 hier van acte in forma die deze is om te strekken als na regten. 
 Wijders verklaarden dezelve Comparanten mids dezen te constitueren 
 en magtig te maken de Heer en Mr. F:A: van Vlierden, ten einde om 
 namens haar Comparanten zigh na het sterfhuis te begeven, en al ‘t 
 geene, dat tot bestellinge der begravenis zal nodig oordelen, en zij Compa.. 
 ranten zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit. 
 Actum Harderwijck den 22 Februarij 1792. 
 
 
 Voor Boonen en Martinius Schepenen compareerde Gerrit Kersjes thans 
 alhier praesent te kennen gevende, hoedat hij bij acte van den 20 November 
 1784 voor den Scholtus des Ampts Nijkerk door Lambert Teinissen Persink 
 en Marrietje Gerrits Kersjes in leven Ehel: gepasseert, door dezelve was aange.. 
 stelt tot Executeur en boedelredder van Haarlieder natlatenschap en vermids 
 dezelve Ehelieden thans beide zijn overleden, zo verklaarde de Compart: uit 
 kragt van de clausule van assumptie en surrogatie in die acte van Executeur.. 
 schap met meerderen vermeld, bij dezen te assumeren en surrogeren de 
 Heeren Advocaten H:J: Ardesch en E:G: Ardesch wonende te Harderwijck 
 zampt en een ieder afzonderlijk, ten einde om den boedel en nalatenschap 
 van meergemelde overledene Ehel: te redden en tot liquiditeit te brengen, 
 en zulks met zodane ampele magt als bij meergemelde acte van Execu.. 
 teurschap met meerderen is vermeld, en alzo in dien boedel en nalatenschap 
 alles te doen en laten geschieden, ’t geen Comparant praesent zijnde zou 
 kunnen of moeten doen. 
 Voords verklaarde de Compart: gemelde Heeren Geconstitueerdens mede te 
 authoriseren, qualificeren en magtig te maken, ten einde om al ’t geene 
 aan hem bij de testamentaire dispositie als duk gemelte Lambert Teunissen 
 Persink en Marrietje Gerrits Kersjes Ehel: den 11 Junij 1770 voor den 
 Heer Mr. H:J: Ardesch Scholtus des Ampts Ermelo, en als geäuthori.. 
 seerde van den Heer Landdrost van Veluwe nevens geërfde Gerigtslieden 
 en nader bij testament door Lambert Teunissen Persink alleen voor ‘t 
 Landdrosten Gerigte van ’t Graafschap Berg den 20 Januarij 1792 besloten 
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 gepasseert, mogt zijn vermaakt of gelegateerd, daar omtrent zijn Persoon 
 te repraesenteren, en zijn plaats te vertreden, zijn erfportie te ontfan.. 
 gen en overtenemen, en wijders daar omtrent alles te doen en verrigten 
 ’t geen hij zelfs praesent zijnde zou kunnen of moeten doen, alles 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit,caeterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac neccessariis, onder verband en Submissie 
 als na regten, mids Geconstitueerdens zullen gehouden zijn te doen 
 rekening bewijs en reliqua.Acrum den 23 Februarij 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerde de Heer Doctor 
 Johan Bernardus Heijdendael, en verklaarde in de beste en bestendigste form 
 van regten volmagt te maken de Heeren en Mrs. E:J: en J:F: Ammon, zampt 
 en ieder in ’t bijzonder, ten einde des Comparts: zaaken zo buiten als in 
 regten tam agendo quam defendendo waartenemen, inzonderheid 
 mede die de Compart: is hebbende tegens Dominicus en Doumina Juliana 
 Brouwer, pro se en als Erfgenaamen van wijlenhaar Vader Willem 
 Brouwer tot invordering van een capitaal, in deze en andere zaaken 
 tot de sentientie en executie te procederen, penningen te ontvangen, 
 daarvoor te quiteren, ook tot de roijementen te accorderen, te transigeren 
 te appelleren, of als Geappelleerde te volgen, en alles te doen, dat de 
 nooddruft der zaaken vereisschen zal, en Compart: praesent zijnde zoude 
 kunnen mogen en moeten doen: alles met magt van substitutie, 
 ’t zij van een of meer personen, in ’t geheel of afgezondert tot het 
 een of ander, belofte van ratihabitie en indemniteit, ten dien einde 
 verbinden zijn persoon en goederen als na regten. 
 Actum den 3 Maart 1792. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden onze mede 
 Raadsvriend de Heer Johan Bavius de Vries, en deszelfs drie Zoons de 
 Heeren Mr. J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad, W:H: de Vries Maijor onder 
 zijn Hoogheids Lijf Regiment Orange Friesland, en Mr. C:B: de Vries, 
 zo voor zigh als te zamen de rato caverende voor de Heer en Mevrouw 
 Friderici te Surinamen, te kenne gevende, dat zij als Legatarissen met de 
 Erfgenaamen van wijlen Vrouwe Maria Elisabeth Bachman Weduwe 
 van Steenberch eenig different gehad hebben, over ’t woord revenuen in ‘t  
 testament van wijlen gemelde Vrouwe op den 10 Junij 1789 gepasseert, 
 voorkomende, welke different de Compartn: verklaarden met de gemelde 
 Erfgenaamen in ’t vriendelijke te hebben uit de weg geruimd en wel in  
 dezer voegen. 
 Art. 1. 
 De contante penningen, welke er bij ’t overlijden van wijlen Mevrouw de 
 Weduwe van Steenberch gelegen hebben, als mede de producten der beide 
 Plantagien Alderat en Bodenburg, welke in ’t jaar 1790 zijn ingezamelt 
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 geweest, zullen geheel en al zijn ter dispositie van de Eerfgenaamen. 
  Art.2. 
 De Compartn: zullen betalen de helft in de legaten, collateraal en obligatoire 
 acte ten behoeven van den Heer Mierop met de helft van de interessen van 
 gemelde obligatoire acte van ’t overlijden van gemelde Mevrouw van Steenberch 
 tot den 20 April 1792, bedragende alles te zamen vier en twintig duizend 
 een honderd zeven en veertig Gulds: tien stuivers, zullende ’t overige door 
 de Erfgenaamen moeten voldaan worden, en dit van weerskanten op den 
 tienden Maart 1792 of eerder, in handen van den Heer A: Bachman, 
 als Executeur van ’t gemelde testament. 
 Art.3. 
 De Plantagie Alderat zal ten eersten door de Erfgenaamen, en de 
 Plantagie Bodenburg door de Comparanten worden overgenomen, of 
 wel door derzelver Gemagtigden in Surinamen, zullende de Heer 
 Executeur verzogt worden, om ten eersten na ontfangst van de hier boven 
 gem: penningen de nodige orders naar de Colonie van Surinamen 
 tot die overgeving te willen zenden. 
 Art.4. 
 De producten welke in ’t jaar 1791 zijn ingezamelt, en vervolgens 
 ingezamelt zullen worden op de Plantagie Alderat, zullen aan de 
 Erfgenaamen, en die op de Plantagie Bodenburg zijn ingezamelt en 
 vervolgens ingezamelt zullen worden, aan de Compartn: behoren, en indien 
 voor de overgeving der Plantagien eenige producten verzonden mogten zijn, 
 zal de Executeur aan een iegelijk de zijne, zoals hier voren geconditioneert 
 is, overgeven. 
  Art.5. 
 De wissels, die er getrokken mogten zijn zedert d. 1e Januarij 1792 voor 
 de Plantagie Alderat zullen door de Erfgenaamen, en die voor de Plantagie 
 Bodenburg door de Compartn: betaalt worden, en indien de wissels niet 
 gesepareert mogten zijn, zullen die aan weerzijden half betaald worden, 
 dogh ingeval er eenige wissels mogten getrokken zijn voor agterstalten 
 aan de comptoiren wegens producten door de Erfgenaamen genoten, 
 zullen die door de Erfgenaamen alleen moeten voldaan worden. 
 Art.6. 
 De Compartn: nemen aan de Slaven van de Plantagie Alderat met ordinaire 
 kost, zo als die van de Plantagie Bodenburg genieten, en die Plantagie oplevert, te 
 zullen voorzien, zo lang tot dit door ’t aanplanten van kost op de nieuwe 
 grond in Mattapica, of op eenige andere wijze de Plantagie Alderat van 
 kost kan voorzien worden, doch zullen de Slaven van de Plantagie Alderat 
 de kostgronden op de Plantagie Bodenburg moeten helpen bewerken, 
 zo en als ’t behoort. 
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  Art.7. 
 De Compartn: zullen met de Erfgenaamen gezamenlijk zo spoedig mogelijk 
 kost aanleggen op de nieuwe grond in Mattapica, en dezelve te zamen laten 
 bewerken, zo lang, tot er de nodige kost voor de Slaven van Alberat is. 
  Art 8. 
 De Compartn: nemen aan van deze acte vier copien in behoorlijke order 
 aan de Erfgenaamen te zullen overgeven, tegens uitwisseling van vier 
 copien eener acte door hun in behoorlijke order gepasseert, en mutatis 
 mutandis van deze zelven inhoud, zullende, ingeval de Erfgenaamen 
 zodanige acte niet in behoorlijke oorder overgeven, deze ook van 
 nul en geener waarde zijn. 
  Art.9. 
 Tot nakoming dezes verbinden de Compartn: hunne Personen en goederen 
 onder renunciatie van alle exceptien, te vrede zijnde zigh in den inhoud 
 en nakoming dezes bij den Hove Provinciaal van Gelderland te 
 laten condemneren. 
 Actum den 6 Maart 1792. 
  
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerde onze mede Raads.. 
 vriend den Heer Johan Bavius de Vries, zijnde tot ‘t doen overnemen 
 dezer goederen mede geäuthoriseert door zijn drie praesent zijnde Zoons 
 Mr. J:C:F: de Vries, W:H: de Vries, en Mr. C:B: de Vries voor zover dit legaat 
 hun betreft, welke verklaarde in optima juris forma te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Weledele Gestr: 
 Heer J:F: Friderici, ad interim Gouverneur der Colonie Surinamen, 
 ofte bij deszelfs onverhoopt overlijden dien geenen, welke hij in zijn 
 zaaken zal gesubstitueert hebben, om van de Gemagtigden van den 
 Heer Mr. A: Bachman Executeur van ‘t testament van wijlen Vrouwe 
 Maria Elisabeth Bachman Weduwe van Steenberch overtenemen de 
 Plantagie Bodenburg, gelegen in Mattapica, met alle deszelfs bepotingen, 
 en beplantingen, gebouwen, slaven, gereedschappen, en verdere ap en 
 dependentien, als mede op zijn tijd de helft in de 500 akkers land in 
 Mattapica, verders die Plantagie benevens zijn andere goederen te admi.. 
 nistreren, wissels voor de onkosten te trekken, met een ieder te rekenen 
 en liquideren, tegens onwilligen te procederen, en die procedures tot 
 de finale en definitive sententie en executie incluis te vervolgen, en 
 alles te doen, wat de Comparant praesent zijnde zelfs zoude kunnen 
 mogen of moeten doen, willende, indien er een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, 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. 6 Maart 1792. 
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 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Jacomina Fok Weduwe van Hendrik van der Horst, zijnde gezond van 
 lighaam en verstand, welke verklaarde haar begeerte te zijn, dat bij 
 haar overlijden de portie van haare nalatenschap, welke haar Zuster Aagje 
 Fok Weduwe Manneter zou moeten erven, in plaats van op haar, zal 
 vervallen op haar Zoon Philippus Manneter, denzelve bij deze daar toe 
 instituerende, met uitsluiting van gem: haar Zusters andere Zoon, op  
 conditie, dat hij zijn Moeder Aagje Fok al haar leven lang zal moeten 
 onderhouden, begerende dat deze zal gelden als testament, legaat, 
 codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
  T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 9 Maart 1792. was, nevens tweecachetten in rood lak 
 gedrukt, getekent. J: Moojen Junior.L: Bunskerken. onderstond 
 Geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 9 Maart 
 1792.was getekendJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Boonen en Ardesch Schepenen compareerde de Heer Alexander 
 Schilders, voormaals Weduwnaar van Maria Schomaker, Lieutenant in 
 ’t Regiment van den Generaal Major Graaff van Welderen, te kennen 
 gevende, dat hij Compart: ingevolge huwelijks voorwaarden de dato den 3 
 April 1789 met gez: zijne eerste Ehevrouw Maria Schomaker ( except het 
 huisgerak, zilver, linnen, wullen, bed en beddegoed) op retour van 
 goederen zijn getrouwt, en dat geene testamentaire dispositien door hem 
 Compart: en wijlen zijne Ehevrouw voornoemd, naderhand zijn ge.. 
 maakt, dienvolgens na dode van opgemelte zijne Ehevrouw deszelfs nala.. 
 tenschap, uitgezondert het voorsz: op haare eenige Zuster en univer.. 
 sele Erfgenaame Vrouwe Magdalena Margaretha Schomaker 
 Weduwe wijlen Mr. Nicolaas van Hamel is gedevolveert, voorbehou.. 
 dens egter de tugt van hem Compart: aan dezelve. 
 Dat onder anderen onder die nalatenschap zigh bevinden twee Fransche 
 lijfrente brieven Nº. 5248 en Nº. 1800, staande respective ten lijve van des 
 Comparants eerste Ehevrouw Maria Schomaker en IJda Maria van Hamel, 
 midsgaders Henrietta Bernardina van Hamel, als mede een dito lijfrente 
 brief zo ten lijve van des Comparants overleden eerste Ehevrouw bij magescheid 
 van den 10 December 1789 aan den Compart: en meergem: zijne Ehevrouw uit 
 den boedel van wijlen derzelver Schoonouders en Ouders Mr. Philip Carel 
 Schomaker en IJda Wardenier Ehel:, is toegedeelt geworden. 
 Dat hij Compart: om redenen hem daar toe moverende verklaart die opgem: 
 lijfrente brieven, ingevolge magescheid van den 21 December 1791 met deszelfs 
 Schoonzuster Vrouwe Magdalena Margaretha Schomaker Weduwe van Mr. 
 Nicolaas van Hamel opgerigt in vollen en privativen eigendom aan 
 meergem: zijne Schoonzuster heeft gecedeert en overgegeven, om daar 
 mede te handelen als met haare eigendommelijke goederen, de super 
 stipulando, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 15 Maart 1792. 
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Willempje 
 Harmsen Weduwe van de Craas, welke verklaarde bij dezen te consenteren 
 en bewilligen in zodanig huwelijk, als haar Zoon Dirk van der Craas 
 voornemens is integaan en na kerkenorder te voltrekken met J:E: van 
 den Bergh Weduwe van Hendrik Marrevelt wonende te Amsterdam, 
 ’t zelve met haar ouderlijke approbatie corroborerende, verzoekende, dat 
 dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken ofte 
 zo nodig bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam, of elders daar ‘t 
 vereischt word, mag worden gerespecteert en geconsidereert, als of 
 Comparante in persoon bij de intekening en voiltrekking tegenwoordig 
 ware, belovende ’t zelve van waarde te zullen houden. 
 Actum den 16 Maart 1792. 
 
  
 Voor Scheltinga en Martinius Schepenen compareerden Albertus Huijsman 
 en Hendrika Moll Echtel:, dewelke als mede Erfgenaamen van laatste Comparantes 
 Moeder Maria Elisabeth Viërvant Weduwe Moll te Maaslandsluijs overleden, ver.. 
` klaarden in de bestendigste forma regtens te constitueren en magtig te maken 
 (zulks doende kragt dezes) haaren Broeder den Wel Eerwaarden Heer Evert 
 Moll Predikant te Maaslandsluijs voornoemd. om namens Comparanten 
 gemelde ervenis te adieren, dezelve tot liquiditeit te brengen, de zaaken 
 van dien boedel te reguleren, goederen te verkopen en transporteren, 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, waring te beloven, 
 als ook tegens een ieder zo in als buiten regten te ageren, tot de definitive 
 sententie en executie incluis, en verders te doen, wat de Comparanten 
 praesent zijnde zouden kunnen, mogen en moeten doen, en ofschoon 
 er een ampeler volmagt vereischt wierd, zo willen de Comparanten dezelve 
 mids deze voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie 
 en 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 Maart 1792. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Ebben Dirks en 
van bezwaar Rubr: Vijhestraat Maria Raaijen Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
Fol 65fso penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan de Nederduitsche Gerefor.. 
 meerde Diaconie dezer Stad, de somma van een honderd Gulds: aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie Gulds: waar van ’t eerste 
 zal verschenen zijn heden over een jaar, en zulks tot de aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids aan een van beide zijden drie 
 maanden voor de verschijnsdag de opzage gedaan werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, en 
 tot een speciaal onderpand hun huis staande in de Gevangenstraat, 
 naast ’t huis van Hendrik Assen, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die 
 van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 19 Maart 1792. 
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 Voor Bunskerken en Ardesch Schepenen compareerden Louw Janzen 
 en Hendrikje Hagedoorn Echtelieden, en verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop op heden uit de hand te hebben verkogt en over zulks 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan Mevrouw Antonetta 
 Schrassert Weduwe van den Heer G:A:J: Marklof, ofte hare Erven, haar 
 huis en erve staande binnen deze Stad in de Vrouwenstraat, naast 
 ’t huis van de Weduwe van Heerdt ter eenre, en van Jan Heijmensen 
 ter andere zijde, op een verponding behalven de stadstuijvers f 5-12-2, 
 en straat en pompgeld daar op staande, ende zulks voor een 
 somma van drie duisend zeven honderd Gulds:, daar van de Comparanten 
 bekenden ten vollen voldaan te wezen, belovende overzulks voorsz: 
 perceel te wagten en waren, kommervrij, en alle voorpligt, de verpon.. 
 ding over 1789, haardstdegeld ultº. Junij 1792 zullende verschijnen, nevens 
 ’t straatgeld tot 1º. Novr: 1790 incluis daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is. waar tegen de Vrouwe Kopersche zal profiteren ’t halve jaar 
 huur op Maij aanstaande zullende verschijnen, alles onder verband en 
 Submissie als na regten. Actum den 19 Maart 1792. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck Jan Peter Raaijen en Maria Spilners Ehelieden, dewelke beide 
 gezond zijnde, verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegenheid 
 elkanderen en den een den anderen reciproce te legateren, bezetten 
 en te bemaken ( doende zulks kragt dezes ) het vrugtgebruik van 
 alle des eerst te overlijden gereede en ongereede goederen, thans heb.. 
 bende en toekomende, actien en crediten, niets ter wereld uitgezondert, 
 om bij de langstlevenden van haar beiden derzelver leven lang na tugts 
 regten zonder de minste bespieringe of verhindering van iemand 
 bezeten, genoten en geprofiteerd te worden, latende de tweede 
 Comparante bij voor overlijden den eigendom of proprieteit harer 
 natelatene goederen aan haare Moeder voor deszelfs legitime, 
 zo die haar overleven mogte, begerende zij Comparanten, dat 
 deze dispositie als testament of legaat omni meliori modo zal hebben 
 ’t volkomenste effect van regten. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekent en gezegelt in Harderwijck den 
 29 Maart 1792. was, nevens twee cachetten een in zwart en een in rood lak 
 gedrukt, getekent.M:J: van Cooth.J: Schot.onderstond Geregistreerd 
 in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 29 Maart 1792was 
 getekendJ:C:F: de Vries Secret. 
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 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerden de Heer Pelgrom Ardesch 
 Lt. Colonel ten dienste dezer Lande, en Vrouwe Charlotta van Erckelens 
 Ehel:, en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop op heden te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan J:H: 
 Mantel en Willempje Everts Ehel:, ende haare Erven, een hof met een 
 huisje daar in, gelegen voor in de Nijptang tegenover de Stadsbleek, buiten 
 de Luttekepoort, naast den hof van Gijsbert Mulder ter eenre en de gemeene 
 weg ter andere zijde, doende in verponding behalven de stadstuivers 
 f :-18-: ende zulks voor een somma van vijfhonderd Car: Gulds:, daar 
 van de Comparanten bekenden voldaan te wezen, belovende overzulks 
 voorsz: perceel te wagten en waren, kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding over 1790 incluis daar van aftdoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum den 19 Maart 1792. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Jan Hendrik 
van bezwaar Rubr. Hoven Mantel en Willempje Everts Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
voor de Luttekepoort Fol. 41 en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
 den Wel Ed: HoogGeb: Heer Everard Schedius en Vrouwe Gardina Abigail 
 van Beem Ehel:, en hunne Erven, de somma van drie honderd Gulds: aanne.. 
 mende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden 
 van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, en 
 zulks tot de aflossche toe, welke alle jaaren zan kunnen en moeten geschieden, 
 mids ’t aan een van beide zijden zes maanden voor de verschijnsdag opgezegt 
 werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand hun hof met ’t huisje daar in aangekogt 
 van den Heer Overste Ardesch en Vrouwe Charlotta van Erckelens Ehel: leggende 
 voor in de Nijptang, tegenover de Stadsbleek, naast den hof van Gijsbert 
 Mulder ter eenre, en de gemeene weg ter andere zijde, om daaraan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 29 Maart 1792. 
 
 
Geregistreert ten prothoc. Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerden Peter de Hesse 
van bezwaar Rubr. Hoven en Maria Smeink Ehel: welke bekenden wegens opgenome en ter 
voor de groote poort Fol. 15 leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Jaco.. 
en Rubr. Oostermehen en mina Fok Weduwe van Hendrik van der Horst en haar Erven, de 
Crommemehen Fol. 129 somma van vier honderd Gls: aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met drie en een halve Guld: van ieder honderd 
 waar van ’t eerste zal verschenen zijn heden over een jaar, en 
 zulks tot de volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids aan een van beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag de opzage gedaan werde. 
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 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand hun hof gelegen buiten de Stad voor 
 de grootepoort naast den hof van Rijer den Grooten, en twee math 
 hooijland op de lange elle, naast ’t land van de Weduwe van 
 Peter Hannissen, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuncierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. Actum d. 7 April 1792. 
 
 
 Voor Bunskerken en Ardesch Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Pieter Engelen en Daniel Arendzen voor ‘t 
 erf en sterfhuis van wijlen Helena van Eerde Weduwe Adam van 
 Luijk, des beloofden Gerrit van Luijk, Roelof Arendzen namens 
 zijn Vrouw Jannetje van Luijk, Otje van Luijk, Anna van Luijk, 
 en Arij Bastert Erfgenaamen van gemelde Overledene hunne 
 voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum den 10 April 1792. 
 
 
 Voor Bunskerken en Ardesch Schepenen compareerden Gerrit van 
 Luijk en Geertruij Snel Ehel:, welke verklaarden te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Peter Engelen en Eva Catherina Martens 
 Ehel: en hunne Erven, een hof gelegen buiten de Luttekepoort 
 in de touwbaan naast den hof van de Weduwe Jan van Raalte 
 en die van Rutger van Werven, doende in ordinaris verponding 
 3 st: 8 penn: verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van twee honderd en vijftig Glds: waarvan Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende voorsz: hof te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1790 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum den 10 April 1792. 
 
 
 Voor Bunskerken en Ardesch Schepenen compareerden Gerrit van Luijk en 
 Geertruij Snel Ehel:, welke verklaarden in een vast en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigen.. 
 dom overtegeven aan den Heer Johan Schimmelpenninck Predikant bij de 
 Gereformeerde Gemeente alhier en Vrouwe Johanna Hermina Bouman Ehel: 
 en hunne Erven, een huis met zijn schuur en erve staande en gelegen bij de Lutte.. 
 kepoort tusschen de huizen van H: Verbeek en van Gerritje Wenberg, doende in 
ordinaris 
 verponding f 3-17-6 straatgeld f 1-5, voords met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een somma van agttien honderd Gulds:, waarvanComparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende voorsz: perceel te zullen wagten en waren kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1790, haardstedegeld tot ultº. 
 Junij 1792, en ’t straatgeld tot d. 1 Maij 1792 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 10 April 1792. 
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 Voor Bunskerken en Ardesch Schepenen compareerde Anna van Luijk 
 Weduwe van wijlen H: Fijnvandraat wonende te Amsterdam, dogh thans 
 alhier praesent, welke verklaade te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes haar Broeder Gerrit van Luijk, om de interesse 
 van Comparante als mede Erfgename van wijlen haar Moeder Helena 
 van Eerde Weduwe van Adam van Luijk waartenemen, goederen te ver.. 
 kopen en transporteren, en waring te beloven, penningen te ontfan.. 
 gen, en daar voor te quiteren, met de andere mede Erfgenaamen een 
 erfmagescheid opterigten, tegens onwillige Debiteuren te procederen, 
 en de procedures tot de finale en definitive sententie en executie 
 incluis te vervolgen, en verders alles te doen wat de Comparante 
 zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, 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 11 April 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Ardesch Schepenen compareerden Aart Willemzen 
 en Aaltje Tijmensz Ehel: ter eenre, en Engeltje Everts Weduwe van Cornelis 
 Tijmensen ter andere zijde en verklaarden bij dezen wegens den boedel en 
 nalatenschap van haar Ouders Tijmen Corneliszen en Jannetje Jacobs 
 Ehel: te hebben gemaakt navolgende schikkinge en scheidinge in  
 volgende maniere. 
 Dat de eerste Comparanten verklaarden van bovengemelde boedel geheel 
 en al aftezien en dezelve aan de tweede Comparante overgevende, 
 en cederende, ende zulks in compensatie van de schulden en lasten 
 des boedels, die gemelde Weduwe op zigh genomen heeft, bestaande 
 die goederen in den boedel in de schuit en vischwant, alsmede het 
 huis en erve binnen deze Stad in den Oosterwijk, doende in ordinaris 
 verponding f 1-11-14, ten einde om haar schoonste mede te doen 
 en onder belofte van de eerste Comparanten van op en aanspraak 
 te bevrijden, alles onder belofte van waring als erfmagescheids 
 regt is. Actum den 17 April 1792. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als voor.. 
 vanks regt is, de Heer Mr. Petrus Gijsbrt Wijnstok en Hermannus 
 Lunterbosch voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Vrouwe Anna Kinke 
 (des beloofde de Heer IsaacLohof ) 
 in leven Ehevrouw van den Heer Isaac Lohof \/ als erfgenaam van 
 zijn gemelde Ehvrouw zijn voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. Actum den 18 April 1792. 
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 Voor Schoten Bunskerken Schepenen compareerden Aalt Brouwer 
 en Anna Kappers Ehel:, welke verklaarden bij dezen te consenteren en te 
 bewilligen in zodanig huwelijk, als der Comparanten Dogter genaamd 
 Amarentia Brouwer voornemens is integaan en na Kerkenorder te vol.. 
 trekken met Jan Frederik Contemijn te Amsterdam, ’t zelve met 
 hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit 
 gegeve consent bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken, of zo 
 nodig bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam, of elders, daar ’t gere.. 
 quireerd word, mag worden gerespecteert en geconsidereert, als of de Compa.. 
 ranten in Persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig waren, 
 belovende ’t zelve van waarde te zullen houden. 
 Actum den 19 April 1792. 
 
 
 Compareerden voor Scheltinga en Moojen Schepenen der Stad Harderwijck 
 en als Overweesmeesteren Aaltje Hendriks, welke zigh zullende veran.. 
 derzaten verklaarde in tegenwoordigheid van Cornelis Peterzen en Arien 
 Hakstein als door de Magistraat aangestelde Voogden, aan haar onmon.. 
 dig Kind met name Hendrik, bij wijlen Steven Peterzen ehelijk verwekt, 
 voor Vaders versterf te bewijzen de volgende goederen. 
 1 groene sersie rok 
 1 groene lakensche rok 
 1 blaauwe lakensch kamizool 
 1 blaauwe lakensche broek 
 1 hembdrok met zilvere knoopen 
 1 witte stropdas 
 2 lanfers 
 8 lakens 
 9 hembden 
 3 kussen sloopen 
 1 servet 
 9½ el vlasdoek 
 en een honderd negen en twintig Gulden vijftien strs: aan geld, 
 welk in een kist gesloten, aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Nogh een vierde part in 2 math hooijland genaamd de lange kamp onder Hoop.. 
 huisen gelegen. 
 ¼ in een mudde zaaijland in Hierden genaamd de Bijltjes. 
 ¼ in twee schepels zaaijland in ’t Oude Broek. 
 En heeft ’t onmondige Kind voor zijn portie nogh te praetenderen f 5-:-: 
 in een praetentie groot f 40-:-:. 
 Des beloofde Comparante ’t Kind te zullen laten leren wat tot een behoorlijke 
 kostwinning behoord, en tot zijn mondige dagen te zullen kleden en 
 reden, en verders van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel 
 op zigh te nemen, waar voor zij verbind haar Persoon en goederen. 
 Hier mede waren te vreden de voorñ: Voogden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck den 19 April 
 1792. 
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 Compareerde voor van Erckelens en Moojen Schepenen en als Overweesmees.. 
 teren Teunis Kappers, welke zigh zullende veranderzaten, verklaarde 
 in tegenwoordigheid van Jan Kappers en Gerrit Hartgerzen als door de 
 Magistraat aangestelde Voogden aan zijn onmondig Kind met name 
 Hendrikje bij wijlen Annetje Hartgers ehelijk verwekt voor Moeder 
 versterf te bewijzen de volgende goederen. 
 2 rouw, 2 catoenen, en 1 stoffe jak. 
 2 voorschooten 
 1 rijglijf 
 2 grijze rokken 
 1 bijbel met zilvere krappen 
 1 regenkleed 
 3 hembden 
 1 witte doek 
 1 paar mouwen 
 1 paar witte moffen 
 1 hoed 
 12 mutzen 
 welke aan de Voogden in bewaring zijn gegeven 
 Aan geld f 2-:-:, welke betaald zullen worden, als ’t Kind meerderjarig 
 zal zijn. 
 Des beloofde Compart: zijn 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 noodige voorzien, ook alle lasten 
 van den boedel op zigh te nemen, waar voor hij verbind zijn Persoon 
 en goederen. 
 Hier mede waren te vreden de voornoemde Voogden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck den 24 April 1792. 
 
 
Geregistreerd ten protho.. Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerde Engelen Evers Weduwe van 
colle van bezwaar Rubr. Cornelis Tijmesen, welke bekende wegens opgenome en ter leen ontfange penningen 
klijnen OosterwijkFol. 336 wel en deugdig schuldig te zijn aan den Heer Mr. Petrus Wijnstok en Juffrouw 
 Sara Wijnstok, de somma van drie honderd gulds:, 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 tot de aflossche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van beide  
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar Persoon en goederen, en tot 
 een speciaal onderpand haar huis staande in den Oosterwijk tusschen de 
 huizen van Juffrouw Apeldoorn en van de Weduwe Langenhoven, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten. 
 Actum den 26 April 1792. 
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Geregistreert ten prothocolle Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden Jan IJsebrands 
van bezwaar Rubr. de Hoog.. de Vries en Geertruij Jans Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
straat Fol. 187 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Harmen Tapper en 
 Eva Terlet Ehel: en hunne Erven, de somma van twee honderd Gulds:, aan.. 
 nemende 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 aflossche toe, welke jaarlijksch zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt 
 werde. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand hun huis staande in de Hoogstraat 
 tusschen de huizen van Pieter Engelen en de Weduwe Geertruij Sandbergen, 
 om daan aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten. Actum den 27 April 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerde Marietje Gijsberts Weduwe 
 van wijlen Gijsbert Wouterzen, welke verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Willem Gijsberzen en Beeltje Hartgerzen 
 Ehel: en hunne Erven, een huis en erve staande en gelegen agter de muur 
 bij de Beek, doende in ordinaris verponding f 2-:-: straatgeld f 1-:-: verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van vier honderd 
 Gulds:, waar van Comparante bekend voldaan te zijn, belovende voorsz: 
 perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jare 1790, haardstedegeld tot 1 Julij 1791, en ‘t 
 straatgeld tot d. 1 Maij 1792 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum d. 28 April 1792. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor van Cooth rn Moojen Schepenen compareerden Willem Gijsberzen en 
van bezwaar Rubr. de Beeltje Hartgerzen Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
Wulleweverstraat Fol.224fso ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Evertje en Dirkje 
 Gerrits de somma van drie honderd Gulds:, 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 aflossche toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een 
 van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis staande 
 agter de muur bij de Beek, van de Weduwe Gijsbert Wouterzen 
 aangekogt, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongeteld gelden, 
 onder Submissie als na regten 
 Actum den 28 April 1792. 
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 Voor van Cooth en Ardesch Schepenen compareerde de Heer Isaac 
 Lohof Weduwnaar van Vrouwe Anna Kinké, en verklaarde door ’t laten 
 begraven van zijn gemelde overleden Vrouw niet te willen gehouden zijn 
 ofte geconsidereert te worden deszelfs boedel en nalatenschap te hebben 
 geädieert, of zigh als Erfgenaam te gedragen, maar in tegendeel zulks 
 alleen gedaan te hebben ex causa pietatis, verzoekende hier van acte 
 de non praejudicando quatenus opus.Actum den 24 April 1792. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde de Wel Eerwaarde Heer 
 Samuel Heshusius, voor zigh en als Vader en Voogd van zijn onmondige 
 Dogter Johanna Maria Heshusius, welke verklaarde te Constitueren en 
 magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer Mr. H:A: Rappard, 
 Advocaat voor den Ed. HoveProvinciaal van Gelderland, om des Comparants persoon 
 te repraesenteren in zodanige zaaken, als dezelve te vereffenen heeft met 
 Juffrouw Johanna Catharina Janssen, wegens de boedelscheiding en 
 verkoop der ongereede goederen, door wijlen des Comparants Ehevrouw 
 Johanna Aletta Gijseling nagelaten, des noods alle middelen regtens 
 tegens Haar te gebruiken, en die te vervolgen tot de finale en defini.. 
 tive sententie en executie incluis, ook te mogen appelleren, en daar om.. 
 trent alles te doen, wat 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 geïnsereert gehouden  
 hebben, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten.Actum d. 5 Maij 1792. 
 
 
Geregistreert ten prothoc. Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerde Maria Brands 
van bezwaar Rubr. Vijhestraat Weduwe van Cornelis Verhoef, welke bekende wegens opgenome en ter leen 
Fol. 64 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan haar Kinders Jan 
 Hendrik Scheffer en Aaltje Verhoef Ehel:, de somma van twee honderd Gulds:, 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve 
 Gulden van ieder honderd Gulds:, waar van ’t eerste zal verschijnen heden 
 over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot naarkoming dezes verbind Comparante haar Persoon en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand haar huis en erve staande en gelegen 
 binnen deze Stad naast de Smeepoort, lans de Smeepoorterwal, om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van allle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten. Actum den 9 Maij 1792. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Teunis Peters en Jannetje 
van bezwaar Rubr. Schoe.. Jongetjes Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
makerstraat Fol.258fso penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan ’t Bijlhouwers Gilde 
 binnen deze Stad, een somma van drie honderd Gulds: aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder 
 honderd, waarvan ’t eerste zal verschijnen heden over een jaar, 
 en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis in de Valkstraat, 
 tusschen de huizen van H: van Kleef en J:H: Hullsing, van Peter Stevens  
 aangekogt, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten.Actum d. 5 Maij 1792. 
 
 
 Voor de Vries en Martinius Schepenen compareerden Gesina Scheerman 
 Weduwe van wijlen Claas Schuurman voor zigh en voor haar onmondige 
 Kinderen ingevolge authorisatie van de Magistraat dezer Stad d.d.4 
 Junij 1790 tot ’t verkopen en transporteren dezes gequalificeert, en 
 caverende voor haar Zoon Willem Schuurman, als mede Johanna 
 Schuurman, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan den Heer Johannes Bernar.. 
 dus Heijdendael en Vrouwe Jacoba van Aalst Ehel: en hunne Erven, 
 een huis en erve staande en gelegen op de Smeepoortenbrink, tusschen 
 de schuur van Jan Logen, en de kamer aan ’t gemelde huis behorende, 
 welke Comparanten met de zolder daar boven en kelder daar 
 onder buiten de verkoop en voor zigh blijven behouden, zullende ‘t 
 straatgeld ad f 2-: en van de verponding op ’t huis staande ( bedragende 
 zonder stadsstuivers f 3-14-6 ) f 2-10-: zijn tot lasten van Koperen, verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van zeven honderd 
 Gulds:, waarvan Comparanten bekenden voldaan te zijn, beloven.. 
 de voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt de verponding tot over den jare 1790, haardstedegeld 
 tot 1º. Julij 1791, en ’t straatgeld tot 1º. Maij 1792 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten.  
 Actum d. 10 Maij 1792. 
 
 
 Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerden onze mede 
 Raadsvriend de Heer F: Martinius en J: Gelderman, welke ver.. 
 klaarden te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
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 kragt dezes Hessel Romijn te Barnevelt, om der Comparanten personen 
 voor ieder afzonderlijk te representeren in zodanige zaaken en praetentien, 
 als dezelve hebben ten lasten van Dominicus Brouwer en deszelfs Zuster 
 Doumina Juliana Brouwer, dezelve door alle middelen regtens intevor.. 
 deren, en zulks te vervolgen tot de finale en definitive sententie en 
 executie incluis, en daar omtrent allles te verrigten, wat de Comparanten 
 praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum den 10 Maij 1792. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerde Vrouwe Lucia 
 Gerarda Roos geädsisteerd met haar Man Mr. Jan Carel Smissaert, welke 
  verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt 
 dezes den Heer Johan Hendrik van Goens Generaal Major den dienste 
 dezer Lande, om voor Comparante te ontfangen de helft in een zevende 
 portie van zodanige lijfrenten, als door wijlen den Heer Rijklof 
 Michael van Goens, des Comparantes Grootvader Maternel geconsti.. 
 tueert zijn ten lijve van zijn Kinderen, om onder dezelven en hunne 
 Kinderen bij representatie gemeen gehouden en verdeelt te worden, 
 zo lang een der benoemde lijven zal in leven zijn, en daar omtrent 
 alles te doen, wat Vrouwe Comparante praesent zijnde zelfs zou 
 kunnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na 
 regten.Actum den 12 Maij 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Erckelens Schepenen compareerde Geertruij 
 Park Weduwe van Gerrit van Ittersum, welke verklaarde te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en 
 in vollen eigendom overtegeven aan Hendricus Otten en Grietje Abrams 
 Ehel:, een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de 
 Hoogstraat, tusschen de huizen van de Weduwe Vastenhoud en Dirk 
 Kempers, doende in ordinaris verponding f 5-18-12, straatgeld f 2-:-:, verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van negen honderd 
 vijftig Gulds:, waarvan Comparte: bekende voldaan te zijn, belovende 
 voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding tot over den jare 1790, haardstedegeld tot d. 1 Julij 1791, 
 en ’t straatgeld tot 1 Maij 1792 daar van aftedoen, als erfkoops regt 
 is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 18 Maij 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens en Martinius Schepenen compareerden Hendricus Otten 
van bezwaar Rubr. de en Grietje Abrams Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
HoogstraatFol.177fso ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Gerritje en 
 Geertruij Cirkel, de somma van vijfhonderd Gulds:, aannemende 
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 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, 
 waarvan ’t eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot 
 de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegt werde. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis staande bin.. 
 nen deze Stad in de Hoogstraat, tusschen de huizen van de Weduwe 
 Vastenhoud en Dirk Kempers, om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in 
 specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 18 Maij 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Erckelens en Martinius Schepenen compareerden Hendricus 
van bezwaar Rubr. de Otten en Grietje Abrams Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
Hoogstraat Fol. 177fso en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
 Andries Detfos en Sara Catharina Sluijtman Ehel:, de somma 
 vandrie honderd vijftig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te 
 zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, 
 waarvan ’t eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens 
 tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegt werde, ook zal ’t Comparanten na een voorgemelde tijdige opzage 
 vrijstaan gemelde capitaal op de vervaltijd bij gedeeltens aftelosschen, 
 doch niet minder dan met vijftig Gulds. 
 Hier voor verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, en stellen 
 na de vestenis ten behoeven van Gerritje en Geertruij Cirkel gepasseert, 
 tot een speciaal onderpand hun huis staande binnen deze Stad in de 
 Hoogstraat, tusschen de huizen van de Weduwe Vastenhoud en Dirk 
 Kempers, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten. Actum den 18 Maij 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerde Vrouwe Cornelia Cores Weduwe 
 van wijlen den Heer Abercrombie, welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel:, een huis 
 en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de groote Marktstraat, tusschen 
 de huizen van Evert Hooiberg en Gerrit Martensen, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers f 3-10-2, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een somma van drie honderd negen en zestig Gulds:, waar van Comparante 
 bekendevoldaan te zijn, belovende voorsz: huis te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1790, haardste.. 
 degeld tot den 1e Julij 1791, en ’t straatgeld tot d. 1 Maij 1792 daar van  
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 21 Maij 1792. 



251 
 

ORAH-156  1792 fol.125vso 
 
Geregistreert ten prothoc. Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde Gerritje Coldeweij Huisvrouw 
van bezwaar Rubr. Smee.. van Hermanus Heijmens tot ’t passeren dezes bij absentie van haar Man 
geäuthoriseert 
poorter BrinkFol. 48fso door de Magistraat dezer Stad, ingevolge appointement d.d. 18 Maij 1792, en bekende 
 wel en deugdig schuldig te zijn aan Eijbertus Apeldoorn, de somma van vijf en zeventig 
 Gulds:,welke dezelve nogh van Comparante en haar Man competeert bij slot van 
 rekening na afbetaling van f 105-4-10, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten tegens drie en een halve Gulden van ’t honderd, waarvan ’t eerste zal 
 verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden drie 
 maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparte: haar persoon en goederen, en tot een 
 speciaal onderpand haar kamer aan de Smeepoorter Brink, tusschen de 
 smitswinkel van Cornelis Koning en ’t huis van Jan van Heumen, om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, zullende deze vestenis posterieur  
 zijn aan die van den Heer Burgemeester Bunskerken en Christoffel Leer, 
 renuncierende van alle exceptien, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 23 Maij 1792. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde Gerritje Coldeweij Huisvrouw 
 van Hermanus Heijmens, welke bekende met gemelde haar Man te hebben 
 verkogt op den 8 Februarij dezes jaars, en over zulks voor zigh en bij absentie van 
 haar Man ingevolge authorisatie van de Magistraat dezer Stad d.d. 18 Maij 
 laastleden mede namens hem te transporteren en overtegeven aan Gerrit Willem 
 Wouters, een huis en erve met de schuur daar agter staande binnen deze Stad 
 in de Vijhestraat, tusschen de huizen van Jan van Heumen en Jan Logen, met 
 zijn lusten en lasten, en bezwaard met een verponding van f 2-10-12, en straatgeld 
 f 1-15-:, blijvende Conpare: voor zigh behouden de keuken en kamer boven de 
 keuken aan de Smeepoorter Brink uitkomende, ook zal ’t haar vrijstaan 
 een deur in de keuken te mogen maken aan de zijde van ’t gangetje, ’t welk 
 op den Brink uitkomt, om in hetzelve te kunnen gaan en dat te gebruiken; 
 dogh invalle Compare: de gemelde kamer mogt verkopen zo zal bovengem: Gerrit 
 Willem Wouters of zijn regt verkrijgende de voorkeur tot die koop hebben, ook 
 word dit huis getransporteert voor de helft bezwaard met een losse, waar van de 
 jaaren van redemptie eerst verschenen zullen zijn d. 14 April 1793, zodat, inval 
 Jacobus Kuijpers, of diegeene, welke dat regt van losse mogt verkrijgen, die helft 
 mogt inlosschen, Comparante aan den Koper zal restitueren de helft der koop.. 
 penningen, zonder dat de Koper dieswegens tegens haar eenige verdere actie 
 zal hebben, dogh de jaaren van redemptie geëxpireerd zijnde, zal ’t transport 
 van ’s Herenwegen benevens de 100e penning tot lasten van den Koper zijn, 
 werdende dit huis verkogt voor een somma van negen honderd Gulds: waar 
 van Compare: bekend voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1790, 
 haardstedegeld tot d. 1e Julij 1791, en ’t straatgeld tot d. 1 Maij 1792 daar 
 van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum den 23 Maij 1792. 
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 Voor Schot en Ardesch Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Arent Hendrikzen en Lubbert Brantzen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Elbert Aalten, des beloofden Peter Brantzen namens zijn Vrouw 
 Gerritje Elberzen en Aalt Beerdzen namens zijn Vrouw Aaltje Elberzen, 
 en mede voor hunne twee halve Zusters Hendrikje en Lubbertje Elberzen, 
 zamen Kinderen en Erfgenaamen van voornoemde Overledene hunne 
 voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is.Actum d. 26 Maij 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Martinius Schepenen compareerde Jacob Lodewijk 
 Walter Zoon van wijlen Thomas Jan Walter en Erwarda Leij Ehel: te kennen 
 gevende hoe dat hij van tijd tot tijd zeer veel penningen uit zijn ouderlijken 
 boedel genoten, en door haarlieden voor hem verstrekt zodanig dat hij 
 niet alleen zijn Vaders versterf heeft genoten en daar voor hij verklaart 
 bij dezen ten behoeve van zijnMoeder ten vollen voldaan te zijn, maar 
 ook bij dezen verklaart te desisteren van de hoop van successie in 
 al ’t geen zijne Moeder stervende mogt nalaten, ende zulks ten 
 behoeve van zijn Broeder Hendrik Walter en zijn Zuster Johanna 
 Walter of haarlieder Kinderen, zonder dat de Compart: deswegen 
 nu of in ’t vervolg eenig regt actie of pretentie zo op zijn 
 ouderlijke boedel, als op zijn Broeder en Zuster te reserveren, 
 renuntierende ten dien einde van alle exceptien, hoe ook ge.. 
 naamd deze contarierende, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum d. 15 Maij 1792. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Peter Stevens 
 voor zigh en als Volmagtiger van zijn Vrouw Berendina Arends, ver.. 
 mogens volmagt voor Burgemeesteren, Schepenen en Raad der Stad 
 Deventer op d. 4 Maij 1792 ad hunc actum gepasseert, welke bij ons 
 gezien en gelezen is, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Teunis Peters en Jannetje 
 Jongetjes Ehel:, en hunne Erven, een huis en erve staande en gelegen in de 
 Valkstraat, tusschen de huizen van Hermannus van Kleef en J:H: Hulsing, 
 doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 1-5-: straatgeld f 1-:-:, 
 en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van 
 twee honderd tagtig Gulds:, waar van Compart: bekend voldaan te zijn, 
 belovende ’t voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1790, haardstede.. 
 geld tot d. 1 Julij 1791, en straatgeld tot d. 1 Maij 1792 daar van 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten. 
 Actum den 1 Junij 1792. 
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Gerrit Dokter, welke 
 bekende voor geleverde kruideniers waaren wel en deugdig schuldig te zijn 
 aan Evert van Velthuisen en Brigitta Brinkink Ehel:, de somma van 
 zeven honderd negentig Gulds: vier strs:, tot securiteit van welke som de 
 Compart: verbind zijn Persoon, en na volkome informatie van verwiille.. 
 keurings kragt en werking, verwillekeurd alle zijne gereede goederen 
 actien en crediten, zo hebbende als toekomende, geene van die uitgezondert, 
 om daar aan alle schade en hinder te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien, onder Submisie als na regten. 
 Actum den 6 Junij 1792. 
 
 
  
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde de Heer Hendrik Gerhard 
 Jordens, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, den Heer Willem Adriaan Johannes Elsevier Dom Makelaar te 
 Amsterdam, om voor Compart: te verkopen de volgende obligatien. 
 Een ten lasten de Provintie van Holland en West Friesland ten comptoire 
 Haarlem, ten name van Jurriaan Seijler gedateerd den 2 Augustus 1708 
 Fol. 63 Lit. I Reg. Fol. 696 geäggreëerd 1 Novr. 1708 Nº. 7023 groot g 1000-:-: 
 Een dito ten name en comptoire als voren gedateerd den 3 Novemb. 1704 
 Fol. 275 Lit H Reg. Fol. 523 geäggreëerd 30 April 1705 Nº. 5167 groot f 1000-:-: 
 De gemelde obligatien te transporteren aan de Kopers, de penningen daar 
 voor te ontfangen, en te quiteren, dezelve te wagten en waren, en verders 
 daar omtrent te verrigten, wat de Compart: zelfs praesent zijnde zou 
 kunnen mogen of moeten doen, 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 14 Junij 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerde Lucretia Maria 
 Slotboom Dogter van wijlen Willem Slotboom, onlangs binnen deze Stad 
 overleden voor zigh en mede voor haar Broeder Jan Slotboom en Zusters 
 Johanna en Petronella Slotboom caverende, welke verklaarde tot voorkoming 
 van meerdere kosten, nadien reeds twee pijndingen op den boedel van gem: 
 haar Vader gedaan zijn, dezelve onder beneficie van inventaris te 
 aanvaarden, verzoekende dat dezelve door den Gerigte volgens willekeur 
 mag werden behandelt, en hier van behoorlijke acte aan haar mag worden 
 ter hand gestelt, zijnde zij buiten staat eenig nadeel aan de goederen 
 toetebrengen, of dezelve te verdonkeren, nadien bij de inventarisatie 
 ter instantie van PandEissn: gedaan, zij de goederen buiten haar 
 behering heeft overgegeven, en daar door de borgtogt, welke anders 
 volgens willekeur zou moeten gesteld worden, onnodig word. 
 Actum den 16 Junij 1792. 
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen der Stad Harderwijk loofden 
 en wierden Burgen, als voorvanks regt is, Simon Samuel Levi en 
 Aron Samuels voor het erfhuis van Benjamin Mijer Cohen, des 
 beloofden Jacob Mijer Cohen en Emanuel Mijer Cohen de voorzeide 
 Burgen te vrijen als regt is.Actum Harderwijck den 21 Junij 1792 
 
  
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerde de Heer Abraham 
 Gestel, Roomsch Pastoor binnen deze Stad, welke verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, Pieter 
 Jonkernout wonende te Amsterdam, om voor Compart: te verkopen 
 deszelfs huis staande binnen gemelde Stad Amsterdam in de Goudsbloem.. 
 straat, ’t zelve te transporteren, de penningen daar voor te ontfangen, 
 en te quiteren, waring te beloven, en verders alles te verrigten daar 
 omtrent, wat de Compart: praesent zijnde, zelfs zou kunnen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemni.. 
 teit, onder verband en Submissie als na regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua. Actum den 28 Junij 1792. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 de Heer Jan Harmen Bouwers, gezond van lichaam en verstand, welke 
 naar de Colonie van Surinamen zullende vertrekken, verklaarde bij dezen 
 te stellen tot Voogden over zijn Kind Pieter Albert Gerhardus Bouwers, 
 Riek Willems wonende te Garderen en Steven Bos wonende binnen deze 
 Stad, om gedurende zijn absentie ’t opzigt over gemelde zijn Zoon te 
 hebben, en des Comparts: plaats te bekleden, en ook bij des Comparts: 
 overlijden de behering en administratie ovr zijn Persoon en goederen 
 te houden, tot dat hij zijn mondige jaaren zal bereikt hebben , en  
 zulks te zamen en ieder in ’t bijzonder met zodanige ampele magt, 
 als een Voogd competeert, ook met die van substitutie, assumptie en 
 surrogatie, begerende dat deze zal gelden na zijn dood als testament 
 codicil, of zo als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 10 Julij 1792. was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt tetekentJ:B: de Vries. J:H: van Erckelens.onderstond 
 Geregistreert in ’t Recognoitieboek der Stad Harderwijck d. 10 Julij 
 1792.was getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Juffrouw Helena 
 Apeldoorn, welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en over zulkskragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan haar Zuster Juffrouw 
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 Catharina Apeldoorn Weduwe Eijlard, de helft van een huis staande 
 binnen deze Stad in de Bruggestraat, tusschen de huizen van Hermanus 
 Lunterbosch en Geerlof Gerritzen, doende geheel in ordinaris ver.. 
 ponding zonder stadsstuivers f 2-15-: straatgeld f 1-:-:, verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van drie honderd 
 Gulds:, waar van Comparante bekende voldaan te zijn, belovende 
 ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding tot over den jare 1790, haardstedegeld tot den 1 Julij 
 1791, en ’t straatgeld tot den 1 Maij 1792 daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 21 Julij 1792. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Roelof Arendzen en 
 Jannetjen van Luik Ehel:, Otjen van Luik, Gerrit van Luik en Geertruij 
 Snel Ehel:, en dezelve Gerrit van Luik als Volmagtiger van Anna van Luik, 
 ingevolge acte voor Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harder.. 
 wijck d.d. 11 April 1792, als mede Arien Basterd en Gerritje Timmer, zijnde 
 deze Arien Basterd Zoon van Marten Basterd bij Maria van Luik verwekt, 
 en verklaarden in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar op den 21 
 April 1792 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en trans.. 
 porteren aan en ten behoeven van Wijnik van Dasselaar en Jannetje van 
 der Rijp Ehel: een huis en erve staande in de Schoemakerstraat binnen 
 deze Stad, naast het huis van Rijer den Grooten ter eenre en Willem Zegersen 
 ter andere zijde, doende in verponding behalven de stadstrs: f 4-9-4 straatgeld 
 f 1-10-: en andere lasten daar op staande, ende zulks voor een somma van 
 zeven honderd Car: Gulds:, daar van de Comparanten bekenden voldaan te wezen 
 en daarom geen regt of eigendom daar aan meer te hebben of te behouden 
 belovende overzulks voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij en allle 
 voorpligt de verponding over 1790, straatgeld tot 1e Maij 1792, haardstede.. 
 geld tot ultº. Junij 1792 incluis daar van aftedoen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten, en met renunciatie van 
 alle exceptien. 
 Aan Dries Meintsen en Geertruijd Olthuizen Ehel:, een huis staande in de 
 Hondegatstraat binnen deze Stad naast het huis van Wijnik van Dasselaar 
 ter eenre en Jan Gelderman ter andere zijde, doende in verponding behalven 
 de stadst: f 1-6-12, straatgeld f 1-:-:, ende zulks voor een somma van drie 
 honderd en zeventig Guldens, waar van de Comparanten bekenden 
 voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom daar aan meer 
 te behouden, belovende voorsz: perceel te zullen wagten en waren kommervrij 
 en alle voorpligt de verponding over 1790, straatgeld tot 1e Maij 1792, haardste.. 
 degeld tot ultº. Junij 1792 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien. 
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 Aan Heijmerik Hendriks en Jannetje van der Veen Ehl: een huis 
 staande in de Vullerstraat binnen deze Stad, naast ’t huis van Toon de 
 Beumer ter eenre en de Weduwe Claas Jacobzen ter andere zijde, doende 
 in verponding zonder stadsstrs: f 1-15-2, straatgeld f :-10-: ende zulks voor 
 een somma van tweehonderd twee en tagtig Gulds:, waarvan de Compa.. 
 ranten bekenden voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom 
 daar aan meer te behouden, belovende overzulks voorsz: perceel te 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1790, 
 straatgeld tot 1e Maij 1792, haardstedegeld tot ultº. junij 1792 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na  
 regten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 
 Aan Jan Claver en Johanna Craijenhorst Ehel: een hof gelegen 
 buiten deze Stad aan de Luttekepoort bij de oude molen, met ’t aanschot 
 en boompjes daar op, naast de hof van Hendrik Janzen ter eenre, en 
 de weg op de andere zijde, en agter aan de hof van de Wede: Peter 
 Hannissen, doende in verponding zonder stadst: f 1-:-2, ende 
 zulks voor drie honderd en negentig Gulds:, daarvan de Comparanten 
 bekenden voldaan te wezen, en daarom geen regt of eigendom daar 
 aan meer te behouden, belovende voorsz: perceel te wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1790 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten, en met 
 renunciatie van alle exceptien. 
 
 Aan Peter Geurtsen en Marritje Jans Klok Ehel: een camp zaaijland 
 groot drie schepels, naast Hermannus van Cleef ter eenre, en Arent 
 Kreenen ter ander zijde, en een dito groot twee schepels naast 
 Arent Kreenen ter eenre, en Jan Peterzen ter andere zijde, met ’t houtgewasch 
 daar bij, doende in verponding behalven de stadsst: f :-15-: en f :-5-8, 
 zijnde deze perceelen tiendvrij, ende zulks voor drie honderd en tien Gulds: 
 waar van de Compartn: bekenden voldaan te wezen, en daarom geen regt of 
 eigendom daar aan meer te behouden, belovende overzulks voorsz: te wag.. 
 ten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1790 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 26 Julij 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerden Andries Ruitenberg 
van bezwaar Rubr. de en Geertruij Olthuisen Ehel: welke bekenden wegens opgenome en 
SnijderstraatFol. 159 ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Dirk 
 Penning en Cornelia de Bank Ehel:, en hunne Erven, de somma van drie 
 honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vier Gulds: van ieder honderd, en zulks tot de aflossche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van 
 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
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 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis, staande in de 
 Snijderstraat tusschen de huizen van Wineke van Dasselaar en van 
 Jan Gelderman, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 27 Julij 1792 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Scheltinga en de Vries Schepenen compareerden Hijmerik Hendriks 
van bezwaar Rubr. de en Jannetje van der Veen Ehel: welke bekenden wegens opgenome en 
Schoemakerstraat Fol. ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
259 Arien Basterd en Gerritje Timmer Ehel. de somma van drie honderd 
 Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie 
 en een halve Gulden van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschijnen 
 heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van 
 beide zijden drie maanden voor de vrschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparantn hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis staande binnen 
 deze Stad in de Weverstraat tusschen de huizen van Toon Beumer 
 en van de Weduwe Claas Jacobzen, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 27 Julij 1792. 
 
 
 Voor de Vries en Schot Schepenen compareerden Rikert Jan Appeldoorn en 
 Susanna Anna Bouduinks Ehel: de Vrouw met haar Man geädsisteert, dewelke 
 verklaarden te consenteren, dat door hunnen Gemagtigden den Heer Mr. 
 M:J: Buschman Advocaat wonende te Elburgh ten behoeven van den Heer Jan 
 van de Polder van de Zwaluwenburgh, deszelfs Ehevrouw, en derzelver Erfgenaamen 
 of regt verkrijgende worde verbonden der Comparanten erf onder Doornspijk Buur.. 
 schap Werfhorst kennelijk gelegen, en zulks in specie voor een somma van 
 twee duizend zeven honderd en veertig Car: Guldens ad twintig stuivers ’t stuk, 
 om in geval dat zekere litispendente proceduren thans tusschen de 
 Comparanten en Gerrit Veltkamp voor ’t strafgerigte te Elburg hangende, tot 
 der Comparanten nadeel mogt worden uitgesproken, en voorñ: G. Veltkamp ’t arrest 
 uit hoofde van die proceduren door hem op de penningen bij den Heer van de 
 Polder geschikt tot betaling van den koopschat gedaan, zoude prosequeren, 
 en voorñ. Heer van de Polder hierdoor een dubbele betaling zoude incumberen, 
 als dan aan dit bovengenoemde erf in de Werfhorst te vehalen allen 
 schade en hinder, speciaal zodanige somma als in cas van triomphe door 
 G. Veltkamp van den Heer van de Polder zoude worden afgeëischt, en door hem 
 uit hoofde van het bovengenoemd arrest op de koopspenningen alsdan 
 konde worden gevordert, met de kosten, met dien verstande evenwel dat de 
 Heer van de Polder, nadat aan hem een behoorlijke kennisgeving eener definitive 
 decisive en irreparabele sententie zal zijn gedaan, in cas namentlijk, dat de 
 Comparanten mogten triumpheren, gehouden zal zijn voornoemde verband te 
 laten roijeren. Actum d. 1 Augustus 1792. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Andries Ruitenberg 
 en Geertruij Olthuisen Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transpor.. 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan Jan Hondius, de helft 
 in een huisje, staande binnen deze Stad in de kleine Oosterwijk, agter 
 de pomp, tusschen de hang van den Heer Burgemeester Martinius, en ‘t 
 huisje van de Weduwe Langenhoven, doende geheel in ordinaris verpon.. 
 ding zonder stadsts: f1-1-4, straatgeld 10 st: verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een somma van een honder vijf en twintig Gulds:, waarvan 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over 
 den jare 1790, straatgeld tot d. 1 Maij 1792 en ’t haardstedegeld tot den 
 1 Julij 1792, daar van aftdoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten. Actum den 2 Augustus 1792. 
 
 
 Voor van Erckelens en Schot Schepenen compareerde Lucretia Maria 
 Slotboom Dogter van wijlen Willem Slotboom, voor zigh en mede 
 caverende voor haar Broeder Jan Slotboom, en Zusters Johanna en 
 Petronella Slotboom, welke verklaarde den boedel van wijlen gemelde 
 haar Vader, welke zij op den 16e Junij dezes jaarsch onder beneficie van 
 inventaris hebben aanvaard, vermids haar gebleken is, dat daar aan veel 
 te kort zal komen, te abadoneren, en die nalatenschap te repudieren, 
 zulks doende bij dezen, met verzoek hier van acte in forma te mogen 
 hebben, om te strekken zo en als ’t behoord.Actum d. 6 Augustus 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Gerrit Priester en 
van bezwaar Rubr. de Maria den Beste Ehel:, welke bekenden wegens oopgenome en ter leen 
Marktstraat Fol.313 ontfange penningen, wel en deugdig schuldig te zijn aan Gerrit en 
 Reiniertje Engelen, de somma van tweehonderd Gulds:, aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden 
 van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschijnen heden over een jaar, 
 en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en 
 moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor 
 de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis staande binnen 
 deze Stad in ’t Olijfstraatje naast ’t huis van Rijndert en Lijs 
 Buurman, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 11 Augustus 1792. 
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 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Juffrouw Lucretia Ravensbergh, zijnde haar verstand 
 en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde niet gaarne uit 
 deze wereld te willen schijden, zonder deze haar laatste dispositie 
 gemaakt te hebben, daar toe dan komende, verklaarde zij te revoceren, 
 casseren en te niet te doen, alle haare vorige dispositien, niet  
 willende, dat eenige derzelver de minste kragt zal hebben, 
 maar de inhoud dezes na haar overlijden alleen zal agtervolgd 
 worden. 
 Daar toe dan overgaande verklaarde zij te maken de volgende 
 legaten. 
 Aan de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer Stad een 
 obligatie ten lasten van de Straaten der Stad Harderwijck, groot 
 vijftien honderd Gulds: 
 Aan haar Buurman Albert Claver een obligatie groot een  
 honderd Gulds:, welke zij ten zijnen lasten heeft, met de interessen, 
 die bij haar overlijden daar op onbetaald mogten zijn. 
 Aan haar Dienstmijd Hendrica Carolina Wittelaar een somma 
 van vier honderd Guldens, als mede een bed, peuluw, twee 
 hoofdkussens, beddekleed, twee lakens, twee dekens, en twee sloopen, 
 welke met haar naam zullen gemerkt worden. 
 Aan haar Neef den Heer J: Schot Burgemeester dezer Stad een 
 honderd en vijftig Gulds: tot een gedagtenis. 
 En verklaarde Compare: te stellen tot Erfgenamen van haare ver.. 
 dere nalatenschap, de gezamentlijke Kinderen van wijlen haar Zuster 
 Maria Ravensberg bij wijlen den Heer Willem Planten ehelijk ver.. 
 wekt ieder in een egale portie, of bij vooroverlijden van een of 
 meer der Ouders de wettige Descendenten in der Ouderen plaatze, 
 alleen met deze restrictie, dat de portie van haar neef IJsbrand 
 Planten bij zijn overlijden zal moeten vererven op zijn Zuster 
 of haar wettige Descendenten in der Ouderen plaatze, zodat hij 
 niets meer dan de opkomsten zal kunnen genieten, verzoekende 
 Comparante haar hier na te noemene Executeur Willem Bloemink 
 en bij zijn overlijden deszelfs Vrouw die erfportie onder zijn of  
 haar directie te willen houden, en de jaarlijksche opkomsten 
 aan gemelde haar Neef IJsbrand Planten te willen uitkeren. 
 Verders verzoekt en stelt zij tot Executeurs van deze haare 
 dispositie haar bovengemelde Neef den Heer Willem 
 Bloemink wonende te Amsterdam, den Heer Gerrit van Voorst 
 Oud Burgemeester dezer Stad, en Gerrit van Luijk, met zodanige 
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 ampele magt, als aan Executeurs mag gegeven worden, ook die van 
 assumptie substitutie en surrogatie, aan ieder derzelver voor hunnen 
 moeite toeleggende een honderd en vijf Gulden, uit haren boedel 
 te betalen, bedankende midsdien alle anderen en speciaal alle 
 Weeskameren, dezelve mids dezen salvo respectu excluserende. 
 Verders reserveert Comparte: zigh de magt deze te kunnen veranderen, 
 ook nadere dispositien bij codicil te mogen maken of onderdehand. 
 Begerende dat deze na haar dood zal gelden als testament, legaat, 
 codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenn deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 17 Augustus 1792. was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt, getekendM:S: van Cooth.L: Bunskerken. 
 onderstondgeregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 18 Augustus 1792.was getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor van Cooth en Martinius Schepenen compareerde Hanna 
 Salomons Huisvrouw van David Simon Magnus geässisterd met 
 haar gemelde Man als haaren Momber, wonende binnen deze 
 Stad, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes haar gem: Man David Simon Magnus, om haar 
 regt en interest in den boedel en nalatenschap van wijlen haar Broeder 
 de Heer Zadok Salomons, alomme daar ’t nodig zal zijn, waartenemen 
 te bevorderen, en vervolgen, en deswegen haar Persoon te represen.. 
 teren, voords om van de Heeren Jacob Abraham Levij, David Salo.. 
 mons Junior, en Abraham Isaac Salomons, Executeurs van ‘t 
 testament van wijlen haar Broeder gem: Heer Zadok Salomons, 
 te vragen en vorderen rekening en verandwoording van derzelver 
 gehoudene bewind, directie en administratie, midsgaders van 
 ontfangst en uitgave concernerende gemelde boedel, de rekening 
 wel en in order bevindende te approberen, en anderzints te contra.. 
 diceren, en nadat dezelve van alle debatten en erreuren zal zijn 
 gezuivert, met de mede Erfgenaaamen te procederen tot schifting, 
 scheiding en deling van gemelde boedel, en ’t geen haar mogt 
 competeren of toebedeelt worden, te ontfangen, en naar zigh te 
 nemen, provisionele en finale scheidingen, quitantien, als ander.. 
 zints te tekenen, en passeren, domicilium citandi et executandi 
 te kiezen, en wijders te doen en verrigten, ’t geen zal worden 
 vereischt, en Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen of 
 mogen doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 18 Augustus 1792.  
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 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Har.. 
 derwijck Juffrouw Andrea Schaart, met ons gaande en staande en 
 haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde bij dezen 
 te legateren en bemaken aan den Roeidrager Jan Gelderman met versterf 
 op zijn Zoon Albertus Gelderman, en indien hij voor Comparte: mogt komen 
 te overlijden ten eersten aan zijn Zoon Albertus Gelderman, en 
 mede bij vooroverlijden van hem aan zijn wettige Descendenten in 
 hun Vaders plaatze de volgende ongereede goederen. 
 Een huis en hof met zijn toebehoren zo als ’t zelve thans in pagt 
 bewoond en gebruikt word bij de Weduwe Lambert Jans, een stuk 
 land genaamd den Oort, thans Pagtersche de Weduwe Toon 
 Harmsen, en een camp lands genaamd ’t Campje, thans Pagtersche 
 de Weduwe Lijvert Pengnagel, zijnde alle deze goederen gelegen 
 in ’t Ampt van Heerde Carspel Veessen. 
 Aan haar Mijd Antje Lamberts de somma van vijf honderd Gulds: 
 als mede haar daagsche klederen bestaande in nagtjakken 
 en daagsche rokken. 
 Aan haar Nigten de Dogters van haar oudste Tante Lucia van Eijbergen 
 en de Dogters van haar jongste Tante Francina van Eijbergen twee 
 kerkboeken met goude krappen, twee fijne ringen, en alle de overige 
 klederen van haar Comparante en haar overledene Zuster, als mede 
 ’t linnen dat tot haar beider lijf heeft behoort, ’t welke zij boven haare 
 erfportie voor uit zullen genieten. 
 En begeert Comparante dat ’t overige huislinnen, porcelijn, schilde.. 
 rijen en haar geheele inboedel niet verkogt, maar onder de Kinders 
 van haar Tantes Lucia van Eijbergen en Francina van Eijbergen 
 egaal zullen verdeelt worden, welke zij bij dezen tot haar Erfgenamen 
 institueert alle in gelijk portien. 
 Wijders verklaart Comparante te stellen en nomineren tot Executeur van 
 haar geheele boedel den bovengeñ: Jan Gelderman en bij vooroverlijden 
 deszelfs Zoon Albertus Gelderman, begerende dat die haar een ordentelijke 
 begravenis zal laten aandoen, zoals haar overledene Ouders en Zuster 
 genoten hebben, verders met zodane ampele magt, als aan een Executeur 
 mag gegeven worden, ook die van assumptie substitutie en surrogatie, 
 bedankende midsdien alle anderen en speciaal alle Weeskameren, 
 dezelve mids dezen salvo respectu excluderende. 
 Begerende dat deze na haar dood zal gelden als testament, legaat 
 codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 18 Augustus 1792. was nevens twee cachetten een in 
 zwart en een in rood lag gedrukt, getekent. H: van Westervelt. F: Martinius. 
 onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 20 Augustus 1792. was getekendJ:C:F: de Vries. 
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 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Roelof Arentzen en Gerrit van Luijk voor ‘t 
 erf en sterfhuis van wijlen Juffrouw Hortensia Ravensberg, des beloofde 
 Juffrouw Lucretia Ravensberg voor zigh en caverende voor haar 
 andere mede Erfgenamen, haar voorsz: Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. Actum den 23 Augustus 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens loco Boonen en Moojen Schepenn en als Overwees.. 
van bezwaar Rubr. de meesteren compareerde onze mede Raadsvriend de Heer F: Martinius, 
MarktFol. 286 welke zigh zullende veranderzaten, verklaarde in tegenwoordigheid 
 van de Heer Mr. J:J: Elsevier als door de Magistraat aangestelde Voogd 
 ( zijnde de andere VoogdB: Martinius absent ) aan zijnzeven Kinderen 
 waar onder vijf onmondigen met namen Francois, Hendrica Sara, 
 Petronella, Geertruij, Anna, en Petrus, bij wijlen Juffrouw Geertruij 
 Oosterbaan ehelijk verwekt voor Moeders versterf te bewijzen een 
 Summa van vierduizend twee honderd Gulds: welke betaald zullen 
 worden als ’t jongste meerderjarig zal zijn, zullende de Compart: 
 aan zijn twee meerderjarige Zoons, wanneer zij zulks begeren 
 ieder hun zevende part uitkeren. 
 Des beloofde hij zijn kinderen behoorlijk te zullen opvoeden, en 
 tot hunne mondige dagen te zullen kleden en reden, en van ’t nodige 
 voorzien, ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen, waar voor hij 
 verbind zijn Persoon en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 zijn huis op de Vismarkt staande naast ’t huis van D: Penning, 
 met de schuur daar bij behorende. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 23 Augustus 
 1792. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Gerrit Rijers en Bart Janzen voor ’t erf en sterfhuis 
 van wijlen Willem Janzen Wijnen en Petertje Roelofs in leven Ehel:, 
 des beloofden Roelof Willemszen, Willem Peterzen, Elbert Aalzen, 
 en Willem Aalzen, de drie laatste namens hunne Vrouwen en 
 te zamen caverende voor hunne onmondige Zuster Jannetje 
 Willems Kinderen en Erfgenamen van voorñ: Willem Janzen 
 Wijnen en Petertje Roelofs, hunne voorsz: Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is.Actum den 25 Augustus 1792. 
 
 
Geregistreert ten protho.. Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Cornelis ten Bosch 
colle van bezwaar Rubr. en Hilletje van Essen Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
de Hoogstraat Fol. 175 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan André Stolte 
 en Maria Staals Ehel: en hunne Erven, de somma van twee honderd 
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 vijf en zeventig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te verrenten met 
 drie en een halve Gulden van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal ver.. 
 schijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van 
 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis bij de groote poort 
 daar de smitswinkel in is, tusschen ’t huis van Comparanten en de Weduwe 
 van Aart Mulder, 23/24 gedeelte van de schuur daar tegen over met 
 den Oostal, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten.Actum den 27 Augustus 1792. 
 
 
 Voor van Westervelt en Ardesch Schepenen compareerde de Heer en Mr. 
 Engelbert Georg Ardesh Waardijn van de Provintiale Geldersche Munt 
 alhier, en verklaarde in amplissima ac optima juris forma te 
 constitueren en magtig te maken kragt dezes Johan German 
 Kamerbewaarder van de Muntkamer in s’ Hage, ten einde om namens 
 den Heer Compart: voor H: Ed:Mog:de Heren Raaden en Generaal 
 Meesterd van de Munten der Verenigde Nederlanden te praesteren 
 den eed op de instructie als Waardijn beraamt, en in de ziele van 
 hem Compart: te zweren en te beloven zigh als een goed en getrouw 
 Waardijn te gedragen, voords daaromtrent praestitis praestandis 
 et observatis observandis te doen en laten geschieden ’t geen de 
 Compart: zelfs praesent zijnde zoude kunnen mogen of moeten 
 doen, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, caeterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 1 September 1792. 
 
 
Geregistreert ten protho.. Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Gerrit Beerzen Joosten 
colle van bezwaar Rubr. en Beertje Jans van de Bree Ehel: welke bekenden wegens opgenome en ter 
Smeepoorter BrinkFol. leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan onzen mede 
51fso Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken de somma van drie honderd 
 Gulds, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier 
 Gulds: van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschijnen heden 
 over een jaar, en zulks tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis staande bij de 
 Smeepoort naast ’t huis van de Portier met de schuur daar tegen 
 aan staande, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 31 Augustus 1792. 
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 Voor van Westervelt en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Willem Roest en Jan Huijgen voor ’t erf en 
 sterfhuis van wijlen Philip Ede, des beloofden Reinier Ede, Gerrit 
 Dokter voor zigh en namens zijn Kinders, Jan van Asselt, en Wouter 
 Mekking voor zigh en caverende voor Reiniertje van Asselt en 
 Hendrikje van Asselt te zamen Erfgenamen van wijlen gemelde 
 Philip Ede, hunne voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is.Actum Harderwijck den 3 September 1792. 
 
 
 Voor de Vries en Schot Schepenen compareerden Rikert Jan Appeldoorn 
 en Susanna Anna Boeduinx Ehel: ( de Vrouw tutore marito ) dewelke 
 verklaarden na voorgaande revocatie van alle andere volmagten, in de 
 beste en bestendigste forma regtens te constitueren en volmagtig 
 te maken, doende zulks kragtens en mids dezen den Heer Mr. C:G: van 
 Baerle Advocaat te Elburgh, ten einde om in ’t generaal alle der Compa.. 
 ranten zaaken, zo aan Geconstitueerden nader opgegeven zullen worden, 
 tam activa quam passiva, tam in judicio quam extra judicium, idque 
 contra quoscumque waartenemen, alle termijnen regtens te respicieren, 
 sententien en decreten te aanhoren, de voordelige ter executie te leggen, 
 van de nadelige te appelleren, voords te accorderen, caveren, transigeren, 
 penningen te ontvangen, en voor dezelve te quiteren, en voords alles te 
 doen, en te verrigten, wat de natuur der zaken vereisschen mogt, en 
 ofschoon tot ’t een of ander een nadere of ampeler magt mogt worden 
 gerequireert, zo willen de Comparanten ’t daar voor gehouden hebben, 
 als of dezelve woordelijk in deze ware geïnsereert, alles met magt van 
 substitutie, onder belofte van ratihabitie en goedkeuring, caeterisque cum 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, mids de Geconstitueerde gehou.. 
 den zij van alle zijne verrigtingen te doen behoorlijke rekening bewijs 
 en reliqua. Actum den 5 September 1792. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Lubbertje Jans Weduwe 
 van Lubbert Gerritzen, welke verklaarde bij dezen te cederen, transporteren 
 en overtegeven aan haar Dogter Geertje Lubbers getrouwd met Dirk 
 Hendriks, voor haar Vaders versterf, een kamp zaaijland groot circa zes 
 schepels met zijn houtgewasch, genaamd Kouthoven gelegen in Hierden 
 tusschen ’t land van Arent Hendrikzen, en dat van Cornelis Peterzen, 
 en een math hooijland op de Oostermehen op de dagmaten met ver.. 
 scheide anderen te wandelen gaande, met hare lusten en lasten regt en 
 geregtigheden, belovende Comparanten die goederen te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen. 
 Ook compareerden Dirk Hendriks en Geertje Lubbers Ehel:, welke verklaarden 
 te vrede te zijn met de overgifte van bovengemelde goederen voor haar 
 genoemde Vaders versterf, en verders op den boedel en nalatenschap van 
 meergemelde haar Vader niet meer te pretenderen te hebben, als hebbende 
 hunne portie van ’t gereede mede ontfangen, renuntierende daar van bij 
 deze. 
 Tot nakoming dezes verbinden de Comparanten hunne Personen en goederen, 
 onder renunciatie van alle exceptien, en Submissie als na regten. 
 Actum den 8 September 1792. 
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Geregistreert ten prothocolle Voor van Westervelt en Schot Schepenen compareerden Dirk Hendriks 
van bezwaar Rubr. Lande.. en Geertje Lubbers Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
rijen en erven etc. Fol. ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Hendrik van 
403fso Wenum en Hijltje van Beek Ehel:, de somma van drie honderd Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ’t eerste zal verschijnen 
 heden over een jaar, te zullen verrenten met drie en een halve 
 Gulden van ieder honderd, en zulks tot de aflossche toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van 
 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand een kamp zaaijland groot 
 circa zes schepels met zijn houtgewasch, genaamd Kouthoven gele.. 
 gen in Hierden tusschen de landen van Arent Hendrikzen en  
 van Cornelis Peterzen, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 8 September 1792. 
 
 
 Registrature van een testament op den 8 September 1792. 
 boven aan stond geminuteerd met een zegel van negen guldens was 
 getekend P:A: Cremer Nots: @was getekent dieu. 
 Op den vierden Januarij des jaars seventien honderd negen en zestig des 
 avonds ten zeven uuren, compareerden voor mij P: Aegidius Cremer, Notaris te 
 Amsteldam bij den Edelen Hove van Holland geädmitteerd. 
 De E:E: Philip Eede en Anna van Asselt Echtelieden wonende binnen 
 deze Stad op de Cingel over de Jan Roodenpoorts toren, beide gezond van 
 lichaam en ten vollen bekwaam om over hunne tijdelijke goederen 
 te disponeren, dewelke verklaarde uit overweging van de onze.. 
 kere uure des doods te hebben voorgenomen hun testament te 
 maken in maniere als volgt. 
 Eerst en vooraf herroepen en vernietigen de Comparanten alle testa.. 
 menten, codicillen, en andere actens, eenige kragt van uiterste wille 
 hebbende, die voor dato dezes door hun te zamen, ieder apart, of met en 
 nevens anderen gemaakt of gepasseert mogten zijn, geene uitgezon.. 
 dert, en dus geheel op nieuw bij dezen disponerende, verklaarden 
 zij Testateuren malkanderen over en weer te stellen tot 
 volkomen Erfgenaam of Erfgename in de gantsche nalatenschap, 
 zodanig en ten dien effecte, dat de langstlevende van alle des eerst 
 overledens goederen roerende en onroerende, actien, crediten, en 
 geregtigheden vrijelijk zal mogen verkopen, transporteren, en ook 
 des noods verteren en veralieneren na goedvinden, zonder gehouden 
 te zijn eenige borg of zekerheid te stellen, maar egter met conditie 
 dat als wanneer de Vrienden van de Eerststrevende geen staat of 
 inventaris, cautie of dergelijken van de langstlevende gevordert, men 
 dezelve ongemoeid gedurende deszelfs leven in het bezit als voren 
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 gelaten zullen hebben, dat alsdan in dat geval op de dood van de lagst.. 
 levende der Testateuren, het montant der geheele nalatenschap zal worden 
 geërft en genoten, te weten de eene helft bij de Erfgenamen ab intestato 
 van de Eerstoverledene, en de wederhelft bij de Erfgenamen ab intestato 
 van de Langstlevende der Testateuren, dewelke op dien tijd als Erfgena.. 
 men volgens het versterf regt alhier ter stede gebruikelijk zouden 
 hebben moeten erven, als welke zij Testateuren over en weder daar 
 in substitueren bij dezen, edogh met speciale uitsluitingen van 
 dezulke, die eenige cautie zekerheid, of iets dergelijksch van 
 de Langstlevende gevordert, of dezelve in de vrije behering, transport, 
 of alienatie van eenige goederen verhindert mogten hebben, welkers 
 portie in dat cas zullen of zal accesceren aan die gene, door wien de 
 Langstlevende der Testateuren gedurende deszelfs leven ongemoeid 
 in ’t vredig bezit en genot als voren is gemeld, gelaten zal zijn. 
 Wijders verklaren zij Testateuren de Eersttervende de Langstlevende te 
 noemen en te stellen tot eenige Executeur of Executrice van dit testa.. 
 ment, en Bezorger of Bezorgster van des Eerstoverledene begravenis, 
 gevende daartoe alle vereischte magt en gezag, en indien op ’t afsterven 
 van de Langstlevende, minderjarige mede gesubstitueerde Erfgenamen 
 mogen worden bevonden, daar over verklaren zij Testateuren te stellen 
 tot Voogden en tot Administrateuren van derzelver goederen te committeren, 
 zodanige Personen, als door de Ouders of over de ouderlijke goederen tot Voog.. 
 den gesteld bevonden zullen worden, gevende ten dien einde aan dezelven 
 zodanige magt en qualiteit, als daar toe behoort en gegeven kan worden, 
 ook die van assumptie en surrogatie in allen voorvallen tot den uiteinde 
 der commissie toe, alles en in allen gevallen met uitsluiting en bedanking 
 van de Edele Achtb: Heeren Weesmeesteren dezer Stad en ander plaatzen 
 daar het strefhuis van de langstlevende der Testateuren zal vallen, goederen  
 gelegen, en minderjarigen Erfgenamen wonende mogten wezen. 
 Het geen voorschreven staat verklaarden zij Testateuren, nadat het aan 
 haar door mij Notaris duidelijk was voorgelezen, te wezen hunlieder 
 en elks testament, begerende dat hetzelve zo wel ter eerster als ter 
 laatster dood, zal worden agtervolgt en nagekomen, hetzij als een 
 volkomen testament, ten minsten als codicille of zo het ander.. 
 zints best na regten zal kunnen bestaan. 
 Gepasseert in Amsteldam ten huize van mij Notaris ter praesentie 
 van Gerrit Hafkamp en Barent Vos als Getuigen onderstond 
 Zuod Attestor was getekent P:A: Cremer Nots: lager was op ‘t transfix 
 gedrukt een cachet in zwart lak. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer 
 G:S: Lindesaij en Vrouwe W:S: Abercrombie Ehel:, welke bekenden in een 
 vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cederen transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Albert Melo en Maria van der Rijp Ehel: een huis en erve met een 
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 schuur daar agter, staande en gelegen binnen deze Stad in de Hoog.. 
 straat tusschen de schuur van Jacob Everzen Mulder en de plaats 
 van Harmen Tapper, doende dit perceel in ordinaris jaarlijksche ver.. 
 ponding zonder stadsstuivers f 2-17-8, en straatgeld f 2-:-: voords met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van agt honderd 
 en zeven en vijftig Gulds:, waar van Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1790, 
 haardstedegeld tot 1º. Julij 1792, en ’t straatgeld tot 1º. Maij 1792 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 13 September 1792. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 de Heer Mr. Pieter Johannes Heijblom wonende binnen deze Stad en 
 aan ons bekend, zijnde met ons gaande en staande, en zijn verstand 
 en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde te revoceren, casseren 
 en te niet te doen alle zodanige dispositien, als hij tevoren mogt 
 hebben opgerigt en gepasseerd, niet willende, dat eenige derzelver de 
 minste kragt grijpen, nogh effectsorteren zal, maar dat de inhoud 
 dezes na zijn overlijden alleen zal agtervolgt worden. 
 En dus komende ter nieuwer dispositie verklaart de Heer Comparant bij 
 dezen te institueren tot zijn eenige en universele Erfgenaam over  
 alle zijne natelatene goederen, niets uitgezondert, zijn behuwd of 
 Stedevader den Heer Samuel Gideon Wobma, Burgemeester der Stad 
 Gouda, om dezelve na zijn dood zonder iemands tegenzeggen te 
 aanvaarden, hebben, en bezitten, met uitsluiting van alle anderen. 
 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 Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck d. 19 September 1792was nevens twee cachetten in rood 
 lak gedrukt, getekent.J:B: de Vries.L: Bunskerken.onderstond 
 geregistreert in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 19 September 
 1792.was getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen comporeerde Teuntje 
van bezwaar Rubr.Vijhe.. Spittael Weduwe Gerrit Priester, welke verklaarde te cederen transpor.. 
straat Fol. 70fso teren, en in vollen eigendom overtegeven aan haar Zoon Peter 
 Priester een huis en erve staande binnen deze Stad in de Gevangen.. 
 straat met de schuur, naast ’t huis van Peter de Hesse, met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheden, waarvoor gemelde Peter Priester 
 en Geertruij Haverkamp Ehel: mede praesent aannemen haar 
 genoemde Moeder tot haar dood toe vrij woning kost en drank te 
 zullen geven, en na haar overlijden een ordentelijke begravenis te 
 zullen aandoen, en behalven een honderd en vijftig Gulds: ten 
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 behoeven van hun Broeder Gerrit Priester in ’t gemelde huis gevestigt, 
 nogh aannemen, aan hem te voldoen vijftig Gulds:, dus te zamen f 200-:, 
 waar voor dit huis zal verbonden blijven, zullende inval van restitutie of 
 wedereisching ’t zelve drie maanden voor de vervaltijd moeten opgezegt worden, 
 welke vervaltijd jaarlijksch zal gerekent worden te zijn den 19 September. 
 Nogh compareerde Gerrit Priester, welke verklaarde met deze schikking 
 tusschen zijn Moeder en Broeder volkomen te vreden te zijn. 
 En verklaarden Comparanten te zamen te renuntieren van alle 
 exceptien, welke hun enigzints te pas zouden kunnen komen, 
 onder verband van hunne Personen en goederen, en Submissie als 
 na regten. Actum den 19 September 1792. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Johan Frans 
 Mulder wonende alhier, welke verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer Frederik Schenck, 
 Advocaat te Darmstad, om van des Comparants Voogd Jacob Wilhelm 
 Kehl wonende te Massenheim aftevorderen rekening en verandwoording 
 wegens zijn gehoude voogdijschap, dezelve in order bevindende het saldo 
 van penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, ook behoorlijke acquit 
 en decharge te geven, en anders tegens denzelven alle middelen regtens 
 te gebruiken, en die te vervolgen tot de finale en definitive sententie 
 en executie incluis, en vervolgens den Compart: vrijtemaken van ‘t 
 lijfeigenschap en den militairen dienst, de nodige betalingen te doen,  
 en ’t overschot aan hem overtemaken, en verders alles te verrigten 
 wat de Compart: praesent zijnde zelfs zou kunnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem.. 
 niteit, onder verband en Submissie als na regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua. Actum den 21 September 1792. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Cornelis 
 van Essen en Anna Gruebelaar Ehel:, welke verklaarden te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, Jan Dirk Koenen wonende 
 te Amsterdam, om alle hunne zaaken waartenemen, met een ieder te 
 rekenen en liquideren, rekening wel bevindende te approberen, anders 
 die te debatteren, huizen en andere goederen te verhuren, de huurceelen te 
 tekenen, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, alle praetentien 
 intevorderen, alle termijnen regtens te observeren tot de finale en defini.. 
 tive sententie en executie incluis, ook te mogen accorderen, compro.. 
 mitteren, en transigeren, en in alles zo in als buiten regten te doen en 
 te verrigten, wat de Comparanten praesent zijnde zelfs zouden kunnen 
 mogen of moeten doen, en schoon een ampeler volmagt vereischt mogt 
 worden, zo willen de Comparanten 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 den 22 September 1792. 
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 Voor Moojen en Bunskerken Schepenenen als Overweesmeesteren 
 compareerde Lambert Bot, welke zigh zullende veranderzaten, verklaarde 
 in tegenwoordigheid van Barent Gijsberzen en Willem Bot, als door 
 de Magistraat aangestelde Voogden, aan zijn onmondige Zoon Leendert 
 Bot, bij wijlen Marrietje Pasman ehelijk verwekt voor Moeders versterf 
 te bewijzen een Gulden, welke hij betalen zal, als ’t Kind meerderjarig 
 zal zijn, ook beloofde hij dezelve behoorlijk te zullen opvoeden, en tot 
 zijn mondige dagen te zullen kleden en reden, en van ’t nodige voorzien, 
 ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck den 2 October 1792. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen en als Overweesmeesteren compa.. 
 reerde Neeltje Jans, welke zigh zullende veranderzaten verklaarde in 
 tegenwoordigheid van Jacob Kroesen, als door de Magistraat aangestelde 
 Voogd ( zijnde de andere Voogd Willem Post absent ) aan haar onmondige 
 Kinderen met naamen Gerrit en Jan de Post bij wijlen Harmen 
 Gerritzen de Post ehelijk verwekt voor Vaders versterf te bewijzen 
 ieder twee Gulden, welke zij betalen zal, als ’t jongste meerderjarig zal 
 zijn, ook beloofde zij dezelve behoorlijk te zullen opvoeden, en tot 
 hunne mondige dagen te zullen kleden en reden, en van ’t nodige voorzien, 
 en alle lasten van den boedel op zigh te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck den 2 October 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten en Tetje 
 de Vries Ehel: tut: marito, Peter Volten en Lubbertje Veldkamp Ehel: 
 tut: marito, en Jan Gerrit Volten, die mede de rato caverende voor zijn absente 
 Vrouw Geertruij Veldkamp, te zamen Kinderen en Erfgenamen van wijlen 
 Jan Volten en Hendrikje Karssen in leven Ehel:, dewelke verklaarden 
 op den 30 Junij 1792 ( om met 1º. Maij 1793 te aanvaarden ) in een vast en 
 stedigen erfkoop in ’t openbaar te hebben verkogt, en kragt dezes te 
 cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 behoeven van Hessel Brouwer en Catharina Gooswilligers Ehel: ende 
 haar Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad 
 in de Wulleweverstraat op den hoek van ’t Vleeschhouwers steegje, en 
 naast ’t huis van Jan van Luijk, met alle deszelfs regten en geregtigheden 
 lusten en lasten, die er op zijn mogen geene van dien uitgezondert, zo en 
 als ’t zelve bij Dries Jakken in huur bewoond en gebruikt word, doende 
 dit perceel in ordins: jaarlijksche verponding in drie posten zonder 
 stadsstuivers f 7-4-8, en aan straatgeld jaarlijksch f 2-:-: voords haardstede.. 
 geld, waak en pompgeld, en zulks voor een somma van elfhonderd twee 



270 
 

ORAH-156  1792 fol.135 
 
 en negentig Gulds: vrijgeld, waarvan de Comparanten bekenden voldaan en 
 betaald te zijn, belovende overzulks voorsz: huis en erve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, ’t zelve 
 te zuiveren van de verponding ords: 1790, straatgeld tot 1º. Maij en haardstede 
 geld tot ultº. junij 1792 incluis, waar tegens de huur van dat lopende huur 
 jaar op 1º. Maij 1793 te verschijnen ad f 60, ten profijte van Koperen zijn zal, 
 alles verder zo als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 3 October 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Peter Volten en Lubbertjen 
 Veldkamp Ehel: tut:marito, en Jan Gerrit Volten, die mede de rato caverende 
 voor zijn absente Vrouw Geertruij Veldkamp te zamen Kinderen en Erfge.. 
 namen van wijlen Jan Volten en Hendrikje Karssen in leven Ehel:, 
 dewelke verklaarden op den 30 Junij 1792 om met 1º. Maij 1793 te aanvaar.. 
 den in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar te hebben verkogt, 
 en kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten behoeven van Bartus Volten en Tetje de Vries Ehel: ende 
 harer Erven, twee derde parten in een huis ( waar van Koperen zelfs 
 ’t overig een derde part wegens Ouders versterf toekomt ), staande binnen 
 deze Stad in den Oosterwijk, tusschen de behuizingen van de Kinderen van 
 Dirk Karssen, en verkoperen zelfs met alle deszelfs regt en geregtigheden 
 lusten en lasten die er op zijn mogen, geene van dien uitgezondert, zo 
 en als ’t zelve bij Arent Karssen in huur bewoond en gebruikt word, doende 
 dit geheele perceel in ords: jaarlijksche verponding zonder stadsstrs: 
 f 2-2-8 en aan straatgeld jaarlijksch geheel f :-15 st: voords haardstedegeld, 
 waak en pompgeld, en zulks voor een somma van vijfhonderd en zeventig 
 Gulds: tegens ’t geheel, dus voor twee derde parten driehonderd en tagtig 
 Gulds: vrijgeld, daar van de Compartn: bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende overzulks voorsz: perceel te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt daar van af te doen, ’t zelve te zuiveren van de verpondingen 
 over den jare ords: 1790, straatgeld tot 1º. Maij, en haardstedegeld tot ultº. Junij 
 1792 incluis, waartegens de huur van dit lopende huurjaar, te verschijnen 
 op 1º. Maij 1793 zijnde f 46-:, ten profijte van Koperen zijn zal, alles verders 
 zoals erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 3 October 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Bunskerken en Ardesch Schepenen compareerden Hessel Brouwer 
van bezwaar Rubr. de en Catharina van Gooswilligers Ehel:, dewelke bekenden wegens ter leen 
WulleweverstraatFol.228 ontfange penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan Hendrik 
 Janzen Adelerhof en Lijsbet Bleumings Ehel: ende harer Erven een 
 summa van agthonderd Carolij Guldens ad 20 st: ’t stuk, om jaarlijksch 
 te zullen verrenten met vier gelijke Gulds: van ’t honderd, dogh op den 
 verschijnsdag van ieder jaar, waar van heden over een jaar de eerste zijn 
 zal, de rente betalende, zullen alsdan met drie gulden en tien stuivers: 
 van ieder honderd kunnen voldoen, en daar in continueren tot de aflossche 
 van dit capitaal toe, die alle jaar zal kunnen en mogen geschieden, 
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 mids malkanderen of van een van beide zijden een half jaar voor den 
 verschijnsdag, daar van behoorlijke opzage worde gedaan. 
 Tot securiteit van dit voorsz: capitaal, rente en kosten, stelden Comparanten 
 tot een speciaal onderpand haar huis en erve staande en gelegen binnen 
 deze Stad in de Wulleweverstraat op den hoek van ’t Vleesschhouwers steegje, 
 zo en als ’t zelve bij Dries Jakken in huur bewoond en gebruikt word, 
 en op den 30 Junij 1792 van de Erfgenamen van wijlen Jan Volten 
 hebben aangekogt en verders tot een generale waarschap hare 
 Personen en gereede goederen ter bedwang en submissie als na regten, 
 met renuntiatie van alle exceptien deze contrarierende, in specie 
 die van ongetelde gelden. Actum den 3 October 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten 
 en Tetje de Vries Ehel: tut: marito, Peter Volten en Lubbertje Veldkamp 
 Ehel: tut: marito, en Jan Gerrit Volten, die mede de rato caverende voor 
 zijn absente Vrouw Geertruij Veldkamp, te zamen Kinderen en Erfgena.. 
 men van wijlen Jan Volgen en Hendrikje Karssen in leven Ehl:, dewelke 
 verklaarden op den 30 Junij 1792 ( om met 1º. Maij 1793 te aanvaarden ) 
 in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar te hebben verkogt, en 
 kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Geertruij Evertze Slors ende haare Erven, een huis 
 staande binnen deze Stad in den Oosterwijk, tusschen de behuizingen 
 van wijlen Burgs. Apeldoorn Erfgenamen en Claas Corneiszen, met alle 
 deszelfs regt en geregtigheid lusten en lasten, die er op zijn mogen, geene 
 van die uitgezondert, zo en als ’t zelve bij Kars Zegerzen Karssen in 
 huur bewoond en gebruikt word, zijnde dit huis voor zo ver men heeft 
 kunnen ontdekken vrij in verponding, edogh zo in vervolg deswegen zigh 
 nogh iets mogte komen optedoen, dat egter niet aparent is, komt en 
 blijft zulks tot lasten van dit perceel en koperschen, doet aan straatgeld 
 jaarlijksch 15 strs: voords haardstedegeld waak en pompgeld, en zulks voor een 
 somma van tweehonderd en agttien Gulds: vrijgeld, daar van de Compa.. 
 ranten bekenden voldaan en betaald te wezen, belovende overzulks 
 voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij en alle voorpigt daar 
 van aftedoen, ’t straatgeld te zuiveren tot 1º. Maij en haardstedegeld tot 
 ultº. Junij 1792 incluis, waar tegens de huur van dit lopende huurjaar 
 te verschijnen op 1º. Maij 1793 ad f 20-: ten profijte van Kopersche zijn zal, 
 alles verders zo als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum d. 3 October 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Bartus Volten en Tetjen de Vries 
 Ehel: tut: marito, Peter Volten en Lubbertjen Veldkamp Ehel: tut: marito, en Jan Gerrit 
 Volten, die mede de rato caverende voor zijn absente Vrouw Geertruij Veldkamp te 
 zamen Kinderen en Erfgenamen van wijlen Jan Volten en Hendrikje Karssen 
 in leven Ehel: dewelke verklaarden op den 30 Junij 1792 ( om met 1º. Maij 1793 te 
 aanvaarden ) in een vast en stedigen erfkoop in ’t openbaar te hebben verkogt, 
 en kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten behoeven van Geertruij Everzen Slors, ende hare Erven een huis 
 staande binnen deze Stad in den Oosterwijck tusschen de behuizingen van 
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 Eijbert Schuurman, en dat van Verkooperen zelfs, met alle deszelfs regt en gereg.. 
 tigheid lusten en lasten die er op zijn mogen, geene van dien uitgezondert, zo 
 en als ’t zelve bij Dirk Janzen in huur bewoond en gebruikt word, doende 
 dit perceel in ordinaris jaarlijksche verponding zonder stadsstuis: f 1-11-14 
 en aan straatgeld jaarlijksch f :-15st: voords haardstedegeld, waak en pompgeld, 
 em zulks voor een somma van driehonderd en tagtig Gulds: vrijgeld, daar van 
 de Comparanten bekenden voldaan en betaald te zijn, belovende overzulks 
 voorsz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 daar van aftedoen, ’t zelve te zuiveren van de verponding over den 
 jare ords: 1790, straatgeld tot 1º. Maij en haardstedegeld tot ultº. Junij 1792 
 incluis, waartegens de huur van dit lopende huurjaar te verschijnen op 1º. Maij 
 1793 zijnde f 30-:, ten profijte van Kopersche zijn zal, alles verders zo als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 3 October 1792. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden de Her Reijnier Ede, 
 Willem Roest als Volmagtiger van Wouter Mekking en Willemijntje van Asselt 
 Ehel:en van Rijntje van Asselt en Hendrikje van Asselt, vermogens volmagt 
 voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam op den 26 Augustus 
 1792 gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, Jan van Asselt, Gerrit 
 Docter, en nogh bovengemelde Willem Roest in qualiteit als Voogd, nevens 
 gem: Wouter Mekking aangestld over de vier minderjarige Kinderen van gemelde 
 Gerrit Docter met naamen Hendrikje, Willem, Willemijntje en Teunis 
 Docter, bij wijlen Anna van Asselt ehelijk verwekt, zijnde zij te zamen 
 Erfgenamen van wijlen Philip Ede en Anna van Asselt in leven Ehel:, 
 welke verklaarden van den nagelaten boedel en nalatenschap een wettig 
 en onverbrekelijk magescheid te hebben opgerigt, welke namens de 
 minderjarigen bij de Magistraat dezer Stad is geäpprobeert, en zulks op de 
 volgende wijze. 
 Eerstelijk zijn aan Reinier Ede toebedeelt. 
 Een obligatie staande ten name van Jan Geelvink ten lastn van 
 Holland en Wwest Friesland ten comptoire de Stad Amsterdam, gedateerd 
 1 Maart 1754 La C.fol. 364 fso Nº. 4214 geäggr. 17 Octob. 1754 Nº.43415 Reg.fol. 
 3880 groot in capitaal f 1000-:-: 
 Een obligatie ten namen van Jan Geelvink ten lasten van Holland en 
 West Friesland ten comptoire Amsterdam gedateerd d.. 1 Maij 1754 La E. 
 fol. 283 Nº. 3140, geäggr. 5 Sept: 1754 Nº. 402215 Reg. fol. 3699 groot f 1000-:-: 
 Een obligatie staande ten name van Jan Geelvink ten lasten van Holland 
 en West Friesland ten comptoire Amsterdam getrokken uit de loterij van 
 8 mill Guldens geärrest den 4 Octob. 1752, en gedateerd den 1 Maart 1753 
 fol. 49fso Nº. 585 geäggr. 9 Nov. 1753 Nº. 585 Registr. fol 44 groot f 500-:-: 
 Een obligatie ten name Vrouwe Elisabeth Johanna Kool ten lasten van 
 Holland en West Friesland ten comptoire Amsterdam gedateerd 1 Maij 
 1754 Litt. E. fo. 393 Nº. 4455 geäggr. 5 Sept. 1754 Nº. 41529 Reg. fol. 3773 
 groot f 1000-:-: 
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 Drie obligatien zijnde duplicaten ten lasten de Oostindische Comp. ter 
 Kamer Enckhuisen ten name van Philip Ede gedat. 10 Januarij 1783 
 Nº. 1069,1070 en 1071 rentende 3 prct. in banco zijnde ieder groot 
 Bco. f 1000-:-: 
 Twee obligatien op de Deensche tollen ten comptoire Jacob Dull en Zoonen 
 in blanco gedat. d. 1 Januarij 1791 Nº. 513 M, en 255 M. a 4 prct. ieder groot 
 f 1000-:-: 
 Een obligatie op Rusland ten comptoire van Hope en Co. in blanco gedat. 
 1 Sept. 1789 La. M.M. nº. 17538 a 5 prct. groot f 1000-:-: 
 Een dertig jarige renten ten lasten Holland en West Friesland ten comptoire 
 Amsterdam ten name van Philip Ede gedat. d. 1 Nov. 1788 Fol. 60fso 
 Nº. 717 geäggr. 1 Nov. 1790 Nº. 3443 Reg. Fol. 184 groot f 1500-:-: 
  
 Ten tweeden zijn aan Willemijntje van Asselt Huisvrouw van Wouter 
 Makking aanbedeelt. 
 Een aandeel in de negotiatie onder de zinspreuk eendragt maakt magt 
 genegot. ten compt. van Abr. van Ketwick in blanco gedat. 1 Julij 1774 
 Nº. 1712 a 4 prct. groot f 500-:-: 
 Een Obligatie ten lasten van Planters in de Colonie van Surinamen ten 
 comptoire van H. van de Pol en Co. Litt.A. Nº. 1284 in blanco d. 1 Maart 1766 
 groot f 1000-:-: 
 
 Ten derden aan Jan van Asselt. 
 Een obligatie op de Deensche tollen genegot. ten comptoire van Jacob Dull 
 en Zoonen in blanco gedat. 1 Januarij 1786 Nº. 422 G. a 4 prct. groot f 1000-:-: 
 
 Ten vierden zijn aan Rijntje van Asselt toegedeelt.  
 Een obligatie ten lasten van Holland en West Friesland ten comptoire 
 Amsterdam in blanco gedat. 25 Maart 1697 fol. 1189fso Litt. C. fol. 48fso 
 Nº. 538, geäggr. 13 Maij 1697 Nº. 12424 Reg. fol. 849 groot f 1000-:-: 
 Een obligatie op Rusland ten comptoire Hope en Co. in blanco d. 1 Sept. 1789 
 L.M.M. Nº. 17537 a 5 prct. groot f 1000-:-: 
 
 Ten vijfden zijn aan Hendrikja van Asselt toegedeelt. 
 Een obligatie ten lasten van Holland en West Friesland ten comptoire 
 Amsterdam ten name van de Voogden over Gerrit Pater gedat. d. 1 Maart 
 1754 La.C. Fol. 580fso Nº. 6807 geäggr. 17 Octob. 1754 Nº. 46008 Reg. fol. 4027 
 groot 
 in capitaal f 1500-:-: 
 Een obligatie ten lasten van Holland en West Frieslans ten comptoire Am.. 
 sterdam ten name van Johanna Maria Veltkamp gedat. 1 Maij 1754 
 Lit.E. fol.359fso Nº. 4053 geäggr. 5 Sept. 1754 Nº. 41127 Reg. fo.3750 groot f 1000-:-: 
 
 Ten zesden is aan de vier minderjarige Kinderen van Gerrit Docter toe.. 
 gedeelt. 
 Een obligatie ten lasten van Holland en West Friesland ten comptoire 
 Amsterdam ten name van Jan Rijndersz: gedat. 6 Julij 1752 Litt.O fol. 202 
 Nº. 2413 geäggr. 19 Sept. 1753 Nº. 38163 Reg. fol. 3575 groot f 1000-:-: 
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 En ten zevenden is Gerrit Docter zijn erfportie in contanten toegedeelt. 
 
 Verklarende de Comparanten de voorzeide ervenis en nalatenschap gescheiden 
 en gedeelt, en een ieder zijne ten dele gevallen effecten te hebben ontfangen, 
 en ’t geen aan die effecten bij des een of anders portie te kort kwam, in 
 gelden gesuppleert te zijn, belovende de een den anderen te zullen wagten 
 en waren als magescheids regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum den 5 October 1792. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Jan Gerrit Volten en  
 mede de rato caverende voor zijn absente Vrouw Geertruij Veldkamp en ver.. 
 klaarde in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren en magtig 
 te maken kragt dezes, Zeger Buijtenhuis, ten einde om alle hare zaaken 
 binnen en buiten deze Stad, zo hebbende als toekomende waartenemen, 
 en speciaal mede om de ongereede goederen zo door wijlen Comparants Ouders 
 Jan Volten en Hendrikje Karssen in leven Ehel:, hier of elders waar ter plaatze 
 ’t zijn mag nagelaten, voor zo verre Comparts: portie aangaat, te verkopen. 
 transporteren, de koopspenningen te ontfangen, daar voor te quiteren, en voor 
 alle evictie te caveren, voords nogh uitstaande gelden van wat natuur 
 die zijn mogen te ontfangen, en daar voor te quiteren, onwillige Debiteuren 
 tot betaling te constringeren, daar toe alle ingangen regtens en 
 termijnen te entameren en waartenemen, mageschijdinge op te rigten 
 en te tekenen, hetzelve te laten registreren, en wijders zo in ’t generaal 
 als in ’t bijzonder alles te doen en te verrigten, dat hij Comparant zelfs 
 praesent zijnde zou kunnen en mogen doen, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en verder ’t geen na regten mogt worden 
 vereischt, mids de Geconstitueerde gehouden zij van zijne verrigtinge 
 tedoen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. Actum 5 October 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Hendrik Weerd en Grietje 
van bezwaar Rubr. Louw Ehel:, welke bekenden op den 23 April 1792 te hebben ontfangen en uit 
Marktstraat Fol. 313fso dien hoofden wel en deugdig schuldig te zijn aan Engeltje Jans en haare Erven, 
 de somma van vier honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met drie Gulds: van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschijnen 
 d. 21 April 1793, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren op 
 d. 21 April zal kunnen en moeten geschieden, mids drie maanden te voren 
 aan een van beide zijde opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen, en stellen tot 
 een speciaal onderpand hun huis en erve met de bakkerij, staande en gele.. 
 gen op de hoek van de groote Marktstraat, naast ’t huis van de Weduwe 
 Moojen, en verwillekeuren daarenboven bij dezen bij parate executie en 
 aankering, van welkers kragt en werking zij verklaren geïnformeerd te 
 zijn, alle hunne gereede goederen, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die 
 van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 6 October 1792. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde Aartje Gijsbertze 
 Weduwe van Claas van Beek, welke verklaarde bij dezen te consen.. 
 teren en te bewilligen in zodanige huwelijken als haar Dogters 
 de eene genaamd Lubberta van Beek met Marten Engel, en de andere 
 genaamd Marrietje van Beek met Hendrik Jacobzen voornemens 
 zijn integaan en na Kerkenorder te voltrekken, dezelve met 
 haar ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat deze 
 consenten bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken, ofte 
 zo nodig bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam, of elders 
 daar ’t gerequireerd word, mogen worden gerespecteerd, en geconside.. 
 reerd, als of Comparante in Persoon bij de intekening en voltrek.. 
 king tegenwoordig was, belovende t’zelve van waarde te 
 zullen houden. Actum den 27 October 1792. 
 
 
Geregistreert ten prothoc. Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Jan Koning en 
van bezwaar Rubr. de Brugge.. Stijntje Apeldoorn Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter 
straat Fol. 104 en Hoven voor leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan onzen mede 
de Luttekepoort Fol. 45. Raadsvriend den Heer Lubbertus Bunskerken, de somma van vier honderd 
 Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch, waar van ’t eerste zal verschijnen 
 heden over een jaar, te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, 
 dogh wanneer Comparanten de interest voldoen binnen zes weeken na de 
 verschijnsdag, zullende dezelve kunnen volstaan met drie en een halve Gulden 
 van ieder honderd te betalen, en zulks tot de aflossching toe, welke jaar.. 
 lijksch zal kunnen en moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande en gelegen in 
 de Bruggestraat tusschen de huizen van Mevrouw de Weduwe Markelof 
 en van Gijsbert Fijnvandraat, als mede hun hof gelegen buiten deze Stad 
 in de oude Touwbaan tusschen den hof van de Weduwe Duvergé en een 
 gangetje lijdende naar den hof van Aris van Leeuwen, om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na 
 regten. Actum den 29 October 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Erckelens Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Jan Gelderman en Rutger van Werven voor ’t erf en sterfhuis van wijlen 
 onzen mede Raadsvriend den Heer H: van Westervelt, den beloofden de Jonkvrouwen 
 M: van Westervelt en F:H: van Westervelt Kinderen en Erfgenamen van 
 den Overledene hare voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum den 29 October 1792. 
  
  
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerde Jan Heimens, 
 welke verklaarde bij dezen te consenteren en te bewilligen in 
 zodanig huwelijk als Comparts: Zoon Heimen Heimens voornemens 
 is integaan , en na Kerkenorder te voltrekken met Gerarda Hammens, 
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 ’t zelve met zijn vaderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit 
 gegeve consent bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken, ofte zo 
 nodig bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam, of elders, daar ‘t 
 gerequireerd word, mag worden gerespecteert, en geconsidereert, als of 
 Compart: in Persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 was, belovende ’t zelve van waarde te zullen houden. 
 Actum den 31 October 1792 
 
  (compareerde) 
Geregistreert ten Voor de Vries en van Erckelens Schepenen en als Overweesmeesteren\/Jan van 
prothocolle van bezwaar Asselt, welke zigh zullende veranderzaten verklaarde in tegenwoordig.. 
Rubr. Smee Poorter heid van Jan van der Lugt en Cornelis Koning, als door de Magistraat 
BrinkFol. 53fso aangestelde Voogden aan zijn drie minderjarige Kinderen met 
 namen Teunis, Gerrit en Hendrik van Asselt bij wijlen Sophia 
 van der Lugt ehelijk verwekt, voor Moeders versterf te bewijzen aan 
 ieder een honderd en dertig Gulds:, welke hij betalen zal als de jongste 
 meerderjarig zal zijn, waar voor hij verbind zijn Persoon en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand zijn huis staande op de Smeepoorter Brink 
 tusschen de schuuren van Gerrit Joosten en van Willem Sonnevelt, 
 ook beloofde hij zijn kinderen te zullen laten leren wat tot een 
 behoorlijke kostwinning behoord, en tot hunne mondige dagen te zullen 
 kleden en reden, en van ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den 
 boedel op zigh te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 31 October 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Maria van Elsland, verlatene 
 Vrouw van Casper Martens, zijnde dezelve Comparante geboortig van Haarlem, alhier 
 woonagtig, geädsisteert met Pieter Engelen als haar verkoren Momber, en een 
 nageblevene Zuster, midsgaders voor een vierde part Erfgename ab intestato van 
 haar Broeder Jacobus van Elsland, die in den jare 1762 buiten ‘slands is overleden, 
 ende verklaarde de Comparante in die relatie, bij dezen te constitueren en 
 volmagtig te maken haar Zoon Jacobus Martens, wonende te Haarlem voornoemd 
 specialijk omme voor en in name van de Constituante te compareren ter 
 Weeskamer van dezelve Stad Haarlem, en aldaar tegens behoorlijke quitantie en 
 decharge overtenemen en te ontfangen haar Constituantes geregte vierde part 
 a f 250-14-: in zodanige somme van f 443-:-: en in de daarvan tot nu toe 
 opgelopene interessen, te zamen ter somma vanf 1002-16-:, als op den 
 3e December 1756 ter gemelde Weeskamer is opgebragt, ten behoeve van 
 voornoemde Jacobus van Elsland en als uitmakende deszelfs erfportie in de 
 nalatenschap van zijn Vader Gilles van Elsland, voor alle namaningen, onder 
 verband als na regten intestaan, ende wijders ter dier zake, alles verder en 
 meerder te doen en te verrigten, wat zal worden vereischt, en zij Comparante 
 praesent zijnde, zelve zou kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
 van substitutie, belofte van approbatie en ratificatie, midsgaders onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum d. 1 November 1792. 
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Bastiaan van 
 Aken en Johanna van Asselt Ehl:, welke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dzes te cederen, transpor.. 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan Hendrik van Laar en Petronella 
 van Aken Ehel:, een huis staande in de Wolleweverstraat, tusschen ’t huis van 
 Verkoperen ter eenre, en van Jan Berent Pelle ter andere zijde, met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheden, doende in ordinaris verponding 
 in twee posten, een ad f 4-1-12 en een ad f 1-13-2, zamen f 5-14-14, en aan 
 straatgeld f 2-10, en zulks voor een somma van vijftien honderd Gulds:, 
 waarvan Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t voorsz: 
 huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over den jare 1791, straatgeld tot Maij 1792 en ’t haardstede.. 
 geld tot d. 1 Julij 1792 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum d. 2 November 1792. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Gijsbert Knipschaar 
 wonende te Amsterdam, en verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer Mr. Isaac Johannes Elsevier, 
 om des Comparants zaaken alhier waartenemen, en van den Roeidrager 
 Jan Gelderman aftevorderen rekening en verandwoording van ’t geen 
 hij voor Compart: heeft verrigt, in specie met relatie tot zodanige goederen 
 als hij verkogt, en waar van hij de gelden heeft ontfangen, en tegens dezelve 
 zo in als buiten regten te ageren, en die procedures tot de finale en 
 definitive sententie en executie incluis te vervolgen, penningen 
 te ontfangen, en daar voor te quiteren, rekeningen te sluiten, wanneer 
 die in order bevonden worden, anders die te debatteren, en verders te 
 verrigten, wat de Compart: zelfs praesent zijnde zou kunnen of mogen 
 doen, met magt van substitutie, belofte van Ratihabitie en indem.. 
 niteit, onder verband en Submissie als na regten, des blijft de Gecon.. 
 stitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 5 November 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Martinius Schepenen compareerden de Heer Professor 
 Rudolph Forsten en Vrouwe Agnit Nijhoff Ehel:, en bekenden mids dezen 
 zo voor zigh als voor hunne Erven in een vasten en stedigen erfkoop uit de 
 hand verkogt te hebben, en kragt dezes te cederen en in vollen eigendom 
 te transporteren aan en ten behoeven van den Heer Mr. Isaac Johannes 
 Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel: een huis en 
 erve met zijn ap en dependentien staande binnen deze Stad in ’t Zusteren 
 straatje, tusschen de Academie ter eenre, en de gang naar ’t Klooster ter 
 andere zijde, met alle lasten en servituten geen uitgezondert, alsmede 
 alle voorregten, en praeëminentien, als door de Kinderen en Erfgenamen 
 van den Oud Burgemeester Wilbrinninck den 22 April 1760 aan den 
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 Predikant W: Wilbers is getransporteerd, en dienvolgens door dezelve den 29 Maart 
 1773 aan de Prof. Alexander Petrus Nahuis en Vrouwe Brigitta Alida Averhorn 
 Ehel: is getransporteerd, en van deze weder zo voor zigh als in qualiteit als 
 Voogd over zijn mindejarige Kind en Vrouwe Anna Maria Bredius Ehel: 
 op den 1 Augs: 1782 aan en ten behoeven van bovengemelde eerste Comparan.. 
 ten is getransporteerd, in specie zijnde vrij van verponding en haardstede.. 
 geld, maar belast met een jaarlijksch straatgeld van 3 Gulds: jaarlijksch, 
 en pompgeld daar op staande zo en diervoegen als thans door eerste Compa.. 
 ranten bewoond was, en dit voor een Summa van zeven duizend vierhonderd 
 Gulds: vrijgeld, van welke kooppenningen zij Comparanten bekennen 
 voldaan te wezen, en dus onteigend en ontgoedet te zijn, belovende 
 voorschreve huis en erve te wagten en te waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, het straatgeld tot ultº. April 1793 aftedoen incluis, zo als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten, verbindende 
 hier voor hunne personen en goederen. 
 Actum Harderwijck den 17 November 1792. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde Jan Huijgen geërfde 
 Burger en Ingezeten alhier, en verklaarde zigh te stellen tot Borge voor 
 zodane arrest als Gijsbert Rijkzen op heden voornemens is te doen 
 op alle de gerede goederen, actien en crediten in deze Stad en Schepen.. 
 dom ervintelijk toebehorende aan Petrus Martinius wonende te 
 Elspeet, ende zulks ten effecte als na regten, daar toe verbindende 
 zijn Persoon en goederen met Submissie als na regten en onder renunciatie 
 van alle exceptien, des beloofde Gijsbert Rijkzen thans mede praesent 
 deze zijne Borge te zullen vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum 19 November 1792. 
 
 
 voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde Gijsbert Rijkzen, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forma regten te constitueren 
 en magtig te maken kragt dezes Mr, E:G: Ardesch, ten einde om namens 
 Compart: op de erfportie van Peterus Martinius in de nalatenschap van 
 wijlen Dus. B: Fabritius en A: Valkenier Ehel: alhier overleden, te procederen, 
 ’t zij bij arrest, pijnding, als anderzints, ende zulks tot bekoming van 
 zodane 1400 Gls: als gem: P: Martinius ingevolge schuldbekentenis d. 19 
 November 1792 aan Compart: schuldig bekend heeft, daar toe alle termijnen 
 regtens te respicieren, decreten en sententien te aanhoren, de voordelige 
 ter executie te leggen, ook des noods te accorderen, transigeren, penningen 
 te ontfangen, en daar voor te quiteren, en wijders in ’t generaal te doen 
 en laten geschieden, het geen de Compart: zelfs praesent zijnde 
 zoude kunnen en moeten doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, en verdere gewone clausulen regtens, 
 onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 19 November 1792. 
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 Voor Schot en Martinius Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Hendrik Walter en Philip Smeink voor ’t erf en sterfhuis van 
 wijlen Jan Raaijen, des beloofden zijn nagelatene Weduwe Maria 
 Spilners, en zijn beide Zoons Peter Raaijen en Matthijs Raaijen te 
 zamen Erfgenamen van den Overledene hunne voorsz: Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is.Actum d. 20 November 1792. 
 
 
 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerde Andreas Apeldoorn, 
 dewelke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop publicq op den 27 October 
 1792 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en te transporteren 
 aan en ten ervelijken behoeve van Evert Duvergé en Evertjen Romijn Ehel:, 
 en haare Erven, een hof gelegen aan Westend naast den hof van de Heer 
 Captn: Strik ter eenre, en ’t land van Koperen ter andere zijde, doende 
 in ordins: jaarlijksche verponding volgens quohier f :-14-4, ende zulks voor 
 een summa van een honderd en veertig Gulds: vrij geld, daar van de 
 Compart: bekend voldaan en betaalt te zijn, belovende midsdien dit 
 voorñ: prceel te wagten en te waren kommervrij en alle voorpligt 
 de ords: verponding over den jare 1791 daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 16 November 1792. 
 
 
 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerde Andreas Apeldoorn, 
 dewelke bekende op d. 27 October 1792 in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en te transporteren 
 aan en ten ervelijken behoeve van Beert Janzen Louwen en Jannetje 
 Sijmons Ehel: en haare Erven een huis met zijn plaats en uitgang daar 
 agter, staande in de Bruggestraat, naast ’t huis van de Weduwe Hendrik 
 Foijman ter eenre en dat van de Wed: Gerrit Timmer ter andere zijde, doende 
 in ordin: jaarlijksche verponding f 2-15-4 straatgeld f 1-5-:, ende zulks voor 
 een somma van agt honderd Gulds:, daar van de Compart: bekend voldaan 
 en betaalt te zijn, belovende mids dezen dit verkogte huis te wagten en 
 te waren kommervrij, en alle voorpligt, de ords: verponding over den jare 1791, 
 straatgeld Maij 1792, en haardstedegeld ultº. Junij 1792, daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 16 November 1792. 
 
 
 Voor Boonen en Moojen Schepenen compareerde de Heer F: X: Sasse 
 wonende alhier, en verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens 
 te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den 
 Heer Delossij wonende te Doornik om des Comparts: erfportie, door overlijden 
 van Mejuffrouw Scorionte Mechelen, op hem vervallen, van de Executeur 
 of Executeurs van ’t testament te ontfangen, boedelschijding met de 
 andere mede Erfgenamen opterigten, goederen te verkopen en transpor.. 
 teren, en waring te beloven, penningen te ontfangen en daar voor te 
 quiteren, en voords in alles wat tot die ervenis specteert, te doen en 
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 te verrigten, wat de Compart: praesent zijnde zelfs zou kunnen mogen of 
 moeten doen, willende, ofschoon een ampeler volmagt mogt vereischt worden, 
 dezelve mids dezen voor geïnsereert 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. 22 November 1792. 
 
 
 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is, de Heer Mr, J:J: Elsevier en Jan Koning geërfde 
 Burgers alhier, voor ’t erf en sterfhuis van wijlen den Heer Predikant 
 Fabritius en Juffrouw Valkenier in leven Ehel:, des beloofde de Heer 
 H:J: Rochet als Executeur testamentair de voorschreve Borgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is. Actum den 24 November 1792. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Jacob Meijer Cohen en Emanuel Meijer Cohen, met ons gaande en staande 
 en hun verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarden 
 bij dezen te revoceren en casseren alle vorige dispositien door hun 
 alleen of met anderen opgerigt, willende, dat deze alleen effect 
 zal sorteren, en dus overgaande tot deze nieuwe dispositie, verklaarden 
 zij elkander over en weder, en dus de eerststervende den langstlevende 
 ( indien hij zonder wettige Descendenten natelaten mogt komen 
 te overlijden ) te institueren en aantestellen tot eenige en 
 universele Erfgenaam van hunne geheele nalatenschap. 
 En wanneer de Langstlevende van hun beiden zal komen te  
 overlijden zonder wettige Descendenten natelaten, zal de boedel en 
 nalatenschap vererven en versterven op de drie Kinders van 
 hun Broeder Moses Meijer Cohen, met namen Meijer Moses Cohen, 
 Beeltje Moses Cohen, en Judas Moses Cohen, en op Roosje Davids, 
 en Samuel Aärons, wonende de twee laatstgemelde binnen deze Stad, 
 en zulks alle vijf in egale portien. 
 Met deze verstande, dat deze goederen niet zullen wezen subject 
 aan eenig fideicommis, maar dat de langstlevende der beide Comparanten 
 zal hebben de vrije dispositie om te handelen met de goederen, 
 zo en als hij zal goedvinden, en dezelve te kunnen vermaken. 
 Begerende zij, dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, 
 of zo en als best na regten zal kunnen bestaan, en reserve.. 
 rende de magt deze ten allen tijde te kunnen veranderen. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt 
 binnen Harderwijck den 28 November 1792was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt getekendJ:H: van Erckelens.L: Bunskerken.onderstond 
 geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 28 November 1792. 
 was getekendJ:C:F: de Vries. 



281 
 

ORAH-156  1792 fol.140vso 
 
 Voor Boonen en van Lijnden Schepenen compareerden Jan van Essen 
 en Gijsbert Mulder respective Metzelaars en Timmermans Baazen, 
 welke verklaarden ter instantie van den Heer J:J: Elsevier en Vrouwe 
 Johanna Petronella Martinius Ehel: opgenomen en nauwkeurig 
 geëxamineerd te hebben hunlieder huis en erve staande binnen deze 
 Stad in de Zusteren straat, en ’t zelve te waarderen op een somma 
 van zeven duizend vijfhondert Gulds:, als mede hun hof gelegen 
 aan de gragt tussen de Smee em Luttekepoorten, en dezelve 
 waardig te schatten vijf honderd Gulds:, welke aestimatie zij ver.. 
 klaren in alle opregtheid, en na hun beste kennis te hebben 
 gedaan, ’t welk zij voor ons met solemnelen eede hebben bevestigt. 
 Actum den 29 November 1792. 
 
 
 voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden Arent Hendrikzen 
 en Lubbert Brantzen beide woonagtig in de vrijheid van Hierden onder 
 dezen Schependom en verklaarden uit kragt van speciale authorisatie 
 van de Heeren van de Magistraat dezer Stad volgens appointement van 
 den 3e dezer ter instantie van Mr. H:J: Ardesch onzen mede Raadsvriend 
 en Vrouwe J:J: de Meester Ehel: in ogenschijn genomen te hebben zeker kamp 
 lands genaamd de Steenkamp met en benevens een bosch of hagen 
 daar aangelegen genaamd de Steenkampshagens in ’t Schependom dezer 
 Stad in Hierden zo van Dr. H:G: Wolfsen en E:G: Schrassert in leven 
 Ehel: aangekogt, en ’t een en andere zamen gewaardeert en getaxeert 
 hebben bij dezen op een somma van twee duizend agthonderd Gulds:, welke 
 aestimatie de Comparanten in alle opregtheid verklaarden te hebben 
 gedaan, en dezelve na praeavisatie des eeds en straffe des meineeds met 
 solemnelen ede bevestigt hebben.Actum den 5 December 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Ercklens en Martinius Schepenen compareerden Mr. H:J:  
van bezwaar Rubr. Ardesch onze mede Raadsvriend en Vrouwe Jacomina Johanna de Meester  
Landerijen en Erven etc. Ehel:, en hebben onverkort en ongepraejudicieerd ’t stilzwijgend hijpotheek 
Fol. 397fso volgens ’s Quartiers resolutien en anderzints den Quartier in de 
 goederen van de Rentmeesters der geestelijke goederen competerende, 
 voor de trouwe bediening en administratie van Mr. N:W: Ardesch 
 Advocaat van den Hove van Gelderland, als bij dezen Quartiere aangestelde 
 Verwalter Rentmeester van St: Wolburg en Mariendal, en wat hem 
 gedurende ’t zelve te beuren en te innen staat, met den aankleven 
 van die te verbinden ter somma van agttien honderd Gulds:, 
 haarlieder camp lands genaamd de Steenkamp met ’t bosch en hagen 
 de Steenkampshagen daar aan gelegen in ’t Schependom dezer Stad 
 in Hierden, zo en als Comparanten ’t een en ander bij twee trans.. 
 porten van d. 11 Julij 1778 en 4 Maij 1781 van wijlen Dr. H:G: Wolfsen 
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 en Vrouwe E:G: Schrassert in leven Ehel: hebben aangekogt, en alnu door 
 des verstaande volgens acte van taxatie op heden gepasseert is getaxeert 
 op twee duizend en agt honderd Gulds:, verwillekeurende Compartn: 
 mids dezen voorsz: land en houtgewasch ter voorsz: concurrenter somma 
 ten einde om daar aan te verhalen alle agterstand hinder en schade als 
 welgemelde Quartiere ter cause van voorsz: Rentampt en derzelver bediening 
 zou mogen of komen te lijden, renuncierende ten dien einde van alle 
 exceptien, ordinis, divisionis et excussionis, submitterende verders 
 ten fine voorsz: haar Persoonen en goederen aan de judicature 
 van de Edele Mog: Heeren Gedeputeerde Staaten dezes Quartiers, 
 voords den Hove Provintiaal van Gelderland en alle andere Heeren 
 Hoven Wetten en Gerigten. Actum d. 5 December 1792. 
 
 
 Voor Scheltinga en Erckelens Schepenen compareerden Hermannus 
 van Kleef en Gijsbert Mulder, welke verklaarden ter instantie van Arent 
 Kreinen en Maria Hogervorst Ehel:, opgenomen en nauwkeurig 
 geëxamineerd te hebben hunne navolgende goederen en dezelve te 
 waarderen zo als bij ieder perceel staat uitgedrukt. 
 Een huis in de Smeepoort of Vijhestraat getaxeerd op vijftien honderd 
 Gulds:. 
 Een huis in de Bruggestraat op een duizend Gulds:. 
 Een hof buiten de Smeepoort op vierhonderd Gulds:. 
 Een kamp land buiten de groote poort genaamd de Padkamp op zeventien 
 honderd Gulds:, welke aestimatie zij verklaren in alle opregtheid en 
 na hun beste kennis te hebben gedaan, ’t welk zij voor ons met 
 solemnele eede hebben bevestigt.Actum d. 6 December 1792. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Schot en Martinius Schepenen compareerde Mr. Isaac Johannes 
van bezwaar Rubr. Donker Elsevier in qualiteit als aangestelde substitut Ontfanger van de verponding, redemptie 
straat Fol. 19fso Vijhestraat 50 of 25 penning, en wat hem gedurende zijn ontfang te beuren en te 
Fol.61fso Bruggestraat Fol. innnen mogt opgelijd worden met den aankleven van dien, in en over 
96fso Hoven vor de Lutteke den Ampte van Ermelo, en heeft neffens zijn Huisvrouw Johanna Petro.. 
poort Fol. 49 en 49fso Landerij nella Martinius in deze geädsisteerd met haar voorñ: Man als haaren 
tusschen de Broek en wettigen Momber, onverkort en ongepraejudicieert ’t stilzwijgende hijpo.. 
Zandsteeg  Fol. 150 theek volgens des Lands en Quartiers resolutie, en anderzints den alinge 
 Quartiere en den Ontfanger Generaal in de goederen van de Subalterne 
 Ontfangers competerende, voor de trouwe bediening van den voorñ: geheelen 
 ontfang, en voor alle haare schuldige restanten, dewelke hij gedurende 
 zijn ontfang ten comptoire van den Ontfanger Generaal dezes Veluwschen 
 Quartiers mogte komen verschuld te worden, speciaal verbonden zulks 
 doende kragt dezes hun huis en erve staande binnen deze Stad 
 in de Zusterenstraat, en een hof gelegen aan de gragt tusschen de Smee  
 en Luttekepoorten, en verders tot Borgen gesteld Arent Kreenen en deszelfs 
  Vrouw Maria Hogervorst marito tutore, welke tezamen praesent zijnde 
 deze borgtogt aangenomen hebben, en daar voor speciaal verklaarden 
 te verbinden, zulks doende kragt dezes, hun huis staande binnen 
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 deze Stad in de Vijhestraat, hun huis in de Bruggestraat, hun hof 
 buiten de Smeepoort, en hun kamp land buiten de groote poort gelegen 
 genaamd de Padkamp, stellende de Comparanten respectivelijk deze 
 percelen tot een speciaal hijpotheek en onderpand, latende ’t zelve 
 tot keur en believen van den Quartiere of Ontfanger Generaal 
 paratelijk te mogen executeren, dezelve tot dien einde submitterende 
 verwillekeurende en verbindende, en in specie mede alle andere 
 executie, zo al rede bij den Quartiere tot inninge van de voorzeide 
 middelen geärresteerd zijn, als reële verkoping van goederen,zenden van 
 Executeuren en verdubbelingen van dezelven, of anderzints, die al nogh 
 hier na geärresteerd en beraamd mogten worden, om de een of andere 
 voor ofte na, of te zamen te gelijk na welgevallen en believen van  
 den welgemelde Quartiere of Ontfanger Generaal te mogen gebruiken 
 en vervolgen tot die volle betaling toe, bekennende de Comparanten 
 sampt en ieder in ’t bijzonder van de kragt dezer borgtogt en de speciale 
 verband en verwillekeuring ten vollen geïnformeerd te zijn, namentlijk 
 dat men niet behoeft te gebruiken eenige ingangen regtens, maar 
 met de werkelijke executie na Land of Stadregten begint, of met 
 reële verkopingen van gereede of ongereede goederen zonder eenige 
 ingangen of gebruik van Land of Stadregten, of met toezending 
 van Executeuren en verdubbeling derzelve volgens Quartiers 
 resolutien genomen, en nogh te nemen, en dit alle als voorzeide 
 ’t eene voor of ’t andere na, of alle tegelijk tot keur en optie van 
 de meergemelde Quartiere of Ontfanger Generaal zonder onderscheid, 
 of aan eenige order verbonden te zijn, en zulks om daar aan te 
 verhalen allen agterstand, hinder en schade, als meergemelde 
 Quartiere of Ontfanger Generaal ter cause van den voorzeiden 
 ontfang en derzelver bediening zoude mgen komen te lijden, renun.. 
 tierende tot dien einde de Comparanten sampt en ieder in ’t bijzonder 
 van de exceptien ordinis, excussionis et divisionis, en bijzonder de  
 Vrouwen bovengemeld en geässisteerd als voren van de exceptie senatus 
 cons: Vellej., van welkers kragt de Comparanten mede geïnformeerd zijn, 
 en verders van alle exceptien, beneficien en privilegien na regten 
 deze contrarierende, gelijk ook generalijk en specialijk de Ontfanger nevens 
 zijn gemelde Vrouw en Borgen submitteren alle quaestien ten cause van de 
 voorzeide ontfangen, of of ontfangene of uitgegevene penningen, of daar op te 
 volgen executien, manieren en vervolg van dien, tusschen den meerge.. 
 melde Quartiere of den Ontfanger Generaal en haar Comparanten 
 sampt en ijder in ’t bijzonder vallende, de judicature en kennis van 
 de Edele Mog: Heeren Ordinaris Gedeputeerden, omme daar inne onver.. 
 mindert die judicature H:Ed:Mog: alleen competerende finalijk zonder 
 provocatie, appel, revisie, of anderzints te mogen erkennen, met 
 gelofte ’t zelve gewijsde te zullen nakomen, en agtervolgen, gelijk 
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 een sententie bij den hoogsten appellations Gerigte gewezen, tot dien 
 ende alle andere einden submitterende haare Personen en goederen die 
 judicature van den Ed:Hove van Gelderland, en alle andere Heeren 
 Hoven, Rigteren en Gerigten, met nogmalige beloften ten allen tijden 
 op gezinnen van de welgemelde Heeren Gedeputeerden of Ontfanger Generaal 
 nadere of andere Borgen te stellen, gelijk ook voorñ: J:J: Elsevier 
 en Vrouwe Johanna Petronella Martinius geädsisteerd als voren, beloven 
 hare voorñ: Borgen in dezen kost en schadeloos te zullen houden, 
 alles onder verband en renuntiatie als boven. 
 Actum den 7 December 1792. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde Jan Hendrik Bakker, 
 als Pagter van het Monopolie over ’t district van Elburg, ingegaan 1e Januarij 
 1790, en eindigende ultº. December 1793, en verklaarde in de beste en  
 bestendigste forma regtens te constitueren en magtig te maken, doende 
 zulks kragt dezes, Matthias Vorster, Procureur voor Haar Edele Mogende 
 de Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Veluwen, ten einde 
 om namens den Compart: zodane procedure als dezelve tegens M: 
 van Limburg voor Haar Ed:Mog: Gedep: is hebbende, en waarvan de dag 
 regtens is gesteld op den 17 dezes, waartenemen, daar toe alle termijnen 
 regtens te respicieren, decreten en sententien te aanhoren, de voordelige 
 ter executie te leggen, ook des noods te caveren, accorderen, transi.. 
 geren, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, en wijders in 
 het generaal alles te doen, en te laten geschieden, ’t geen de Comparant 
 zelfs praesent zijnde zoude kunnen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, caeterique sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 10 December 1792. 
 
 
 Voor van Cooth en Martinius Schepenen compareerde Willemina Spilner 
 Wede: en Boedelhoudersche van haar overledene Man Jan Peter Raijen, 
 dewelke bekende ( met haar overledene Man voorñ. ) op den 15 September 1792 
publicq 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cederen en in vollen eigendom te transporteren aan en ten ervelijken behoeve 
 van Harmen Tapper en Eva ter Let Ehel: en haare Erven. 
 Een hof gelegen aan Westen bij of aan de Raambleek naast den hof van 
 Peter Pater cum suis ter eenre en een gemeen pad ter andere zijde, doende 
 in ordins: jaarlijksche verponding f :-18-6, ende zulks voor een summa 
 van een honderd en negentig Gulds: vrijgeld, daar van de Comparante 
 bekend voldaan en betaalt te zijn, belovende mids dezen dit verkogte 
 perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de ordinaris 
 verponding over den jare 1791 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, 
 alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 24 November 1792. 
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 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerden Vrouwe Anna 
 Debora van Daverveld, Weduwe wijlen den Wel Ed: Gestr: Heer en Mr. 
 Wilhelm de Meester in leven Burgemr: dezer Stad etc. etc., mede den Wel Ed:Gestr: 
 Heer Isaak Costerus van Daverveld Luijtenant ter Zee, Johanna Francoisa 
 van Daverveld, Cornela Catharina van Daverveld, en Theodora Catharina 
 Eva van Daverveld, alle meerderjarige Kinderen van den Wel Eerw: 
 Heer Abraham van Daverveld rustend Predikant van Apeldoorn, 
 alhier wonende, en wijlen Mejuffrouw Jacoba Costerus, verklarende 
 zij Comparanten te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 bij dezen haarlieder gemelde Vader Abraham van Daverveld, eerstelijk 
 tot ’t publicq verkopen, aan Koper of Kopers wettiglijk en na stijle locaal 
 optedragen, en te transporteren, de koopspenningen te ontfangen, daar 
 voor te quiteren, vrijwaring te beloven, daar voor der Comparanten 
 personen en goederen te verbinden, domicilium te verkiezen, en generalijk 
 alles te doen, wat tot een vasten en stedigen verkoop vereischt word, van 
 zodanig een gedeelte in de suiker rafinaderij de blaauwe Dolphijn, en 
 ’t geen daar aan anex is, met derzelver vast staande gereedschappen, 
 staande en gelegen op de Baangragt, tusschen ’t Spiegelplijn en de 
 Kruijsstraat binnen Amsteldam, zedert 1º. Maij 1787 in huur gebruikt 
 door de Heeren Jan Andries Topfer en Comp:, als voorgemelde Compa.. 
 ranten, door ’t overlijden van derzelver Moeder Jacoba Costerus of op 
 eenigerhande wijze in eigendom mogte toebehoren. 
 Wijders ook, om in den boedel en nalatenschap van der Comparanten 
 Oud Oom en Oud Tante, wijlen den Heer en Mr. Johannes Theodorus 
 Costerus, en deszelfs Weduwe Vrouwe Catharina Eva Roseboom, 
 zijnde de laatstgenoemde op den 4e October dezes jaars overleden, derzelver 
 zaaken waartenemen, als Erfgenamen voor een vierde gedeelte, de 
 penningen, welke daaruit zullen proflueren, te ontfangen, daar voor 
 te quiteren, ook de ontfangene penningen weder uittezetten, of te emploije.. 
 ren, zo als der Comparanten gemelde Vader voor haar meest voordelig 
 zal oordelen, der Comparanten personen repraesenterende, en in het 
 een en ander zo te handelen als zij zelve praesent zijnde zouden kunnen 
 en moeten verrigten, alles met magt van substitutie, midsgaders belofte 
 van ratificatie en approbatie, onder veband als na regten. 
 Actum d. 8 Decembr 1792. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Willem Roest en Jan van Asselt voor ’t erf en sterfhuis 
 van wijlen Maritje Roest in leven Huisvrouw van Abram Joorman, des 
 beloofde Aart Roest voor zigh en de rato caverende voor zijn beide 
 Nigten Berendina Roest en Elisabeth Roest te zamen Erfgenamen 
 van wijlen gemelde Maritje Roest hunne voorschreve Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. Actum den 12 December 1792. 
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Geregistr.ten prothoc. van Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden den Heer J:J: Elsevier in qualiteit 
bezwaar Rubr. Vijhestraat als aangestelde Substitut Ontfanger van de verponding, redemptie 50e . of 25e . pen.. 
Fol. 61fso Bruggestraat ning en wat hem gedurende zijnen ontfang te beuren en te innen mogte 
Fol. 96fso Hoven voor de opgeleid worden, met den aankleven van dien in en over den Ampte van Ermelo, 
Luttekepoort Fol. 49fso en heeft onverkort en ongepraejudicieert ’t stilzwijgende hijpotheek volgens 
Landerijen tusschen de  den Lands en Quartiers resolutie, en anderzints den alinge Quartiere en  
Broek en Zandsteeg Fol. 150 den Ontfanger Generaal in de goederen van de subalterne Ontfangers 
 competerende voor de trouwe bediening van den voornoemden geheelen 
 ontfangst, en voor alle hare schuldige restanten, welke hij gedurende 
 zijn ontfangst ter comptoire van den Ontfanger Generaal dezes Veluw.. 
 schen Quartiers mogte komen verschuldigt te worden tot Borgen 
 gestelt Arent Kreenen en deszelfs Vrouw Maria Hogervorst, marito tutore, 
 dewelke zamen praesent zijnde deze borgtogt hebben aangenomen, en daar 
 voor speciaal verklaarden te verbinden, zulks doende kragt dezes, hun 
 huis staande binnen deze Stad in de Vijhestraat, hun huis in de Brugge.. 
 straat, hun hof buiten de Smeepoort en hun camp land buiten de groote 
 poort gelegen genaamd de Padkamp, stellende de Comparanten deze perceelen 
 tot een speciaal hijpotheek en onderpand, latende dezelve tot keur en 
 believen van den Quartiere of Ontfanger Generaal paratelijk te mogen 
 executeren, dezelve tot dien einde submitterende, verwillekeurende, 
 en verbindende, ende in specie mede alle andere executie, zo al rede bij 
 de Quartiere tot inning van de voorzeide middelen geärresteerd zijn, 
 als reële verkoping van goederen, zenden van Executeuren, en verdubbe.. 
 lingen van dezelve, of anderzints, die al nogh hierna geärresteerd en 
 beraamd mogten worden, om de een of andere voor of te na of te zamen 
 te gelijk na welgevallen en believen van den welgemelde Quartiere 
 of Ontfanger Generaal te mogen gebruiken en vervolgen tot die volle 
 betaling toe, bekennende de Comparanten zampt en ieder in ’t bijzonder 
 van de kragt dezer borgtogt en de speciale verband en verwillekeuring 
 ten vollen geinformeerd te zijn, namentlijk dat men niet behoeft te gebruiken 
 eenige ingangen regtens, maar met de werkelijke executie na Land of 
 Stadregten begint, of met reële verkopingen van gereede of ongereede goederen 
 zonder eenige ingangen of gebruik van Land of Stadregten, of met toe.. 
 zending van Executeuren en verdubbelingen derzelve volgens Quartiers 
 resolutien genomen en nogh te nemen, en dit alles als voorzeide ‘t 
 eene voor of ’t andere na, of alle tgelijk tot keur en optie van de meerge.. 
 melde Quartiere of Ontfanger Generaal zonder onderscheid, of aan 
 eenig order verbonden te zijn, en zulks om daar aan te verhalen allen 
 agterstand, hinder en schade, als meergemelde Quartiere of Ontfan.. 
 ger Generaal ter cause van den voorzeide ontfangst en derzelver 
 bedieninge zoude mogen komen te lijden, renuntierende tot dien einde 
 die Comparanten zampt en ieder in ’t bijzonder van de exceptien ordinis, 
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 excussionis et divisionis, en bijzonder Maria Hogervorst bovengemeld, 
 en geässisteerd als voren van de exceptie Senat: cons: Vellej, van welkers 
 kragt de Comparanten mede geïnformeerd zijn, en verders van alle 
 exceptien, beneficien, en privilegien na regten, deze contrarierende, 
 gelijk ook generalijk en specialijk den Ontfanger en Borgen submitte.. 
 ren alle quaestien ter cause van de voorzeide ontfangen of ontfangene 
 of uitgegevene penningen, of daar op te volgene executien, manieren, 
 en vervolg van dien, tusschen den meergemelde Quartiere of den 
 Ontfanger Generaal en haar Comparanten zampt en ieder in ’t bijzonder 
 vallende, de judicature en kennis van de Edele Mog: Heeren Ordinis 
 Gedeputeerden, om daar in onvermindert die judicature Haar Ed: Mog: 
 alleen competerende, finalijk zonder provocatie, appel op revisie of anderzints 
 te mogen erkennen, met belofte ’t zelve gewijsde te zullen nakomen, en 
 agtervolgen, gelijk een sententie bij den hoogsten Appelations Gerigte gewezen, 
 tot dien ende alle andere einden submitterende haar Personen en 
 goederen die judicature van den Ed: Hove van Gelderland, en alle andere 
 Heeren, Hoven, Rigteren en Gerigten, met nogmalige beloften ten 
 allen tijde, op gezinnen van de welgemelde Heeren Gedeputeerden of 
 Ontfanger Generaal nadere of andere Borgen te stellen, gelijk 
 ook die voornoemde substitut Ontfanger belooft zijne voorzeide Borgen in dezen 
 kost en schadeloos te zullen houden, alles onder verband en renuntiatie 
 als boven. Actum den 22 December 1792. 
 
 
 
  Lectum et Recognitum d. 11 Januarij 1793. 
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Wilem Roest 
 als Volmagtiger van Reinier Ede vermogens volmagt voor den Rigter van 
 Nienhuis op den 7 December 1792 gepasseert en van Wouter Mekking en 
 Willemijntje van Asselt Ehel: en van Hendrikje van Asselt en Rijntje van 
 Asselt vermogens volmagt voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad 
 Amsterdam op den 24 Augustus 1792 gepaseert, welke volmagten bij ons gezien 
 en gelezen zijn, en nogh gemelde Willem Roest in qualiteit als Voogd over de 
 minderjarige Kinderen van Gerrit Docter ingevolgen appointement van de 
 Magistraat dezer Stad d.d. 14 Septemb. 1792 tot ’t verkopen en transporteren 
 dezes geäuthoriseert, Gerrit Docter, Jan van Asselt, zijnde de Transportanten 
 tezamen Erfgenamen van wijlen Philip Ede en Anna van Asselt in leven 
 Ehel:, en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop piblicq te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven. 
 Aan Dirk Brouwer en Bartje van de Poll Ehel: een huis staande binnen 
 deze Stad in de Vijhestraat op de hoek van de Donkerstraat naast ’t huis van 
 de Weduwe van Gerrit Huberzen, doende in ordinaris verponding zonder  
 stadsstrs: f 2-2-8, straatgeld f 2-:-: verders met zijn lusten en lasten regt en 
 geregtigheden, en zulks voor een somma van negen honderd en negentig 
 Gulds: 
 Aan Anna Catharina Bakker een hof met zijn tuinhuis gelegen buiten 
 de Stad in de touwbaan, tusschen de hoven van Dirk Penning en Jacob 
 Sikken, doende in ordinaris verponding zonder stadsstr: f 106014 verders met 
 zijn lusten en lasten regt en geregtigheden en zulks voor een somma van 
 vierhonderd en vijftig Gulds:. 
 Van welke koopspenningen de Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de 
 verponding tot over den jare 1790, ’t straatgeld tot 1e Maij 1792, en ’t haardstede.. 
 geld tot 1e Julij 1792 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten. 
 Actum den 2 Januarij 1793. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Roelof Willemzen en 
 Lubbertje Aalzen Ehel:, Willem Peterzen en Gerritje Willems Ehel:, Elbert 
 Aalzen en Hendrikje Willems Ehel:, Willem Aalzen en Grietje Willems 
 Ehel:, en Gerrit Rijers en Bart Janzen de twee laastgemelde in qualiteit 
 als Voogden over de minderjarige Jannetje Willems, en tot ’t verkopen 
 en transporteren van dit goed geäuthoriseerd door de Magistraat dezer Stad 
 volgens appointement d.d. 7 Septemb. 1792, zijnde zij te zamen Kinderen en 
 Erfgenamen van wijlen Willem Janzen Wijnen en Petertje Roelofs in 
 leven Ehel:, en verklaarden de Comparanten publicq te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
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 overtegeven. 
 Aan Arent de Wilde en Anna Stultink Ehel: een camp zaaijland 
 genaamd de Fraterscamp leggende in de Broeksteeg tusschen de landen van 
 Jacob Janzen, en Hermannus van Kleef, zijnde voor een groot gedeelte 
 tiendvrij, doende in ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 7-5-8, en aan 
 ’t Weeshuis jaarsch zeven spint rogge, verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een somma van elf honderd vijf en twintig Glds: 
 zijnde verhuurd tot St. Peter 1796. 
 Aan Dirk Penning en Cornelia de Bank Ehel: een camp zaaijland 
 leggende voor aan in Hierden tusschen de landen van den Heer Burge.. 
 meester H:J: Ardesch en Hermanus van Kleef met ’t daarbij behorende 
 houtgewasch, zijnde tiendvrij, doende in ordinaris verponding zonder 
 stadsstrs: in twee posten, een van f:-19-12, en een van f 1-19-12, zamen 
 f 2-19-8, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van drie honderd elf Gulds:. zijnde ’t land verhuurd tot St. Peter 1794. 
 Aan Arent de Wilde en Anna Stultink Ehel: een half math hooijland 
 op de Hoge Mehen, waar van de andere helft aan Jan Aalzen toebehoort, 
 leggende tusschen de landen van de Weduwe van Peter Hop en Rijer 
 Gerritzen de Grooten, doende de heele camp in ordinaris verponding 
 zonder stadsst: f :-12-12 verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een somma van zeven en negentig Gulds:. 
 Aan Hannes Peterzen een math hooijland op de lange elle tusschen de 
Nb.deze verpond: is naderhand landen van Eijbert Hendrikzen aan weerskanten, doende in ordinaris 
abusief bevonden, moet zijn verponding zonder stadsst: f :-12-: verders met zijn lusten en lasten, 
7st: 14 penn: en zulks voor een somma van twee honderd Gulds:. 
 Van welke koopspenningen de Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding tot over den jare 1791 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 7 Januarij 1793. 
 
 
 Voor van Erckelens en Martinius Schepenen compareerden de Heer Mr. 
 Jsaac Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel: 
 en verklaarden mids dezen te constitueren en volmagtig te maken 
 den Heer W:A:J: Elsevier Dom Makelaar te Amsterdam om van 
 wegens hun beiden Comparanten te verkopen de onderstaande obligatien 
 als. 
 Een obligatie ten lasten den Lande van Holland en West Friesland comptoir 
 Amsterdam, ten name Agatha Bogaard Weduwe Jan Verwijn, in dato 1 Maart 
 1754 Litt. C. Fol. 398fso Nº. 4626 geäggr. 17 Octob. 1754 Nº. 43829 Registr. Fol. 3904 
 groot in capitaal f 1000-:-: 
 Een obigatie op denzelven Lande ten name dato en geäggreert als boven 
 Li. C. Fol.399 Nº.4627 Nº.43830 Reg. Fol. 3904 groot f 1000-:-:. 
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 Een obligatie op denzelven Lande staande met Nº.9 ten name Barbara 
 van Odekerk dato 2 Maart 1717 Fol. 2041fso L.C. Fol.120 Nº.1389 geäggr.  
 25 Junij  1717,  Nº. 45179 Registr. Fol. 1712 gr. f 1000-:-:. 
 van dezelve de penningen te ontfangen en intevorderen, quitantien te passeren, 
 de in gebreke blijvende Koperen tot betaling der koopspenningen te 
 constringeren, ’t zij in regten, ’t zij op eenigerhande andere wijze, als Gevol.. 
 magtigde zal vermenen te behoren, en in alles zo te handelen, als Comparanten 
 zelfs praesent zijnde zouden kunnen of vermogen te doen, al ware ook 
 ’t geen voorschreven is eenige nadere of speciale last mogte vereisschen, 
 ’t welk alhier word gehouden voor geïnsereerd, ende dit alles met magt van 
 substitutie en onder belofte van ratihabitie en approbatie, des blijft 
 de Gevomagtigde gehouden van zijn handeling en administratie in 
 dezen, midsgaders van den ontfang en uitgave te doen behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua.Actum Harderwijck 14 Januarij 1793. 
 
 
 Voor Boonen en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks regt is Jan Hendrik Priester en Teunis Besselsen 
 voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Judic Dandbergen Wede: van 
 Jan Hendrik van Galen, des beloofde Aart van Veluwe namens 
 zijn Vrouw Hendrikje van Galen Dogter en Erfgename van den 
 Overledene de voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen als 
 regt is. Actum den 24 Januarij 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Bartus Oijen en Toon Vonk voor ’t erf en sterfhuis van 
 Lena Rensen Weduwe van Hendrik Effink, des beloofden Eijbert Kleintunte 
 en Stevende Groote namens hunne Vrouwen Femme Effink en Willemina 
 Effink, en Anna Effink, Kinderen en Erfgenamen van den Overledene 
 hunne Borgen re vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum d. 25 Januarij 1793. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerden Maria Spilner 
 Weduwe van Jan Raaijen, Peter Raaijen en Jannetje Staals Ehel:, en Tijs Raaijen en  
 Gerritje Berends Ehel:, welke verklaarden op d. 5 januarij 1793 publicq te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan den Heer Everardus Scheidius Professor aan de 
 Provintiale Geldersche Academie en Vrouwe Gardina Abigail van Beem 
 Ehel:, een huis en erve binnen deze Stad agter de muur tusschen ’t huis van 
 Jan Antinck en de plaats van den Heer Professor Forsten, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadstrs: f 2-2-8, straatgeld 10 st., verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een somma van twee honderd vijf en zestig Gulds: waar 
 van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den 
 jare 1791, straatgeld tot Maij 1792, en ’t haardstedegeld tot Julij 1792 daar van 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 28 Januarij 1793. 
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 Voor de Vries en van Cooth Schepenen loofden en wierden Burgen als voor.. 
 vanks regt is, Andreas Apeldoorn en Gerrit Jansen voor ’t erf en sterfhuis van 
 Aaltjen Eggingh Weduwe Evert Gosense, des beloofden Gosen Evertsen en 
 Willem Sonnevelt Kinderen en Erfgenamen van voorñ: Aaltjen Eggingh, 
 de voorsz: Burgen te vrijen en schadeloos te houden. 
 Actum Harderwijck den 31 Januarij 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerde Mevrouw Johanna 
 Aleida de Douairière van wijlen den WelEdGestr: Heer Mr. C:W: de Wolff van 
 Westerrode geboren Wolfsen, en verklaarde op d. 30 Januarij 1793 uit de hand 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes, te cederen en transporteren aan 
 den WelEHG: Heer Professor Ev: Scheidius en Vrouwe G:A: van Beem Ehel:, en 
 hunne Erven, haren tuin buiten dezer Stads Luttekepoort, in de oude 
 touwbaan gelegen tusschen de hoven van de WelEd:Geb: Jonkvrouwen van 
 Westervelt ter eenre, en dien van de Weduwe Walters ter andere zijde, 
 en Zuidwaards den hof van den Heer Apotheker Huisman, zo als laast 
 bij de Comparte: zelfs is gebruikt geweest, doende in ordinaire verponding 
 ( onder den naam van een hof f :-13-6 en een halven hof f :-13-6 ) te zamen 
 f 1-6-12, en zulks voor een somma van vijfhonderd Gulds:, daar van Compa.. 
 rante bekende in gereede gelde voldaan te wezen, belovende zulks voorschreve 
 tuin te wagten en waren kommervrij van alle voorpligt, in specie de 
 verponding over ordinaris 1791 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten, en met renunriatie van alle 
 exceptien. Actum Harderwijck d. 30 Januarij 1793. 
 
 
 Voor Scheltinga en Schot Schepenen compareerden Hendrik Hart.. 
 gersen Kraijenoort en Hartger Hendriksen Kraijenoort beide geërfde 
 en gegoede Burgers en Inwoonders dezer Stad, welke verklaarden zigh 
 te constitueren en tot Burgen te stellen ter summa van f 35-:-: 
 voor Claas Lucas, wegens huur van ’t Spijker van Schoonderbeek, welke 
 somma gemelde Claas Lucas schuldig is aan en WelEerwaarden Heer 
 Predikant Samuel Heshusius, verbindende daartoe hunne Personen 
 en goederen, onder renunciatie van alle exceptien, in specie van ‘t 
 beneficium ordinis divisionis et excussionis, en hunne goederen 
 submitterende aan de parate executie, om alle hinder en schade 
 daar aan te kunnen verhalen, en van welkers kragt Comparanten 
 bekenden geïnformeert te zijn. Actum Harderwick d. 4 Februarij 1793. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde Juffrouw 
 Elisabeth Bergoin geässisteerd met haar Man Gerhardus Wetsels als 
 haar Momber, wonende binnen deze Stad, welke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes haar gemelden Man 
 Gerhardus Wetsels, om haar regt en interest in den boedel en nalaten.. 
 schap van wijlen haar Vader Jan Bergoin te Rotterdam overleden, 
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 alomme daar ’t nodig zal zijn, waartenemen en te bevorderen, en deswegens 
 haar Persoon te representeren, met de andere mede Erfgenamen te procederen 
 tot schifting scheiding en deling van den boedel, en ’t geen haar mogt toebedeelt 
 worden, te ontfangen, domicilium citandi et executandi te kiezen, en 
 verders te doen en te verrigten, ’t geen zal worden vereischt, en Compa.. 
 rante zelfs praesent zijnde zou kunnen of mogen doen, en schoon een 
 ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo wil de Comparante dezelve 
 mids dezen voor geïnsereert gehouden hebben, met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 8 Februarij 1793. 
 
 
 Par devant Scheltinga et van Erckelens Echevins est comparue Madame 
 Susanna Francoise van Sonsbeeck Veuve de Monsieur J: van Hasselt en vie 
 Bourguemaitre de la Ville de Zutphen demeurante ici, laquelle a constituée 
 pour Procureurs Generaux et Speciaux Sieurs Louis Greffulxe et 
 Jacques Mare Montz Banquiers a Paris aux quels ou a l’ un d’eux elle 
 donne pouvoirde pour elle et en son nom recevoir les arrérages echus 
 et a echeoir de toutes les rentes tant perpetuelles que viagéres, ainsi que 
 tous coupons, dividendes, et interets échus et a echeoir, de tous effets 
 publics ou particuliers ci devant au Porteur et assujettis au visa ou 
 enregistrement par les loix du 26 Aout et 17 Septembre 1792, que appar.. 
 tiennent et pourront appartenir par la suite a la ditte Constituante 
 assignées sur tous les révenus de la France sur toud Etats, Corps, com.. 
 munautés, sur particuliers, et en fin sur tel fonds que les dittes rentes 
 soient assignées, et de quelle nature qu’elles puissent être, de plus 
 recevoir les remboursemens de capitaux de dittes rentes que pourront être 
 offertes ou echeoir, par les tirages faits ou a faire, de tous reçus 
 donner quitance, remettre tous titres et pieces, consentir mention 
 et subrogation et la cessation de tous arréages, approuver même 
 au besoin tous les payemens au nom de la ditte Constituante pour 
 operer la pleine et entiere decharge des Messieurs les Tresoriers et 
 Payeurs, que les auront fait, passer et signer pour raison de ce, 
 les actes necessaires, substituer Procureurs, les revoquer, en substituer 
 d’autres, et generalement promettant, obligeant. 
 Nous declarons en outre qu’il ne reside en cette Ville ni a trous lieues de 
 distance aucun Ministre chargé des Affaires de France. 
 Ce jourd’hui le 9 Fevrier 1793. 
 
 
Geregistreert ten prothoc. Voor van Erckelens en Schot Schepenen compareerden den Heer en Mr. 
van bezwaar Rubr. Lan.. H:J: Ardesch onzen mede Raadsvriend en Vrouwe Jacomina Joanna 
derijen en Erven van de Meester Ehel:, te kennen gevende, hoedat in des eersten Comparants 
Burgr: W:J: van Westervelt plaats tot Ontvanger der verponding dezer Stad was aangesteld haar  
rondsom met den Duijnen Zoon E:G: Ardesch, en dat dezelve overzulks daar voor behoorlijke 
Fol. 404 borgtogt moet praesenteren, zo verklaarden de Comparanten ingevolge 
 permissie van Haar Ed:Mog: Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers 
 van Veluwen vervat bij Haar Ed:Mog: resolutie van den 24 December 
 1792, voor de goede administratie van derzelver gem: Zoon E:G: Ardesch 
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 wegens den ontfang der verponding over deze Stad en Schependom en 
 het geene hem gedurende zijn ontfang over deze Stad en Schependom 
 te beuren en te innen mogte opgeleid worden,met den aankleven 
 van dien, overtebrengen en te renoveren zodane borgtogt, als voor den 
 eersten Compart: als doenmaligen Ontfanger voorsch: volgens acte van 
 den 24 Maart 1790 voor ons hebben gepasseert, waarbij dezelve boven 
 en behalven ’t generaal verband van haar Personen en goederen, tot 
 een special onderpand hebben gestelt haar Erve en goed den hoogen 
 Duijnen genaamt voor zo verre in dezen Schependom in Hierden is 
 gelegen, en breeder bij die acte van den 24 Maart 1790 vermeld, en 
 dezelve bij dezen inhaererende, houdende alsof dezelve woordelijk 
 alhier gerepeteert en geïnsereert ware, en dat overzulks dezelve 
 ter zake voorsz: alleszints effect sorteren mag, onder nogmalig verband 
 en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien 
 hoe ook genaamd dezes enigzints contrarierende. 
 Actum den 11 Februarij 1793. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Grietje Hoefnagel 
 Weduwe van Hermanus Poelman, en verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transpor.. 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan Arent Rampen en Mietje 
 Lewis Ehel: en hunne Erven, een hof leggende buiten de groote poort 
 aan den Haven tusschen den hof van Gijsbert Mulder en ’t land van 
 Volten, doende in ordinaris verponding zonder stadsstrs: 7 st: 4 penn: verders 
 met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, en zulks voor een 
 somma van een honderd zeven en twintig Gulds:, waar van Comparante 
 bekend voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1791 daar 
 van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 15 Februarij 1793. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerde David Simon 
 Magnus wonende alhier, en verklaarde te constitueren en magtig te maken 
 zulks doende kragt dezes Nathan Israëls wonende te Zwartsluis om van 
 Moses Isaac mede aldaar wonagtig intevorderen de somma van vier en 
 zeventig Gulds: zeven strs:, welke dezelve aan Compart: schuldigis voor geleverde 
 goederen, des noods alle middelen regtens te gebruiken, en dezelve tot de finale 
 en definitive sententie en executie incluis te vervolgen, en alles te doen wat 
 de Compart: praesent zijnde zou kunnen of moegen doen, en schoon een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden, zo wil de Compart: 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 den 16 Februarij 1793. 
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Geregistr. ten prothoc. Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde Jan Lucassen Weduw.. 
van bezwaar Rubr. Landen naar van Bartjen Peters, en verklaarde bij dezen voor zigh en namens 
en Erven van ’t Erve van zijn overledene Vrouw en alzo namens haren gemeenen boedel schuldig 
Br. W:J: van Westervelt te wezen aan Hendrik Petersen eene somma van f 123 wegens geleende 
rondsom met den Duijnen penningen aan den Comparts: Vrouw verstrekt, dan nogh een somma 
Fol. 399 van f 40 wegens verdiend loon bij zijn gemelde Vrouw verdiend, 
 el alzo f 163-:-: te zamen zo door zijn meergemelde Vrouw bij acte 
 van afgoeding tot haren lasten genomen, belovende jaarlijksch 
 f 5-10 aan interesse te betalen, en zal de opzage een vierdeel jaar 
 te voren van een van beide zijden gedaan kunnen worden, tot 
 securiteit van welke penningen de Compart: heeft verbonden 
 zijn persoon en goederen, en tot een special onderpand gesteld 
 zijn geregte portie en aandeel aan het huis en hof en onderhorig 
 land in de Somersteeg gelegen, en bij Jannetje Willems Weduwe 
 Peter Cornelissen gedeeltelijk in eigendom bezeten en gebruikt 
 word, ten einde om daar aan alle hiner en schade te kunnen 
 verhalen, met Submissie als na regten, en met renunciatie van 
 alle exceptien. Actum den 16 Februarij 1793. 
 
 
 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerden Gijsbert Mulder 
 en Aalt Schaffener respective Timmermans en Metzelaars Baazen, 
 welke verklaarden nauwkeurig opgenomen en geëxamineerd te hebben 
 een huisje staande binnen deze Stad agter de muur, en ’t zelve waardig 
 (een huis in de Haverstraat een honderd vijf en zeventig Gulds) 
 te schatten de somma van een honderd en tagtig Gulds, \/ en een klein stukje  
 lands op ’t Kuipwalletje, en ’t zelve te waarderen op tien Glds: tien strs:, 
 hebbende die drie perceelen toebehoord aan Marritje Roest in leven 
 Huisvrouw van Abram Joorman, verklarende zij ’t zelve na hun 
 beste weten te hebben getaxeerd, ’t welk zij voor ons met solem.. 
 nelen eede hebben bevestigt.Actum den 18 Februarij 1793. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde Wobbina Zwaagman Weduwe 
 en Boedelhoudersche van wijlen Hendrik Pompert gewoond hebbende aan de 
 Sandweg geädsisteerd als regtens, dewelke verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en volmagtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, de Proc: Dries Hoefhamer te Elburg woonagtig, generaal om 
 alle der Comparantes zaaken waartenemen, haare goederen te admi.. 
 nistreren, te verkopen, en aan den Koperen naar stijle en costume locaal 
 te transporteren en overtedragen, de koopspenningen daarvoor te ontfangen, 
 en belofte van vrijwaring te doen, en der Constituante persoon en goederen 
 daar voor te verbinden, daar ’t nodig zal zijn, ook dezelve te vrijen en te 
 libereren van alle bezwaren en affectatien, en daar voor ten prothocolle 
 te doen roijeren, schulden van allen en iegelijken te vervorderen, en te ont.. 
 vangen, voor den ontfangst quitantie te passeren, en voor namaning te 
 caveren, met een ieder te rekenen, te liquideren en te sluiten, voords te 
 accorderen, en minlijke schikkingen aan te gaan, des noods ook in 
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 regten te ageren, ten dien einde te compareren voor alle Rigteren en 
 Gerigten, en der Comparantes wettig regt tegens alle en een iegelijken te 
 maintineren, cautien te praesteren, sententien te bevorderen, de voor.. 
 delige ter executie te stellen, en van de nadelige te appelleren, en te 
 procederen, en generaliter tam in judicio quam extra judicium 
 alles te doen en te verrigten, wat vereischt zal worden, en zij Com.. 
 parante zelve praesent zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, 
 allen naderen of specialer volmagt. des gerequireeerd wordende, willende 
 gehouden hebben in dezen woordelijk geïnsereerd te zijn, alles met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, en onder 
 verdere clausulen der regten enigzints gevorderd wordende. 
 Actum den 23 Februarij 1793 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde Anna Catharina Bakker 
 Dogter van Frans Bakker en Catharina Fraaman Ehel:, beide overleden, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maken kragt dezes, haar Zusters Almt en Rebekka Bakker, 
 wonende te Nieuwstad Geuns in Oost Friesland, te zamen en ieder in ’t bijzonder, 
 ten einde om met en benevens de verdere Erfgenamen van haar voorñ: Ouders 
 te verkopen en transporteren zeker huis en erve met zijn ap en depen.. 
 dentien regt en geregtigheid, staande en gelegen buiten Nieuwstad Geuns 
 op den Overaam, daar voor de koopspenningen te ontfangen en daar voor 
 quiteren, en belofte van waring te doen, en wijders te doen en laten 
 geschieden, ’t geen de Constituante zelfs praesent zijnde zou kunnen 
 of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie, 
 goedkeuring, en schadeloosstelling, mids Geconstitueerden doen rekening 
 bewijs en reliqua.Actum d. 26 Februarij 1793. 
 
 
 Voor Scheltinga en Moojen Schepenen compareerde onze mede Raads.. 
 vriend de Heer en Mr. Dirk Boonen als in huwelijk hebbende Vrouwe 
 Catharina Cornelia de Graet Weduwe en geïnstitueerde Erfgename van 
 wijlen den Here Isaac Roos, uitwijzens den testamente voor den Notaris 
 Nicolaas Gallé en zekere Getuigen op d. 8 August. 1768 binnen Haarlem 
 gepasseert, bij ons gezien en bevonden zulks te behelzen, dewelke ver.. 
 klaarden in de beste en bestendigste forme regtens te constitueren en 
 magtig te maken kragt dezes den Heer Johan Roos te Rotterdam, specialijk 
 om namens den Compart: p.q. te vorderen en te ontfangen zodane somma 
 van penningen, als uit den boedel van wijlen Barnardus van Duijnen 
 ter Secretarij der Stad Rotterdam berustende en haar competerende zijn, 
 wijders op de bekominge van gezegde penningen zodane quitantie te 
 tekenen en passeren als gerequireerd zal worden, voords te verrigten 
 ’t geen de Compart: zelfs praesent zijnde, zoude kunnen of moeten doen, 
 met belofte van ratihabitie en indemnisatie, onder verband als 
 na regten. Actum Harderwijck d. 1 Maart 1793. 
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 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden Rijer den Grooten 
 en Anna Catharina La Verge Ehel:, welke verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigedom overtegeven 
 aan Albertus Huijsman en Hendrika Moll Ehel: en hunne 
 Erven, een huis en erve staande binnen deze Stad in de Donkerstraat 
 tusschen de huizen van Aris van Leeuwen en de Weduwe Hogevorst, 
 en schietende agter tegens een huis van Verkoperen, zo als 
 ’t zelve thans bij Dirk Hermannus bewoond word, doende in ordi.. 
 naris verponding zonder stadsstrs: f 7-15-12, straatgeld f 3-:-: verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van twee 
 duizend vier honderd en vijftig Gulds:, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende ’t voorsz: huis te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot 
 over den jare 1791, ’t haardstedegeld tot 1º. Julij 1792, en ‘t 
 straatgeld tot Maij 1793 aanstaande daar van aftedoen als erf.. 
 koops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 4 Maart 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en van Bunskerken Schepenen compareerden Berend 
 Gesink en Engele Picard Ehel:, welke bekenden in een vasten en  
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Toon Vonke en Wesselina Rodespijkers Ehel:, een huisje staande agter 
 de muur, tusschen ’t huis van Hendrik van Veluwe en een schuurtje 
 van de Weduwe van Teunis Aarzen, doende in ordinaris verponding 
 13st: 8 penn:, straatgeld 5 st:, booggeld 6 st:, en verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een somma van een honderd en 
 twintig Gulds:, waarvan Comparten: bekennen voldaan te zijn, belo.. 
 vende ’t huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding tot over den jare 1791, haardstedegeld tot 
 Julij 1792, en straatgeld tot Maij 1792 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten, dogh zullen 
 Comparten: tot aanstaande Maij in ’t huis kunnen blijven 
 zonder huur te betalen. Actum 5 Maart 1793. 
 
 
 Voor de Vries en Schot Schepenen compareerden Vrouwe Agatha 
 Croiset Weduwe wijlen den WelEdelGebore Heer Willem van Hoesen, in 
 leven Ontfanger der Amsterdamsche Wisselbank en Jonkvrouw Sara Croiset 
 in qualiteit als ieder voor twee twintigste parten en dus te zamen voor 
 vier twintigste parten mede geïnstitueerde Erfgenamen van wijlen den 
 Wel Edele eboren Heer Mr. Pieter Lijonet in leven Translateur, patentmeester, 
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 en Secretaris van de Cijffers van Hun Hoog Mog: de Heeren Staaten Generaal 
 der Verenigde Nederlanden kk ingevolge zijne testamentaire dispositie op den 
 3 Januarij 1789 voor den Notaris Lambertus Sijthof en Getuigen in ’s Hage 
 gepasseerd, wonende alhier ter Stede, dewelke in haar zo evengemelde qualiteit 
 verklaarden te constitueren ende magtig te maken de Heer Cornelis van der 
 Kop, Procureur voor de respective Hoven van Justitie in Holland en Agent 
 van Zijn Hoog Vorstelijke Doorlugtigheid den Heer Hartog van Saxen 
 Coburg Meijningen bij Hoogstgemelde Heeren Staaten Generaal der 
 Verenigde Nederlanden etc. etc.,om uit naan en van wegens Comparanten 
 van de Heeren Mr. Guilliam van der Meersch, Advocaat voor de respective 
 Hoven van Justitie in Holland, en Samuel Egbert Croiset Secretaris 
 van ’s Lands Posterijen, en van de Cijffers van Hooggem: Hun HoogMog:, beide 
 wonende in ’s Hage in qualiteit als Executeurs van den voorschreve testa.. 
 mente te vorderen behoorlijke rekening en verandwoording van zodanige 
 directie en administratie, midsgaders van derzelver ontfangst en uitgave 
 als dezelve in hunne voorschreve qualiteit in den gemelden boedel en 
 nalatenschap hebben gehad en geëxecuteerd, als mede visie en exhibitie 
 van alle de documenten, actens, boeken, brieven chartres en papieren tot 
 den voorsz: boedel en nalatenschap gehorende specterende en relatief 
 zijnde, met faculteit, om daar van te nemen copien of extracten, ’t zij 
 simpel of authenticq, zoals de Heer Geconstitueerde zal komen 
 goedtevinden, en te rade werden zal, gelijk ook van den staat en inventaris 
 midsgaders ampliatie van dien, en van de schifting en scheiding van de 
 gemelde boedel en nalatenschap, met de justificataire bescheiden en 
 documenten daar toe gehorende, voords de voorsz: rekening of provisionele 
 van dien, nadat dezelve ( desnoods ) van alle erreuren en debatten zal zijn 
 gezuiverd en geädjusteerd, optenemen, goedtekeuren en te approberen, 
 en dezelve met de voornoemde Heeren Executeuren te sluiten, voords met 
# van de voorsz: boedel en dezelve en de verdere mede Erfgenamen te procederen tot schifting en 
nalatenschap, of wel bij pro.. scheiding # en verdeling der Comparanten respective daarbij aanbedeelde effecten 
visie tot een provisionele nevens de bewijzen van eigendom tot dezelve gehorende, met de contante 
scheiding penningen onder zijn Heer Geconstitueerds quitantie te ontfangen en 
 overtenemen, midsgaders de voorñ: Heeren Executeurs deswegens voor nama.. 
 ning te dechargeren, met belofte van hun in hunne voorschreve qualiteit 
 dienaangaande te zullen indemneren, en in cas van dilaij of wijgering 
 van alle ’t zelve of eenig point van dien de voorñ: Heeren Executeurs 
 door middelen van regten des nodig daar toe te constringeren, de nodige 
 cautien te stellen, de borgen indemniteit te beloven, met faculteit om 
 te mogen transigeren en compromitteren, daartoe de vereischte arbiters 
 te verkiezen en te stellen met of zonder willige condemnatie van den 
 Hoogen Raad in Holland, de voordelige sententien ter executie te stelllen, 
 en van de nadelige te mogen appelleren, en voords alles verder te doen 
 en te verrigten ’t geen nodig wezen, en vereischt, en de Heer Geconstitueerde 
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 te raden werden zal, ende Comparanten zelve praesent zijnde zouden kunnen 
 mogen en moeten doen, houdende alle het verdere voor hier geïnsereerd, 
 alles onder belofte van approbatie, ratihabitie en ratificatie, midsgaders 
 verband en bedwang als na regten, dies blijft de Geconstitueerde gehouden 
 tot ’t doen van behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum d. 6 Maart 1793. 
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer 
 Mr. Francois Gualtherus Blok en Vrouwe Catharina Margaretha 
 Romswinkel Ehel:, wonende binnen deze Stad, zijnde de eerstgemelde Compart: 
 benevens deszelfs Zuster wijlen Vrouw Clara Adriana Blok, in leven 
 Huisvrouw van den Heer Mr. Gerard van Hogeveen, erfgenaam ab intestato 
 van wijlen Vrouwe Maria de Keijser, en de rato caverende en zigh sterk 
 makende voor gemelden Heer Mr. Gerard van Hogeveen, als Erfgenaam van 
 wijlen zijn Huisvrouw, en verklaarden Comparten: voor zigh en eerstge.. 
 melde in zijn genoemde qualiteit te constitueren en magtig te maken 
 Theodorus Kennedij, wonende te Thiel, om in hun naam publicq of uit 
 de hand te verkopen zeker derde part van een huis, staande in de 
 Waterstraat te Thiel, en ten prothocolle bekend ten namen van Her.. 
 manus de Keijser, ’t zelve aan den Koperen behoorlijk te transporteren, 
 en optedragen, de koopspenninen te ontfangen, en daar voor te quiteren, 
 en verders alles te doen, en te verrigten, wat Comparanten present 
 zijnde, zouden kunnen doen, met belofte van ratihabitie guarantie 
 en approbatie als na regten behoord. 
 Actum en 16 Maart 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Martinius Schepenen loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, Jan Gelderman en Hendrik Gerritzen voor ‘t  
 erf en sterfhuis van wijlen Teunis Aartzen Foppen, des beloofde Petertje 
 Corneliszen Wede: van bovengem: Teunis Aartzen Foppen de voorschreve 
 Burgen te vrijen en schadeloos te houen. 
 Actum Harderwijck den 15 Maart 1793. 
 
 
 Voor Boonen en de Vries Schepenen compareerden Gerrit Gijsberzen en 
 Aaltje Jans Echtel:, welke verklaarden bij dezen te consenteren en te bewil.. 
 ligen in zodanig huwelijk als hun Zoon Lambertus Gijsberzen voorne.. 
 mens is integaan, en na kerkenorder te voltrekken met Francijntje Bonset 
 te Amsterdam, ’t zelve met hun ouderlijke approbatie corroborerende, 
 met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen van 
 Huwelijkszaaken, of zo nodig bij Predikanten binnen de Stad Amster.. 
 dam voornoemd, of elders daar ’t gerequireerd word, mag worden gerespec.. 
 teerd, en geconsidereert, als of Comparanten zelfs bij de intekening 
 en voltrekking tegenwoordig waren, belovende ’t zelve van waarde 
 te zullen houden.  
 Actum den 29 Maart 1793. 
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 Voor Boonen en Schot Schepenen compareerde Eva Terlet Ehevrouw 
 van Harmen Tapper wonende alhier, geässisteerd met haar gemelde Man 
 als hare Momber, welke op de bestendigste en kragtigste wijze doenlijk 
 bij dezen verklaarden te constitueren en magtig te maken Arnoldus 
 van Oort wonende te Arnhem, specialijk om optenemen en te sluiten 
 de rekening, staat en scheiding, van den geheelen boedel en nalatenschap 
 van wijlen Jacob van Kolk te Herwen in ’t Ampt van Over Betuwe, 
 hunne aandelen of erfportien overtenemen en te ontfangen, 
 een ieder dien het behoord te quiteren en te dechargeren, daartoe 
 alle actes te tekenen en passeren, en hunne Personen hieromtrent 
 zonder eenige limitatie te representeren, en alles verder te doen 
 wat nodig zijn en vereischt worden zal, en zij Comparanten zelfs 
 praesent zijnde, zouden kunnen mogen en moeten doen, alles onder 
 belofte van approbatie en ratificatie, verband en bedwang als na regten. 
 Actum den 30 Maart 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Andries Hondius en 
van bezwaar Rubr. de Hermina Ruitenberg Ehel:, welke bekende wegens opgenome en ter leen 
Hoogstraat Fol. 174fso en ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan de Nederduitsche 
klijne Oosterwijk Fol. Gereformeerde Diaconie dezer Stad een somma van tweehonderd Gulds:, aan.. 
336fso nemende dezelve jaarlijksch te zulen verrenten met vier Gls: van ieder 
 honderd, en zulks tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en 
 moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden die maanden voor de 
 verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes vebinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand hun huis staande in ’t Vleeschhouwers 
 steegje tusschen de stal van den Heer Burgem: Boonen, en ’t huis van 
 Gerrit Bensing, en de helft in een huis in de kleine Oosterwijk tusschen 
 de schuur van den Heer Burgr: Martinius en ’t huis van de Weduwe 
 Langenhoven, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten. Actum 6 April 1793. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen en als overweesmeesteren compareerde Stoffel 
 van Kisvelt, welke zigh zullende veranderzaten verklaarde in tegenwoordigheid 
 van Hermanus van Kisvelt en Bartus Ooijen, als door de Magistraat aangestelde 
 Voogden, aan zijn twee onmondige Kinderen met naamen Alijda en Lijsje 
 van Kisvelt, bij wijlen Bartjen Oojen ehelijk verwekt, voor Moeders versterf te 
 bewijzen aan ieder zes strs: welke hij betalen zal, als de jongste meerderjarig 
 zal zijn, waar voor hij verbind zijn Persoon en goederen, ook belooft hij 
 zij Kinderen te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning 
 behoord, en tot haare mondige dagen te zullen kleden en reden, en van 
 ’t nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel op zigh te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 13 April 1793 
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 Transport van ’s Heren wegen 
 
 Wij BurgemeesterenSchepenen ende Raad der Stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen, dat Willem Sonnevelt op d. 23 Nov. 1786 
 heeft doen pijnden aan alle gereede en ongereede goederen toebehorende 
 aan Jacobus Kuijpers en Marianna van Boxel Ehel: en speciaal aan de 
 helft in een huis in de Vijhestraat naast ’t huis van Jan Loge ter eenre 
 en ’t huis van Cornelis Verhoef, nu van Jan van Heumer ter andere 
 zijde, met de helft in een schuur op de Smeepoorter Brink, tusschen 
 ’t huis van Jan van Asselt ter eenre, en dat van Gerrit Beertzen ter 
 andere zijde, doende zamen in ’t geheel in ordinaire verponding zonder 
 stadsstrs: f 2-11-12, dus voor de helft f 1-5-14, en verders ordinaris straat en 
 haardstedegeld, welke helft op een zesjarige losse in usum jus habentium 
 met zijn lusten en lasten ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren 
 op den 14 April 1787 in ’t openbaar bij executie is verkogt aan Hermannus 
 Hijmens en Gerritje Coldewij Ehel: voor een somma van f 239-:-:, welke in 
 handen van onzen Secretaris zijn voldaan, en door ons inter jus habentis 
 gedistribueerd geworden, dogh van welk ’t huis met de schuur daar 
 agter ( uitgezondert de kamer aan de Brink uitkomende ) den 26 Maij 
 1792 weder is verkogt en getransporteerd aan Gerrit Willem Wouters, 
 en vermids de zes jaaren thans verstreken zijn, zonder dat dit perceel 
 is ingeloscht, en dus dit regt weder met den eigendom geconsolideert 
 is, verklaren wij mids dezen gemelde halve huis met de schuur daar 
 agter ( zijnde de kamer aan den Brink uitkomende en de schuur op den 
 Brink daar van thans gesepareert ) met alle de lusten en lasten te 
 transporteren aan Gerrit Willem Wouters en zijne Erven, om daar mede 
 te doen als eigendoms regt is, belovende hem van ’s Heren wegen te zullen 
 waren.   
 T’ oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d 15 April 1793. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harderwijck doen kond en 
 certificeren mids dezen, dat Willem Sonnevelt op d. 23 Nov: 1786 heeft doen pijnden 
 aan alle gereede en ongereede goederen toebehorende aan Jacobus Kuijpers 
 en Marianna van Boxel Ehel:, en speciaal aan de helft in een huis in de 
 Vijhestraat naast ’t huis van Dirk Brouwer ter eenre, en de plaats van 
 den Heer Burgr: J:H: van Erckelens ter andere zijde, doende in ’t geheel in 
 ordinaire verponding zonder stadsstrs: f 1-5-8, dus voor de helft 12 st. 12 penn. 
 en verders ordinaris straat en haardstedegeld, welke helft op een 
 zes jarige losse in usum jus habentium met zijn lusten en lasten 
 ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren op d. 14 April 1787 
 in ’t openbaar bij executie is verkogt aan Willem Sonnevelt en 
 Claasje Evers Ehel: voor een somma van f 30-:-:, welke in handen van 
 onze Secretaris zijn voldaan, en door ons inter jus habentis gedistribueerd 
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 geworden, dogh welke helft door gem: Sonnevelt en Vrouw op d. 14 April 
 1791 weder verkogt en getransporteerd is aan Hermanus Hijmens en 
 Gerritje Coldeweij Ehel:, en door deze laastgem: op dien zelve datum 
 nevens de andere helft aan Gerrit Huijbers en Johanna Alijda Groene.. 
 woud Ehel: en vermids de zes jaaren thans verstreken zijn, zonder 
 dat dit halve huis is ingeloscht, en dus dit regt weder met den  
 eigendom geconsolideert is, verklaren wij mids dezen gem: halve huis 
 met alle de lusten en lasten te transporteren aan Johanna 
 Alijda Groenewoud Weduwe van Gerrit Huijbers, en haare Erven, om 
 daar mede te doen, als eigendoms regt is, belovende haar van ’s Heren 
 wegen te zullen waren. 
 T” oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 15 April 1793. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der Stad Haderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen dat Willem Sonnevelt op den 23 Nov: 
 1786 heeft doen pijnden aan alle gereede en ongereede goederen toebehorende 
 aan Jacobus Kuipers en Marianna van Boxel Ehel:, en speciaal aan de 
 helft in een hof gelegen aan de gragt tusschen de Smee en Luttekepoorten, 
 naast den hof van de Weduwe van Voorst ter enre, en van Berend van 
 den Emster ter andere zijde, doende voor ’t geheel in ordinaris verponding 
 zonder stadstrs: 10 st:, dus voor de helft 5 st:, welke helft met zijn lusten 
 en lasten ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren op d. 14 April 1787 in 
 ’t openbaar bij executie op een zesjarige losse in usum jus habentium 
 is verkogt aan Mejuffrouw de Weduwe R:M: van Voorst gebore van 
 Beest, voor een somma van zes en zeventig Gulds:, welke in handen 
 van onzen Secretaris zijn voldaan, en door ons inter jus habentes gedristri.. 
 bueerd geworden, dogh waar van niet dan na expiratie der zesjarige 
 losse transport heeft kunnen gedaan worden, en vermids die zes jaaren 
 thans verstreken zijn, zonder dat dit perceel is ingeloscht, en dus dit regt 
 weder met den eigendom geconsolideert is, verklaren wij mids dezen gemelde 
 halve hof met zijn lusten en lasten te transporteren aan genoemde 
 Weduwe R:M: van Voorst gebore van Beest, om daar mede te doen als 
 eigendoms regt is, belovende haar van ’s Heren wegen te zullen waren. 
 T’oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 15 April 1793. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 
 Wij Burgemeesteren Schepenen ende Raad der Stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen, dat Willem Sonnevelt op d. 23 Nov: 1786 
 heeft doen pijnden aan alle gereede en ongereede goederen toebehorende aan 
 Jacobus Kuijpers en Marianna van Boxel Ehel:, en speciaal aan de helft 
 in een huis in de Vijhestraat met de helft in een schuur op de Smeepoorter 
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 Brink, staande gem: schuur tusschen ’t huis van Jan van Asselt ter eenre en 
 dat van Gerrit Beertzen Joosten ter andere zijde, doende huis en schuur 
 zamen in ’t geheel in ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 12-11-12, dus voor de 
 helft f 1-5-14 en verders straat en haardstedegeld, welke helft op een zesjarige 
 losse in usum jus habentium met zijn lusten en lasten ten overstaan der 
 tijdelijke Heeren Rigteren op d. 14 April 1787 in ’t openbaar bij executie 
 is verkogt aan Hermannus Hijmens en Gerritje Coldeweij Ehel:, voor een 
 Somma van f 239-:-:, welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, 
 en door ons inter jus habentes gedistribueerd geworden, dogh welk huis 
 en schuur, waar van gem: H: Hijmens en Vrouw reeds de helft in eigendom 
 behoorde, zijn gesepareerd, zijnde de bovengenoemde schuur op d. 28 Maart 
 1791 weder verkogt en getransporteerd aan Gerrit Beertzen Joosten 
 en Beertje Jans Ehel:, en vermids de zes jaaren thans verstreken 
 zijn, zonder dat dit perceel is ingeloscht, en dus dit regt weder met den 
 eigendom geconsolideert is, verklaren wij mids dezen gem: halve 
 schuur op de Smeepoorter Brink met alle de lusten en lasten, te trans.. 
 porteren aan Gerrit Beertzen Joosten en Beertje Jans Ehel: en 
 hunne Erven, om daar mede te doen als eigendoms regt is, belovende 
 hun van ’s Heren wegen te zullen waren. 
 T’ oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 15 April 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Ardesch Schepenen compareerde Gerrit Gerritzen 
 Visser, en verklaarde wel en wettig te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cederen en in vollen eigendom overtegeven een 
 visschers schuit genaamd een Bons met een fok en zijl, en wat geen 
 daar verder bij gehoord, aan en ten behoeven van Lut Rosendal 
 wonende te Enkhuisen, ende zulks voor een somma van een honderd 
 en vijf en vijftig Gulds:, daar van den Compart: bekende voldaan te 
 zijn, en overzulks geen regt of eigendom daar aan meer te 
 hebben of te pretenderen, maar integendeel gem: schuit aan den 
 Koper bij dezen overgevende, om op alle havens te kunnen varen, ten 
 dien einde belovende de Bijlbrief, welke thans vermist word, zodie 
 wederom mogt gevonden worden den Compart: aan den Koper zal 
 worden overgegeven, onder belofte van vrijwaring, als regt is, en onder 
 verband en Submissie als na regten.Actum den 17 April 1793. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Rutger van Werven en, 
 C: Dodenhuis, welke loofden en wierden Burgen als voorvanks regt is, voor 
 ’t erf en sterfhuis van wijlen Grietjen Hoefnagel, Weduwe van Hermannus 
 Poelman, des beloofden Jacobus Poelman, Hendrik Poelman, en Geertruij 
 Poelman, zigh mede sterk makende voor haar absente Zuster Catharina 
 Poelman, te zamen Kinderen en Erfgenamen van voornoemde Grietjen 
 Hoefnagel Wede: van Hermannus Poelman deze hare Burgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. Actum Harderwijck den 16 April 1793. 
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 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Pieter 
 Houttuijn, welke verklaarde ten zijnen genoegen ontfangen te hebben 
 uit handen van den Heer Mr. Cornelis Carbasius wonende te Hoorn, alle 
 zodanige effecten, bewijzen van eigendom, charters, en papieren hem 
 Compart: toebehorende, als door gemelde Mr. Cornelis Carbasius van 
 den 10 Februarij 1788 in qualiteit als zijne Gemagtigde in bewaring 
 genomen en ontfangen zijn, en wel speciaal alle zodanige verbonden 
 en gebrande capitalen, en nagelatene goederen van wijlen Lijsabeth 
 de Jongh, als door zijn Ed: qq ingevolge dispositie van de Hove van 
 Holland d.d. 16 Septemb. 1789 van derzelver Administrateuren zijn 
 ontfangen en overgenomen, al ’t verrigte in dezen lauderende en 
 approberende, belovende zo voor zigh, als voor zijne Erven, zijn Ed: 
 te dechargeren, indemniseren en vrijwaren voor alle namaning met 
 renunciatie van alle exceptien, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 18 April 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde Willem 
 Roest, in qualiteit als Volmagtiger van Harmanus Mulder en Beren.. 
 dina Roest Ehel:, midsgaders van Elisabeth Roest Huisvrouw van Gerrit 
 School, zo in haar privé als in qualiteit als generale Gemagtigde 
 van haar gemelde Man Gerrit School, vermogens volmagt voor Burge.. 
 meesteren en Regeerders der Stad Amsterdam op den 18 Decemb. 1792 ad 
 hunc actum gepasseert, en verklaarde in zijn voorsz: qualiteit te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Aart Roest en Woutertje 
 Willems van Leeuwen Ehel:, de helft in een huis agter de muur tus.. 
 schen de huizen van Matthaeus Huijgen en Bastiaan van Aken, 
 door des Comparts: Principalen aangeërft van Marritje Roest, in leven 
 Huisvrouw van Abraham Joorman, en waar van de andere helft op Koperen 
 is verstorven, doende ’t heele huis aan straatgeld 5 st. verders met zijn 
 lusten en lasten, dogh zijnde vrij van verponding, en zulks voor een somma 
 van een honderd twaalf Guls: tien strs:, waar van Compart: pq bekend 
 voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij 
 en alle voorpligt, ’t straatgeld tot Maij 1792 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 22 April 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Aart Roest en 
 Woutertje Willems van Leeuwen Ehel:, en Willem Roest in qualiteit als 
 Volmagtiger van Hermanus Mulder en Berendina Roest Ehel:, midsgaders 
 van Elisabeth Roest Huisvrouw van Gerrit School, zo in haar privé als 
 in qualiteit als generale Gemagtigde van haar gemelde Man Gerrit School, 
 vermogens volmagt voor Burgemeesteren en Regeerders der Stad Amsterdam 
 op den 18 December 1792 ad hunc actum gepasseert, welke bij ons gezien en 
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 gelezen is, zijnde zij te zamen Erfgenamen van wijlen Maritje Roest in leven 
 Huisvrouw van Abraham Joorman, en verklaarden de Comparanten te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen  
 eigendom overtegeven. 
 Aan Abraham Joorman en Anna Concordia Romer Ehel:, een hof gelegen 
 buiten de groote poort tegens over de helling tusschen de hoven van de 
 Weduwe van Gerrit Hesselsen en Teunis Eberzen, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadsstrs: f 1-1-4, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een somma van een honderd zes en zeventig Gulds:. 
 Aan Gijbert Schaffenaar en Hendrica Groothans Ehel:, een huis staande 
 op de Vismarkt naast ’t huis van Lubbert Gerritzen, en de schuur van 
 Z: Buijtenhuis, doende in ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 3-:-:, 
 straatgeld 15 st:, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van drie honderd vier Gulds:. 
 Aan den Hortulanus Willem Roest en Harmijntje Arends Ehel:, een 
 huis staande agter de muur naast ’t huis van Hendrik Cirkel, 
 en de tuin van Profesor Forsten, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstrs: f 2-2-8, straatgeld f 1-:-:, verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een somma van een honderd vijf en zeventig 
 Gulds:. 
 Aan Dirk Bronsvelt en Lubbertje Hondius Ehel:, een huis staande in 
 de Haverstraat, tusschen de huizen van Berend van den Emster, en van 
 Jan van Essen, verkogt op een ordinaris verponding zonder stadstrs:van 
 17 st:, straatgeld 10 st:, voords met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een somma van tweehonderd twee gulds:. 
 Aan Abraham Joorman en Concordia Romer Ehel:, een hofje 
 aan ’t Kuipwalletje tusschen dat van de Juffrouwen van Holthe 
 en Matthaeus Huijgen met zijn lusten en lasten, dogh vrij van 
 verponding, voor een somma van twintig Gulds:. 
 Van welke koopspenningen de Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding tot over den jare 1791, ’t straatgeld tot Maij 
 1792 en ’t haardstedegeld tot Julij 1792 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 22 April 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Schot en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren compareerde 
van bezwaar Rubr. Jan Beenen, welke zigh zullende veranderzaten, verklaarde in tegenwoor.. 
Landerijen en Erven etc. digheid van Dirk Dirkzen en Lubbert Beerzen als door de Magistraat 
rondom met den Duijnen aangestelde Voogden, aan zijn minderjarig Kind met name Dirkje 
Fol. 401 Jans, bij wijlen Maartje Beers ehelijk verwekt voor Moeders versterf 
 te bewijzen. 
 8 schorten 
 2 rokken 
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 8 paar mouwen 
 6 neusdoeken 
 8 kroplappen 
 5 schoteldoeken 
 3 stiklijven 
 12 hembden 
 53 mutzen 
 3 hembdrokken 
 3 kinderdoeken 
 5 paar wanten 
 2 paar hoozen 
 1 kinderdeken 
 3 hoeden 
 3 mutzebennen 
 1 kast 
 2 coffijketels 
 4 tinne bekers 
 6 dito kommen. 
 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven, voords een 
 honderd vijf en twintig Gulds:, welke hij betalen zal, als ’t kind 
 meerderjarig zal zijn, waarvoor hij verbind zijn persoon en goederen 
 en tot een speciaal onderpand zijn portie in drie schepels zaaijland, 
 gelegen in Hierden bij de Duijnen tusschen ’t land van Peter Volten 
 ter eenre en van Lubbert Beerdzen ter andere zijde, zijnde dus 
 ruim een schepel, ook belooft hij ’t Kind te zullen laten leren, 
 wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en tot haar mondige 
 dagen te zullen kleden en reden, en van ’t nodige voorzien, ook alle 
 lasten van den boedel op zigh te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck den 23 April 
 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden de Hortulanus 
van bezwaar Rubr. Wulwe.. Willem Roest en Harmijntje Arends Ehel:, welke verklaarden wegens 
verstraat Fol. 233 Hoven opgenomene en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te 
voor de groote poort Fol.18fso zijn aan den Heer Everardus Scheidius Professor aan de Provintiale 
 Geldersche Academie, en Vrouwe Gardina Abigail van Beem Ehel:, de 
 Somma van twee honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, dogh binnen zes weeken na de 
 verschijnsdag betalende met drie en een halve Guld: van ieder honderd, 
 waarvan ’t eerste jaar zal verschenen zijn den 1e Maij 1794 en zo vervolgens 
 tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt 
 werde.  
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand hun huis staande binnen deze Stad agter de 
 muur naast ’t huis van Hendrik Cirkel en de tuin van den Heer Professor 
 Forster, als mede hun hof gelegen buiten de Luttekepoort aan de Bleek. 
 tusschen de hoven van Gerrit van Essen en Jan Priester, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierenden van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 25 April 1793. 
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 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden Aart van 
 Veluwen en Hendrikje van Galen Ehel:, welke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Gerrit Kleintunte en Johanna Hondeling Ehel: een dubbeld huis 
 en erve, staande in de Weverstraat, naast ’t huis van de Erfge.. 
 namen van de Weduwe van Hendrik Effing ter eenre, en de 
 Roomsche Kerk ter andere zijde, doende jaarlijksch in ordinaris 
 verponding zonder stadstrs: in twee posten, een van f 2-2-8, en een 
 van 17 st: 2 penn:, zamen f 2-19-10, straatgeld f 1-10-:, verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een somma van twaalf honderd Gulds:. 
  
 Aan Aalt Schaffener en Jacoba Martens Wildemans Ehel:, een 
 huis en erve in de Weverstraat, naast ’t huis van Johanna Degge.. 
 ring ter eenre en de schuur van Jan van Essen ter andere zijde, 
 doende in ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 1-14-:, straatgeld 
 10 strs:, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van drie honderd negentig Gulds:. 
 van welke koopspenningen de Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding tot over den jare 1791, haardstedegeld tot den 
 1 Julij 1792, en ’t straatgeld tot Maij 1793 daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. Actumden 27 
April 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Paulus Moojen 
 en Barta Kamps Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Johannes Holstege en Anna 
 Rampen Ehel:, een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad 
 in de Bruggestraat tusschen de huizen van Mevrouw Markloff en van 
 André Stolte, doende in ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 4-10-6, 
 straatgeld f 1-:-:, verders met zijn lusten en lasten, zo als ’t zelve bij 
 Lubbert Gerritzen bewoond is, en zulks voor een somma van elf honderd 
 Gulds, waar van de Comparanten bekennen ontfangen te hebben 
 twee honderd Gulds:, zullende de Kopers van de overigen f 900-:-: een 
 obligatie passeren, belovende Verkoperen ’t huis te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 
 1791, straatgeld tot Maij 1793, en ’t haardstedegeld tot Julij 1793 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 29 April 1793. 
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Geregistr. ten prothoc: Voor Bunskerken en Ardesch Schepenen compareerden Johannes 
van bezwaar Rubr. de Holtstege en Anna Rampen Ehel:, welke bekenden wel en deugdig schuldig 
BruggestraatFol. 96 te zijn aan Paulus Moojen en Barta Kamps Ehel:, de somma van 
 negen honderd Gulds:, spruitende uit onbetaalde koopspenningen van 
 een huis door Comparanten van hun gekogt, aannemende dezelve jaar.. 
 lijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ieder 
 honderd, waar van ’t eerste jaar zal verschijnen d. 1 Maij 1794, en 
 zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en  
 moeten geschieden, mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor 
 de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand het bovengemelde huis staande binnen 
 deze Stad in de Bruggestraat, tusschen dat van Mevrouw Markloff en 
 van André Stolte, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 29 April 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothoc van Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerde Maria Lamans 
bezwaar Rubr. de Hoogstraat Weduwe van Martinus Vastenhoud, welke bekende wegens opgenome en 
Fol. 177 en Hoven voor de ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Zwaantje 
Groote poort Fol. 16 Stolting de somma van twee honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarljksch 
 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 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbind de Comparte: haar Persoon en goederen en tot een speciaal 
 onderpand haar huis schuur en erve staande en gelegen in de Hoogstraat tusschen 
 ’t huis van Albert Malo en dat van Peter Ittersom, alsmede haar hof buiten de 
 groote poort aan de gragt, tusschen de gemeene weg en den hof van Gerrit Scharren.. 
 berg, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na 
 regten. Actum den 30 April 1793. 
 
 
 Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerden Zeger Buijtenhuis, Mr. E:G: Ardesch, Reinier 
 Reiniers, en Mr. B. de Vries in qualiteit als Weesmeesteren van ’t Burger Weeshuis binnen deze 
 Stad, en verklaarden ingevolge permissie en authorisatie van de WelEdeleGr: Agtb: Heeren van de 
 Magistraat dezer Stad d.d. 1 Octob: 1792, op d. 15 Dec: 1792 uit de hand te hebben verkogt ingevolge 
coops 
 contract an Dirk Hermannus en Geertruijd Knoop Ehel:, een huis en erve staande in de Lutteke.. 
 poortstraat binnen deze Stad, naast ’t huis van Willem van Laar ter eenre en Jan Klok ter 
 andere zijde, doende in verponding zonder stadsstrs: f 4-:-: straatgeld f 2-:-:, voords haardstede.. 
 pomp en waakgeld daar op staande, ende zulks voor een somma van dertien honderd vijf 
 en twintig Gulds:, waarvan de Comparten: bekenden in gelde te hebben ontfangen 
 vijfhonderd en vijf en twintig Gls: en de resterende agthonderd Gls: in ’t huis geves.. 
 tigt blijven volgens vestenis op heden door Koperen gepasseert, en in dier voegen 
 alzo van de koopspenningen te zijn voldaan, en daarom geen regt of eigendom daar 
 aan meer te hebben of te behouden, maar in tegendeel ’t zelve aan Koperen 
 voorñ: cederende bij dezen, belovende dit perceel te zullen vrijen, wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1791, straatgeld 
 tot 1e Maij 1793 en haardstedegeld tot ultº. Junij 1793 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten, en met 
 renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 27 April 1793. 
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Geregistr. ten prothoc. van Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Dirk Hermannus en 
bezwaar Rubr. de Wulwe.. Geertruij Knoop Ehel:, dewelke bekende opregt en deugdelijk schuldig te 
verstraat Fol. 223 zijn aan en ten behoeven van ’t Burgerweeshuis binnen deze Stad een somma 
 van agthonderd Gulds:, heenkomende wegens een restant van koopspenningen 
 van ’t huis in de Luttekepoortstraat door Comparanten van voorñ: Burger.. 
 weeshuis bij transport van d. 27 April 1793 aangekogt, belovende van bovengem: 
 capitaal te zullen betalen een interesse van vier Gulds: ten honderd, zullende 
 heden over een jaar ’t eerst verschenen wezen, en zulks van jaar tot jaar 
 tot de finale aflossche des capitaals, die ook alle jaar zal kunnen en 
 moeten geschieden, mids dezelve van een van beide zijden een vierendeel 
 jaars bevorens gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en onverhoopte aantewendene 
 kosten de Comparanten hebben verbonden hare Personen en goederen, en 
 tot een speciaal onderpand gesteld, haarlieder huis en erve staande in 
 de Luttekepoortstraat naast ’t huis van Willem van Laar ter eenre, en 
 dat van Jan Klok ter andere zijde, zo en als bij transport van ’t Burgerweeshuis 
 is aangekogt, ten einde om daar aan ten allen tijde alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, onder verband en Submissie als na regten, en met 
 renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelde. 
 Actum den 27 April 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Eijbert Brantzen en Beeltje 
Roest 
van bezwaar Rubr. Schoe.. Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en 
makerstraat Fol. 261fso deugdig schuldig te zijn aan Hendrik van Wenum en Hijltje van Beek Ehel: de 
 somma van twee honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met vier Gls: van ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschenen zijn 
 heden over een jaar en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids met ’t elkander drie maanden voor 
 de verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparten: hunne Personen en goederen, en tot 
 een speciaal onderpand hun huis en erve met de schuur, staande en gelegen 
 in de Valckstraat, tusschen de schuur van Rijer den Groote en die van 
 Matthaeus Huijgen, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten.  
 Actum den 30 April 1793. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden de Heer Mr. 
 Isaac Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel:, 
 verklarende, dat zij Comparanten verkogt hadden in een vast en stedigen 
 erfkoop, en kragt dezes cederen en transporteren aan en ten behoeven 
 van den Heer Mr. Jan Carel Smissaert en Vrouwe Lucia Gerarda Roos 
 Ehel:, een huis en erve binnen deze Stad staande in de Donkerstraat tusschen 
 ’t huis van Mevrouw de Weduwe Burgemeester van de Graaff ter eenre, en 
 dat van de Erven van Harmen Drost ter andere zijde, benevens twee schuuren, 
 uitkomende in de Vrouwe of Kerkstraat, met deszelfs verdere ab en depen.. 
 dentien, geene uitgezondert, zoals ’t door Comparanten is bewoond geweest, 
 zijnde met geen andere lasten bezwaard als de ordinaris verponding zonder 
 stadsstrs: van f 6-18-2, en straatgeld met zijn schuuren f 4-10, nevens de 
 ordinaire haardstede en pompgelden, alsmede nogh een huisje staande in de 
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 Kerkstraat, tusschen de schuuren van voormelde huis, zo en als ’t thans 
 door Warnar IJsendoorn en Huisvrouw in huur gebruikt en bewoond word, doende aan 
 ordin: verponding zonder stadsstuivers f 2-13-2, en straatgeld 15 strs: met ’t ordinaire 
 haardstede en pompgeld, en wel dit alles voor een summa van agt duizend zes 
 honderd Gulds: vrijgeld, van welke koopspenningen Comparanten bekennen 
 voldaan te wezen, belovende deze percelen te wagten en te waren kom.. 
 mervrij, alle voorpligt, de verponding over 1791, heerdstedegeld tot 
 ultº. Junij 1792, en straatgeld tot primo Maij 1793 aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum den 1 Maij 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerden Gijsbert Schaffenaar 
van bezwaar Rubr. de en Hendrica Groothans Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter 
Markt Fol. 238fso leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Jan Arends 
 de somma van een honderd Gulds:, aannemende dezelve alle jaaren te zullen 
 verrenten met vier Gls: waar van ’t eerste zal verschijnen heden over een 
 jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids men ’t elkander drie maanden voor de 
 verschijnsdag opzegge. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand hun huis staande op de Vismarkt, naast 
 ’t huis van Lubbert Gerritzen, en de schuur van Z: Buijtenhuis, om 
 daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. Actum den 1 Maij 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde de Heer J:P: van Braam 
 Schout bij Nagt van Holland en West Friesland, welke verklaarde in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijke behoeven van den Heer Rudolph Forsten Professor aan deze 
 Provintiale Geldersche Academie, en Vrouwe Agnitz Nijhoff Ehel:, een huis 
 en erve met een stalling en koetshuis daar agter, staande en gelegen 
 binnen deze Stad in de Donkerstraat, tusschen ’t huis van Mevrouw de Wolff 
 ter eenre, en dat van de Juffrouwen van Holthe ter andere zijde, met 
 deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, en voorbehoudens ‘t 
 vrije gebruik door de poort agter de muur uitkomende voor ’t huis van 
 de Juffrouwen van Holthe bovengemeld, doende dit huis en erve jaar.. 
 lijksch in ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 13-4-6 en aan straat.. 
 geld f 4-10-:, en zulks voor een somma van tien duizend Gls:, waar 
 van de Heer Compart: bekend voldaan te zijn, belovende dit perceel te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 tot over den jare 1791, haardstedegeld tot d. 1 Julij 1792, en ’t straatgeld 
 tot d. 1 Maij 1793 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten.Actum den 1 Maij 1793. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerden Jacob Beerdzen 
van bezwaar Rubr. Lande.. en Aaltje Wouters Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
rijen en erven etc. Fol. ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan hun Broer en 
405 Zuster Lambert Beerdzen en Willempje Peters Ehel:, de somma van 
 drie honderd vijftig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met drie en een halve Gulden van ieder honderd, waar van ‘t 
 eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt 
 werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand drie vierde parten in ’t erf met onder.. 
 horige landerijen, en houtgewasschen, thans bij hun bewoond en 
 gebruikt wordende, leggende aan de Wijdgrave tusschen de erven 
 van Beert Hendrikzen en Rijnt Peterzen, om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 4 Maij 1793. 
 
 
 Voor van Cooth En Schot Schepenen compareerden Andries Ruitenberg 
 en Geertruij Olthuisen Ehel:, welke verklaarden te consenteren en 
 te bewilligen in zodanig huwelijk, als der Comparanten Zoon Mijndert 
 Ruitenberg voornemens is integaan en na Kerken order te voltrekken 
 met Geertruij Woesthoff, ’t zelve met hunne ouderlijke approbatie 
 corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commis.. 
 sarissen van Huwelijkszaaken, ofte zo nodig bij Predikanten der Stad 
 Amsterdam, of elders, daar ’t gerequireerd word, mag worden gerespecteerd, 
 en geconsidereert, als of Comparanten in Persoon bij de intekening 
 en voltrekking tegenwoordig waren, belovende ’t zelve van waarde 
 te zullen houden. Actum den 6 Maij 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde Geertjen Rabat Wede: 
 van Christiaan Olthuijsen, geässisteert met haar Zoon Jan Olthuijsen, die 
 teffens mede compareerde, dewelke bekennen publicq op den 15 Septemb: 
 1792 te hebben verkogt, en overzulks kragt deze te cederen en in vollen 
 eigendom te transporteren aan en ten ervelijken behoeven van Jacob de 
 Meester en Geertjen Timmers Ehel: en hare Erven, een hof met een steenen 
 huisje daar in, gelegen in de touwbaan naast den hof van de Burger Weezen 
 dezer Stad ter eenre en een gemeen steegjen ter andere zijde, doende in ordin: 
 jaarlijksche verponding volgens quohier f 1-2-4, ende zulks voor een somma 
 van zes honderd en zestig Gulds: vrijgeld, daar van de Comparanten en 
 Transportanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende mids 
 dezen den voorñ: hof te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de ordin: verponding over den jare 1791 daar van aftedoen als erfkoops regt is, 
 alles onder verband van hare Personen en goederen en met Submissie als 
 na regten. Actum Harderwijck den 2 Maij 1793 
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 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerden Dirk 
 Brouwer en Bartjen van de Poll Ehel:, welke verklaarden op den 
 29 October 1792 publicq te hebben verkogt en overzulks kragt dezes 
 te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten behoeven van Lammert Gerritzen en Francijntje Bonset 
 Ehel:, een huis en erve met de overdekte kolfbaan, stallingen en  
 bijgelegen tuin staande en gelegen binnen deze Stad in de Wullewe.. 
 ver of Luttekepoortstraat, naast ’t portiershuis ter eenre, en 
 dat van Mattheus Huijgens ter andere zijde, voor een somma 
 van agttienhonderd en vijftig Gulds: vrijgeld, van welk koopspen.. 
 ningen de Comparanten bekenden ten vollen voldaan en betaalt 
 te zijn, doende dit perceel in ordinaris jaarlijksche verponding, met 
 de stadsstuivers f 5-19-6, straatgeld f 2-:-:, belovende overzulks 
 voorschreven perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding over den jare 1791, straatgeld tot 1 Maij 
 1792, en ’t heerdstedegeld tot ultº. Junij 1792 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck den 11 Maij 1793. 
 
 
 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerde de Heer Mr. 
 Charles Bavius de Vries in qualiteit als Volmagtiger van zijn Broeder 
 Willem Hendrik de Vries, Major onder Zijn Hoogheids Lijf Regiment Orange 
 Friesland, vermogens volmagt voor Schout en Schepenen der Stad Woerden 
 op den 18 April 1793, en van deszelfs Ehevrouw Vrouwe Henrietta Jacoba 
 Tulleken, vermogens volmagt voor Burgemeesteren Schepenen en Raad 
 der Stad Arnhem op d. 10 Maij 1793 beide ad hunc actum gepasseert, 
 welke bij ons gezien en gelezen zijn, en verklaarde de Compart: in zijn 
 voorsz: qualiteit te cederen, transporteren en in vollen eigendom over 
 te geven aan zijn Broeder Mr. Johan Cornelis Francois de Vries, Secretaris 
 dezer Stad en Vrouwe Mechteld van Westervelt Ehel:, een huis en erve 
 staande en gelegen binnen deze Stad aan de Markt, naast ’t huis van den 
 Heer P:F: van Erckelens, zo als ’t zelve door Koperen bewoond word, doende 
 in ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 11-:-: straatgeld f 4-:-:, verders 
 met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zijnde dit huis verkogt voor 
 een somma van tien duizend Gulds:, nadat ’t zelve door de Magistraat 
 dezer Stad volgens appointement d.d. 26 Nov. 1792 van ’t daar op leggende bezwaar 
 van fideicommis was ontheven, van welke koopspenningen de Compart: pq 
 bekend voldaan te zijn, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1791, ‘t 
 haardstedegeld tot ultº. Junij 1792, en ’t straatgeld tot d. 1 Maij 1793 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten.Actum den 13 Maij 1793.  
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Geregistreert ten prothoc: Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Aalt Schaffenaar en 
van bezwaar Rubr: Schoe.. Jacoba Wildemans Ehel:, dewelke bekenden ontfangen te hebben, en uit dien 
makerstraat Fol. 263fso hoofden opregt en deugdelijk schuldig te wezen, aan Jan Willems Bluemink, 
 een capitale somma van twee honderd caroli Gulds:, ad twintig stuivs: ’t stuk 
 Hollandsch, aannemende dezelve jaarlijksch te verrenten met vier gelijke 
 Gls: en tien strs: van ieder honderd, waar van heden over een jaar ’t eerste 
 zal verschenen zijn, en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de volkomen 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden in goed 
 gangbaar Hollandsch zilver geld tot genoegen van den Crediteur, mids men ‘t 
 elkanderen een maand voor den verschijnsdag opzegge, dogh de interesse binnen 
 een maand na de verschijnsdag betalende met vier Gls: van ieder honderd zal kunnen 
 volstaan. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 gereede en ongereede geene van dien uitgezondert, en stellen nogh tot 
 meerdere securiteit tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande 
 in de Weverstraat naast ’t huis van Naatje Deggering ter eenre, de schuur 
 van Jan van Essen ter ander zijde, door de Comparanten zelfs bewoond, 
 ’t welk zij verklaren vrij en onbezwaart te zijn, om bij onverhoopte 
 wanbetaling van capitaal en interesse daar aan te kunnen en te 
 mogen verhalen alle hinder en schade hoe ook genaamd, renuncierende 
 wel expresselijk van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde, 
 onder Submissie als na regten.Actum Harderwijck den 16 Maij 1793. 
 
 
 Voor Schot en Martinus Schepenen compareerden Mr. H:J: Ardesch 
 onze mede Raadsvriend, en Vrouwe J:J: de Meester Ehel:, dewelke bekenden 
 ingevolge koopscontract van den 11 Februarij 1793 in een vast en stedigen erf.. 
 koop uit de hand te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten behoeven van 
 Jan Janzen Mulder en Dina Brouwer Ehelieden, een schuur en woonhuis 
 daar in met zijn verdere ap en dependentien, regt en geregtigheid, staande 
 binnen deze Stad in ’t Roepersteegje, zo en als bij Verkoperen zelfs 
 gebruikt word, doende in verponding zonder stadsts: f 2-10-6 met ’t straat, 
 pomp en waakgeld daar op staande, zullende de verponding over 1791, straatgeld 
 tot 1e Maij 1793, heerdstedegeld tot ultº. Junij 1793 en waakgeld tot 1e Maij 1793 
 ingesloten door Transportanten gezuiverd worden, ende zulks voor een somma 
 van vijfhonderd en negentig Gulds:, waarvan de Comparanten bekenden 
 voldaan te wezen, en daar om geen regt of eigendom daar aan meer 
 te behouden, maar integendeel ’t zelve aan Koperen cederende bij dezen, 
 belovende dit perceel te zullen vrijen van alle voorkommer, onder 
 verband en Submissie als na regten, en met renunciatrie vanalle 
 exceptien.Actum den 18 Maij 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Juffrouw Francina Eijbergen 
 Weduwe van Smitmeester Hendrik Moojen, voor zigh als mede hare 
 Kinderen Jacoba Moojen, Jan Moojen en Maria van Lakeman de Vries, Gerarda 
 Moojen, en Gerardus Moojen en Metje Valk Ehel:, alle Kinderen en Erfgenamen 
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 van voorñ: H: Moojen, en verklaarden ingevolge koopscontract van d. 11 Februarij 
 1793 uit de hand te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan en ten ervelijken behoeven van Mr. H:J: Ardesch 
 onzen mede Raadsvriend en Vrouwe J:J: de Meester Ehel: een schuur binnen 
 deze Stad in de groote Marktstraat naast der Comparanten huis en 
 brouwerij, met een plaatsje daar agter langs haar schuurtje lopende op 
 een ordinaire verponding van twee Gulden zestien strs: en tien penningen, 
 ende zulks voor een somma van drie honderd en vijftig Guls:, daar van 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn, met beding, dat Koperen zal 
 vrijstaan een pomp op de put van Comparanten te mogen zetten, gelijk 
 reeds geschied is, en dat de waterlosing over de plaats langs deze schuur 
 als van ouds zal blijven, zo als ook de goot onder’t dak van Verkoperen 
 huis leggende blijft tot privative lasten van Comparanten, die dan ook 
 aannemen de verponding over 1791, ’t straatgeld tot 1e Maij 1793, en pomp 
 geld tot April 1793 alle ingesloten te zullen zuiveren kommervrij, en 
 alle voorpligt daar van aftedoen, onder belofte van verdere vrijwaringe 
 en met Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 1 Maij 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerden Gosen Evers en 
van bezwaar Rubr. Hoven Grietje van de Kraats Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
voor de Smeepoort Fol.70 ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Hendrik van 
en Landern: tusschen beide Essen en Johanna Lindemans Ehel:, de somma van elf honderd Gulds: 
Zijpels Fol. 280fso aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van 
 ieder honderd, waar van ’t eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo 
 vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de ver.. 
 schijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand een camp lands aan de laage Zijpelt, tusschen 
 de landen van Mevrouw van Westervelt en van de Wede: Koning, alsmede 
 een hof buiten de Smeepoort in een gangetje bij ’t Raambleekje 
 aan de Smeepoorter gragt uitkomende, tusschen de hoven van 
 Hendrik Cirkel en de Wede: Koning, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
  Actum den 22 Maij 1793. 
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 Voor Martinius en Ardesch Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Reinier Reiniers en Zeger Buitenhuis voor ’t erf en 
 sterfhuis van Jacomina Fok Wede: van den Horst, des beloofden Jan 
 Hendrik Priester en Hendrik van Wenum Executeurs van ’t testament 
 vann gemelde Overledene in hunne qualiteit genoemde Borgen 
 te vrijen en guaranderen als regt isActum d. 23 Maij 1793. 
 
 
NB. d. 30 Aug: 1794 heb ik Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijk 
het originele testament van Aalt van der Flier wonende te Nijkerk, dogh thans present binnen deze 
het lias aan van der Vlier Stad, gezond van lichaam en verstand, dogh zwak van ouderdom, welke 
te Nijkerk gezonden. verklaarde te casseren en te niet te doen alle dispositien voorheen door 
 hem opgerigt, dezelve voor nul en geener waarde houdende, dogh dat de 
 dispositie met zijn Vrouw gemaakt op de Kinderen van Johannes van 
 der Vlier en Barbera van Koot in leven Ehel: in volle kragt en waarde 
 zal blijven, en verklaarde verders bij dezen te bemaken aan Hanna 
 van Stormbroek ’t vrugtgebruik van de kamer zo groot en klein als 
 die is staande en gelegen in de Vest van Nijkerk, in de Holkerstraat, 
 tegens over de Kruitsteeg, aan de schuur Vorstenburg genaamd, ten westen 
 tegens ’t huis van JanRoosenoet, met den halven hof ten westen daar 
 agter tot aan tabakskisten toe, en met dat regt, dat zij de gang ook 
 tot haar gebruik heeft om hout en turf op de zolder te doen, water aan de 
 pomp te halen, en na de hof te gaan, om daar haar leven lang met haar 
 egte Man in te wonen, ’t welk zijn aanvang zal nemen op Petri of 
 Paasschen na des Comparts: overlijden, blijvende de reparatie van gemetzel 
 of getimmer op een betamelijke wijze voor haar rekening, zullende na 
 overlijden van gemelde Hanna van Stormbroek die kamer komen aan des 
 Comparts: Erfgenamen, welke hij bij zijn overlijden zal hebben nagelaten, 
 zullende de Man van Hanna van Stormbroek indien hij bij haar afsterven 
 nogh in leven is tot Paasschen na haar dood in die kamer kunnen blijven wonen, 
 en de Kinderen van Johannes van der Vlier en Barbera van Koot volgens 
 dispositie op hun zamen gemaakt geen regt op die kamer hebben. 
 En indien ’t mogte gebeuren, dat des Comparts: Erfgenamen haar ’t gebruik 
 van die kamer mogten bedisputeren wegens een sustenu dat hij daar over 
 niet zou mogen disponeren, zo bemaakt hij in dat geval aan gem: Hanna 
 van Stormbroek haar leven lang ’t vrugtgebruik van de halve tabaks 
 kamp van de een en een halve morgen met de halve tabaksschuur daarop 
 staande, leggende in Jan Pijmeses steeg, welke hij gekogt heeft van 
 Gerrit van den Bilaart, met de halve tabakskisten, om die zelfs te 
 gebruiken of verhuren na haar goedvinden, ’t welk alsdan zijn aan.. 
 vang zal nemen op St. Maarten na zijn dood, zullende na haar dood ’t zelve 
 komen aan zijn Erfgenamen, en zulks op Martini na haar overlijden. 
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 Verklarende de Compart: zulks te doen uit eige beweging zonder persuatie 
 van iemand, ook uit geen haat of nijd tegens zijn Erfgenamen, maar 
 omdat zij hem en zijn overledene Vrouw zo veel jaaren eerlijk en trouw 
 gedient heeft, en hem nu nogh in zijn zwakheid altoos ondersteunt 
 en helpt. 
 Begerende hij dat deze na zijn dood zal gelden als testament, legaat, 
 codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck d. 30 Maij 1793. was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt getekent J: Schot.F: Martinius onderstond geregistreert 
 in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 31 Maij 1793 was 
 getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde Vrouwe Susanna 
 Francoise van Sonsbeeck, Weduwe van wijlen den Heer Mr. Johan van Hasselt 
 in leven Burgemeester der Stad Zutphen, geädsisteerd met Mr. Willem Roest 
 als regtens, en verklaarde in optima juris forma te constitueren en volmagtig 
 te maken, zulks doende kragt ende mids dezen den Heer Leonard Koning 
 Schepen der Stad Hulst, ten einde uit Comparantes name ter plaatze 
 daar zulks gehoord, te ontfangen en optebeuren de reeds vervallen en nogh 
 te vervalllene lijfrenten, ten lasten van den Polder den Doel, en geconsti.. 
 tueerd ten lijve van Comparante, ingevolge de lijfrentenbrief op den 5 
 Septr: 1743 daar van gepasseerd, en onder Comparante berustende, jaarlijksch 
 bedragende een somma van zestien Gulds:, lopende gelde, en vervallende 
 alle halve jaaren, den eersten Maart en eersten September telken jare, 
 daarvoor quitantie te passeren, en voor alle namaninge te caveren, voords 
 om in dezen alles te doen en te laten geschieden,’t geen der zaaken nooddruft 
 zoude komen te vorderen, en de Comparante zelfs present zijnde kunnen  
 en mogen doen, alles met belofte van approbatie en verdere clausulen 
 naar regten daar toe staande, en gebruikelijk, daarop met haren 
 adsistent stipulerende.Actum Harderwijck den 1 Junij 1793. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden de Heer en Mr. 
 Isaac Johannes Elsevier, en Vrouwe Johanna Petronella Martinius 
 Ehel: en verklaarden mids dezen magtig te maken de Heer W:A:J: Elsevier 
 Dom, Makelaar te Amsterdam tot de verkoop der navolgende obligatien 
 op den Lande van Holland enWest Friesland, als 
  
 Een obligatie ten name Hermanus Meurs Nº. 143 gedateerd den 24 
 Maart 1711 Fol. 1952 La.C. Fol. 112fso Nº.1302 geäggr. den 26 Junij 1711 
 Nº.23215 Reg. Fol. 1567 groot in capitaal f 1000-:-:. 
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 Een obligatie ten name van Willet en Jacob van Bunschooten als 
 Voogden over de minderjarige Jacoba Catharina van derTuuk gedateerd 1 Febr. 
 1781 Litt. P. Fol. 77fso Nº.921Nº.75531 ge:aggr. den 1 Nov. 1781 Reg. Fol. 4169 groot 
 in capitaal f 1000-:-:. 
  
 Een dito obligatie ten name als boven gedateerd en geägreëert als boven 
 Litt. P.Fol.77fso Nº.922Nº.75532 Reg. Fol. 4196 grot f 1000-:-:. 
  
 Een dito obligatie ten name als boven gedat. en geäggr. als boven  
 Litt. P. Fol. 78 Nº. 923 Nº. 75533 Reg. Fol. 4197 gr. f 1000-:-:. 
 
 Een dito obligatie ten name als boven gedat en ge:aggr. als boven Litt. P. 
 Fol. 78 Nº. 924 Nº. 75534 Reg. Fol. 4197 groot f 1000-:-:. 
  
 Een dito obligatie ten name als boven gedat. en geäggr. als boven 
 Litt. P. Fol. 78 Nº. 925 Nº. 75535 Reg. Fol. 4197 groot f 1000-:-:. 
 
 Een dito obligatie als boven gedat. en geäggr. als boven Litt.P. Fol.78 Nº926 
 Nº. 75536 Reg. Fol. 4197 gr. f 1000-:-:. 
 
 Een dito obligatie als boven gedat. geäggr. en ten name als boven 
 Litt. P. Fol. 78 Nº. 927 Nº. 75537 Reg. Fol. 4197 gr. f1000-:-: 
  
 Een dito obligatie ten name als boven geäggr. en gedat. als boven Litt. P. 
 Fol. 78 Nº. 928 Nº. 75538 Reg. Fol. 4197 groot f 1000-:-: en 
 
 Een obligatie ten name van Mr. Isaac Johannes Elsevier gedat. den 1e November 
 1790 Litt. V. Fol. 427 Nº.5116 Nº. 111122 geäagr. d. 1 Nov. 1790 Reg. Fol. 5932 
 gr.f 1000-:-:. 
 
 Dezelve te transporteren, de kooppenningen te ontfangen, te quiteren, 
 rekening te sluiten, de koper of kopers is ’t noodzake tot betaling 
 te constringeren, en gerigtelijk de penningen aftevorderen, en zigh 
 hier in te gedragen zo en als zij Comparanten present zijnde zouden 
 mogen en moeten doen, met volle magt van substitutie en ratiha.. 
 bitie, des blijft de Geconstitueerde gehouden tot ’t doen van 
 rekening bewijs en reliqua. Actum den 10 Junij 1793. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Evert Verhoef en 
 Decimer Apeldoorn Diaconen van de Gereformeerde Nederduitsche 
 Diaconie dezer Stad, hier toe door de Magistraat geäuthoriseert volgens 
 resolutie d.d. 5 April dezes jaars, en verklaarden in hunne voorsz: 
 qualiteit publicq te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Willem 
 Clazen, een huis staande binnen deze Stad in de Weverstraat, tusschen 
 de huizen van Rijer den Grooten en Hijmerik Hendrikzen, doende in 
 ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 2-:-6, straatgeld 10 st: verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van drie honderd 
 tien Gls: waarvan Comparanten bekennen ontfangen te hebben een 
 honderd Gls:, zullende de resterende penningen in ’t huis gevestigt 
 worden, belovende ’t zelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1791, straatgeld tot Maij 1792, 
 en ’t haardstedegeld tot Julij 1792 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten. Actum d. 13 Junij 1793. 
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Geregistr. ten prothoc. Voor Boonen en Ardesch Schepenen compareerde Willem Clazen, 
van bezwaar Rubr. welke bekende wel en deugdig schuldig te zijn aan de Nederduitsche 
Schoemakerstraat Gereformeerde Diaconie dezer Stad de somma van twee honderd tien 
Fol. 264fso Gls., wegens onbetaalde koopspenningen van een huis in de Weverstraat 
 staande tusschen de huizen van Rijer den Grooten en Hijmerik 
 Hendrikzen, op d. 9 April dezes jaars gekogt, aannemende dezelve 
 jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gls. van ieder honderd, 
 waarvan ‘t eerste zal verschijnen d. 1 Julij 1794, en zo vervolgens 
 tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Compart: zijn Persoon en goederen 
 en tot een speciaal onderpand ’t bovengemelde huis om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, reuncierende van 
 alle exceptien, onder Submissie als na regten. 
 Actum d. 13 Junij 1793. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerden Berend Kok en 
 Gerrit Coopzen respective Metzelaars en Timmermansbaazen, welke 
 ter instantie van de Diaconie dezer Stad verklaarden nauwkeurig 
 opgenomen en geëxamineerd te hebben een huisje staande binnen deze 
 Stad in de Weverstraat toebehoord hebbende aan de Weduwe Claas 
 Jacobzen en ’t zelve waardig te schatten twee honderd en vijftig Gls:, 
 verklarende ’t zelve na hun beste weten te hebben getaxeerd, ’t welk 
 zij voor ons met solemnelen eede hebben bevestigt. 
 Actum den 17 Junij 1793. 
 
 
 Registrature van een dispositie over Engelsche effecten 
 
 Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harderwijck in de 
 Provintie van Gelderland, maken kennelijk tuigen en certificeren bij 
 dezen, dat voor ons personelijk is gecompareert en verschenen de Heer 
 Heribert van Westervelt tot Essenburg wonende binnen deze Stad. 
 En verklaarde de Compart: tot eenige Executrices en Administratrices 
 na zijn overlijden, van en over alle de goederen effecten en fondsen 
 welke hij Compart: heeft en possideert in het Koningrijk van Engeland 
 en Groot Brittanien, en ten tijde van hem Comparts: overlijden aldaar 
 hebben en bezitten zal, in wat fonds of van wat natuur zulks 
 zoude mogen wezen, te committeren en aantestellen zijne drie 
 Dogters met name de Jonkvrouwen Mechtelt van Westervelt, Aleijda 
 Johanna van Westervelt, en Frederica Hendrietta van Westervelt tot 
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 Essenburg, alle mede wonende alhier, te zamen en ieder in ’t bijzonder 
 met alle vereischte en nodige magt en authoriteit op de kragtigste 
 wijze om na hem Comparants afsterven alle de voorgemelde goederen 
 effecten, fondsen, actien en crediten geen uitgezondert te stellen 
 en te doen stellen op hunne naamen of naame, of van zodanige 
 andere persoon of personen, als zij zullen goedvinen en verder 
 alle dezelve te regeren, administreren, verkopen, veralieneren, 
 belasten en bezwaren tot dat einde transporten, procuratien 
  en alle vereischt wordende actens te tekenen en te passeren, 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, verzoekende 
 hij Compart: dat deze acte van Executeurschap en uiterste wil nopens 
 zijn E. goederen, effecten en fondsen in ’t Koningrijk van Engeland 
 en Groot Brittanien brieven van administratie in communi forma 
 werde gedepecheert en uitgereikt. 
 In kennis der waarheid zo is deze acte door de Compart: behoorlijk 
 getekent en gezegelt, in presentie van twee Schepenen, die deze 
 insgelijks ondertekend hebben en met het Stads Zegel bekragtigt 
 nevens de signature van onzen Stadssecretaris. gegeven den 6 Maart 
 1789. was nevens een cachet in rood lak getekent. H: van Westervelt. 
 Daar nevens was getekent J:B: de Vries. M:S: van Cooth. onderstond 
 Ter ordonñ. van dezelve,was, nevens Stads Zegel gedrukt in een rooden 
 ouwel, met een papier overdekt, getekend.J:C:F: de VriesSecr. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Schepenen der Stad Harderwijck 
 Juffer Helena Catharina van Erckelens, gezond van verstand, haar 
 memorie en uitspraak volkomen magtig, en verklaarde niet gaarne 
 uit deze wereld te willen scheiden zonder alvorens over hare tijdelijke 
 goederen gedisponeert te hebben, en dienvolgens vooraf te casseren en annuleren 
 alle voorgaande dispositien, dewelke zij gemaakt mogte hebben, niet willende 
 dat dezelve enig effect zullen sorteren, wijders verklaarde de Comparante 
 zonder eenige inductie of persuatie, en om gewigtige redenen, bij dezen tot haare 
 eenige en universele Erfgenaam te nomineren en institueren haar Zuster 
 Charlotta van Erckelens, Ehevrouw van de Heer Lieutenant Colonel 
 P: Ardesch, en in cas van vooroverlijden derzelver Kinderen die der Comparantes 
 sterfdag zullen beleven, ten einde om alle haare gereede goederen, zo klederen, 
 juweelen, goud en zilver en al wat verder tot haar lijf behoort midsgaders 
 huisraad en inboedel, nevens alle haare ongereede goederen niets uitgezondert, 
 en alzo al ’t geen zij stervende zal komen natelaten, te erven en bezitten 
 eeuwiglijk en ervelijk zonder bespiering van iemand, begerende dat deze zal gelden 
 en effect sorteren als testament, legaat, codicil, gifte ter zake des doods, ofte zo en als 
 best na regten zal kunnen bestaan. 
 T”oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en bezegelt in Harderwijck d. 10 Maart 1782 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekent W: de Meester. H: Schrassert. onderstond 
  geregistreert in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 26 Junij 1793was getekent J:C:F: de Vries 
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Geregistreert ten protho.. Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Dirk Buijtenhuis 
colle van bezwaar Rubr. en Cornelia Paddenburg Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
de Hoogstraat Fol. 181fso en ter leen ontfange penningen wel en deugdig sculdig te zijn 
 aan Joseph Pekman en Aartje Hendriks Ehel:, de somma van 
 vierhonderds Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met vier Gls van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal  
 verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 ’t aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en  
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande 
 en gelegen in de klijne Marktstraat, tusschen de huizen van 
 Juffrouw Apeldoorn en van Harmen Tapper, om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
 Actum den 26 Junij 1793. 
 
 
 Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden onze mede Raads.. 
 vriend Franciscus Martinius en Gerharda Holten Ehel:, welke bekenden voor 
 zich en derzelver Erven in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand 
 te hebben verkogt, en overzulks te cederen transporteren en in volen 
 eigendom overtegeven aan Vrouwe Anna Debora van Daverveld Wede: wijlen 
 den WelEd: Gest: Heer W: de Meester in leven Burgemeester dezer Stad, Juffrouwen 
 Johanna Francoisa van Daverveld, Cornelia Catharina van Daverveld, en 
 Theodora Catharina Eva van Daverveld een huis en erve met deszelfs ab en 
 dependentie, staande binnen deze Stad in de Israelsstraat tusschen de huizen 
 van Jan Bulderman ter eenre, en de Weduwen huisjes ter andere zijde, 
 doende in ordinaris verponding zonder stadstrs: f 3-14-6 en aan straatgeld 
 f 2-5, en zulks voor een somma van zeven en twintig honderd en 
 vijftig Carolij Gulds:, welke penningen Verkoperen bekennen ontfangen te 
 hebben, en voor haar rekening te nemen alle de onkosten op deze koop lopende, 
 als 50e penning, transport, en wat daartoe meer mogt behoren, welke ook de 
 huurpenningen door Mevrouw de Weduwe van Hoesen tegenwoordig daar in 
 verwoond tot ultº. Julij dezes jaars zullen genieten, ook zijn Verkoperen 
 verpligt en verbonden zich door dezen voorsz: huis te wagten en waren kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding tot 1791 incluis, haardstedegeld tot ultº. Junij 
 1793 en ’t straatgeld tot 1º. Maij 1793 incluis daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 12 Julij 1793. 
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 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden de Heer Johannes Bernardus 
 Heijdendaal en Vrouwe Jacoba van Aalst Ehel: en verklaarden te constitueren 
 en magtig te maken den Heer Rudolph Arnoldus Heijdendaal, wonende te 
 Amsterdam, generalijk, om bij alle voorvallen en gelegenheden alle der 
 Comparanten zaaken en affairen recht en gerechtigheden op en 
 tegens alle en een iegelijk zo hier als elders waartenemen, te bevorderen, 
 uittevoeren, en te vervolgen, en mitsdien alom en in alle gevallen hunne 
 Personen te representeren,alle hunne uitstaande schulden, gelden, 
 goederen en effecten, documenten en papieren hen competerende en toe.. 
 behorende, aangaande, of eenigzints concernerende, uit welken hoofde 
 het ook zoude mogen zijn, vanalle en eenen iegelijk der Debiteuren, 
 daar en zo het bevonden zal worden te behoren, te vorderen en te ontfan.. 
 gen, met alle en eenen iegelijk afterekenen, te liquideren, en alle te 
 vereffenen, de rekeningen wel bevindende te approberen, en niet in 
 order zijnde te contradiceren, en doen redresseren, na gedane adjustement 
 de batige saldoos te ontfangen en de nadelige te voldoen, de goederen en 
 koopmanschappen, die aan hun Comparanten zullen worden gezonden, 
 of die zij mogten zenden, overtenemen, te ontfangen en te verkopen, wissel 
 brieven en assignatien ten hunnen behoeven getrokken of geendosseerd 
 ter acceptatie te presenteren, de geäccepteerde ten vervaldage te ontfangen, 
 en bij faute van acceptatie of betaling te laten protesteren, ook wissel 
 brieven en assignatien te negotieren en vernegotieren, als mede ten 
 eere van anderen te honoreren, en betalen, de ten hunnen lasten 
 getrokkene te accepteren en ten vevaldagen te betalen, of doen 
 protesteren, de gelden die aan hun Comparanten zullen worden gezon.. 
 den, of die zij mogten zenden te ontfangen, voor alle ontfangsten en overne.. 
 mingen telkens behoorlijk te quiteren, en voor namaning te caveren, 
 voorts ook alle ervenissen, bestervenissen, makingen, en giften aan 
 hun Comparanten reeds opgekomen of in het vervolg nog opkomende 
 het zij simpel of onder beneficie van inventaris te aanvaarden, of 
 dezelve te repudieren, zo hij te rade zal worden, ook inventaris te maken 
 of te vorderen, des noods onder eede, met eenen iegelijk der mede 
 Erfgenaamen of deelgenooten te schiften, te schijden, en te deelen, 
 al ’t geen hun Comparanten als Erfgenaams Legataris, of anderzints compe.. 
 teert, te ontfangen, alle roerende en onroerende goederen zo hier als 
 elders gelegen, te verkopen ’t zij publicq of uit de hand, het geen 
 getransporteert moet worden aan respective Kopers na usantie en stijle 
 locaal te cederen, en te transporteren, de kooppenningen te ontfangen, 
 en alle vereischt wordende acten zo van scheiding, liquidatie, quitantie 
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 als anderzints te tekenen, en passeren, vaste goederen te huuen en te 
 verhuuren, en deswegens behoorlijke huurcedulle te tekenen en te 
 passeren. 
 Wijders in alle gevallen op en tegen alle en een iegelijk alom zo 
 eisschende als verwerende in regten te ageren, vonnissen te verzoeken, 
 de voordeelige te doen executeren, en van de nadelige te appelleren, 
 te provoceren, of te reformeren, allerhande arresten en apprehensien 
 te doen, die te vervolgen of weder te ontslaan, alle gerequireerde cautien 
 voor geconsigneerde genamptiseerde of anderen te ligtene penningen en 
 goederen te stellen, de borgen indemniteit te beloven, domicilium 
 citandi et exsequendi te kiezen, over alle quaestieuse verschillen, 
 en disputen te accorderen, te transigeren of te compromitteren, en de daar 
 toe gerequireerd wordende acten met of zonder willige condemnatie te 
 tekenen en passeren. 
 En generalijk ten einde en zake voormeld, alles te doen, en te verrigten 
 het geene verder mogte worden gerequireerd, en zij Comparanten zelfs 
 present zijnde zouden kunnen en moeten doen, met magt van 
 adsumtie, substitutie en surrogatie onder belofte van approbatie, praes.. 
 tatie en verband als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 13 Julij 1793. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden de Heeren Mr. Bern: 
 Joh: Hof Raad Secretaris der Stad Arnhem en Secretaris des Quartiers van 
 Veluwen, en J: H: Rochet Rentmeester der Domeinen van Zijn Doorl: Hoogheid 
 den Heer Prince van Orange en Nassau etc. beide in qualiteit als Executeuren 
 in den boedel en nalatenschap van wijlen Dº. Bernardus Fabritius en 
 Juffrouw Antonia Valckenier in leven Ehelieden, en verklaarden in haar 
 voorzeide qualiteit publicq verkogt te hebben en kragt dezes te cederen en 
 transporteren aan en ten behoeven van Aart van Veluwen en Hendrica van 
 Galen Ehel: en haare Erven, een huis en erve staande in de Bruggestraat alhier, 
 zo en als hetzelve door wijlen Juffrouw de Weduwe Fabritius is bewoond geweest 
 met alle deszelfs regten en servituten, lusten en lasten geene uitgezondert, 
 doende ’t zelve aan ordinaris verponding zonder stadsstrs: f 6-7-8, straatgeld f 2-:-: 
 alsmede een huis staande mede in de Bruggestraat naast het voorzeide 
 huis, bij ’t leven van Juffrouiw de Wed: Fabritius in huur gebruikt en be.. 
 woond geweest door Johannes Holstege, mede met alle deszelfs regten en 
 servituten, lusten en lasten geene uitgezondert, doende in ordinaris verpon.. 
 ding zonder stadsstrs: f 4-5, straatgeld f 1-: zijnde deze beide perceelen voor een 
 somma van drie duizend twee honderd en twaalf Gulds: vrijgeld, van 
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 welke penningen Comparanten bekennen voldaan te wezen, verklarende 
 van voorsz: huizen de boedel te zijn onterft en ontgoedet, en Koper en 
 Kopersche daar aan weder geërft en gegoedet, belovende in voorsz: qualiteit 
 de beide perceelen te wagten en te waaren kommervrij, alle voorpligt de 
 ordinaris verponding over 1791, straatgeld tot primo Maij 1792, haardstedegeld 
 tot ultimo Junij 1792 aftedoen als erfkoops regt is, alles ten effecte als 
 na regten, zijnde de papieren tot de perceelen specterende hier bij de Koper 
 overgegeven. Actum den 12 Julij 1793. 
 
 
 Vor Schot en Ardesch Schepenen looven en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is, voor het erf en sterfhuis van Juffer Helena 
 Catharina van Erckelens, de Personen van Jan Hendrik Bakker en Jan 
 Hendrik Mantel geërfde Burgers alhier ten effecte als na rechten, 
 des beloofde Vrouwe Charlotte van Erckelens Ehevrouwe van den Heer 
 Colonel P: Ardesch, ( wegens absentie van haar Eheman van deszelfs 
 Momberschap in dezen ontslagen ) al nu geässisteert met haar Zoon 
 Mr. E:G: Ardesch als universele Erfgenaame ex testamento van haare 
 gemelde overledene Zuster deze haare voornoemde Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. Actum den 11 Julij 1793. 
 
 
 Acte van Aperture 
 
 Wij Lubbertus Bunskerken en Joän Gordon vervangende de plaats van 
 den Heer E: Scheltinga Schepenen der Stad Harderwijck doen kond en 
 certifceren mits dezen, dat wij op requisitie van den Heer Reinier Reiniers 
 gecompareert zijn ten sterfhuize van zijn Vrouw Cornelia van Dulmen, alwaar 
 ons vertoont en overgegeven is zeker besloote papier houdende volgende 
 superscriptie. 
 
 “Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 “Reinier Reiniers en Cornelia van Dulmen Ehel: beide gezond van lichaam 
 “en verstand, welke verklaarden in dit gecachetteerde papier hunne 
 “laatste en uiterste dispositie begrepen te zijn, begerende dat ’t zelve 
 “na doode va een van beiden mag geöpend en als testament, legaat, 
 “codicil of anders beeter agtervolgt worden. 
 “T’oirkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris deze getekent 
 “en gezegelt binnen Harderwijck den 5 December 1792 was getekent 
 “Eco Scheltinga,L: Bunskerken, J:C:F: de Vries. gemunieert met 
  drie zegels. 
 
 De ondertekening gezien en de zegels geëxamineert hebbende hebben 
 wij die geheel gaaf en ongevitieert bevonden, waarna hetzelve door den 
 Secretaris is geöpent en in praesentie van Reinier Reiniers en Johanna 
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 Engelina Maria Rautert voorgelezen invoegen als bij transfix hier 
 nevens geännexeerd is, waarvan registrature en copie in forma 
 verzogt is, ’t welk wij geäccordeert hebben. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekent en gezegelt binnen Harderwijck 
 den 31 Julij 1793 was nevens twee cachetten een in zwart en een in 
 rood lak gedrukt getekentL: Bunskerken. J: Gordon onderstondmij 
 presentwas getekentJ:C:F: de Vries.in margine stond onder een 
 cachet in rood lak gedruktin fidem transfixiwas getekent 
 J:C:F: de Vries. 
 
 Testament 
 
 Wij ondergeschreven Reinier Reiniers en Cornelia van Dulmen 
 Ehel: over onze tijdelijke goederen willende disponeren, verklaren de 
 navolgende dispositie onze uiterste wille en begeerte te zijn. 
 Vooraf casserende dood en te niet doende alle voorige gemaakte dispositien, 
 en inhaererende onze huwelijks voorwaarden, legateren wij: 
 Aan Cornelia Reinira Schimmelketel Dogter van Jan Schimmelketel 
 en Wilhelmina Johanna Maria Routert Ehel: de somma van drie honderd 
 Gulds: met 2 zilvere kandelaars en 1 dito toebaks confoor, uit den boedel. 
 Aan Jan Schimmelketel en Wilhelmina Johanna Maria Routert 
 Ehel: voornoemd de somma van een honderd Gulds: en de drie familie 
 schilderijen welke in den boedel zijn. 
 Aan Margarita Apeldoorn Huisvrouw van G:G: Kwade te Amsterdam 
 Dogter van Eijbertus Apeldoorn en Maria Stant, de somma van 
 drie honderd Gulds. 
 Aan Jacobus Reiniers en zijn Zuster Anna Reiniers Huisvrouw 
 van N:N: Bartels Kinderen van Jacobus Theodorus Hendricus Reiniers, 
 en Sophia Boede Ehel:, ieder de somma van twee honderd Gulds:, en 
 bovendien aan de eerstgenoemde Jacobus Reiniers , des Testateurs goud 
 zakhorlogie. 
 Aan Decemer Apeldoorn Zoon van Eijbertus Apeldoorn en Maria Stant, 
 de somma van twee honderd Guld. 
 Aan Jacoba van Dulmen Huisvrouw van Jan Boeling te Haarlem, de 
 somma van twee honderd Gulden. 
 Alle voorschreven legaten zullen bij vooroverlijden van de legatarissen, 
 vervallen op haar wettige Kinderen, dog bij gebrek van dezelve aan 
 den boedel blijven. 
 De legaten zullen alle twee maanden na onzes laatsten dood uitge.. 
 keerd worden, dog zo tegens alle verwagting iemand der legatarissen 
 tegens deze onze uiterste wille eenige bedenkinge of zwarigheid 
 maken mogt, die zal van zijn legaat verstoken zijn, en zal hetzelve 
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 dus aan den boedel verblijven. 
 Eindelijk stellen wij aan tot universele Erfgenaame van alle onze 
 overige nalatenschap Johanna Engelina Maria Routert Dogter van 
 wijlen Adolf Gabriel Routert, en Diderikje Heiligers in leven Ehel:, 
 gewoond hebbende te Nijmegen. 
 Dit alles verklaren wij te zijn onze uiterste en laatste wille, welke 
 wij begeren dat na ons overlijden effect sorteren zal, het zij als testament, 
 codicil, legaat, gifte ter zaake des doods, of zo als hetzelve best na 
 regten zal kunnen bestaan. 
 In oirkonde der waarheid hebben wij beide deze met onze naamen 
 eigenhandig getekent en met ons cachet gezegeld binnen Harderwijck 
 d. 3 December 1792.was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekent 
 R: Reiniers.Cornelia van Dulmenonderstond geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck den 31 Julij 1793was getekent 
 J:C:F: de Vries  
 
 
Geregistreert ten pro.. Voor de Vries en van Cooth Schepenen compareerden Claas Bosch 
thocolle van bezwaar en Hendrikje Hendriks Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en 
Rubr. Smeepoorter Brink ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan de 
Fol. 54 fso Nederduitsche gereformeerde Diaconie dezer Stad, de somma van 
 vijfhonderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, waarvan het eerste 
 jaar zal verschijnen den 3 Maij 1794, en zo vervolgens to de aflos.. 
 sche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids het aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijns.. 
 dag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis en erve binnen 
 deze Stad op de Smeepoorter Brink, tusschen het huis van Roelof 
 Jagers en een schuur van Professor Nijhoff, om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten. 
  Actum den 9 Augustus 1793. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerden Adrianus van Dalen 
 en Jan Claver, welke loofden en wierden Burgen als voorvanks regt is, voor het 
 erf en sterfhuis van wijlen Hendrientjen Janzen Weduwe van Michel Evertzen, 
 des beloofden Jan Michelsen, Trijntje Michelsen, Evert Michelsen, Rijkert 
 Michelsen, en Hannis Michelsen, te zamen Kinderen en Erfgenaamen 
 van voornoemde Hendrientjen Janzen Weduwe van Michel Evertzen 
 deze haare Burgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum Harderwijck den 14 Augustus 1793.  



325 
 

ORAH-156  1793 fol.162vso 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Peter Hendrikzen 
 en Beertje Brands Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, 
 transpoteren en in vollen eigendom overtegeven aan hunne 
 Broeder en Zuster Arent Hendrikzen en Bartje Wijnen Ehel:, een 
 stukje hooijland groot ongeveer ½ math, gelegen op de Oostermehen, 
  tusschen het land van Koperen en Verkoperen, genaamd de Bullen.. 
 kamp, met zijn lusten en lasten, dog blijvende Verkoperen de 
 verponding op hun overig daar bij gelegen land behouden, en zulks 
 voor een somma van een honderd Gulden, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten.  
 Actum den 16 Augustus 1793. 
 
 
 Voor de Vries en Martinius Schepenen compareerde Mr. Hendrik Bartijn 
 Luijken, wonende te Amsterdam, en verklaarde bester gestalte rechtens 
 te constitueren en magtig te maken zijnen behuwd Broeder Mr. Rudolph 
 Ketjen woonagtig te Doesborgh, om aan het Land Drosten Gerigte der Graaf.. 
 schap Zutphen te verzoeken en te doen roijement van het verband 
 van het halve Erve en goed Groot Haagen in gezegden Land Dronsten Ampt 
 Riger Ampt Doetinchem gelegen, door Wessel Remmelink en zijne 
 Huisvrouw Everdina Dimmendaal op den 6 Maart 1781 gedaan, voor een 
 capitaal groot zeventien honderd Guldens, hetwelk aan den Compa.. 
 rant erlegt is,ten einde hetzelve verband cum omni causa ten 
 prothocolle en register van bezwaar worde doorgeslagen alles met 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding. 
 Actum Harderwijck d. 19 Augustus 1793. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Dr. Hendrik 
 Gerhard Jordens Weduwnaar van wijlen Vrouwe Hendrika Johanna Elisabeth 
 Martinius, en verklaarde mids dezen, dat alzo bij de Huwelijksche Voorwaarde 
 binnen deze Stad opgeregt in dato den 14 April 1791 tusschen hem Compart: 
 en overledene Ehevrouw is bepaalt, dat bij aldien de langstlevende zo er 
 Kind of Kinderen uit het toen aantegaane huwlijk werden verwekt, 
 langstlevende over dezelve zoude competeren de Voogdij met al zulke magt 
 als na regten immer aan Voogden kan gegeven worden, en dat bijaldien de 
 langstlevende kwam te hertrouwen alsdan gehouden zoude zijn aantestellen 
 een of meer Voogden over de minderjarige Kind of Kinderen na keuze der 
 langstlevende wie en welke daar toe zoude gelieven te kiezen, omme dan 
 aan dezelve te doen het bewijs van het Moederlijke of Vaderlijke goed Kind 
 of Kinderen competerend, alles volgens den 5e articel der voorñ: huwelijks 
 voorwaarde, en verders niet, met uitsluiting van Heeren Weesmeesteren 
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 op alle plaatzen, daar het sterfhuis mogt gevallen of de goederen gelegen mogten 
 zijn, en Compart: genegen zijnde binnenkort te hertrouwen verklaart uit 
 kragt van voorzeide huwelijks voorwaarde over zijn minderjarige Dogter 
 Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmina Jordens, aantestellen tot 
 Voogden de Heeren en Mrs: Coenraad Alexander Jordens Oud Burgemeester 
 der Stad Deventer en Isaac Johannes Elsevier Procureur Fiscaal der 
 Stad Harderwijck des Comparts: Vader en Schoonbroeder, met alle magt 
 Voogden in regten competerende, en in specie om te horen en te ontfangen 
 in voorsz: qualiteit het bewijs van ’t Moederlijk goed voor de minderjarige 
 Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmina Jordens van haar 
 Vrouw Moeder competerende, en van dat bewijs acte te passeren, wijders 
 met magt van substitutie, surrogatie zonder hieromtrent eenige 
 nadere authorisatie van wie ook te behoeven, sluitende hij Compart: 
 hier in mede ten vollen uit alle Weesmeesters of Weeskamers, van welke 
 Stad of plaats daar de sterfhuize van hem Compart: zoude vallen 
 op de goederen mogten gelegen zijn. 
 Verzoekende hier van acte.  
 T ‘oirkonde hebben wij Schepenen na examinatie der voorñ: huwelijksche 
 voorwaarde conform dezelve deze getekent binnen Harderwijck den 
 20 August. 1793. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerde de Heer Hendrik Gerhard 
 Jordens, en verklaarde bij dezen te constitueren en magtig te maken 
 den Heer W:A:J: Elsevier Dom Makelaar te Amsterdam tot de verkoop 
 van volgende obligatien ten lasten van Holland en West Friesland ten 
 comptoire Haarlem. 
 Een obligatie ten name Juriaan Seijler gedateerd d. 2 Augustus 1708 
 Fol.50 Lit. I. Reg. Fol. 695 geäggr. d. 1 Nov. 1708 Num. 7012 groot f 1000-:-: 
 Een dito ten name als boven gedateerd d. 2 August. 1708 Fol. 51 Lit. I Reg. 
 Fol. 695 geäggr. d. 1 Nov. 1708 Num. 7013 groot f 1000-:-: 
 Dezelve te transporteren, de kooppenningen te ontfangen en te quiteren, 
 en waring te beloven, de Koper of Kopers des noods tot betaling te noodzaken, 
 en alle middelen regtens daartoe te gebruiken, en verders te verrigten 
 wat de Compart: present zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden 
 te doen rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 20 Augustus 1793. 
 
 
 Voor Schot en Moojen Schepenen compareerden Juffrouw Cornelia 
 Apeldoorn en Vrouwe Maria Apeldoorn Ehevrouw van den Heer A: 
 Schilders, voor zig en caverende voor haar Man, welke thans absent 
 is, en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in 



327 
 

ORAH-156  1793 fol.163vso 
 
 vollen eigendom overtegeven aan Rikert Jan Apeldoorn en Susanna 
 Anna Bouduinx Ehel: zeven vragten in de runmolen, staande buiten 
 de Smeepoort aan het Jufferenpad, met de lusten en lasten, doende 
 de geheele molen in verponding f 14-17-12, en zulks voor een somma 
 van een en twintig honderd Gulds:, waarvan de Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende het verkogte te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen als erf.. 
 koops regt is, onder verband en Submissie als na regten 
 Actum den 22 Augustus 1793. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Aart 
 van Veluwen en Hendrica van Galen Ehel:, welke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Jan Kemper, een huis en erve, staande en gelegen binnen deze 
 Stad in de Bruggestraat, naast het huis van Verkoperen ter eenre, 
 en dat van de Gebroeders Cohen ter andere zijde, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadsstrs: f 4-5-:, straatgeld f 1-:-:, verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van zes honderd 
 vijftig Gulds:, waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1791, straatgeld tot 
 d. 1 Maij 1792, en het haardstedegeld tot ultº. Junij 1792 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten. Actum den 23 Augustus 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Ardesch Schepenen compareerde MevrouweE:S:C: van Hoëvel 
van bezwaar Rubr. Donker.. Douairière en Boedelhoudersche van onzen mede Raadsvriend van Broekhuijsen, 
straat Fol. 18 en bekende wegens opgenome en ter leen ontfange penningen opregt en deugdelijk 
 schuldig te wezen aan en ten behoeven van Paulus Moojen en Bartha Camps Ehel: 
 ende hare Erven, een capitale somma van een duizend Caroli Guldens ad. 20 st. ‘t 
 stuk, daar van zij beloofde jaarlijks op 1e Augs: te zullen betalen een interesse 
 van vier Gulden en tien strs: van ieder honderd, dog op de verschijnsdag betalende zal 
 de Comparante met vier gulden percent kunnen volstaan, en daar in te continueren 
 tot finale aflossche toe, dewelke dan ook alle jaar op de verschijnsdag (waarvan 
 d. 1 Augs. 1794 de eerste zal zijn) zal kunnen of moeten geschieden, mids de opzage een vierendeel jaars 
 bevorens van een van bijde zijden gedaan worde. 
 Tot securiteit van welk capitaal rente en onverhooptelijk aantewendene kosten 
 de Comparante heeft verbonden haar Persoon en goederen, en tot meerdere securiteit 
 tot een speciaal onderpand gesteld haar huis en erve, staande en gelegen binnen 
 deze Stad in den Donkerstraat, naast ’t Kerksteegje ter eenre en Burgr: van Cooth 
 ter andere zijde, nadat alvorens ten aanzien van hare onmondige Kinderen 
 door ons hiertoe was geäuthoriseert, ten einde om daaraan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, met Submissie als na regten, en met renunciatie 
 van alle exceptien, in specie van ongetelde gelden. 
 Actum d. 27 Augustus 1793. 
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 Voor Moojen en Ardesch Schepenen compareerden Jan Olthuis en Mag.. 
 teltjen Reinderts Ehel: tutore marito, dewelke verklaarden te constitueren 
 en volmagtig te maken, zulks doende bij dezen, Dries Hoefhamer wonende 
 te Elburg speciaal om namens hun Comparanten na stijle en costume 
 locaal voor den Gerigte der Stad Elburg te cederen transporteren en 
 overtedragen aan en ten ervelijken behoeven van Jan Janzen van 
 Scherpenzeel Junior en Hendrikje Reiers Ehel:, de helft van een 
 huis en where staande binnen Elburg in de Bloemsteeg, tusschen 
 de huizen van Hendricus Hoefhamer ter eenre, en dat van Wijndelt 
 Roelof Bosman ter andere zijde, waarvan de andere halfscheid 
 aan Jan Janzen van Scherpezeel Senior toebehoord, en zulks voor een 
 somma van een honderd en twaalf Gulds: en tien strs:, van welke 
 koopschat zij Comparn: verklaarden voldaan en betaald te zijn, 
 voor evictie en namaning te caveren, en daar voor hunner Comparanten 
 Personen en goederen te verbinden, voorts alles te doen en te verrigten 
 wat ten dezen zal nodig zijn, en door hunlieden zelfs praesent zijnde 
 zoude kunnen en mogen geschieden, met belofte van ratihabitie en 
 indemniteit.Actum d. 6 September 1793. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerden Peter Priester en Geertruij 
 Haverkamp Ehel:, Claas Rijkzen en Hendrica de Bruijn Ehel:, Gerrit Nagelhout, 
 en Bessel Hendrikzen en Anna Priester Ehel:, en verklaarden de eerstgemelde 
 Ehel: wel en deugdig schuldig te zijn aan de Stad Harderwijck de somma 
 van vijfhonderd agt en tagtig Gulds: twee strs: agt penningen, de twee volgende 
 te weten Claas Rijkzen en Vrouw de somma van zes honderd agt Gls: 
 zeventien strs:, Gerrit Nagelhout twee honderd vier en negentig Gulds:, 
 en Bessel Hendrikzen en Vrouw drie honderd een en tagtig Gulds: tien 
 strs:, alle wegens ontvange penningen tot aankoop van paarden en rijtuigen 
 en instandhouding van haar gerij tot bediening van ’t wagenveer, aannemende 
 ’t zelve zo spoedig doenlijk te zullen restitueren, waar voor zij verbinden 
 hunne Personen en goederen, en tot een speciaal onderpand bij parate executie 
 en aankering verwillekeuren ( van welker kragt en werking zij verklaren 
 onderrigt te zijn ) hunne paarden wagens en verdere rijtuigen met al het 
 toebehoren, zo thans hebbende, als die zij mogten verkrijgen, alsmede 
 hunne portie, welke zij jaarlijksch als een douceur van de Stad trekken, 
 welke penningen zij speciaal assigneren, dat in mindering dezer schulden 
 respectivelijk zullen verstrekken, en om verders aan bovengemelde verwil.. 
 lekeurde goederen alle hinder enschade te kunnen verhalen, renuncie.. 
 rende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten Actum den 7 September 1793. 
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 Voor van Cooth en Ardesch Schepenen compareerde de Jonkvrouwe 
 M: van Westervelt, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 regtens te constitueren en magtig te maken, doende zulks kragt 
 dezes Jan Gelderman, ten einde om namens haar Jonkvrouwe 
 Comparante te erschijnen voor die Edele Mogende Heren, die van de 
 rekening in Gelderland en te verzoeken investiture van zodane Heeren 
 Goederen als haar overledene Vader wijlen onze mede Raadsvriend Mr. 
 Heribert van Westervelt bezeten heeft, en op haar Comparante als oudste 
 Dogter gedevolveert en ter Camere geregistreert zijn, daar toe eed, hulde 
 en trouwe te praesteren, en wijders observatis observandis et praestitis 
 praestandis te doen en te laten geschieden ‘tgeen Comparante zelfs prae.. 
 sent zijnde zoude kunnen doen, met magt van substitutie, onder belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na 
 regten. Actum Harderwijck den 9 September 1793. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden de Heer Mr. Isaac 
 Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel:, en 
 verklaarden magtig te maken en te constitueren, gelijk zij doen bij 
 dezen de Heer W:A:J: Elsevier Dom Makelaar te Amsterdam tot 
 de verkoop van de navolgende obligatien ten lasten Holland en West Friesland 
 comptoire Amsterdam als 
 
 Een obligatie ten naame Gerbrand Pancras Michielsz: Nº. 370 gedat. 5 Febr. 
 1710 Fol. 1768 Litt. B Fol. 189 Nº. 2231 geäggreert 5 Maij 1710 Nº. 20676 Reg. Fol. 1397  
 groot in capit. f 2000-:-: 
 Een obl. ten naame Neeltje Adriaanse Nº. 65 gedat. 1 Maart 1706 Fol. 1439 
 Litt. C Fol. 68 Nº. 774 ge:aggr. 21 Junij 1706 Nº. 16163 Reg. Fol. 1099 gr. in cap. f 1000-:-: 
 Een obl. ten naame Jan Nieuwtijd Nº. 80 gedat. 1 Octob. 1705 Fol.1418 Litt. K. Fol.91 Nº.1033 
 geäggr. 15 Decemb. 1705 Nº. 15866 Reg. Fol. 1082 gr. f 1000-:-: 
 Een obl. ten naame Maria GraatNº. 302 gedat. 13 Sept. 1710 Fol. 1866 Litt. I Fol. 
 100 Nº. 1122 geäggr. 22 Nov. 1710 Nº. 22120 Reg. Fol. 1495 gr. in capit f 1000-:-: 
 Een obl. ten naame als boven Nº. 303 gedat. 13 Sept. 1710 Fol.1866 Litt. I Fol. 100 
 Nº. 1123 geäggr. 12 Nov. 1710 Nº. 22121 Reg. Fol. 1495 gr. in capit. f 1000-:-:  
 Een obl. staande in blanco Nº. 992 gedat. 8 August. 1697 Fol. 1199 Litt. H Fol. 
 159 Nº.1884 geäggr. 26 Sept. 1697 Nº. 12576 Reg. Fol. 861 gr. f 1000-:-: 
 Een obl. uit de loterij van 8 millioen van den 4 Octob. 1754 ten naame 
 de Weeskinderen van Wolff Abrahams gedat. den 1 Maart 1753 Fol. 109 
 Nº. 1304 geäggr. 9 Nov. 1753 Nº. 1304 Reg. Fol. 97 gr. in cap. f 1000-:-: 
 Een obl. ten naame als boven gedat. 1 Maart 1753 Fol. 109 Nº. 1305 geäggr. 
 de 9 Nov. 1753 Nº. 1305 Reg.Fol. 97 gr. in cap. f 1000-:-: 
 
 De penningen uit de verkoop derzelve spruitende te ontfangen, te quiteren, rekening te 
 sluiten, de gebrekkige Koper tot betaling te constringeren, ’t zij Gerigtelijk, ’t zij op al zulke 
 andere wijze, als hij Geconstitueerde zal best en oirbaar vinden, en in 
 een woord om ales te verrigten, als zij Comparanten zelfs praesent zijnde 
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 zouden kunnen en vermogen te doen, des blijft de Geconstitueerde gehou.. 
 den tot het doen van behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 12 September 1793. 
 
 
 Voor Schot en Ardech Schepenen compareerde Cornelis van Essen, welke 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, 
 zijn Huisvrouw Anna Griebelaar, om alle hunlieder zaaken waartene.. 
 men, met een ieder te rekenen en liquideren, rekeningen wel bevindende 
 te approberen, anders die te debatteren, een huis staande binnen de 
 Stad Amsterdam op de Voorburgwal tusschen de St. Jacobstraat en 
 Braak te verkopen, en transporteren, de penningen te ontfangen en daar 
 voor te quiteren, en waring te beloven, alle praetentien intevorderen, 
 en termijnen regtens te observeren tot de finale en definitive sententie 
 en executie incluis, ook te mogen accorderen compromitteren en 
 transigeren, en in alles zo in als buiten regten te verrigten, wat 
 de Compart: zelfs mede praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten 
 doen, en schoon een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo wil 
 de Compart: dezelve mids dezen voor geïnsereert gehouden hebben, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie, onder verband en Submissie als 
 na regten.Actum d. 16 Septemb. 1793. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Jacob 
 Hartman, welke verklaarde niet alleen volkomen te consenteren, dat 
 door Hun Ed: Groot Mog: Heeren Staaten van Holland en West Friesland 
 worden verleend brieven van venia aetatis, en suppletie van ouderdom 
 aan zijnen thans den ouderdom van omtrent drie en twintig jaaren bereikt 
 hebbende Zoon Mr. Joän Godfriederich Hartman, die zedert den 1e Maij 
 des jaarsch 1791 in de Provintie van Holland gewoond, en aldaar voor den 
 Hove van Justitie als Advocaat gepractiseerd hebbende, nu onlangs door de 
 Edele Heeren Bewindshebberen van de generale geöctroijeerde Oostindische 
 Compagnie der Vereenigde Nederlanden tot Raad van Justitie des Kasteels 
 Batavia is aangestelt, maar ook het verzoek of de verzoeken door 
 denzelven tot dat einde te doen, als denzelven tot de administratie zijner 
 goederen ten vollen in staat agtende, op de best mogelijke wijze te 
 appuieren, en verzogte dienvolgende hier van acte om ten behoeven 
 van zijn voorñ: Zoon te kunnen dienen, daar het behooren zoude, 
 welke is deze. Actum 18 September 1793. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken Schepenen compareerden Hermanus Lunterbos 
 en Hendrina van Zeelen Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Geertje Lubberzen en van der Beek, 
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 een huis staande in de Weverstraat tusschen ’t huis van Simon Geurtzen 
 en de schuur van J:H: Mantel, doende in ordinaris verponding f 2-2-8, 
 straatgeld 10 st., en ordinaris haardstedegeld, verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een somma van drie honderd dertig Gulds: waar van 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 20 September 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden de Wel Gebooren Jonk.. 
 vrouwen M: en F:H: van Westervelt, dewelke bekennen in een vasten en 
 stedigen erfkoop uit de hand verkogt te hebben, en overzulks kragt dezes te 
 cederen en in vollen eigendom te transporteren aan en ten ervelijken 
 behoeve van de Heer H: van Westervelt tot Zalentijn en Vrouwe A:G:N: op ten 
 Noorth Echtel:, en haar Welgeboren Erven de halfscheid van de navolgende 
 ongereede goederen. 
 
 1mo. de halfscheid van een huis en erve met een keuken daar agter staande 
 en gelegen in de Donkerstraat naast het huis daar Arien Hamstra woond ter 
 eenre en ‘t straatjen naar de Smeepoorter Brink ter andere zijde zo en als ’t zelve 
 thans door Mevrouw Douairière van Hasselt in pagt gebruikt en bewoond 
 word, doende in ’t geheel in ords: jaarlijksche verponding f 6-7-8 en straatgeld 
 f 3-5-:  
 2do. De halfscheid van een huis en plaats staande mede in de Donkerstraat, 
 naast ’t bovengem: huis ter eenre en een gemeene poort of straatjen ter 
 andere zijde, zo en als ’t zelve bij Arien Hamstra bewoond word, doende 
 mede in ’t geheel in ordins: jaalijksche verponding f 3-14-6 en straatgeld 
  f 1-:-: ende zulks te zamen voor een summa van een duisend twee honderd en 
 vijftig Gulds:, waar van de Comparanten en Transportanten bekennen voldaan 
 en betaalt te zijn, belovende de bovengem: perceelen voor de halfscheid te 
 zullen wagten en waren kommervrij. de ords: verponding over den jare 1791. en 
 straatgeld Maij 1793 daar van aftedoen als erfkoops regt is, alles onder 
 verband en Submissie als na regten. Actum d. 26 Augustus 1793. 
 
 
 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Pieter Houttuijn 
 te kennen gevende, dat bij hem was geresumeert zeekere acte testamentair 
 gepasseert door Mejuffrouw Aafje Houttuijn, voor den Notaris S: Peereboom 
 en Getuigen den 13 Maart 1792, uit welke onder anderen den Comparant 
 exteerde, dat dezelve voor 1/3 was Erfgenaam, en wijders dat Mr. Cornelis 
 Carbasius, en bij absentie van den Comparant de Heer Willem Schuurman 
 waren benoemd tot Executeuren en Administrateuren van gemelde nalaten.. 
 schap, dat wijders gemelde Executeuren hadden doen opmaken notariele 
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 staat en inventaris des boedels, dat men vervolgens ingevolge letteren testa.. 
 mentair is overgegaan tot schifting en schijding des boedels blijkens acte 
 daar van gepasseert voor den Notaris S: Pereboom en Getuigen d. 26 Julij 1793, 
 alle welke stukken door den Compart: zijn geëxamineerd en geresumeert, 
 dat in gemelde schijding des boedels de Heer Mr. Cornelis Carbasius als 
 last en procuratie hebbende van den Compart: blijkens acte daar van 
 gepasseert voor den Notaris Mr. Petrus Cornelis Nahuis en Getuigen binnen 
 Amsterdam den 10 Febr. 1788 den Persoon van den Compart heeft gerepresen.. 
 teerd, hetwelk dezelve bij deze alsnog was approberende, en alzo dezelve 
 Mr. Cor: Carbasius van deszelfs administratie dechargeerde in dezen, 
 met approbatie en laudatie van het verrigte, en wijders quiterende 
 voor den ontfangst, en wel speciaal voor het montant der contante 
 penningen in voornoemde scheiding uitgedrukt, alles onder verband 
 en Submissie als na regten, met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 21 Septemb. 1793. 
 
 
 Voor Schot en Martinius Schepenen compareerden Gerrit van 
 Luijk en Albert Hoefhamer, welke verklaarden zeer wel gekend 
 te hebben Jurriaan Hes en Grietje Cornelis in leven Ehel:, en nog 
 alhier zeer wel te kennen Hunlieder Zoon genaamd Cornelis Jurriaanz  
 anders Cornelis Jurriaanz de Hes, hetwelk zij desgerequireerd ten 
 allen tijde aannemen met solemnelen eede te zullen bevestigen. 
 Actum Harderwijck d. 26 September 1793. 
 
 
 Voor Moojen en Gordon Schepenen compareerde de Heer F:X: Sasse, welke verklaarde 
 bij dezen te constitueren en magtig te maken den Heer en Mr. S:F: Hesselet Advocaat in 
 ’s Kijzers grooten Raad te Mechelen, om in name en voor Compart: te adieren de successie 
 van wijlen Mejuffrouw Marie Antonette Josephe Scorion, aan de Compart: te doen aan.. 
 wijzen het deel hem daar in competerende, den Executeur testamentair bij de Overledene 
 benoemd door middelen regtens te noodzaken, zo tot ’t overgeven van een behoorlijke 
 staat en inventaris der nagelatene goederen, als tot rekening bewijs en reliqua van 
 zijn verrigte, dezelve rekening te contradiceren, te sluiten, en het deel in ’t batelijk 
 slot aan den Compart: daar in competerende te ontfangen, des Comparts: mede Erfge.. 
 naamen tot schijding en deling der gemelde successie op te roepen, dezelve partage met 
 hun te effectueren, en te sluiten, het deel aan den Compart: aangewezente appre.. 
 henderen, met magt om al de processen uit de executie der tegenwoordige procuratie 
 resulterende ten definitiven te vervolgen, en de voordeelige sententieter executie 
 te stellen, van de nadelige te appelleren, daar over te transigeren, of te compro.. 
 mitteren, Procureurs te magtigen, immers alles te doen ’t geen de Compart: present 
 zijnde zou kunnen of mogen doen, met magt van substitutie, belofte van ratiha.. 
 bitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua, 
 revocerende de Compart: alle voorige procuratien, welke hij ten effecte 
 voorschreve op iemand anders zoude kunnen verleend hebben, en wel 
 speciaal die op den 22 Novemb. 1792 op den HeerDelossij door ons 
 gepasseert. 
 Actum 7 October 1793. 
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 voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde Rebekka Bakkers 
 thans binnen deze Stad present, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forme regtens te constitueren en magtig te maken, kragt dezes, M: 
 Meijerotte wonende in Nieuwstad Geuns in Oost Friesland, ten einde om 
 namens de Comparante te transporteren haar geregte aandeel of portie 
 aan zeker huis staande buiten voorsz: Stad genaamt Overraams, en 
 daarvan de noodige aftand en belofte van waring te doen, de koops 
 penningen te ontfangen en daar voor quiteren, en wijders te doen en 
 laten geschieden, het geen na stijle locaal zal worden vereischt, en 
 Comparante zelfs praesent zijnde, zou kunnen of moeten doen, met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na regten. 
  Actum den 22 October 1793. 
 
 
 Voor Ardesch en Gordon Schepenen compareerden Berend Gerritzen oud twee 
 en zeventig jaren, en Kaatje Rampen Weduwe Peter Beertzen Smit oud twee 
 en tagtig jaaren, beide alhier woonagtig, en verklaarden zeer wel gekend te 
 hebben de Personen van Jurrien Harmsen de Hes, Annetje Harms de Hes 
 en Hendrik Harmsen de Hes, en dat die zijn Kinderen van Harmen 
 Jurriensen de Hes en Margaretha Hendriks Ehel:, gevende voor reden 
 van wetenschap als bovengemeld, onder offerte van des gerequireert deze met 
 eede te sterken. Actum den 19 October 1793. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerde de Her J: van den Heuvel Venrig in 
 het Regiment van den Generaal Price van Baden en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en magtig te maken kragt dezes 
 Mr. P. Stennekes, Auditeur Militair tot Campen ten einde om in Comparts: naam 
 en ziele afteleggen den eed van zuivering en getrouwheid aan de Edele Mogende Heeren 
 Staaten der Provintie van Overijssel, en daaromtrent te doen al het geene praesti.. 
 tis praestandis ac observatis observandis, zal werden vereischt, met magt van substi.. 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na 
 regten.Actum den 22 October 1793. 
 
 
Geregistreert ten protho.. Voor van Erckelens en Moojen Schepenen compareerden Jan Janzen Mulder 
colle van bezwaar Rubr. en Dina Brouwer Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenomen en ter 
de Bruggestraat Fol.97fso leen verstrekte penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan 
 Mevrouwe A: Schrassert Douairière Marklof, en haare Erven, eene 
 capitale somma van drie honderd Guldens ad 20 strs: het stuk, waar van 
 zij jaarlijksch beloofden te betalen een interest van vier Gulds: ten honderd, 
 en daar in te continueren tot de finale aflosse des capitaals, zullende 
 heden over een jaar de eerste interest verschenen zijn, kunnende de opzage 
 van gemelde capitaal alle jaar geschieden, mids dezelve een vierendeel jaars 
 bevorens van een van beide zijden behoorlijk gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en onverhooptelijk aantewendene 
 kosten de Comparanten hebben verbonden, en tot een speciaal onderpand gestelt, 
 haar schuur met de nieuw daar in gemaakte woning, en verdere ap en 
 dependentien, staande in het Roeperssteegjen naast de schuur van de Jufferen 
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 van Westervelt ter eenre, en het huis van Rutger van Werven ter andere zijde, 
 ten einde om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, onder verband 
 en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle exceptien, inzon.. 
 derheid die van ongetelden gelde. Actum d. 25 October 1793. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerden Jan Mulder en Betjen 
 Jans Ehel:, te kennen gevende, hoedat haar huis staande in de groote Haverstraat 
 bij de groote Poorten Brink bij transport d.d. 12 Augustus 1788 van Beert Louw 
 aangekogt, thans door den ouderdom ten eenemaal is ingestort, en zij Compa.. 
 ranten niet in staat zijn hetzelve wederom optetimmeren, zo verklaarden 
 dezelve mids dezen met haar Zoon Steven Janzen overeengekomen te 
 zijn, dat dezelve gemelde huis in vollen eigendom zal hebben en behouden, 
 gelijk de Comparanten hetzelve aan hem cederen bij dezen, edoch alles onder 
 deze conditie en beding, dat gem: Steven Janzen hetzelve huis wederom 
 op zijne kosten zal moeten optimmeren, zo als hij ook de resterende koops 
 penningen ad dertig guldens aan voornoemde Beert Louw heeft 
 voldaan. 
 Met verder beding, dat Steven Janzen daarenboven aan beide Comparanten 
 zijne Ouders zal bezorgen, en voor haar moeten huuren een huis of 
 woning alwaar zij twee koeijen zullen kunnen houden en zulks haar 
 beider leven lang, zonder eenige huur te verschulden, zijnde ook noch 
 bedongen, dat wanneer hij Steven Janzen en zo hij mogt komen te trouwen 
 of deszelfs Vrouw voor een der beide Comparanten mogten komen te over.. 
 lijden en Kind of Kinderen nalatende zijne alsdan Weduwe en nagelaten 
 Kind of Kinderen respectivelijk tot het gunt voorschreve verpligt zullen 
 zijn, en het effect dezes aan haar genieten laten, ten welken einde 
 hij Steven Janzen mede is gecompareert en aangenomen heeft zulks 
 natekomen, alles onder wederzijdsch verband van Personen en goederen 
 met Submissie als na regten en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 29 October 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Schot Schepenen compareerde Juffrouw Agnes Eusebia 
 van Cooth, welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom overte. 
 geven aan Hendrik Verbeek en Jannetjen Cirkel Ehel:, een hof gelegen buiten 
 deze Stad, in de Touwbaan buiten de Luttekepoort, tusschen den hof van de 
 Efgenaamen van wijlen Hendrik Cirkel ter eenre en het gangetje ter 
 andere zijde, doende in ordinaris verponding zonder statstrs: 12 st: 12 penn:, 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van drie 
 honderd vijf en twintig Gulds:, waarvan de Comparante bekende voldaan 
 te zijn, belovende dezen hof te zullen wagten en waren kommer.. 
 vrij, en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1791 daar van 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na  
 regten. Actum den 31 October 1793. 
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 Voor van Cooth en Ardesch Schepenen compareerde Vrouwe Petronella 
 van Castricum Wede: van wijlen den WelEd:Gest: Heer Mr. Heribert Cornelis 
 van de Graaff, in zijn Weled: leven Burgemeester dezer Stad, wonende 
 alhier, en verklaarde te constitueren en bij dezen op de krag.. 
 tigste wijze doenlijk magtig te maken, de WelEd: Heer Mattheus 
 Freher, woonagtig te Amsteldam, specialijk om in de naam ende 
 van wegen haar Vrouwe Constituante, voor zo verre haar Vrouwe 
 Constituantes aandeel betreft, van den WelEd: Heer Carel van 
 der Schaaff als eenige overgeblevene Administrateur te eisschen, 
 en tegens behoorlijke acte van aquit en decharge overtenemen 
 zodanig capitaal van twintig duizend Guldens in gemeene Lands 
 obligatien, als met het overlijden van deszelfs Huisvrouw, aan 
 Vrouwe Constituantes Zuster wijlen Vrouwe Henrietta Cornelia van 
 Castricum, vermids het ontbreken haarer Descendenten en het 
 kinderloos vooroverlijden van derzelver Zuster Vrouwe Maria 
 van Castricum en Broeder den Wel Ed: Heer Cornelio van Castricum, 
 ingevolge den testamente van der Vrouwe Constituantes Moeder, 
 wijlen Vrouwe Anna Maria Cocq Weduwe in der tijd van den WelEd: 
 Heer Hendrik van Castricum, in dato 5 Januarij 1767 ten overstaan 
 van den Notaris Salomon Dorper en Getuigen te Amsteldam 
 gepasseerd, ex fideicommisso op haar Vrouwe Constituante en haare 
 twee noch in leven zijnde Zusters Vrouwe Susanna Catharina van 
 Castricum, Wede: van wijlen den WelEd: Heer Nicolaas Freker en 
 Jonkvrouwe Carolina van Castricum, vrij eigen is gedevolveert, 
 midsgaders ’t zelve capitaal tusschen haar Vrouwe Constituante en 
 de welgemelde haare twee noch in leven zijnde Zusters te scheiden, 
 en te verdelen, en haar Vrouwe Constituantes aandeel of derde 
 part over en naar zich te nemen, en wijders ook noch specialijk 
 om ook haar Vrouwe Constituantes aandeel in de door haare Zuster wijlen de 
 welgemelde Vrouwe Henrietta Cornelia van Castricum, bij haar testament op den 
 15 Maart1792 ten overstaan van den Notaris Cornelis van Hemrigh en Getuigen 
 mede te Amsteldam gepasseerd, aan haaren Man de ook welgemelde Heer Carel 
 van der Schaaff en de voornoemde haar Vrouwe Constituantes twee noch in leven 
 zijnde Zusters en haar Vrouwe Constituante besprokene spaarpot, mede van 
 denzelven Heer Carel van der Schaaff als Geïnstitueerde Erfgenaam en gestelde 
 Executeur van het gedagte testament van de genoemde zijne Huisvrouwte eisschen  
 en bij verdeling aan en overtenemen, en eindelijk ook speciaalijk om wegens 
 het verdere zo aan haar Vrouwe Constituante voor haar aandeel als aan 
 haare noch minderjaarige Kinderen door wijlen de meer welgemelde 
 haare Zuster Vrouwe Henrietta Cornelia van Castricum bij haar voorsz: 
 testament gelegateerde voor zo verre ’t zelve bereids aan haar Vrouwe 
 Constituante is afgegeven, denzelven Heer Carel van der Schaaff in zijn 
 qualiteit, en dus mede den boedel van haare Zuster wijlen Vrouwe 
 Henrietta Cornelia van Castricum te quiteren en te dechargeren, 



336 
 

ORAH-156  1793 fol.168 
 
 van alles de vereischt wordende actens van scheiding, liquidatie, quitantie decharge 
 en dergelijke te passeren en tekenen, domicilium te kiezen, en wijders omtrent 
 ’t geene voorschreven staat, alles meerder te verrigten zo en als buiten regten 
 wat eenigzints nodig zal zijn, en de Heer Geconstitueerde zal te raden werden, 
 met magt van substitutie, belovende te zullen approberen en van 
 waarden houden al het geen uit kragte dezes zal werden gedaan, 
 onder verband als na regten. Actum den 4 Novemb. 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Gordon Schepenen compareerde Evertje Aarts van 
 Burken Weduwe van Hendrik Vastenhouw, te kennen gevende, dat haar 
 boedel met zeer veele schulden bezwaard, en zij overzulks niet in 
 staat is haare Crediteuren ten vollen te voldoen, waarom zij 
 terade is geworden haar boedel als desolaat aan dezen Gerigte 
 overtegeven, ten einde dezelve publicq verkogt, en de penningen daar 
 van te provenieren, inter jus habentes volgens ordonnantie op de 
 desolate boedels alhier gedistribueerd mogen worden, en voorts om te 
 strekken ten fine en effecte als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 9 Novemb. 1793. 
 
 
 Voor van Cooth en Erckelens Schepenen compareerde de Heer 
 Andreas Apeldoorn, welke verklaarde te constitueren en magtig te 
 maken, zulks doende kragt dezes den Heer Nicolaas Ardesch, 
 Advocaat voor den Ed: Hove Provintiaal van Gelderland, om namens 
 Compart: bij Hun Ed:Mog: die van de rekening in Gelderland, te verzoeken 
 consent, wegens de verkoop van een Heerengoed leggende onder de Hooge 
 Heerlijkheid ’t Loo Buurschap Wiessel, en approbatie daar op, en verders 
 daar omtrent te doen het geen praestitis praestandis et observatis 
 observandis zal worden vereischt, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 15 November 1793. 
 
 
 Voor Boonen en Bunskerken Schepenen compareerden de WelGeb: Heer 
 Heribert van Westervelt tot Salentijn en Vrouwe Nalida Geertruijd Marga.. 
 retha Op ten Noort Ehel:, en bekenden in een vasten en stedigen erfkoop 
 uit de hand verkogt te hebben, en overzulks kragt dezes te cederen en in 
 vollen eigendom te transporteren aan en ten ervelijken behoeve van 
 Jan Loogen en Gerritje Bastiaan Ehel: een camp lands gelegen 
 binnen deze Jurisdictie en Schependom, en wel tusschen de hooge en 
 laage Zijpels de tweede camp van de eekmole, laast in pagt gebruikt 
 zijnde door Loge Gelderman, doende in ordin: verponding jaarlijksch f 3-3-12 
 alsmede noch f 2-13-2, ende zulks voor een soma van drie honderd Gulds:, 
 waarvan de Comparanten en Transportanten bekennen voldaan en 
 betaalt te zijn, belovende de verponding over den jare 1792 aftedoen, 
 alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum d. 15 November 1793. 
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 Voor van Cooth en Erckelens Schepenen compareerden Jan Logen en 
 Gerritje Bastiaans Ehel:, en bekenden in een vasten en stedigen erfkoop uit 
 de hand verkogt te hebben, en overzulks kragt dezes te cederen, en in 
 vollen eigendom te transporteren aan en ten ervelijken behoeven van 
 de WelGebooren Heer Heribert van Westervelt en Vrouwe Nalida Geertruijd 
 Margaretha Op ten Noort Ehel:, een schuur met een opene plaatze agter 
 dezelve, gelegen aan de Smeepoorter Brink, zoo en als dezelve met 
 zijnen ringmuuren gelegen is, doende aan ordin: verponding jaarlijksch 
 f 2-8, aan straatgeld f 1-:-: aan pompgeld f :-2st:, aan waakgeld f :-6 st., 
 ende zulks voor een summa van drie honderd Gulds:, waar van de 
 Comparanten en Transportanten bekennen voldaan en betaald 
 te zijn, belovende de verponding over den jaare 1792 aftedoen, alles 
 onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum Harderwijck d. 18 November 1793. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerde Reinier Reiniers 
 alhier geërft en gegoedet, welke verklaarde zich te stellen tot Borg voor 
 al zulke perceelen van het monopolie op de gebrande wateren als Jan 
 Hendrik Bakker en Gerrit Scherrenberg bij de aanstaande verpagting 
 zullen komen te pagten, van Hun Ed: Mog: de Heeren Gedeputeerde Staaten 
 des Quartiers van Veluwen, aannemende in allen deele zich te zullen 
 submitteren aan het geene bij de voorgelezene conditien is bedongen, 
 met renunciatie van alle exceptien, in specie van order divisie en 
 excussie, onder verband van zijn Persoon en goederen, dezelve submitte.. 
 rende aan de Judicature van Hun Ed: Mog: de Ordinaris Heeren Gede.. 
 puteerde Staaten des Quartiers. 
 Actum den 18 November 1793. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 de Heer David Nicolaas van Nes Bedienaar der Goddelijken Woords te 
 Hierden en Juffrouw Jacoba Johanna Bakelaar Ehel:, en verklaarden 
 uit overtuiging van de zekerheid des doods en de onzekere uure van dien, 
 en niet willene van deze wereld scheiden zonder vooraf over hunne 
 tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben, het hiervolgende te zijn 
 hunlieder laaste en uiterste wille. 
 Eerstelijk annulerende alle dispositien, welke eertijds door hun Com.. 
 paranten of een derzelve gemaakt mogten zijn, in zo verre den 
 inhoude dezer zijn contrarierende, en alzo opnieuw testerende verklaarden 
 zij Comparanten elkander de Eerststervende de Langstlevende te tuchtigen 
 reciproce in den alingen boedel, en in al zulke goederen als de 
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 Eerststervende met de dood zal ontruimen en nalaten, om daar van het 
 vrugtgebruik te hebben en te genieten zijn of haar leven lang, zonder 
 iemands bespiering of wederzeggen, met alle zulke regten, als de wetten van 
 den Lande in dezen de getugtigde in den volsten zin toekennen, begerende 
 hij Testateur wijders dat na zijn overlijden zijn nagelaten boeken zullen 
 verkogt worden, uitgezondert alle de handschriften, die onder dezelve zullen 
 gevonden worden, welke in gebruik en bewaring zullen gehouden worden 
 van de Testatrice, na welker dood, die, bij vriendelijke schikking zullen 
 overgaan in de bezitting der hier na te benoemen Erfgenaamen onder 
 die expresse voorwaarde, dat van dezelve niets op eenigerhande wijze 
 gedrukt of op eenige andere wijze gemeen gemaakt zal worden. 
 Wijders dat na doode der langstlevende de goederen zullen worden overgegeven 
 aan der Comparanten Erfgenaamen. 
 Stellende hij Testateur in tot zijn universele en algeheele Erfgenaamen 
 zijn beide Zoonen Petrus Johannes van Nes thans woonagtig te Amsterdam 
 en David Nicolaas van Nes thans woonagtig te Hattem om na doode van 
 hem Testateur en van deszelfs Ehevrouw te treeden in het volle bezit 
 der op hun door des Testateurs dood verstorvene goederen. 
 Edoch zullen opgemelde Erfgenaamen verplicht zijn ten behoeven van 
 hun oudste Kinderen als namentlijk Petrus Johannes van Nes ten 
 behoeven van zijn oudste Zoon David Nicolaas van Nes, en David Nicolaas 
 van Nes ten behoeven zijner oudste Dogter Jacoba Petronella van Nes 
 uittekeren ieder een somma van vijfhonderd Guldens uit hunne respec.. 
 tive erfportien, welke vijfhonderd Guldens voor de eene en vijf honderd 
 Guldens voor de andere, zamen duizend Guldens in bewaring zullen blijven, 
 bij de langstlevende, bij doode van welke voorsz: summas zullen worden 
 overgegeven aan de Heer en Mr. Isaac Johannes Elsevier Procureur 
 Fiscaal en Advocaat te Harderwijck. 
 Stellende zij Vrouwe Testatrice bij haar overlijden aan tot haare uni.. 
 versele en algeheele Erfgenaamen zonder eenige uitzondering 
 voorñ: haar Ehemans beide Zoonen Petrus Johannes en David Nicolaas 
 van Nes, en bij vooroverlijden van hun beide ofte van een derzelve van haar 
 Testatrice hunlieder wettige Descendenten. 
 En wel met dien verstande, dat Kind of Kinderen van Petrus Johannes van 
 Nes opgemelde hun Vader worden gesubstitueerd, en verder niet om te treden 
 in die erfportie, welke hun Vader zo hij in leven was geweest bij ‘t  
 overlijden van haar Testatrice zoude te beurt gevallen zijn, en alzo 
 jure repraesentationis in de plaats huns Vaders, en zo ook Kind of 
 Kinderen van David Nicolaas van Nes gesubstitueert worden voorzeiden 
 hunnen Vader en verders niet, om te treden in die erfportie, welke hun 
 Vader zo hij in leven was geweest bij ’t overlijden van Testatrice zoude 
 te beurt gevallen zijn, en alzo mede jure representationis in de plaatze 
 huns Vaders. 
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 stellende wijders zij Comparanten aan na doode van de Langstlevende 
 tot Executeur van deze testamente voorzeide Mr. I.J.Elsevier 
 met al zulke magt als Executeurs testamentair na regten kan 
 gegeven worden. 
 Begerende intusschen hij Testateur wel expresselijk dat de opkomsten 
 en revenuen van de hier voor beschrevene sommen ieder groot vijf 
 honderd Guldens zullen genoten worden bij der Kinderen respective 
 Vaders, edoch zullen deze sommen niet eerder worden overgegeven 
 aan voorzeide Kinderen als met hunlieder meerderjaarigheid, huwelijk of 
 anderzints geäpprobeerden staat. 
 Reserverende zij Comparanten eindelijk aan zich om deze uiterste wille 
 gezamentlijk te mogen altereren veranderen of verschikken, zo 
 als zij Testateur en Testatrice oorbaar zullen bevinden, ’t zij onder hunlieder 
 particuliere handtekening, en of ’t geältereerde door hunlieder eige 
 hand geschreven is, of wel door een ander is geschreven, en alleenlijk door 
 hun Comparanten is ondertekent, ’t welk alles zij Comparanten begeren 
 dat van dezelve teneur en waarde zal gehouden worden, als of hetzelve 
 hier inne woordelijk stond uitgedrukt. 
 Alle ’t geene voorschreve staat verklaarden zij Comparanten te zijn 
 hunlieder laaste en uiterste wille dien zijlieden willen dat stant houden 
 en effect sorteren zal, ’t zij als testament, codicil legaat, donatie 
 onder de levenden of ter zake des doods, zulks, en zo hetzelve na 
 regten en gewoontens van den Lande best zal kunnen bestaan, 
 schoon dat alle solemniteiten na rechten vereisch niet mogten 
 zijn naargekomen. 
 Verzoekende hier van Acte. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck dezen 28 November 1793.was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt getekentJ: Schot.J: Moojen Junior. onderstond 
 Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 3 December 
 1793was getekentJ:C:F: de Vries 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Andries van der Veen en Cornelia Rietveld Ehel:, beide gezond van lichaam en 
 verstand, welke verklaarden uit onderlinge liefde en genegenheid elkanderen 
 en de een den anderen te legateren en bemaken, doende zulks kragt dezes, 
 het vrugtgebruik van alle des eerst te overlijden gereede en ongereede 
 goederen, actien, en crediten hebbende en toekomende, om bij de Langstlevende 
 zijn of haar leven lang na tugtregten bezeten genoten en geprofiteerd  
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 te worden, met uitzondering van de kleeren, linnen, wollen, goud en zilver tot 
 den lijve behorende, al ’t welk binnen zes weeken na het overlijden van 
 een van beide door de langstlevende aan zijne of haare hier na te benoemen 
 Erfgenaamen zal uitgekeerd worden. 
 Ook geven Comparanten elkander de magt, dat de langstlevende het huis 
 en erve thans bij hun bewoond wordende zal mogen verkopen, zonder 
 kennis of goedkeuring van des eerst overlijdende Erfgenaamen. 
 Verder verklaarde de Testateur bij dezen aantestellen tot zijn eenige en 
 universele Erfgenamen van alle zijne natelatene goederen zijn beide 
 halve Broeders Arent Arentzen en Roelof Arentzen ieder voor de helft,  
 of bij vooroverlijden derzelver wettige Kinderen of Descendenten in der 
 Ouderen plaatze. 
 En verklaarde zij Testatrice bij dezen aantestellen tot haare eenige 
 en universele Erfgenaamen voor de eene helft het Kind van haar 
 Broeder Jan Rietvelt, genaamd Geertruij Rietvelt, en bij haar overlij.. 
 den in haar plaats haar Moeder Cornelia Janzen, en voor de andere 
 helft de Dogter van haar eerste Man Jan Kamps met name 
 Bartha Kamps en bij haar vooroverlijden derzelver wettige Descen.. 
 denten in des Ouders plaatze. 
 Begerende dat deze zal gelden na hun dood als testament, legaat, 
 codicil, gifte ter zake des doods, of zo en als best na regten zal 
 kunnenbestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 4 December 1793.was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt getekentL: Bunskerken.J: Gordon 
 onderstondgeregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 5e December 1793was getekentJ:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde Jan Hendrik Bakker 
 en verklaarde bij dezen in optima juris forma te constitueren en 
 magtig te maken kragt dezes Mr. Hendrik Engelen postulerende voor de 
 Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Veluwen, ten einde om namens 
 den Compart: voor gem: Heeren Gedeputeerden waartenemen zodaane procedure, 
 als hij Compart: tegens Rijer den Grooten is hebbende, en daar van reeds de 
 citatie is gedaan, daaromtrent des Comparants persoon te repraesenteren, 
 de plijdooije waartenemen, des noods te caveren, termijnen te respicieren, 
 decreten en sententien te aanhoren, en wijders te doen al het geene 
 Compart: zelfs praesent zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en Submissie als na regten, en met renunciatie van alle 
 exceptien. Actum den 7 December 1793. 
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 Devant Boonen et Scheltinga Echevins est comparu Martin Hendrik 
 Lohse en qualité de Tuteurnaturel d ses enfants mineurs Marie Regina 
 Lohse et Jacob Lohse demeurant en cette Ville, lequel a fait et constitué 
 por Procureur general et special Armand Pierre Marie Beviere, 
 Negociant a Paris, auquel il donne pouvoir aux noms de ses Enfants 
 retirer des mains des C: Greffuthe, Montz et Compagnie Ngocians a 
 Paris et de tous autres qu’il appartiendra tous les titres de créances 
 perpetuelles et viageres a ces Enfants appartenantes sur les revenus 
 de la Republique Francaise, de quelque nature qu’il puissent être, ainsi 
 que ceux des créances a ces Enfants appartenantes et ptovenants de la 
 dette du ci devant Clergé de France, Chapitres, Maisons religieuses 
 et autres etablissemens ecclesiastiques et laies supprimés, des ci devant 
 paijs d’etat, villes, communes, corporations de judicature et ministe.. 
 rielles, compagnies, communautés d’arts et metiers et sur particu.. 
 liers, compter avec les depositairs et detempteurs des dits titres ou 
 autres Debiteurs de ces Enfants de lui Constituant, arreter leurs 
 comptes, tant en recette que depence, en fixer payer ou recevoir les 
 reliquats, produire et deposer dans tels bureaux qu’il appartiendra 
 ceux de ces titres don’t la remise est ou sera ordonée par les par les decrets 
 intervenus et a intervenir sur la consolidation de la dette publique 
 de la France, affirmer pour les Enfants de lui Constituant, qu’ils 
 nont pas d’autres creances sur la nation Francaise, qie celles don’t 
 les titres seront deposés en vertu des presentes, faire inscrire les 
 Enfants de lui Constituant sur le grand livre de la dette nationale 
 pour le montant de dites creances, retiter un extrait de cette inscrip.. 
 tion, toucher et recevoir les arreages echus et a echeoir, a l’avenir 
 de la creance des Enfants de lui Constituant, ainsi que de toutes les rentes 
 viageres que leurs appartiennent, et de celles que pourront leurs appartenir 
 par la suite, tant en perpetuel qu’en viager, a quelque titre que ce soit, 
 vendre tout au partie des dites creances, soit par transfert, soit pas 
 toute autre voie qu’il appartiendra, en recevoir le prix de tous recus, 
 paienmens et remises de pieces, donner ou retirer quittances et de.. 
 charges valables, signer tous emargemens, transferts et autres 
 actes que besoin sera, a defaut de paiement ou de remises de pieces, et 
 en cas de contestation donner toutes citations et comparoitre devant 
 tous bureaux de conciliation, sy concilier, si faire se peut si non 
 se pouvoir par toute voie de droit, faire et former toutes saisies et 
 oppositions, en suivre l’effet ou en donner main levée et consentir la 
 radiation. 
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 Dans le cas ou il seroit fait quelque reglement particulier sur les rentes 
 viagres dues par la Nation Francaise faire pour celles qui appartiennent 
 aux Enfants de lui Constituant tout ce qui sera prescrit et ordonné, 
 signer toutes quitances de remboursement, toucher et recevoir pareille.. 
 ment les interets echus et a echeoir, qui pourront tenir lieu des 
 dites rentes viageres, en donner quittance, et generalement faire 
 aux effets ci dessus tout ce qui sera convenable, sans qu’il soit 
 besoin d’un pouvoir special, notamment pour les operations, qui pour.. 
 roient avoir lieu sur les rentes viageres, même substituer une ou 
 plusieurs personnes, en tout ou partie des presens pouvoirs, les 
 revoquer en substituer d’autres et generalement faire tout ce 
 qu’il conviendra, promettant d’approuver, d’agreer et de ratifier tout ce 
 qu’en vertu des presentes sera fait et effectué sous les obligations et 
 sous missions conformément au droit. 
 Nous certifions de plus qu’il ne reside en cette Ville ni a trois lieues 
 a la ronde aucum Ministre chargé des affaires de France. 
 cejourd’hui le 11 Decembre 1793. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen loofden en wierden Borgen als voor.. 
 vanks regt is voor het erf en sterfhuis van Harmen Gosensen de personen 
 van Renger Hendrikzen en Albert Jansen, des beloofden Evertjen 
 Gosensen Weduwe Zeger Karssen, Jannis Bast nomine uxoris Gautjen 
 Gosensen, Claas Gosensen, Engeltjen Everts Weduwe Cornelis Tijmensen, 
 Hendrik Rengersen nomine uxoris Geertjen Everts Kinderen van Evert 
 Gosensen, en mede namens de absente Kinderen van Andries Wijchman.. 
 sen bij Aaltjen Gosens verwekt, alsmede namens de zes Kinderen 
 van Lambert Bast bij wijlen Geertjen Gosens geprocreëert, alle te 
 zamen respective Broeder, Zuster, en Broeders en Zusters Kinderen, en 
 alzo naaste Vrieden en Erfgenaamen ab intestato van gemelde Harmen 
 Gosensen, deze haare Burgen te vrijen en te guaranderen als recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechen. Actum d. 11 December 1793. 
 
 
 Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerden Evertje Gosens Weduwe 
 van Zeger Karssens, Jannes Bast pro se et nomine uxoris Gautjen 
 Gosens, Claas Gosens, Engeltje Everts Weduwe van Cornelis Tijmensen, 
 Hendrik Rengerzen pro se et nomine uxoris Geertje Everts, de beide 
 laasten Kinderen van Evert Gosens alle respective Zusters en 
 Broeder en Zusters Kinderen van Harmen Gosensen onlangs alhier 
 overleden, te kennen gevende, hoe dat kort na ‘t afsterven van 
 denzelven Harmen Gosensen deszelfs gereede goederen op den 



343 
 

ORAH-156  1793 fol.171vso 
 
 18 November laastleden door Johanna Sas zijn bepijnd voorf432-12-:  
 En door de Erfgenaamen van Gerrit Buijtenhuijs en 
 Willemina van Raalten Ehel: voor een somma van f146-7-: 
 Als mede den 20 Nov. 1793 door Peter Janzen voor 75-:-: 
  
 alles breeder bij de respective pijndingen vermeld quo relatio. 
 Dan vermids de Comparanten niet gaarn zouden zien, dat die pijndingen 
 vervolgt en de goederen bij executie verkogt zouden worden, en daarom 
 met voorñ: gepijnd hebbende Crediteuren zijn overeengekomen, dat na 
 gedaane erfhuis verburging die op heden gepasseert is, voor dezelve 
 haare pijndingen zouden worden opgeheven. 
 Zoo verklaarden de Comparanten voor haarlieden en mede namens de 
 absente Kinderen van Andries Wijchmansen en Aaltje Gosens Ehelieden, 
 als mede namens de Kinderen van Lambert Bast en Geertje Gosens Ehel:, 
 die alle te zamen zijn Erfgenaamen van Harmen Gosensen ten behoeve 
 van voorñ: gepijnd hebbende Crediteuren, en wel speciaal tot securiteit 
 van haare respective pretentien, midsgaders voor de kosten van  
 begravenisse door Johanna Sas ad f 44-44 uitgeschoten, te verbinden 
 haare Personen en goederen en inzonderheid met haaren vrijen 
 wille na volkomen informatie van verwillekeurings rechten 
 verbonden en bij parate executie en aankeringe verwillekeurt 
 hebben, doende zulks kragt dezes alle die gereede goederen door 
 meergemelde Harmen Gosensen nagelaten, zodanig nochtans, 
 en met dit beding dat onverminderd gemelde verwillekeuring, 
 deze Comparanten zal vrijstaan om die goederen bij vrijwillig erfhuis 
 te doen verkopen, en dat gemelde Johanna Sas, en de Kinderen 
 van Gerrit Buijtenhuis nevens Peter Janzen na order haarer 
 pijnding op de geprovenieerde erfhuis penningen alsdan hetzelve 
 recht zullen hebben en behouden, en alzoo haar recht van verband 
 en praeferentie even als zij thans hebben op de goederen zelfs zodanig 
 dat wanneer na aftrek van de voorsz: schulden en kosten zo van de 
 pijndinge als verkoping en kosten van begravenis eenige gelden 
 mogten overschieten dezelve alsdan zullen strekken tot betaling der 
 andere boedels Crediteuren zo verre zulks strekken kan, en alzo 
 een ieder pond en schellingswijze voldaan zal worden, volgens beding 
 met dezelve gemaakt, met renunciatie van alle exceptien de 
 inhoud dezes contrarierende. Actum den 11 December 1793. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde Jan Bakker 
 als Pagter van ’t Monopolie over ’t district van Hattem over de jaaren 
 1788, 1789, en 1790, en verklaarde in de beste en bestendigste forme 
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 regtens te constitueren en magtig te maken kragt dezes Mr. H: Engelen, 
 ten einde om de Compart: te bedienen in zoodane procedure als dezelve 
 zo tegens Rijen den Grooten als gewezen pagter van ’t Monopolie over ‘t  
 district van Elburg over gezeide jaaren als tegens deszelfs Collecteur 
 Peter de Waal voor de Edele Mog: Heeren Gedeputeerde Staaten des 
 quartiers van Veluwen is hebbende, en waar van de dag rechtens 
 op den 18 dezer ter rolle staat, daar toe alle termijnen rechtens te 
 respicieren, ook des noods te caveren, en cautie te eisschen, de.. 
 creten en sententien te aanhoren de voordeligen ter executie 
 te leggen, en wijders in alle opzigten des Comparts: Persoon te repre.. 
 senteren, en te doen al het geene de Compt: zelfs praesent zijnde 
 zou kunnen mogen of moeten doen, met magt van substitutie 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en 
 Submissie als na echten.Actum 13 December 1793. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Schot en Ardesch Schepenen compareerden Gerrit Hartgens en Beertje 
van bezwaar Rubr: Jans Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange penningen 
Smeepoorter Brink wel en deugdig schuldig te zijn aan Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel:, 
fol. 54 een somma van drie honderd vijftig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder honderd, waar van het eerste 
 zal verschijnen heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids het van een 
 van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goede.. 
 ren, en stellen tot een speciaal onderpand, hun huis staande aan 
 de Smeepoorter Brink tuschen de huizen van Willem de Wijs en 
 van Isaac Hugen, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuncierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na rechten. Actum 21 December 1793. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden de Heer Mr. 
 Isaac Johannes Elsevier als wezende ’t eenige nagelate Kind van wijlen 
 den Heer Louis Elsevier en Vrouwe Johanna de Gorter in der tijd Ehel:, 
 en als de zodanige eerstelijk uit kragt van den mutuele testamente door 
 dezelve zijn Ouders op den 26 Maart 1765 voor de Notaris Cornelis 
 van Homrigh en Getuigen te Amsterdam gepasseerd pro legitima mede 
 geïnstitueerde Erfgenaam van welgemelde zijne Vader, en ten andere, 
 als de eenige Erfgenaam ab intestato van de mede vermelde zijne Moeder, 
 die bij de acte van scheiding van den boedel en nalatenschap van haar 
 Vader de Heer Johannes de Gorter op den 17 October 1762 voor den 
 Notaris Mr. Lucas Willem Kamp en Getuigen te Amsterdam 
 gepasseerd, het regt van eigendom verkregen heeft op de hier te na 
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 benoemene obligatie en Vrouwe Johanna Petronella Martinius 
 Ehel: beide wonende alhier, en verklaarden mids dezen magtig 
 te maken de Heer W:A:J: Elsevier Dom Makelaar te Amsterdam 
 tot de verkoop der volgende obligatie, namentlijk. 
  
 Een obligatie ten lasten Holland en West Friesland compt. Am.. 
 sterdam staande met Nº. 762 ten naan van Johannes van 
 Cuijk dato 4 Novr: 1704 Fol. 1388 La. L. Fol. 83 fso Nº. 943 
 geäggr. 12 Januarij 1705 Nº. 15390 Reg. Fol. 1053 gr. in capitaalf 2000-:-: 
 
 De penningen uit de verkoop derzelve provenierende te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, de wanbetaalder of betaalders is het nood 
 gerigtelijk tot betaling te constringeren en in dezen in alle gevallen 
 zo te handelen als zij Comparanten praesent Zijnde zoude kunnen 
 of vermogen te doen, alles met magt van substitutie en met belofte 
 van ratihabitie, des blijft de Geconstitueerde verpligt tot het 
 doen van behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 24 December 1793. 
 
 
 Voor Boonen en Ardesch Schepenen compareerde de Wel Eerwaarde Heer J:W: 
 Tilanus, Theol: Doctor en Predikant alhier, welke verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken de Heeren Lambertus Tilanus 
 wonende te Gorcum en Jan Tilanus wonende te Thiel zo voor Comparts: 
 Persoon alsmede voor en in naame van den Heer Johannes 
 Cornelis Baerts en Catharina Tilanus Echtel:, ingevolge volmagt 
 op Compart: gepasseert, voor Heeren Schepenen der Stad Vlissingen 
 d.d. 21 Augustus 1793, en mede voor en in naam van de Juffrouwen Ida 
 Petronella Jacoba, en Johanna Geertruij Tilanus mede ingevolge 
 volmagt op Compart: gepasseert voor Heeren Schepenen der Stad Thiel 
 d.d. 20 Augustus 1793, beide bij ons gezien en gelezen, speciaal om 
 namens Compart: voor zich en in voorsz: qualiteiten te ontfangen zodaane 
 penningen als uit de koop van gereede en ongereede goederen staan te 
 ontfangen, zo als Compart: met zijn Broeders en Zusters heeft verkogt 
 uit hunne nagelatene Ouderlijke boedel van wijlen Christianus 
 Lambertus Tilanus en Bernhardina Goldbach, daar voor te quiteren, 
 na costume locaal de ongereede goederen te cederen en transporteren, 
 en verders alle die boedels schulden intevorderen, en de schulden 
 te betalen, en voorts generalijk hier omtrent alles te doen en 
 verrigten, als of Compart: present zijnde zoude kunnen mogen of 
 moeten doen, dit alles met magt van substitutie assumptie en 
 surrogatie als na rechten. Actum den 27 December 1793. 
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 Voor Schot en van Cooth Schepenen loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 recht is Joseph Teekman en Toon Vonk voor het erf en sterfhuis 
 van wijlen Dirk Buijtenhuis en Cornelia Paddenburg in leven Ehel:, 
 des beloofden Bartus Ooijen en Hendrina Buijtenhuis Ehel:, 
 Kinderen en Erfgenaamen van gemelde Overledenen hunne Borgen 
 te vrijen en guaranderen als recht is. Actum den 30 December 1793 
 
 
 Lectum en Recognitum den 10 Januarij 1794 
 
 
 
 
  1794 
 
 
 Voor Moojen en Gordon Schepenen compareerde Mr. F:H: van Erckelens 
 als Volmagtiger van den Heer Otto Dijkhuijsen van de Gronden, ingevolge 
 aan ons vertoonde en gelezene volmagt van den 18 Novemb. 1793 voor de 
 Regering der Stad Hoorn gepasseert, dewelke verklaarde op den 11 Decemb. 
 1792 verkogt te hebben, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren 
 aan en ten behoeven van Jan Schavier en Jannetje Simons Ehel: en haare 
 Erven, een huis en erve met een schuurtje daar agter, staande in de Hoogstraat 
 dezer Stad, naast het huis vanden Heer Deneke ter eenre en de Warmoesstraat 
 ter andere zijde, doende in verponding behalven stadsstuivers op een huis 
 f 6-7-8, noch een dito daar naast f :-12-14, en alzo te zamen f 7-:-6, te 
 zuiveren over den jare 1791, het straatgeld ad f 3-15, nevens het pomp en 
 waakgeld, als mede het haardstedegeld over 1792, en dat voor een somma van 
 twaalfhonderd Guldens, van welke somma de Compart: qp verklaard 
 voldaan en betaald te zijn, en overzulks van voorschreve perceel te zijn 
 onterft, onteigend en ontgoedet, hetzelve ten allen regten overgevende 
 aan den Koper voornoemd, om hetzelve met allerhijligen 1793 te kunnen 
 aanvaarden, belovende overzulks voorschreve perceel te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt als erfkoops recht is, onder verband 
 van zijn Principaals persoon en goederen en Submissie als na rechten. 
 Actum d. 9 Januarij 1794. 
 
 
 Voor Schot en Bunskerken loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is Jan van Luijk en Gerrit van Luijk voor het erf en 
 sterfhuis van wijlen Rijniertje Engelen, des beloofde Gerrit Engelen Broe.. 
 der en universele Erfgenaam van gemelde Rijniertje Engelen zijne 
 voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum den 16 Januarij 1794.  
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 Voor Schot en Bunskerken Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Jan van Luijk en Gerrit van Luijk voor het 
 erf en sterfhuis van wijlen Geertruij Mareveld Weduwe van Dirk 
 Engelen, des beloofden Gerrit, Hendrik, Pieter en Rijer Engelen voor 
 zich en voor hunne absente Broeder Willem Engelen, te zamen 
 Kinderen en Erfgenaamen van voorschreve Overledene hunne boven 
 gemelde Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum d. 16 Januarij 1794 
 
 
 Voor Moojen en Ardesch Schepenen compareerde Andreas Apeldoorn, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forme rechtens te consti.. 
 tueren en magtig te maken Mr. N:W: Ardesch, Advocaat voor den 
 Hove van Gelderland, ten einde om bij die van de Rekening in Gelderland 
 aftedoen alle verzuimen als hij wegens oprukking van een Zaalweer 
 en Heerengoed Wijssel onder de Heerlijkheid ’t Loo Buurschap Wijssel, 
 voords na gedaane afdragt te verzoeken approbatie van zodaane verkoop 
 van dat gemelde goed als hij volgens contract van den 12 Maart 1793 
 breeder daar bij gespecificeerd, heeft ingegaan en geslooten, daar van 
 behoorlijk transport ter voorsz: Kamere te doen, en verzoeken dat 
 overzulks Gerrit Gerritzen en Jannetje Hendriks Ehel: als  
 Koperen daar mede wederom beleid en geïnvesteert mogen wor.. 
 den, en wijders omtrent ’t een en ander observatis observandis ac praes.. 
 titis praestandis te doen en laten geschieden hetgeen Compart: 
 praesent zijnde zoude kunnen doen, met magt van substitutie 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na rechten.   Actum den 17 Januarij 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Gordon Schepenen compareerden de Heer en Mr. 
 H:J: Ardesch onze mede Raadsvriend, pro se et nomine uxoris J:J: de Meester, 
 de Heer H:R: Streck Lt: Colonel ten dienste dezer Lande pro se et nomine 
 uxoris A:H:S: de Meester en Vrouw Anna Debora van Daverveld Weduwe en  
 getugtigde Boedelhoudersche van wijlen Mr. Willem de Meester  in leven onze 
 mede Raadsvriend, en verklaarden in de beste en bestendigste forme rechtens te 
 constitueren en magtig te maken kragt dezes de Wel Edele Juffer A:H: 
 Toewater, ten einde om namens de Comparanten te continueren in het 
 administreren van zodane ongereede goederen als zij met haar Gecon.. 
 stitueerde nevens de Kinderen van wijlen den Heer Secretaris Harmen 
 Toewater en van de Landschrijver W:H: Toewater al noch in ’t gemeen en 
 onverdeelt bezitten, waar dezelve ook gelegen mogen zijn, dezelve te ver.. 
 pagten, contracten en huurcedullen opterigten en tekenen, verschenen 
 pagtpenningen intevorderen, daartoe tegen alle onwillige Debiteuren 
 alle midelen rechtens te emploijeren, termijnen te respicieren, 
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 decreten en sententien te aanhoren, en de voordeelige ter executie te leggen, 
 voor den ontfangst te quiteren, en wijders tam generaliter quam specialiter 
 te doen en laten geschieden ’t geen de Comparanten te zamen of ieder bijzon.. 
 der zou kunnen mogen of moeten doen, met magt van een of meer te 
 mogen substitueren, onder belofte van ratihabitie van al het geen Gecon.. 
 stitueerde reeds omtrent ‘t administreren der voorschreve goederen heeft 
 gedaan, en bij haar al noch zal werden verrigt, en met belofte van 
 indemniteit, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 17 Januarij 1794. 
 
 
 Voor Boonen en van Cooth Schepenen compareerde de Heer Rudolphus 
 Forsten Professor aan deze Academie, in qualiteit als Volmagtiger van 
 den Heer Everhardus Scheidius Professor aan de Lijdsche Universiteit en 
 Vrouwe Gardina Abigail van Beem Ehel:, vermogens volmagt op den 
 11 Januarij 1794 voor Schout en Schepenen van Voorhout ad hunc actum 
 gepasseert, welke bij ons gezien en gelezen is, en verklaarde de Compart: pq 
 te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten ervelijken behoeven van den Heer Christiaan Paulus Schacht, 
 Professor alhier, een huis en erve met zijn lusten en lasten, door 
 des Comparts: Principaalen verkogt voor agt duizend vijfhonderd 
 Gulds:, staande en gelegen binnen deze Stad in de Zusterenstraat,  
 tusschen den hortus medicus, en het erve van de Juffrouwen van 
 Holthe, van welke koopspenningen de Compart: bekend voldaan 
 te zijn, belovende het huis in zijn voorschreve qualiteit te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding, bedra.. 
 gende in twee posten eene van f 8-10, en een van f 2-10, zamen f 11-:-: tot 
 over den jare 1792, straatgeld ad f 2-15 tot Novr. 1793, en het haardste.. 
 degeld tot Julij 1793 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten.   Actum d. 17 Januarij 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerden Joost Joorman en 
van bezwaar Rubr. Albertje Aarts Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
Vijhestraat Fol. 62 penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Gerrit Engelen de somma van twee 
 honderd Guld:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een 
 halve Gulden van ieder honderd, waarvan ’t eerste zal verschijnen heden over een 
 jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids het aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparten: hunne Personen en goederen, en stellen 
 tot een speciaal onderpand hun huis en erve staande en gelegen in de 
 Gevangenstraat 
 tusschen den hof van Mevrouw Cramer en het huis van de Erfgenaamen van Jan 
 Dirkzen, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renun.. 
 tierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na rechten.   Actum den 21 Januarij 1794.  
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Geregistr. ten prothoc. Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Hendrik 
van bezwaar Rubr.  Magré en Johanna Berends Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en 
Hoven voor de Smeepoort ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Juffer 
Fol. 69fso Gesina Moojen, de somma van twee honderd Gulds:, aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van ieder 
 honderd, waar van het eerste zal verschijnen heden over een jaar. 
 en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunen 
 en moeten geschieden, mids het aan een van bijde zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hunne hof leggende bij 
 de Stadswijde naast den hof van de Wede: van Cornelis Verhoef en 
 die van de Heer Br: Bunskerken, om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum den 22 Januarij 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Cooth en Martinius Schepenen compareerde Gerritje Jans 
van bezwaar Rubr. Weduwe van Arend van den Berg, welke bekende wegens opgenome en 
de Snijderstraat Fol. ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Peter 
160fso Berendzen en Maasje Olofzen Ehel:, de somma van vijf en zeventig Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie Gulds:, 
 waar van het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo 
 vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en 
 moeten geschieden, mids het aan een van bijde zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar Persoon en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand haar huis staande in de Snijder.. 
 straat tusschen het huis van de Wede: van Raalte en van Rijer 
 van Raalte, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden 
 onder Submissie als na rechten.   Actum d. 7 Februarij 1794. 
 
 
 Voor Boonenn en Martinius Schepenen compareerden Cornelis Helmichsen en 
 Aartjen Peterzen Echtel:, dewelke bekennen op den 1 Febr. 1794 publicq te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en in vollen eigendom te transporteren 
 aan en ten ervelijken behoeven van Wouter Janzen en zijn  Erven, een halve camp 
 zaaijland met zijn houtgewasch  ( zoo en als dezelve met Jan Helmichsen  is afge.. 
 deelt)  gelegen in het Schependom van Harderwijck naast de halve camp van Jan 
 Helmichsen ter eenre en Zeger Buijtenhuijs ter andere zijde, voor een summa van negen 
 honderd en een en dertig Gulds: vrijgeld, waar van de Comparanten en Transpor.. 
 tanten bekennen voldaan en betaalt  te zijn ( het lopende jaarpagte is 
 ten profijte van den Koper) belovende ’t voorñ: perceel te zullen wagten en 
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 waren kommervrij, en alle voorpligt, de ordinaris verponding over den jare 
 1792 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, alles onder verband van haare 
 Personen en goederen, met Submissie als na rechten. 
 
 
Geregistr. ten prothoc.  Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerden Peter Priester 
van bezwaar Rubr. en Geertruij Haverkamp Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter 
Vijhestraat Fol. 70fso leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Hendrikje 
 Bunschoten Wede: van Paul Benin Duvergé, een somma van een 
 honderd vijfentwintig Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te 
 zullen verrenten met vier Guld: van het honderd, waar van het eerste 
 zal verschijnen, heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche 
 toe, welke jaarlijksch zal kunnen en moeten geschieden, mids het 
 aan een van bijde zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt 
 werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis schuur en 
 erve, staande en gelegen in de Gevangenstraat, en verwillekeuren 
 daar en boven bij parate executie en aankering, van welken 
 kragt en werking zij verklaren onderrigt te zijn, alle hunne 
 gereede goederen actien en crediten geene van dien uitgezondert, 
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum den 11 Februarij 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Erckelens en Martinius Schepenen compareerde de Heer Dirk 
van bezwaar Rubr. de van Voorst, gepensioneerd Lieutenant in dienste dezer Lande, welke 
Hooegstraat Fol. 182fso bekende wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en 
 deugdig schuldig te zijn aan zijn Zuster Mejuffrouw van Beest Weduwe 
 van den Heer F: van Voorst de somma van twee honderd Gulds:, aanne.. 
 mende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve 
 Gulden van ieder honderd, waar van het eerste zal verschijnen heden 
 over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids het aan een van bijde  
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tor naarkoming dezes verbind Compart: zijn persoon en goederen, 
 en stelt tot een speciaal onderpand zijn huis bij hem bewoond wordende, 
 staande binnen deze Stad bij de laage Bruggepoort tegens de stads 
 muur, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum den 14 Februarij 1794. 
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 Voor van Erckelens en Martinius Schepenen compareerde Boon 
 van Voorst in qualiteit als Vader en Voogd van zijn Zoon Dirk van 
 Voorst, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken 
 zulks doende bij dezen, B:C: Rasink Koster te Garderen, om 
 namens Compart: te administreren de goederen behorende 
 tot de Vicarij van Garderen, welke door Heeren Amptsjonkeren 
 van Barnevelt voor den tijd van zes jaaren op gemelde zijn  
 Zoon zijn geconfereert, alle agterstallen intevorderen, en 
 zulks des noods door middelen rechtens, en hetzelve alsdan 
 te vervolgen tot de finale en definitive sententie en executie 
 incluis, en verders in alles te verrigten, wat de natuur der 
 zake vereisschen zal, en de Compart: zelfs praesent zijnde zou 
 kunnen of mogen doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als 
 na rechten.    Actum den 14 Februarij 1794. 
 
 
 Voor Boonen en Bunskerken Schepenen compareerden Lubbert 
 Brantzen en Arent Hendrikzen, welke verklaarden ter instantie 
 van Reinier Reiniers opgerekend te hebben een uitgang van vijf 
 schepels rogge jaarlijks gaande uit landerijen in Hierden 
 gelegen, en dezelve waardig te schatten een somma van twee 
 honderd Gulds:, hetwelk zij na hun beste weten hebben getaxeerd, 
 en zulks voor ons met solemnelen eede bevestigt.  
 Actum den 15 Februarij 1794 
 
 
 Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerden Willem 
 Stevenzen de Muijs aanstaande Bruidegom geässisteerd met zijn 
 Moeder Rijntje Wede: de Muijs ter eenre, en Metje de Wijs toekomende 
 Bruid geässisteerd met haar Vader Willem de Wijs ter andere zijde, 
 welke verklaarden een echt en wettig huwelijk te hebben gesloten 
 op volgende voorwaarden. 
 Dat Bruidegom en Bruid zullen aanbrengen tot stuur des Huwelijks 
 alle hunne reeds hebbende en toekomende goederen, van welke en alzo ook 
 van winst en verlos een volkomen gemeenschap zal plaats hebben. 
 Dat wanneer een van bijde mogte komen te overlijden, de langstlevende 
 zal erven en in eigendom hebben alle de natelatene goederen van 
 den eerststervende, doch wanneer de laast overblijvende wederom mogt 
 komen te hertrouwen, en er Kind of Kinderen uit dit huwelijk 
 in leven zijn, zullen de goederen van de eerst te overlijdene 
 Vader of Moeder aan dat Kind of Kinderen moeten worden 
 uitgekeerd. 
 Indien er geen Kind of Kinderen na doode van bijde Comparanten 



352 
 

ORAH-156  1794 fol.176 
 
 uit dit huwelijk overig zijn, ofte wettige Descendenten, zullen de goederen, 
 welke de laatst te overlijdene zal komen natelaten in twee portien ver.. 
 deelt, en de eene helft op des aanstaande Bruidegoms, en de andere helft 
 op des aanstaande Bruids als dan in leven zijnde wetige Erfgenaamen 
 vererven. 
 Begerende zij dat deze zal gelden zo en als het behoort, en verzoeken.. 
 de hiervan acte in forma. 
 Ook verklaren de bovengemelde Ouders hier mede volkomen 
 genoegen te nemen.    Actum den 15 Februarij 1794. 
 
 
 Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Andries Ruijten.. 
 berg en Geertruij Olthuisen Ehel:, welke verklaarden bij dezen te 
 consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als der Comparanten 
 Dogter Sophia Ruitenberg voornemens is integaan en na Kerken 
 order te voltrekken met Jan Christiaan Kaarls wonende te Amsterdam, 
 hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, 
 dat dit gegeven consent bij Heeren Commissarissen van Huwelijkszaaken 
 of zo nodig bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam of elders, daar 
 het gerequireerd word, mag werden gerespecteerd, en geconsidereerd, 
 als of Comparanten inPersoon bij de intekening en voltrekking tegen.. 
 woordig waren, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum den 20 Februarij 1794. 
 
 
 Magescheid geregistreert 
 
 Ten overstaan van ons ondergeschrevene magescheids en dedings 
 vrienden speciaal hiertoe verzogt is tusschen Roelof Willemzen 
 en Lubbertje Aalts Ehel:, Willem Petersen en Gerritjen Willems Ehel:, 
 Willem Aaltsen en Grietje Willems Ehel:, Elbert Aaltsen en 
 Hendrikje Willems Ehel:, voords Gerrit Rijersen en Bart Jansen, als 
 Voogden over de onmondige met naame Jannetjen Willems, als 
 Kinderen en Erfgenaamen van wijlen Willem Janzen en Petertje 
 Roelofs in leven Ehel:, wegens den boedel en nalatenschap zo en als 
 dezelve door hunlieden is nagelaten, opgerigt een onverbrekelijk 
 erfmagescheid, en zulks op volgende wijze. 
 Dat Grietje Willems getrouwd met Willem Aaltsen in eigendom 
 zal hebben en bezitten eeuwiglijk en erflijk, een huis hof en een 
 camp zaaijland gelegen in Hierden naast de plaats van de Heer 
 P:F: van Erckelens ter eenre en Aalt Willemsen zijn erve 
 ter andere zijde, benevens een akker het Korte Stuk met zijn 
 ap en dependentie lusten en lasten daar op staande, doende 
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 in verponding in drie posten, als huis en hof  f  3-:-12   
                                                      schuur  :-11-12 
                                                      Korte Stuk   :-  6-  8 
                                                      te zamen    f  3-19-: 
 
 Dat het onmondige Kind van wijlen Willem Jansen voorñ: met 
 naame Jannetje Willems in eigendom zal hebben en bezitten 
 drie math hooiland gelegen binnen het Schependom van Har.. 
 derwijck doende in verponding   f  :-13-2 
 
 Alsmede werd bij dezen aan Gerritjen Willems getrouwt met 
 Willem Petersen in eigendom toebedeeld en overgegeven een 
 schepen zaaijland bij de Lokhorst gelegen in Hierden doende in 
 verponding    f  :-7-12 
 
 Dat tot egalisatie van een ieders erfportie uit de boedelspenningen 
 is toegedeelt en betaalt, als aan Hendrikjen Willems getrouwt 
 aan Elbert Aaltsen de somma van zes honderd vier en dertig 
 Guldens en tien strs:, als mede aan Roelof Willemsen en Lubbertjen 
 Aalts Ehel:, de somma van zes honderd vier en dertig Gulds: tien strs:, 
 wijders verklaarden de gezamentlijke condividenten de gereede 
 goederen contante penningen, en inschulden, inzonderheid mede de 
 koopspenningen van de reeds verkogte ongereede goederen na alvo.. 
 rens de schulden des boedels betaalt, onderling tezamen verdeelt 
 te hebben. 
 Waarmede de condividenten verklaarden van elkander te zijn 
 gescheiden en den ouderlijken boedel in vrede en vriendschap 
 te hebben gedeelt, onder belofte van malkanderen te zullen 
 wachten en waaren als erfmagescheids recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten, en met renunciatie van alle 
 exceptien. 
 T‘ oirkonde zijn hier van drie eensluidende magescheids instru.. 
 menten gemaakt nevens de Scheidsvrienden getekent op 
 den 10 December 1793 was met diversche handen getekent 
 Willem Aaltsen,  Grijetjen Wijllems, Gerrit Reijerzen qq, Bart 
 Jansen, Hendrijkjen Wijllems, Roelof Willemsen, Gerretjen 
 Willems,  dan noch drie kruisjes, waar bij respectivelijk stond 
 dit is het merk van Willem Petersen, dit is het merk van 
 Lubbert Aaltsen, dit is het merk van Lubbertjen Aalts. 
 verderstond dat voorschreven handmerken respective zijn gezet 
 was getekent  E:G: Ardesch, Jan Moojen voords was noch getekent 
 H:J: Ardesch, E:G: Ardesch, Jan Moojen, A: Ardesch, als mage.. 
 scheids Vrienden  onderstond geregistreert in het Recognitieboek 
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 der Stad Harderwijck den 21 Februarij 1794,  was getekent  J:C:F: 
 de Vries. 
 
 
 Voor Boonen en Bunskerken Schepenen compareerden Willem 
 FijnvanDraat en Sara Regina Schutte Ehel:, welke verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Peter Geurtzen en Marrietje Klok Ehel:, een hof gelegen 
 buiten de groote poort naast den hof van de Kinderen van Gerritjen 
 Buijtenhuis ter eenre, en den haven ter andere zijde, met zijn 
 lusten en lasten, doch zijnde vrij van verponding, en zulks voor 
 een somma van twee honderd vijf en dertig Gulds:, van welke koops 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dien 
 hof te zullen wagten en waren kommervrij, en alle vorpligt 
 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie  
 als na rechten.   Actum den 22 Februarij 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Boonen en Ardesch Schepenen compareerden Gerrit Reijersen 
van bezwaar Rubr. Ooster en Bart Jansen Voogden over Jannetje Willems minderjaarige Dogter 
mehen en Crommemehen van Willem Janzen Wijnen en Petertjen Roelofs, in leven Ehel:, en bekenden 
Fol. 127fso wegens opgenomen en op den 21 Januarij 1793 reeds ontfangen penningen 
 oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan Mevrouw A: Schrassert 
 Weduwe Marklof ende haare Erven, een capitale somma van driehonderd 
 Caroli Guldens ad 20 stuivers ’t stuk, daarvan zij jaarlijksch op den 21 
 Januarij beloofden te betalen een interesse van drie Gulden en vijftien 
 stuivers van ieder honderd, hebbende het eerste jaar aanvang genomen 
 den 21 Januarij 1793, en daar in te continueren tot de finale aflosse toe, 
 dewelke ook alle jaar zal kunnen geschieden, mits de opzage een 
 vierendeel jaars bevorens van een van beide zijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van het capitaal, rente en kosten de Comparanten in haar 
 voorschreven qualiteit verklaren te verbinden haare pupils persoon en 
 goederen, en uit kragt van speciale permissie en authorisatie van de Heeren 
 van de Magistraat dezer Stad den 21 Februarij 1794 tot meerder securiteit 
 tot een speciaal onderpand te stellen zodane stuk hooiland groot drie 
 math gelegen onder het Schependom dezer Stad op de Oostermeen, zoals uit 
 deszelfs ouderlijken boedel bij magescheid van 10 Decemb. 1793 aan dezelve 
 is toebedeelt, ten einde om daar aan ten allen tijde alle hinder en schade 
 daar aan te kunnen verhalen, met Submissie als na rechten, en met renun.. 
 ciatie van alle exceptien, inzonderheid die van ongetelde gelden. 
 Actum den 1 Maart 1794. 
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 Voor van Erckelens en Martinius Schepenen compareerden de Heer 
 S: Heshusius Weduwenaar van Vrouwe Johanna Aletta Gijseling pro se, en als 
 Volmagtiger van deszelfs Dogter J:M: Heshusius, ingevolge vertoonde en gelezene 
 volmagt in dato den 3 Augustus 1793 voor den Justitie Commissaris F:G: 
 Hagenborg en Getuigen tot Cleve gepasseert, voorts Doctor W:C:A: Focke 
 voor zig en de rato caverende voor zijne absente Vrouw J:A: Jansen, en 
 laastelijk Mr. E:J: Ammon als Volmagtiger van Doctor B:W: Pannekoek 
 Ammon, en deszelfs Ehevrouw J:C: Jansen ingevolge gelezene volmagt den 
 20 Junij 1792 voor de Magistraat van Deventer gepasseerd, en verklaarden 
 ingevolge publique verkoping van den 14 September 1793 kragt dezes te 
 cederen aan den Heer Jan Bleuland Professor in de Medicijnen op de 
 Hooge School alhier en deszelfs Ehevrouw Catharina Blaauw, een huis 
 en erve binnen deze Stad, in de Donkerstraat tusschen de huizen van 
 den Heer Professor Roscam ter eenre en Aris van Leeuwen ter andere 
 zijde gelegen, en zulks voor een wel betaalde somma van vijf duizend negen 
 honderd en negentig Guldens, zijnde niet bezwaart dan met een ordinaire 
 verponding zonder de stadsstuivers van f 10-19-: te zuiveren over 1792, aan 
 straatgeld met f 4-15-: en haardstedegeld te zuiveren verschenen 1793 
 alles overeenkomstig de voor aangetogene conditien. 
 Actum den 1 Maart 1794. 
 
  
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Jan 
 Huijsman en Lubbertjen Steevens Echtel:, dewelke bekennen op 
 den 26 Februarij 1794 uit de hand te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cederen en in vollen eigendom te transporteren 
 aan en ten ervelijken behoeven van Lubbert Peterzen Hop en 
 Rijkjen Jacob Echt: en haare Erven. 
 1º. een huis, hof en een camp zaaijland met zijn houtgewasch daar 
 agter, staande en gelegen in het Schependom van Harderwijck 
 Buurschap Hierden aan de gemeene weg doende in ords: jaarlijksche 
 verponding f 1-10-: 
 2º. een camp hooij of wijland gelegen mede in de Buurschap Hierden 
 rondsom het land van de Weduwe Jacob Peelen, doende in ordins: 
 jaarlijksche verponding f 2-:-:, ende zulks te zamen voor een summa 
 van twee duisend en twee honderd Gulds: vrijgeld, waar van de Compa.. 
 ranten en Transportanten bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn, belovende het voornoemde perceel te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de ordinaris verponding 
 over den jare 1792 daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 alles onder verband van haare Personen en goederen met Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 3 Maart 1794. 
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 Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerde Johannes van 
 Bengalen, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks 
 doende kragt dezes, Jan IJsendoorn wonende te Haarlem, om voor Compa.. 
 rant te ontfangen van de Executeurs van het testament van wijlen 
 Anna Margaretha van Halen te Haarlem voornoemd overleden, zodanig 
 legaat als door gemelde Overledene aan den Compart: is gemaakt, 
 daar voor te quiteren, en verders alles te verrigten, wat de Compart: 
 zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, willende, 
 indien er een ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve 
 mids dezen voor geïnsereert gehouden hebben, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en Submissie als na rechten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 11 Maart 1794. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerde Hendrikje 
 Bunschoten Wede: van Paul Benin Duvergé, welke verklaarde in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cederen en transporteren aan Jan Olthuisen en Willempje 
 Bessels Ehel:, een hof gelegen buiten de groote poort aan den haven 
 tusschen de hoven van Cornelis Olthuisen en Jan van Voorst, met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van een honderd en 
 veertig Gulds: van welke penningen de Comparante bekend voldaan 
 te zijn, belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding bedragende in twee posten zonder stadstrs: 
 een ad 10 st:, en een ad 10 st: 12 penn: dus zamen f 1-:-12, over den jare 
 1792 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten.   Actum den 14 Maart 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden Jan Olthuisen en 
van bezwaar Rubr. de Willempje Bessels Ehel:, welke bekenden wegens opgenomene en ter leen ontfan. 
Hoven voor de groote poort ge penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Hendrik van Essen en Johanna 
Fol. 17fso Lindeman Ehel:, de somma van een honderd en vijftig Gulds:, aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds: van de honderd, waar 
 van het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids het aan een 
 van bijde zijden drie maanden voor de verschijsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen 
 stellende tot een speciaal onderpand hun hof gelegen aan den haven 
 tusschen de hoven van Jan van Voorst en Cornelis Olthuisen, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
` als na rechten.   Actum den 15 Maart 1794. 
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Geregistreert ten prothoc. Voor van Cooth en Ardesch Schepenen compareerden Willem 
van bezwaar Rubr. Lande.. Aaltsen en Grietjen Willems Ehel:, dewelke verklaarden over en tot 
rijen in Hierden tot aan haare lasten te nemen zodaane vestenis groot vijftien honderd 
het Erve van R: Apeldoorn Gulds:, als wijlen haar Ouders Willem Jansen Wijnen en Petertjen 
Decim: Fol. 368 Roelofs in leven Ehel: van Mevrouw Schrassert Wede: Marklof als eenige 
 Erfgenaam van wijlen Mr. H:JL Schrassert in leven Burgemeester der 
 Stad Harderwijck in dato den 18 Februarij 1764 hadden opgenomen,  
 en al nu mits dezen gemelde somma schuldig te zijn aan Mevrouw 
 A: Schrassert Wede: Marklof, jaarlijks op den 4 Februarij te verrenten 
 met drie Gulden en vijftien stuivers ten honderd, en daar in te conti.. 
 nueren tot de finale aflossche toe, dewelke ook alle jaar zal kunen 
 en moeten geschieden, mids dezelve een vierdeel jaars bevorens 
 van een van beide zijden gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en kosten de Comparan.. 
 ten hebben verbonden haare personen en goederen, en tot speciaal 
 onderpand gestelt haar huis, hof twee schuuren, als mede een camp 
 zaaijlands met zijn houtgewasch voor de voordeur van het huis gelegen 
 in het Schependom van Harderwijck, zo en als hetzelve bij magescheid 
 van den 10 December 1793 uit den Ouderlijken boedel aan Comparanten 
 is toebedeelt, voorts noch een stukje zaaijland met zijn houtgewasch 
 in den laagen Hierder Eng gelegen, mede bij magescheid d.d. 10 Decemb: 
 1793 toebedeelt, ten einde om ten allen tijde daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhalen, onder verband en Submisie als 
 na rechten, en met renunciatie van alle exceptien, in specie die 
 van ongetelde gelden.   Actum den 17 Februarij 1794. 
 
 
 Voor Moojen en Ardesch Schepenen compareerden Maurits Dekkering 
 en Geertruij de Vries Ehel:, en laastgemelde geässisteerd met gemelde haar 
 Man als haar Momber, welke verklaarden te constitueren en magtig 
 te maken, zulks doende kragt dezes haar Broeder Peter de Vries wonende 
 in de Buurschap Griet bij Sevener, om namens Comparanten de ouder.. 
 lijken boedel van laaste Comparante te helpen vereffenen, scheiding en 
 deling te maken, goederen te verkopen en te transporteren, penningen 
 te ontfangen, en daar voor te quiteren, tegens onwilige Debiteuren 
 te procederen, en zulks tot de finale en definitive sententie en 
 executie incluis te vervolgen, en verders alles te verrigten, wat 
 Comparanten present zijnde zelfs zouden kunnen mogen of 
 moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband en Submissie als na rechten, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua.   Actum den 28 Maart 1794. 
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 Voor Martinius en Ardesch Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks recht is Zeger Buijtenhuis en André Stolte voor het erf 
 en sterfhuis van Dirk Penninck en Cornelia de Bank in leven Ehel:, 
 des beloofden Zwaantje Petronella en Benjamin Penninck als Kinde.. 
 ren en Erfgenaamen van haar voornoemde Ouders haare Burgen 
 allenthalven te guaranderen als recht is, onder verband van 
 wederzijdsch Personen en goederen, met Submisie en renunciatie 
 als na rechten.    Actum den 28 Maart 1794. 
 
 
 Par devant Bunskerken et Gordon Echevins furent presents Heribert 
 van Westervelt, Citoyen de la Ville de Harderwijck en Gueldre, et Johan 
 Cornelis Francois de Vries, Secretaire de la dite Ville, lesquels aux termes 
 de la loi du 24 Aout 1793 articles 13, 16, et 17 ont declarés être proprietai.. 
 res des effets specifiés dans la declaration au pied de la presente. 
 et ont constitué pour leurs Procureurs generaux speciaux les Citoyens 
 Antoine Ravel et Jan Bost demeurants a Paris, auquils ils donnent 
 pouvoir de pour eux et en leurs noms reiterer la presente declaration 
 devant qui, et aisi qu’il appartiendra, deposer en mains du Directeur 
 general de la liquidation, du liquidateur de la Tresorerie Nationale, des 
 Paijeurs des rentes sur l’Etat, ou de tous autres qu’il appartiendra 
 les titres des dites creances, a l’effet d’être enregistrées sur le livre 
 de la dette publique, faire a ce sujet tout ce que sera necessaire, retirer 
 des mains de qui il appartiendra tous Recepisses ou reconnoissanees que 
 pourroient être donnés de la remise des dits titres, lever toutes immatri.. 
 cules et autres pieces enonciatives de la proprieté du Constituant, 
 consentir la retenue qui pourroit être faite, tant sur les interets que 
 sur les capitaux, recevoir les arreages echus ou a echeoir de toutes 
 les rentes et interets provenants des dites creances, et de toutes autres 
 rentes viageres et perpetuelles assignées sur l’Etat, ou sur Particuliers 
 en donner quittance, fournir les rembourssements des capitaux, qui pouroient 
 être exigible d’apres la loi ci dessus, consentir cessation d; arreages et 
 d’interets, faire faire toutes mentions, passer tous transports ou transferts 
 et subrogations, poursuivre toutes liquidations, obtenir toutes reconnoissances 
 provisoires et definitivesm ou autres pieces qui seraient expediées par 
 tous Liquidateurs, du tot donner decharges et reconnoissances, signer 
 toutes quittances de remboursement de creances, liquidations, d’offices, 
 maitrises, don’t le paijement peut être effectué, clore et arreter tous 
 comptes, emarger et signer tous etats et registres, enfin faire tous ce 
 que les circonstances pourront exiger pour le nouvel ordre des choses 
 dans le cas ou il seroit fait qu’elque reglement ou operation sur 
 les rentes viagres dues par la natoin Francaise, faire por celles 
 qie appartiennent aux sits Constituants tous ce que sera preservit et
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 necessaire, former toutes oppositions necessaires, et donner toute main 
 levée, en consentir la radiation, retirer des mains de tous deposi.. 
 taires tous contracts ou autres titres faisant parti de ceux ci dessus 
 enoncés, afin d’en operer la reunion et production soit a la liquidation 
 generale a la Tresoirie nationale, ou entre les mains de qui il 
 appartiendra, niotament de la maison feu van den IJver Frêre 
 et Comp:, regler compte avec elle, recevoir ou paijer dolde, de la remise 
 des dits titres, donner toutes reconnoissances et decharges valables, 
  substituer Procureur, et generalement promettant et obligeant etc. 
 Le Magistrat declare en outre que dans l’arrondissement de quatre 
 lieues il ne réside aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 le 31 Mars 1794. 
 
 Par devant les mêmes Echevins fut present le Sieur Heribert van 
 Westervelt Citoyen de cette Ville, lequ’el a declaré ne posseder de revenu 
 net en France que la somme de quatre mille livres resultant des 
 effets ci apres savoir 
 4 billets des 125 Millions Nº. 21510, 21511, 21914, et 21915. 
 
 Par devant les mêmes Echevins fut present le Sieur Johan Cornelis 
 Francois de Vries Secretaire de cette Ville, lequel a declaré ne posseder 
 de revenu net en France que la somme de mille livres resultant 
 de l’emprunt des 120 Millions de Novembre 1787 Nº. 3790. 
 le 31 Mars 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerden Juffer Cornelia 
 Apendorn de Heer Alexander Schilders Lieutenant ten dienste dezer 
 Lande en Vrouwe Maria Apeldorn Ehel: als universele Erfgenaamen 
 van haare Broeder J:H: Apeldorn en als het recht verkregen hebbende 
 van en aan alle de gereede goederen actien en crediten van haar voor 
 overledene Broeder Mr. Jacobus Apeldorn, en verklaarden in de beste en 
 bestendigste forme rechtens te constitueren en magtig te maken 
 kragt dezes de Heer Jan Hendrik Cremer Subst: Rentmeester van 
 Veluwen, ten einde om namens de Comparanten het zij in der minne 
 het zij met middelen rechtens intevorderen en ontfangen zodaane 
 restant van penningen als zij zedert de administratie van voorsz: 
 Rentampt door haare respective Broeders gehouden, al noch te goed 
 hebben, zo van thinsen, Heereguldens, rookhoenders, erfpagten 
 als tienden en voorts al het geene ter zake voorsz: noch ten agteren 
 is, tegen alle en een iegelijk en voor alle Heeren Richteren en 
 Gerigten in rechten te ageren, alle ingangen rechtens te gebruiken, 
 termijnen te respicieren, decreten en sententien te aanhoren, 
 de voordeelige ter executie te stellen, voor den ontfang te quiteren, 
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 ook des noods te accorderen en transigeren, en wijders alles te doen en 
 verrigten het geen Comparanten present zijnde zouden kunnen mogen 
 of moeten doen, ofschoon tot het een of ander een nadere speciale of 
 ampeler volmagt wierd gerequireert, dezelve mids dezen voor geïnse.. 
 reert houdende, alles met magt om een of meer te substitueren 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit, caeterisque sub 
 clausulis de jure ac necessariis, onder verband en Submissie 
 als na rechten.  Actum den 1 April 1794. 
 
 
 Par devant Moojen et Gordon Echevins est comparu Jan Carel ( en francais 
 Jean Charles ) Smissaert, demeurant en cette Ville, lequel a par ces presentes 
 fait et constitué pour son Procureur General et Special Balthasar 
 Elie Abbema, Citoien Batave demeurant a Paris, auquel il donne pouvoir 
 de pour lui et en son nom toucher et recevoir des paijeurs de rentes, 
 ou de tous autres caissiers ou comptables, les arreages echus et a echoir, 
 de toutes rentes, tant inscrites sur le grand livre de la dette publique, que 
 viageres et tontines, créës et a créër, appartenantes au dit Constituant, 
 ou qui lui appartiendront par la suite, a tel titre et sous telle denomination 
 que ce puisse être, dues par la Nation Francoise, et originairement 
 constituées sur tels Corps, corporations, ou assignats que ce puisse être, 
 comme aussi les arreages de toutes pensions accordées ou a accorder par la 
 suite au dit Constituant, et toutes rentes sur particuliers, ainsi que 
 tous rembourssemens de l’une ou l’autre des dites rentes, s’il y a lieu, 
 procurer enregistremens, et inscriptions sur le grand livre national 
 au nom du Constituant, de toutes sommes donner quitances et decharges 
 valables, faire tous transports, cessions, reconstitutions, declarations, 
 consentir mentions, subrogations, cessations d’arreages, signer a ces fins 
 tous actes et quitances de remboursemens necessaires, remettre tous  
 titres et pieces, substituer, promettant, obligeant, renonçant, comme de droit. 
 Nous declarons de plus que ni dans cette Ville, ni a quatre lieues d’ici, il 
 ne reside aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 Fait a Harderwijck le 7 d’Avril 1794. 
 
 
 Par devant Moojen et Gordon Echevins est comparu Jan Carel ( en francais 
 Jean Charles ) Smissaert demeurant en cette Ville, lequel a declaré ne 
 posseder de revenu net en France, sujet a être enregistré et 
 inserit sur le grand livre national, en consequence de la loi, 
 decretée les 15, 16, 17 en 24 Aout 1793, que la somme de cinq mille 
 deux cent soisante onze livres cinq sols, resultante d’effets ci apres 
 savoir. 
 Deux quitances de l’edit de Decembre 1782 
 Nº. 6251, 6253 de                                                  £ 200 de rente net 
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 Dix quitances de l’edit de Decembre 1785  Nº. 6399  
 6401. 6404. 6406. 6411. 6412. 6413. 6417. 6418. 6422 de         £ 500 de rente net. 
 Dix bulletins des dites quitances de                                                  46-5-: 
 Cinq actions de l’ancienne compagnie des Indes 
 Nº. 30019. 30149. 33388. 34379. 34683                                         625-: 
 Deux  quitances de l’ emprunt national d’Aout 
 1789 Nº. 1506. 1507 de                                                                   100-: 
 Seize billets de l’empunt de 125 Millions, sortis 
 par le tirage de 1793  Nº.  110014.110015.111130.111131.  
 111132.111756.111827.112129.112132.112647.112648.112649. 
 112650.112651.112963.113581  de                                               1000-: 
 Cinquante six billets non sortis du dit emprunt 
 de 125 Millions  Nº. 9895.9896.23083.23561.41330. 
 41331.47658.47687.52010.52011.52305.52306. 
 53094.53095.54590.56130.58234.58404.60938. 
 60939.61449.61450.62960.63026.63695.65116. 
 65117.69155.72174.72272.73029.75409.75410.75411. 
 77582.78357.78594.78596.86961.88122.88123.88731. 
 88777.102209.106140.106550.106551.106986.107981. 
 107982.107983.115012.115013.115290.120014.120015.            2800-: 
  
 faisant en tout la dite somme de cinq mille 
 deux cent soixante onze livres cinq sols de revenu 
 net en France. 
 Fait a Harderwijck ce 7 d’Avril 1794. 
 
 
 Voor van Erckelens en Martinius Schepenen compareerde Juffrouw A:R: Bol 
 thans woonagtig alhier, en verklaarde mids deze magtig te maken en te constitueren 
 zo als zij is doende kragt dezes den Heer en Mr. Isaac Johannes Elsevier om 
 des Comparantes zaaken waartenemen alhier en speciaal tot het entameren 
 van al zulke middelen, als hij Gevolmagtigde zal oordelen te behoren op 
 en tegens Hendrika Donk mede woonagtig alhier, aan haar Comparante 
 door huur verbonden en weigeragtig tot het volbrengen des huurcontracts, 
 denzelve tot de volbrenging te constringeren, het zij in of buiten rechten, 
 hier toe te procederen, dezelve procedures tot de finale en definitive sententie 
 en executie incluis te vervolgen, en verders hier inne alles te verrigten 
 wat Comparante zelfs zoude kunnen of vermogen te doen, met belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, met magt van substitutie, onder 
 verband en Submissie als na rechten, des blijft de Geconstitueerde 
 verbonden tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
   Actum den 9 April 1794. 
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 Voor Martinius en Gordon Schepenen compareerde Cornelis Jurriaans de 
 Hes, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, zijn Schoonzoon Jan Cornelisze, om van de Executeuren van 
 het testament van wijlen Marietje Koster in leven Weduwe Bijl te Zaandam overleden, 
te ontfangen de erfportie, welke door haar overlijden op Compart: is verstorven, 
 daar voor te quiteren, en verders alles te verrigten, wat de Compart: zelfs 
 praesent zijnde daar omtrent zou kunnen mogen of moeten doen, 
 willende indien een ampeler volmagt mogt vereischt worden, 
 dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na rechten.   Actum en 12 April 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Gordon Schepenen compareerden Berend Kok en Aaltje 
 Jurriaans de Hes Ehel:, tutore marito, welke verklaarden bij dezen te consti.. 
 tueren en magtig te maken haar Zuster Grietje Jurriaans de Hes, om van de 
 Executeuren van het testament van wijlen Marrietje Koster in leven Weduwe 
 Bijl te Zaandam overleden, te ontfangen de erfportie, welke door haar  
 overlijden op tweede Comparte: is verstorven, daar voor te quiteren, en verders 
 alles te verrigten, wat Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen 
 mogen of moeten doen. 
 Noch compareerde Rende Hendriks als Man en Momber van zijn Vrouw 
 Grietje Jurriaans de Hes, welke mede verklaarde magtig te maken 
 zijn gemelde Vrouw om van de bovengemelde Executeuren de erfportie 
 door het overlijden van genoemde Marietje Koster Wede: Bijl op haar 
 gedevolveert te ontfangen, daar voor te quiteren, en te verrigten al wat 
 Compart: mede praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, 
 willende de drie Comparanten, indien er een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, dezelve voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na rechten.   Actum den 14 April 1794. 
 
 
 Voor Moojen en Gordon Schepenen compareerde Wesselina Roodespij.. 
 kers Huisvrouw van Toon Vonk, welke verklaarde bij dezen re consenteren 
 en te bewilligen in zodanig huwelijk als Comparantes Dochter Maria 
 Ooijen voornemens is integaan en na kerkenorder te voltrekken met 
 Johannes Christoffel Horn, hetzelve met haar oudelijke appro.. 
 batie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren 
 Commissarissen van Huwelijkszaaken ofte zo nodig bij Predikanten 
 binnen de Stad Amsterdam of elders daar het gerequireerd 
 word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, als of Comparante 
 in Persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 was, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum den 16 April 1794. 
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 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Vrouwe 
 A:J: van Westervelt Douairière van wijlen onzen mede Raadsvriend den 
 Heer W:J: van Westervelt en Jonkvrouwen M: van Westervelt en F:H: 
 van Westervelt, welke verklaarden op den 12 April 1794 publicq te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 Loge Gelderman en Johanna Hesing Ehel:, een camp lands gelegen 
 aan de Wijsteeg tusschen de Bakkers Campjes ter eenre en een camp 
 mede door Koperen van Comparanten gekogt, doende in ordinaris 
 verponding op naam van 1½ math van Vrouw Rosendaal   f  1-7-17 
                                                                               3  math -   -   -   -    -  -   -   -   -         9-15-2 
                                                                                                            f  11-3-: 
 verders met zijn lusten  lasten recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor een somma van een duizend en vijf Guldens, waar van Compa.. 
 ranten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot  
 over den jare 1792 daar van aftedoen als erfkoops recht is onder 
 verband en Submissie als na rechten.  Actum d. 17 April 1794.  
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Vrouwe 
 A:J: van Westervelt Douairière van wijlen onzen mede Raadsvriend den Heer 
 W:J: van Westervelt en Jonkvrouwen M: van Westervelt en F:H: van Wester.. 
 velt, welke verklaarden op d. 12 April 1794 publicq te hebben verkogt en 
 overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Loge Gelderman 
 en Johanna Hesing Ehel:, een camp lands gelegen aan de Wijsteeg tusschen 
 een camp door Koperen van Comparanten gekogt, en een van de Weduwe 
 Duvergé, doende in ordinaris verponding in twee posten van een camp 
 aan Westen                                                                                     f  4-12-8 
 de rest van vijf dagmat                                                                        5--:--:   
                                                                                                          f  9-12-8 
 verders met zijn lusten lasten recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor een somma van zeven honderd zes en zeventig Gulds:, waar van 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot 
 over den jare 1792 daar van aftedoen als erfkoopsrechtr is, onder 
 verband en Submissie als na rechten.   Actum den 17 April 1794. 
 
 
 Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerde de Heer Rudolphus 
 Forsten Professor aan deze Academie in qualiteit als Volmagtiger van den 
 Heer Everhardus Scheidius Professor aan de Lijdsche Universiteit en Vrouwe 
 Gardina Abigail van Beem Ehel:, vermogens volmagt op den 11 Januarij 1794 
 voor Schout en Schepenen van Voorhout ad hunc actum gepasseert, welke 
 bij ons gezien en gelezen is, en verklaarde de Compart: pq te hebben verkogt en 
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 overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Herm: de Wilde en 
 aanPeter Berendzen) 
 (en Maasje Olofsen Ehel: een huisje staande agter de muur tusschen het huis 
 van Verkoperen en een van de Stad, doende aan straatgeld 5 st: en verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van tweehonderd tien 
 Gulds. 
 Aan Hermanus de Wilde en aan Peter Berendzen en Maasje Olofsen Ehel: 
 een huisje agter de muur staande tusschen twee huizen door Verkoperen 
 verkogt, doende aan straatgeld 5 st:, en aan booggeld 6 st:, verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van een honderd 
 agt en tagtig Gulds. 
 Aan dezelve een huisje staande agter de muur tusschen het huis van 
 Verkoperen en dat van Burgemeester de Vries, doende aan straatgeld 
 5 st:, en aan booggeld 6 st:, verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een somma van een honderd vier en negentig Gulds: 
 Aan Johannes van Beek en Antonia van Davelaar Ehel: een hof 
 gelegen in de oude touwbaan tusschen de hoven van de Juffrouwen 
 van Westervelt en van de Weduwe Walters, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadstrs: in twee posten ieder ad. 13 st. 6 penn: zamen 
 f 1-6-1-2 en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van vijfhonderd twintig Gulds: 
 Van welke koopspenningen Compart: in zijn voorsz: qualiteit bekend voldaan 
 te zijn, belovende die goederen te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 1792, het straatgeld tot 
                                            \en het booggeld over den jare 1793/  
 Maij 1793, het haardstedegeld tot Julij 1793 \/ daar van aftedoen als erfkoopsrecht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten.  
 Actum den 23 April 1794. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Vrouwe A:J: van 
 Westervelt Douairière van wijlen onzen mede Raadsvriend den Heer W:J: van 
 Westervelt, en Jonkvrouw F:H: van Westervelt voor zich en caverende voor haar 
 Zuster Juffrouw M: van Westervelt, welke verklaarden op d. 12 April 1794 te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 Hendrik Janzen Arlerhof en Elisabeth Bleumink Ehel:, een kamp gelegen 
 aan het Oever aan Westen genaamd de Sluijsekamp naast de kamp van Jan 
 Logen, doende in ordinaris verponding in drie posten een op Donselaars 
 kamp f 1-1-:, kamp van Jan Aartzen f :-14-4 een math van Lucia Greve f :-9-2 
 zamen f 2-4-6 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van een honderd dertig Gulds:, van welke penningen Comparanten beken.. 
 nen voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1792daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 28 April 1794. 
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 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen compareerden Vrouwe 
 A:J: van Westervelt Douairière van wijlen onzen mede Raadsvriend den 
 Heer W:J: van Westervelt, Jonkvrouw F:H: van Westervelt voor zich en cave.. 
 rende voor haar Zuster Juffrouw F:H: van Westervelt, en de Heer Mr. P:F: 
 van Erckelens, welke verklaarden op den 12 April 1794 te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Aris van 
 Leeuwen en Evertje Mommen Ehel:, een kamp zaaijland gelegen bij de 
 Encksteeg, genaamd Grolskampje, naast een kamp van Mevouw van 
 Westervelt ter eenre, en een kamp van den Heer P:F: van Erckelens 
 ter andere zijde, doende in ordinaris verponding in twee posten, de halve kamp 
 f 3-8, en de andere helft f 2-27-4 zamen f 5-5-4, verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een somma van een duizend en vijftig Gulds:, 
 van welke penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belo.. 
 vende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voor.. 
 pligt, de verponding tot over den jare 1792 daar van aftedoen, als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 28 April 1794. 
 
 
 Voor Scheltinga en Gordon Schepenen compareerden Gerrit Engelen, Willem 
 Engelen, Rijer Engelen voor zich en als Vomagtiger van zijn Vrouw Anna 
 Witteveen, vermogens volmagt op d. 26 April 1794 voor de Magistraat der 
 Stad Campen gepasseert, welke bij ons gezien en gelezen is, Hendrik 
 Engelen mede caverende voor zijn Vrouw Hendrina Overbos, Piet Engelen 
 en Eva Catharina Martens Ehel:, alle Kinderen en Erfgenaamen van 
 wijlen Dirk Engelen en Geertruij Marevelt in leven Ehel:, welke bekenden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen en transporteren aan Arent de Wilde en Anna Stolting Ehel:, 
 een huis en erve staande en gelegen in de Bruggestraat tusschen de huizen 
 van de Juffrouwen van Westervelt en van A: van Dalen, zijnde verhuurd voor 
 6 jaaren ingaande Maij 1794, doch op de drie jaaren ieder zijn keur, doende 
 in ordinaris verponding zonder stadstrs: f 3-14-6 en straatgeld f 1-10-:  
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van zes 
 honderd vijf en dertig Gulds: 
 Aan Beert Louw en Jannetje Sijmons Ehel:, een huis staande in de 
 Vijhestraat naast het huis van Teunis Eijberzen ter eenre en de 
 hooge bruggepoort ter andere zijde, doende in ordinaris verponding zonder 
 stadstrs: f 2-2-8, straatgeld 10 st:, verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een somma van twee honderd vijf en zeventig Gulds:. 
 Van welke kooppenningen de Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervij, en alle voorpligt 
 de verponding tot over den jare 1792, het haardstedegeld tot d. 1 Julij 1793, en 
 het straatgeld tot Maij 1794 daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten  
  Actum den 29 April 1794. 
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 Voor Scheltinga en van Cooth Schepenen compareerde de Heer F:X: Sasse, 
 welke verklaarde bij dezen ad lites te constitueren de Procureur Walravens 
 postulerende voor de Magistraat der Stad en Provintie van Mechelen en 
 denzelven Walravens magtig te maken om ten definitiven met alle 
 incidenten daar uit resulterende te vervolgen het different, hetwelk 
 Compart: voor de Magistraar der gemelde Stad Mechelen heeft ontgonnen, 
 bij request van den 14 Januarij 1794 tegens de Heeren Maximiliaan 
 Albert de Ferrare, als Man en Momber van Vrouwe Elisabeth Josephine 
 de Lossij, Joannes Baptista de Lossij, zo voor zich als in huwelijk hebbende 
 Vrouwe Marie Therese Formanoir, den Heer le Tellier Heer van Marcourt 
 etc., M’ster Henricus Maria Gerardus Josephus Helman Burggrave van 
 Grimberghen, M’ster Alexander Josephus Gregorius Helman de Wuillebroek, 
 Joannis Baptista Helman de Willebroek, Josephus Anna Andreas Helman 
 de Willebroek, Antonius Prosper Bonaventura Josephus Helman de 
 Willebroek, Mejuffrouwen Maria en Joänna Helman de Willebroek, den 
 Heer Godefridus Dominicus de Fraije de Schiplacken, als Man en 
 Momber van Vrouwe S:M: de Kerrenbroek benevens den Heer Ferdinandus 
 Christianus Josephus Helman de Willebroek, en daar omtrent alles te 
 verrigten, wat Compart: praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 29 April 1794. 
 
 
 Voor Bunskerken en Gordon Schepenen compareerde Joänna Wissinks 
 geässisteerd met Johannes Bernardus Pelle, als haar verkoore Momber, 
 welke verklaarde te constitueren en magtig te maken bij dezen, den 
 Heer Joan Vit: Meijer wonende te Zwolle, speciaal om van Antonie 
 Visscher te ontfangen zodanige somma van penningen, als dezelve 
 aan Comparante schuldig is, en daar voor quitantie te passeren, verders om 
 alle des Comparantes zaaken waartenemen, vaste goederen te verhuren, en 
 de huurpenningen daarvoor te ontfangen, praetentien intevorderen, nodige 
 betalingen te doen, tegens onwillige Debiteuren te procederen, en die 
 procedures tot de finale en definitive sententie en executie incluis te 
 vervolgen, en verders alles te verrigten, wat Comparante praesent zijnde 
 zou kunnen mogen of moeten doen, willende indien er een ampeler 
 volmagt ergens toe mogt vereischt worden, dezelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, onder verband en Submissie als na 
 rechten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 5 Maij 1794. 
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 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden Bastiaan van 
 Aken en Johanna van Asselt Ehel:, welke bekenden in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 en transporteren aan hunne Zuster Lambarta van Aken, een huis en 
 erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Wolleweverstraat, tusschen 
 de huizen van de Heer Mr. P: Wijnstok en van Hendrik van Laar, 
 doende in ordinaris verponding zonder stadstrs: f 4-5-: en straatgeld f 1-10-: 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van dertien 
 honderd Gulds:, waarvan Compartn: bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding tot over den jare 1792, haardstedegeld tot d. 1 Julij 1793 en het 
 straatgeld tot d. 1 Maij 1794, daar van aftedoen, als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten.   Actum d. 12 Maij 1794. 
 
 
 Voor Bunskerken en Gordon Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks recht is Willem Roest en Gerrit Docter voor het erf en sterfhuis 
 van wijlen Peter Pater, des beloofde Jannetje Sandijk Erfgenaame van 
 gemelde Overledene haare voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is.   Actum den 19 Maij 1794. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck Dirk 
 Snel en Adriana van Tuin Ehel: beide gezond van verstand haar memorie 
 en uitspraak volkomen magtig, en verklaarden uit overweging van de 
 zekerheid des doods, doch de onzekere uure van dien, niet geern van deze 
 wereld te willen schijden, zonder alvorens over haar tijdelijke natelatene 
 gereede en ongereede goederen onder haare Kinderen te hebben gedisponeert. 
 Vooraf verklaarden zij Comparanten malkanderen en den een den anderen 
 en dus reciproce te bemaken de lijftucht en het vrugtgebruik van alle 
 zijne of haare natelatene gereede en ongereede goederen, actien, en 
 crediten niets uitgezondert, ten einde om na doode van een van bijde 
 na tuchtsrechten te mogen gebruiken zijn of haar leven lang. 
 Voords verklaarden zij Comparanten te legateren en te bemaken aan 
 haar twee Dogters Antjen en Aagje Snel te zamen, uit consideratie, 
 dat dezelve zedert veele jaaren de winkel en huishouding waargenomen 
 en haar Comparanten in haar ouderdom veel hulp en assistentie bewezen 
 hebben, haar huis en erve bij haar bewoond in de Schoenmakerstraat 
 op de hoek van de groote poortstraat met de winkel en winkelgoederen 
 zo daarin op de sterfdag van de laaste Comparante bevonden zullen 
 worden, midsgaders alle de gereede inboedels goederen, om het een en 
 andere in eigendom te bezitten, zodanig en met dat beding, dat inval 
 Antje Snel mogt komen te trouwen, zal Aagje Snel de beneden 
 kamer naast het huis van Cirkel hebben zo lang zij ongetrouwd blijft, 
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 doch zo zij komt te trouwen, zal het huis met de winkel en verdere inboedels 
 goederen gewaardeert moeten worden, en zal dan aan haar Zuster Aagjen Snel 
 moeten uitkeren de geregte halfscheid der waardij, mids dat zij bijde aan haar 
 Broeders Jan Snel,  Lambertus Snel en haar Zuster Adriana Snel 
 zullen moeten uitkeren aan een ieder twee honderd Guldens, en dat 
 daar en boven dezelve noch in eigendom zullen hebben een ieder voor een 
 geregt derde part het huis staande in ’s Gravenhage, zullende in cas 
 van vooroverlijden de Kinderen in haar Ouders plaatze komen, blijvende 
 de schulden en lasten die op het huis dat aan Antjen enAagjen Snel 
 is toebedeelt, staan mede tot haaren lasten. 
 Wijders is de begeerte der Comparanten, dat na doode van den eersten Compa.. 
 rant alle zijne kleederen en lijfsbehoor aanstonds zal vererven op zijn 
 bijde Zoons Jan en Lambertus Snel voornoemd, en zoo de tweede Comparante 
 komt te overlijden alle haare kleederen en lijfsbehoor zal vererven op 
 haar drie Dogters voornoemd, met naamen Adriana, Antjen enAagjen Snel 
 ofte wie haar sterfdag zullen beleven, en zullen in allen gevallen mede 
 de Kinderen in haare Ouders plaatze komen. 
 Begerende dat deze zal gelden als testamentum inter liberos, legaat, codicil, 
 ofte gifte ter zaake des doods, en zoo en als het best na rechten zal 
 bestaan, met cassatie van alle voorige dipositien hoe ook genaamd. 
 Actum den 1e Maart 1794 was, nevens twee cachetten in zwart lak 
 gedrukt, getekent  F: Martinius. H:J: Ardesch  onderstond  geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 22 Maij 1794 was 
 getekend  J:C:F: de Vries  
 
 
 Par devand de Vries et Gordon Echevins est comparu Monsieur Guillaume 
 ( en Hollandois Willem ) Wilbers Citoijen de cette Ville, lequel a par 
 ces presentes fait et constitué pour ses Procureurs generaux et speciaux 
 Antoine Ravel et Jean Bost a Paris, auquel il donne pouvoir de pour lui et en son 
 nom toucher et recevoir des Paijeurs de rentes, ou de tous autres caissiers 
 on comptabes, les arreages echus et a echeoir, de toutes rentes tant  
 inscrites sur le grand livre de la dette publique, que viageres et tontines, 
 crées et a créer, appartenates au dit Constituant, en que lui appartien 
 dront par la suite, a tel titre et sous telle denomination que se puisse  
. être, dues par la Nation francoise et originairement constituées, sur 
 tel corps, corporations ou assignats, que ce puisse être, comme aussi les 
 arreages de toutes pensions, accordées ou a accorder par la suite au dit 
# retirer des mains de tous Constituant, et toutes rentes sur particuliers, ainso que tous rem.. 
Depositaires tous contract bourssemens de l’une ou l’autre des dites rentes s’il y a lieu, procurer 
ou autre tit.res apparte enregistremens et inscriptions sur le grand livre national au 
mants au dit Constituant nom du dit Constituant, de toutes sommes donner quitances et 
notamment de la maison decharges valables, faire tous transports, cessions, reconstitutions, 
de feu van den ijver Frère declarations, consentir mentions, subrogations, cession d’arreages, 
et Comp: regler compte avec signer a ces fins tous actes et quitances de rembourssemens necessaires, 
elle, recevoir ou paijer remettre tous titres et pieces, # substituer,promettant, obligeant, renoncant. 
solde, de la remise donner Declarons de plus qu ‘il ne reside en cette Ville ni a quatre lieues a la 
toutes reconnaissances ronde aucun Ministre chargé des affaires de France. 
er decharges valables Fait le 2 de Juin 1794. 
  
 
. 
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 Par devant van Erckelens et Gordon Echevins est comparu Monsieur Harmen 
 Willem Jan Baron van Lijnden Seigneur de Oude Aller, lequel a fait et 
 constitué pour Procureur general et special Armand Pierre Marie 
 Beviere Negociant a Paris, auquel il donne pouvoir de pour luit et en son\nom retirer 
des  mains des C: Greffulke, Montz er Compagnie Negociants a 
 Paris, et de tous autres qu’il appartiendra, tous les titres de creances perpe.. 
 tuelles et viageres a lui appartenant sur les revenus de la Republique 
 Francaise, de quelque nature qu’ils puissent être, ainsi que ceux des 
 créances al lui appartenant et provenant de la ditte du ci devant clergé 
 de France, chapitres, maisons religieuses et autres etablissemens 
 ecclesiastiques et laies supprimés, des ci devant paijs d’ëtat, villes, communes, 
 corporations de judicature et ministerielles, compagnies, communautés 
 d’arts et metiers et sur particuliers, compter avec les depositaires et 
 détenteurs des dits titres ou autres debiteurs du dit Constituant, arreter 
 leurs comptes, tant en recette que depense, en fixer, paijer ou rercevoir 
 des reliquats, produire et deposer dans tels bureax qu’il appartiendra 
 ceux de ces titres don’t la remise est ou sera ordonnée par les decrets 
 intervenus et a intervenir sur la consolidation de la dette publique de 
 la France, affirmer pour le Constituant qu’il n’a pas autres créances 
 sur la nation Francaise que celles don’t les titres seront deposés en vertu 
 des présentes, faire inserire le Constituant sur le grand livre de la 
 dette nationale pour le montant des dites créances, retirer un extrait 
 de cette inscription, toucher et recevoir les arreages echus et an echeoir 
 a lavenir de la creances du Constituant, ainsi que de toutes les rentes viageres 
 qui lui appartiennent, et de celles que pourront lui appartenir par la 
 suite, tant et perpetuel qu’en viager a quelque titre que ce soit. 
 Dans le cas ou il seroit fait quelque reglement particulier sur les 
 rentes viageres dues par la nation francaise, faire pour celles qui 
 appartiennent au Constituant tout ce qui sera prescrit et ordonné, 
 signer toutes quitances de remboursement, toucher et recevoir pareille.. 
 ment les interets echus et a echeoir, qui pourront tenir lieu des dites 
 rentes viagéres, en donner quitance, et generalement faire aux 
 effets ci dessus tout ce qui sera convenable, sans qu’il soit besoin 
 d’un pouvoir spécial, notamment pour les operations qui pourroient 
 avoir lieu sur les rentes viagéres, même substituer une ou plusieurs 
 personnes, en tout ou partie des présens pouvoirs, les revoquer, en 
 substituer d’autres. 
 Nous declarons de plus qu’il ne reside dans cette Ville ni a quatre 
 lieues a la ronde aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 ce jourd’hui le 3e  Juin 1794. 
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 Voor Moojen en Gordon Schepenen compareerde de Heer Pieter Houttuijn, 
 welke verklaarde te constitueren en matig te maken den Heer 
 Willem Schuurman te Hoorn, speciaal om ten behoeven der negotie 
 onder de firma van Houttuijn en Schuurman van den Heer Mr. Cornelis 
 Carbasius te Hoorn te negotieren zo veele penningen, zolang, en 
 tegen zodanige interest, als hij Geconstitueerde zal oordelen te behoren, 
 en verklaarde Compart: in zo verre, en verder niet, te releveren het 
 vijftiende en zestiende articel van het contract van negotie met 
 gemelden Heer Schuurman gepasseert, alles onder belofte van approbatie 
 praestatie, en verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 3 Junij 1794. 
 
 
 Par devant van Erckelens et Gordon Echevins est comparue Mademoiselle 
 Suzanna Benjamina Wakker, assistée par Monsieur Herman Muntingh, 
 laquelle aux termes de la loi du 24 Aout 1793 articles 13, 16 et 17 a declarée 
 être proprietaire de la somme de cent livres de rentes viageres sur sa tête de 
 l’edit de Janvier 1782 Nº. 97, et a constitué pour ses Procureurs generaux 
 et speciaux les Citoyens Tourton et Ravel a Paris, au quels elle donne 
 pouvoir de pour elle et en son nom reiterer la presente declaration devant 
 qui et ainsi qu’il appartiendra, deposer aux mains du Directeur General 
 de la liquidation du Liquidateur de la Tresorerie nationale, des Paijeurs desrentes 
 sur l’ëtat, ou de tous autres qu’il appartiendra, les titres des dites creances, 
 a l’effet d’être enregistrées sur le livre de la dette publique, faire a ce 
 sujet tout ce qui sera necessaire, retirer des mains de qu’il appartiendra 
 tous recepisses ou reconnaissances, que pourroient être données de la remise des 
 dits titres, lever toutes inmatricules et autre pieces enonciatives de la 
 proprieté de la dite Constituante, consentir la retenue, qui pourrait être 
 faite tant sur les interets, que sur les capitaux, recevoir les arrérages 
 echus et a echeoir de toutes les rentes et interets provenant des dites creances, 
 et de toutes autres rentes viagéres et perpetuelles, assignés sut l’état, ou 
 sur particuliers, en donner quitances, toucher les remboursements des capitaux, 
 qui pourroient être exigibles d’apres,;a loi ci dessus, consentir cessation d’arrerages 
 et interets, faire faire toutes mentions, passer tous transports ou transfers 
 et subrogations, poursuivre toutes liquidations, obtenir toutes reconnaissances 
 provisoires et definitives ou autre pieces, qui seroient expediées par tous 
 Liquidateurs, du tout donner decharge, et reconnoissances, signer toutes 
 quitances de remboursements de créances, liquidations d’offices, maitrises 
 don’t le paijement peut être effectué, clore et arreter tous comptes, emarger 
 et signer tous etats et registres, enfin faire tout ce que les circonstances 
 pourront exiger pour le nouvel ordre de choses, dans le cas ou il seroit fait 
 qu’elque reglement ou operation sur les entes viagéres dues par la nation 
 Francaise, faire pour celles que appartiennent a la dite Constituante tout 
 ce que sera present et necessaire, former toutes oppositions necessaires, 
 et donner toute main levée, en consentir la radiation, retirer des mains 
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 de tous depositaires tous contracts ou autres titres faisant partie de ceux 
 ci dessus enoncés, afin d’en operer la reunion et production, soit a la liqui.. 
 dation generale a la Tresorerie nationale, ou entre les mains de qu’il 
 appartiendra, de la remise des dits titres donner toutes reconnaissances 
 et decharges valables, substituer Procureur, et generalement promettant 
 et obligeant etc. 
 Nous declarons de plus qu’il ne reside en cette Ville ni en quatre lieues a la 
 ronde aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 cejourd’hui le 10e de Juin 1794. 
 
 
 Par devant van Erckelens et Gordon Echevins sont comparues les Demoiselles 
 Henrica Muntinghe et Suzanna Benjamine Wakker assistées par Monsieur 
 Herman Muntinghe les quelles aux termes de la loi du 24 Aout 1793 articles 
 13, 16 et 17 ont declarées être proprietaires de la somme de quatre vingt livres 
 de rentes viagéres sur leurs deux têtes de l’edit de Maij 1787 Nº. 6036, et 
 ont constituées pour leur Procureurs generaux et speciaux les Citoyens 
 Tourton et Ravel a Paris, qu quels elles donnent pouvoir de pour elles et en 
 leurs noms reiterer la presente declaration, devant qui et ainsi qu’il 
 appartiendra, deposer aux mains du Directeur general de la liquidation, 
 du Liquidateur de la Tresorerie nationale, des paijeurs des rentes sur l’etat, 
 ou de tous autres qu’il appartiendra, les titres des dites creances, a l’effet 
 d’être enristrées sur le livre de la dette publique, faire a ce sujet tout 
 ce que sera necessaire, retirer des mains de qu’il appartiendra tous 
 recepisses ou reconnoissances, qui pourroient être données de la remise des 
 dits titres, lever toutes immatricules et autres pieces enonciatives de la 
 proprieté de les dites Constituantes, consentir la retenue qui pourroit être 
 faite tant sur les interets que sur les capitaux, recevoir les arreages 
 echus et a echeoir de toutes les rentes et interets provenant des dites 
 creances, et de toutes autres rentes viageres et pepertuelles, assignées 
 sur l’etat, ou sur particuliers, en donner quitances toucher les 
 remboursements des capitaux, qui pourroient être exigibles d’apres 
 la loi ci dessus, consentir cessation d’arreages et interets, faire faire 
 toutes mentions, passer tous transports ou transferts et subrogations, poursuivre 
 toutes liquidations, obtenir toutes reconnoissances provisoires et definitives 
 ou autres pieces, qui seroient expediés par tous liquidateurs, du tout donner 
 decharges et reconnoissances, signer toutes quitances de remboursements de 
 creances, liquidations d’offices, maitrises dont le paijement peut être effectué, 
 clore et arreter tous comptes, emarger et signer tous etats et registres, 
 enfin faire tout ce que les circonstances pourront exiger pour le nouvel 
 order de choses, dans le cas ou il seroit fait quelque reglement ou operations 
 sur les rentes viagéres dues par la nation Francaise, faire pour celles qui 
 appartiennent aux dites Constituantes tout ce que sera prescrit et necessaire 
 former toutes oppositions necessaires, en donner toute main levëe, en 
 consentir la radiation, retirer des mains de tous Depositaires tous contracts 
 ou autres titres faisant partie de ceux ci dessus enoncés, afin d’en operer 
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 la reunion et production, soit a la liquidation generale a la tresorerie 
 nationale, ou entre les mains de qu’il appartiendra, de la remise des dits 
 titres donner toutes reconnaissances et decharges valables, substituer 
 procureur et generalement promettant et obligeant etc. 
 Nous declarons de plus qu’il ne reside en cette Ville ni en quatre lieues 
 a la ronde aucun Ministre chargé des affaires de France. 
 cejourd’hui le 10e de Juin 1794. 
 
 
 Voor de Vries en Martinius Schepenen compareerde Vrouwe Maria Agatha 
 Croiset Weduwe van wijlen den Heer Wilhelm van Hoesen, welke verklaarde 
 bij dezen te constitueren en magtig te maken haar Zoon den Heer 
 Leonard van Hoesen wonende te Zwolle, om alle haar Comparantes zaaken 
 waartenemen, en speciaal om met de Heeren Executeuren of derzelver 
 Gevolmagtigden, van het testament van wijlen haar Zoon en Dogter Samuel 
 van Hoesen en W: Alting in leven Ehel:, te Batavia overleden, afterekenen 
 en te liquideren, alle nodige schikkingen te maken, effecten overtenemen 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, en verders alles te verrigten 
 wat de natuur der zake vereisschen zal, en Comparte: present zijnde zou 
 kunnen mogen en moeten doen, willende indien een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden 
 hebben, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na rechten.  Actum den 13 Junij 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde Aaltjen Priester en 
 verklaarde bij dezen te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, Gerrit Janzen Priester, ten einde om in den boedel en 
 nalatenschap van Zwaantjen Priester overleden te Haarlem, haar 
 Comparantes persoon als een mede Erfgenaam te representeren dien boedel 
 te adieren, effecten des boedels te verkopen en transporteren, te goed zijnde 
 penningen te ontfangen, en nadeelige schulden te betalen, en des noods 
 tegens de onwillige debiteuren te procederen, en wijders in het generaal 
 tam active quam passive te doen het geen Geconstitueerde met de verdere 
 Erfgenaamen zullen vermenen te behoren. Voords rekeningen van Executeuren 
 aftehoren en te sluiten, magescheidingen op te rigten en tekenen, en wijders 
 tam generaliter quam specialiter te doen en te laten geschieden, het geen de 
 Comparante zelfs praesent zijnde zoude kunnen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, mids de Geconsti.. 
 tueerde van zijn verrigting behoorlijke rekening en verandwoording 
 doende, onder verband en Submissie als na rechten en met renunciatie 
 van alle exceptien.   Actum den 13 Junij 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Cooth en Moojen Schepenen compareerden Jan Janzen Troost 
van bezwaar Rubr. Lan.. en Riekje Egbers Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
derijen tusschen de Zand.. penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Harmen Tapper en Eva Terlet 
steeg en den Enck  Fol.179fso Ehel:, de somma van drie honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met vier Gulden van ieder honderd, waar van het eerste 
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 zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, 
 welke alle jaaren zal kunen en moeten geschieden, mids het aan een 
 van bijde zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun kamp land 
 gelegen bij de Bredde aan de Zoldersteeg naast de kamp van den 
 Heer P:F: van Erckelens ter eenre, een een welke Comparten: half met 
 Gerrit van Luijk toekomt ter andere zijde, om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 2 Julij 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Gordon Schepenen compareerde  Vrouwe Helena 
 Beek Weduwe van wijlen de Heer Gerhard Everts in leven Scholtis des 
 Ampts Voorst, geädsisteerd met Jan Weijer van Overmeer Fisscher als haaren 
 in dezen verkoren Momber, en verklaarde de Comparante in de beste en 
 bestendigste forme van rechten kragt dezes te constitueren en magtig te  
 maken haaren Oom Mr. Jan Doude, ten einde om namens haar 
 Comparante, als mede Erfgenaame van wijlen haar Tante Juffrouw 
 Elberta Beek, te approberen den staat en inventaris van den boedel 
 en nalatenschap van gemelde haar Tante, door Comparantes Oom de Heer 
 S: van der Hart als Executeur testamentair van die nalatenschap gefor.. 
 meert, daar over magescheid opterigten, en ten dien einde met de 
 verdere mede Erfgenaamen te treden tot schifting, scheiding en deling 
 des gemelden boedels, subdivisien te formeren, aan de mede Erfgenaamen 
 toetedelen de aan hun ten deel gevallene goederen, belofte van vrijwaring 
 als erfmagescheids recht is te doen, met verband van Comparantes 
 persoon en goederen, de aan Comparante ten deel gevallene goederen 
 effecten en contante penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren 
 en voorts generalijk in en omtrent al het gunt voorschreve alles 
 te doen en te laten geschieden, wat den Geconstitueerde nodig of 
 dienstig oordelen zal, en zij Comparante zelve praesent zijnde zoude 
 kunnen en moeten doen, alles met belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding, en onder alle verdere na rechten gewoonlijke 
 clausules.   Actum den 12 Julij 1794. 
 
 
 Voor van Erckelens en Gordon Schepenen compareerde Lambert Gerritzen 
 voor zich en mede caverende voor zijn Vrouw Francijntje Bonset, welke 
 verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
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 overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Jacob Rijnders 
 Wesenhagen en Grietje Gerritzen Ehel:, en hunne Erven, een huis en erve met 
 de overdekte kolfbaan, stalling en bijgelegen tuin staande en gelegen 
 binnen deze Stad in de Wolleweverstraat naast het huis van den Poortier 
 ter eenre, en dat van Matthaeus Huijgens ter andere zijde, doende in 
 ordinaris verponding met de stadsstuivers f 3-19-6, straatgeld f 2-:-: verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van twee duizend 
 Gulds:, van welke penningen Koperen een obligatie zullen passeren, 
 kunnende hetzelve primo Novemb. aanstaande aanvaard worden, 
 belovende Compart: hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt de verponding tot over den jare 1792. straatgeld 
 tot Maij 1794, en het haardstedegeld tot d. 1e Julij 1794 daar van 
 aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 14 Julij 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens en Gordon Schepenen compareerden Jacob Rijnderse 
van bezwaar Rubr. Wesenhagen en Grietje Gerritze Ehel:, welke bekenden wel en deugdig schulding 
de Wuleweverstraat te zijn aan Lammert Gerritzen en Francijntje Bonset Ehel: een somma 
 van twee duizend Gulden, zijnde onbetaalde koopspenningen van een 
 huis en erve in de Wolleweverstraat, waarvan Comparanten aannemen 
 te betalen op den 1 November aanstaande een honderdvijftig Gulds: en van 
 de overige agttien honderd vijftig Gulds: jaarlijsch te zullen voldoen 
 een interest van vier Gulds: van ieder honderd, waarvan het eerste jaar 
 verschijnen zal d. 1 Novr: 1795, en nemen Comparanten aan van die f 1850 
 jaarlijks, te beginnen op d. 1 Novr: 1795 aftelosschen een honderd Gulden, 
 en daar mede te continueren tot de geheele voldoening toe. 
 Tot welker nakoming zij verbinden hunne Persone en goederen, en tot 
 een speciaal onderpand het gemelde aangekogte huis staande in de 
 Wolleweverstraat, tuschen het huis van Matthaeus Huijgens, en dat van 
 de Poortier, met zijn toebehoren, om daar aan alle hinder en schade te 
 kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, onder Submissie  
 als na rechten.   Actum den 14 Julij 1794. 
 
 
 Voor Moojen en Martinius Schepenen compareerden Jan Hendrik Priester 
 en Hendrik van Wenum in qualiteit als aangestelde Executeurs en Beredderaars 
 over den boedel en nalatenschap van wijlen Jacomina Tuck in leven Wede: 
 van Hendrik van der Horst ingevolge acte d.d. 29 Augs: 1791 voor Heeren 
 Schepenen dezer Stad gepasseert, en verklaarden zij Executeuren in hunne 
 gemelde qualiteit op den 30 August: 1793 in het openbaar in een vast en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt en kragt dezes te cederen, transpor.. 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten behoeven van 
 Dirk Bredegar en Helmertje van der Horst Ehel: ende haare Erven navol.. 
 gende ongereede goederen. 
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 Eerstelijk een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de 
 Donkerstraat tusschen de huizen van de Weduwe Steven Cirkel, en 
 Toers Diesbergen met al deszelfs recht en gerechtigheid lusten en 
 lasten die er op zijn mogen geene van dien uitgezondert, zoo en als 
 hetzelve bij verkoop bij Wijnand van Munster en laast bij Peter 
 Janzen in huur bewoond en gebruikt is ( te aanvaarden 1e Maij 1794 ) 
 doende dit perceel in jaarlijksche ordins: verponding zonder de stads 
 stuivers f 2-6-4, en aan straatgeld jaarlijksch f :-15-:, voords haardstede 
 geld, waak en pompgeld, en zulks voor een somma van zeshonderd 
 Gulds. vrijgeld. 
 Ten tweeden een hof leggende buiten deze Stad tusschen de Smee 
 en Luttekepoorte in een gang aan de oude Touwbaan uitkomende 
 tusschen de hoven van den Pedel van Beek en Dirk Wouterse Koper.. 
 slager, zo en als dezelve bij Koperen zelfs in huur gebruikt is ( te 
 aanvaarden Petri of 22 Febr: 1794 ) doende dit perceel in  jaarlijksche 
 ordinaris veponding zonder de stadsstuivers f :-16-2, voords met derzelver 
 verdere lusten en lasten zo er op zijn mogten, en zulks voor een 
 somma van twee honderd en dertig Gulds: vrijgeld, dus bijde voorschreve 
 perceelen te zamen bedragende de summa van agthonderd en dertig Gulds: 
 waar van de Comparanten in hunne voorschreve qualiteit ( bij verrekening) 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, overzulks belovende de gemelde 
 perceelen te zullen wagten en waren kommervrij en alle voorpligt daar 
 van aftedoen, de verponding van huis en hof te zuiveren tot over den 
 jare ordinaris 1792, en van het huis het heerdstedegeld tot ultº. Junij 1793, 
 en straatgeld tot 1º. Maij 1794 incluis, verders zo als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 17 Julij 1794. 
 
 
 Voor Moojen en Gordon Schepenen compareerde de Heer Mr. Petrus 
 Gijsbert Wijnstok wonende alhier, zijnde hij Heer Compart: een geïnstitueerde 
 mede Erfgenaam van den Wel Edelen Heer en Mr. J: Brouwer in leven 
 Advocaat voor de respective Hoven van Justitie in Holland, gewoond 
 hebbende en onlangs overleden in ’s Hage, en verklaarde hij Heer 
 Compart: bij deze te constitueren en magtig te maken zijne Zuster 
 Mejuffrouw Sara Balthina Wijnstok van meerderjarige ouderdom 
 en mede alhier woonagtig, specialijk omme in den boedel en nalatenschap 
 van welgemelde overledene Heer Mr. J: Brouwer zijn Heer Comparants 
 persoon te representeren, en zijn recht en interest waartenemen 
 ten dien einde van de Wel Ed.Heeren Executeuren in denzelven 
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 boedel en nalatenschap te vorderen rekening en verandwoording derzelver 
 gehad hebbende bewind, en directie, dezelve rekening optenemen, approberen 
 sluiten, en het batig saldo te ontfangen, of wel naar bevinding te 
 debatteren, vervolgens met de verdere mede Erfganamen van meerge.. 
 melde overledene Heer Mr. J: Brouwer te procederen tot schifting 
 scheiding en verdeling van denzelve boedel, de goederen, effecten, en 
 penningen, die daar bij aan hem Heer Compart: ’t zij bij minnelijke 
 schikking staan te worden aanbedeelt, of door het lot te beurt 
 mogten vallen, te ontfangen, en overtenemen, onder alle zulke 
 clausulen van aquit, decharge en indemniteit, zo met opzigt 
 tot bovengemelde Heeren Executeuren als welgemelde mede Erfgenamen, 
 als in materie van boedelschijding en boedel rekening gebruikelijk is, 
 en hij Heer Compart: praesent zijnde zelve zoude kunnen en mogen 
 doen, niettegenstaande tot het een of ander poinct eenige 
 nadere of specialen last mogt worden vereischt dan voren staat, 
 die gehouden word voor alhier geïnsereerd, met magt van substitutie 
 belovende hij Heer Compart: voor goed en waarde te zullen houden, 
 al het geene door de voornoemde Juffrouw Geconstitueerde of 
 haar Gesubstitueerdens, uit kragte dezer zal worden gedaan en 
 verrigt onder verband als na rechten. 
 Actum den 21 Julij 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerden Nathan 
van bezwaar Rubr. de Jonas en Bela Joseph Ehel:, welke bekenden wegens gekogte 
Vrouwenstraat Fol. 133fso goederen wel en deugdig schuldig te zijn aan Joseph en Benjamin 
 Levi wonende te Amersfoort een somma van vijfhonderd Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Guldens 
 van ieder honderd, waar van het eerste zal verschijnen heden over een 
 jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids het aan een van bijde zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun huis en erve 
 staande en gelegen in de Vrouwenstraat, tusschen de schuur van 
 Decimer Apeldoorn en het huis van Hendrik Wessels en verwille.. 
 keuren noch bij parate executie en aankering, van welker kragt 
 en werking zij verklaren onderrigt te zijn, vijf en twintig bedden 
 met haar toebehoren, zo en als dezelve thans in de casernen 
 gebruikt worden, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuncierende van alle exceptien, onder Submissie 
 als na rechten.   Actum den 25 Julij 1794. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor van Erckelens en Gordon Schepenen compareerden Isaac Huijgens 
van bezwaar Rubr. en Willemina Steffaan Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter 
Hoven voor de Luttekepoort l een ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Harmen 
Fol. 48fso Tapper en Eva Terlet Ehel:, de somma van een honderd en vijftig Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Guldens 
 van ieder honderd, waarvan het eerste zal verschijnen heden over 
 een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids het aan een van bijde 
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde, tot nakoming 
 dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, stellende 
 tot een speciaal onderpand hun hof, leggende buiten deze Stad 
 in de Nijptang in een gang, tusschen de hoven van Mevrouw van 
 Westervelt en van Aart Drost, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, in specie 
 die van ongetelde gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum den 30 Julij 1794. 
 
 
 Kennelijk zij hier mede eenen iegelijk, dat wij Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok 
 en Sara Balthina Wijnstok, ongehuwd beide wonende te Harder.. 
 wijck bij deze constitueren en magtig maken de Heeren Richard 
 Muilman French Chiswell en Henrij Nantes Kooplieden te London, 
 te zamen en ieder van hun in ’t bijzonder onze waare en wettige 
 Gemagtigdens, omme voor ons in onze naamen, en ten onze behoeve 
 te accepteren alle zodaanige transporten, als aan ons en op onze 
 gecombineerde naamen reeds zijn gedaan, of in het vervolg noch gedaan zouden 
 mogen worden van eenig capitaal of aandeel in de capitalen of te zaam 
 gevoegde stock van annuitijten van drie percent, geërigeerd bij een acte 
 van het Parlement in het 25e jaar der Regering van Zijne Majesteit 
 Koning George de tweede, geïntituleerd ; acte om de bijzondere annuitijten 
 daar bij vermeld te converteren in bijzondere te zaam gevoegde stocks 
 van annuitijten, transportabel in de bank van Engeland, om belast 
 te worden op het zinkend fonds, midsgaders bij verscheide actens daar 
 op gevolgd; als mede omme te ontfangen, en quitantie te geven voor 
 alle dividenten of interessen reeds verschenen, en in het vervolg te verschijnen, 
 en betaalbaar te worden op al het capitaal van voorzeide annuitijten 
 of eenig gedeelte van dezelve, welke wij in der tijd mogten hebben, hiermede 
 ratificerende en confirmerende al ’t geene door voornoemde onze Gemag.. 
 tigdens of een iegelijk van hun ten aanzien van ’t geen voorschreve is, 
 uit kragt dezer zal worden gedaan en verrigt. 
 T’ oirkonde hebben wij onze handen en zegels hier onder gesteld te Harderwijck 
 voornd. dezen 20e dag van Augustus 1794 onderaan in margine stond getekend 
 en gezegeld en overgegeven in praesentie van ons was getekend Isaac Johannes 
 Elsevier. Gerhard Knoop onderstond  quod Attestor was nevens een cachet in rood 
 lak gedrukt ondertekend  J:C:F: de Vries Secret. agter aan was nevens twee 
 cachetten in rood lak gedrukt getekend  P:G: Wijnstok.  S:B: Wijnstok. 
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 Voor de Vries en van Cooth Schepenen compareerde de Heer Pierre Daniel 
 Huet, Predikant bij de Walsche Gemeente alhier, en verklaarde in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cederen en transporteren aan de Jonkvrouwen M: van Westervelt en 
 F:H: van Westervelt, een huis en erve staande en gelegen in de Zusteren 
 of Academiestraat, naast aan het hoekhuis van de Jonkvrouwen van  
 Holthe, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 5-14-32, 
 straatgeld en verdere lasten, en zulks voor een somma van vier en twintig 
 honderd Gulds:, van welke koopspenningen Compart: bekend voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding tot over den jare 1792, het haardstedegeld tot d. 1 Julij 1794, 
 en het straatgeld tot den 1e Maij 1794 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 26 Augustus 1794. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Willempje van Asselt Weduwe Willem Takken wonagtig alhier, verklarende, dat de 
 zekerheid des doods, en de onzekere uure van dien haar Comparante bewogen had 
 om over haare tijdelijke natelatene goederen te disponeren, en wel in maniere 
 als volgd. 
 Eerstelijk casserende en vernietigende alle zulke uiterste willen, als voor 
 de dato dezes door haar Testatrice mogten zijn gemaakt hoegenaamd, en alzo 
 op nieuw testerende verklaarde zij Testatrice te legateren aan Cnelis Bun.. 
 schoter haar Neef Testatrices klok. 
 Aan haar Neef Jan jongste Zoon van Comparantes Zuster Jannetje van 
 Asselt ehelijk verwekt bij Gerrit Smit te Elspeet eene summa van 
 tweehonderd Gulds:. 
 Aan de Zoon van Pieter Duijs en Pietertje van Asselt des Testatrices Zuster 
 eene summa van drie honderd Gulds:. 
 Aan de Kinderen van Emmetje Duijs en Klaas van der Meer vijf in getal 
 ieder de summa van een honderd Gulds:, zamt dus vijfhonderd. 
 Edoch met dien verstande, dat dezelve somma van vijfhonderd Guldens zal 
 zijn en blijven gelegateerd aan de voorzeide Kinderen, hoewel voor de Testatrice 
 een of meer van hun mogt komen te overlijden, zullende de portie der 
 eerststervende gezamentlijk de langstlevenden accresceren, en alzo dit 
 legaat niet eer worden geëxtingueerd en de Erfgenaamen hier van ontlast, 
 ten zij bij doode van Testatrice geene van die Kinderen meer mogten in 
 leven zijn. 
 Aan de Nederduitsche Gereformeerde Armen te Harderwijck eene summa 
 van twee honderd Gulds:. 
 Aan de Gereformeerde Armen te Elspeet mede de summa van tweehonderd Gulds: 
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 En in al ’t geene zij Testatrice verders met de dood zal ontruimen en nalaten 
 verklaarde zij Comparante te institueren tot universele en al geheele 
 Erfgenaamen Cnelis Bunschooter, Aaltje Bunschooter, Cornelia 
 Bunschooter, Trijntje Bunschooter, Kinderen van Testatrices oudste 
 Zuster Geertje van Asselt Huisvrouw van Jan Bunschooter, wijders 
 Rikert, Hendrik en Jan, Kinderen van Jannetje van Asselt, Huisvrouw 
 van Gerrit Smit te Elspeet mede des Testatrices Zuster, en eindelijk 
 Grietje, Trijntje en Hendrik van Asselt Kinderen van Testatrices 
 Broeder Helmert van Asselt alle hoofd voor hoofd, en bij voorover.. 
 lijden van welgemelde Erfgenaamen hun Kinderen en verdere 
 descendenten bij repraesentatie. 
 Verbiedende zij Testatrice wel degelijk eenig hoegenaamd recht van 
 repraesentatie  tussen  haar voornoemde Erfgenaamen, behalven in 
 het geval voornoemd, zullende overzulks die portie of portien, welke 
 door het overlijden van een of meer der Erfgenaamen hunne Kinderen 
 en verdere Descendenten voor haar Testatrice open mogten gevonden 
 worden de gezamentlijke Erfgenaamen accresceren, dewijl zij Testatrice 
 haar genoemde Erfgenaamen voor hun eigen hoofd tot haare nalaten.. 
 schap roept en niet uit hoofde van hunne overledene Ouders. 
 Voords verbied zij Testatrice wel expresselijk de verkoop van haare 
 natelatene meubilaire goederen, zilver, goud, boeken etc., daar onder 
 begrepen als mede linnen wollen in een woord, alles wat in den boedel 
 zal gevonden worden, effecten uitgezondert. 
 Hetgeen hier staat verklaarde zij Comparante te zijn haar laatste 
 en uiterste wille, bevelende dat dezelve zal worden nagekomen 
 en nageleeft, ’t zij dan als testament, codicille, legaat, donatie 
 onder de levenden of ter zake des doods, ofte op alle mogelijke wijzen 
 rechtens bestaanbaar, met magt van onder eige handtekening al 
 was de text door een ander geschreven al zulke verandering te maken, 
 als zij Testatrice zal oorbaar vinden, al het welk van dezelve kragt 
 en waardij zal gehouden worden, alsof het zelve alhier woordelijk 
 was geïnsereerd of gerigtelijk gepasseerd, verzoekende in dit en in 
 alle andere gevallen het uiterste beneficie rechtens te mogen 
 genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 26 Augustus 1794  was nevens twee cachetten in rood 
 lak gedrukt getekent  M:S: van Cooth,  J: Moojen Junior.  onderstond 
 Geregistreert in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 27 
 Augustus 1794  was getekent  J:C:F: de Vries. 
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 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde onze mede Raadsvriend 
 de Heer Mr. Eco Scheltinga, welke verklaarde bij dezen te consenteren en 
 te bewilligen in zodanig huwelijk, als zijn Dochter Odilia Suffrida 
 Scheltinga voornemens is integaan, en na Kerkenorder te voltrekken met 
 de Heer Mr. Lodewijk Herman de Wolff Winterberg, hetzelve met zijn 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeven consent bij 
 het Gerigte of Predikant te Nieuwe Niedorp, of elders, daar het 
 gerequireerd word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof de 
 Comparant in Persoon bij de intekening en voltrekking tegenswoordig 
 was, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. Actum d. 8 September 
 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Gordon Schepenen compareerden Willem Clazen en 
 Jannetje Claver Ehel:, welke verklaarden te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cederen transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan hunne Zuster Aaltje Clazen, een huis staande binnen deze Stad 
 in de Weverstraat, tusschen de huizen van Rijer den Grooten en Hijme.. 
 rik Hendrikzen, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers 
 f 2-:-6, straatgeld 10 st., verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een somma van drie honderd tien Gulds:, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn ter somma van een honderd Gulds:, zullende 
 Kopersche ten haaren lasten nemen de obligatie groot twee honderd 
 tien Gulds:, welke in dit huis ten behoeven der Diaconie gevestigt zijn, 
 belovende Comparanten voor het overige het huis te zullen wagten  
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over den 
 jare 1793, straatgeld tot Maij 1794, en het haardstedegeld tot den 1 Julij 
 1794 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten.    Actum den 8 September 1794. 
 
 
 Voor van Cooth en Gordon Schepenen compareerde Jannetje Dirks Wede: van Bartel 
 Eijbers geässisteerd met Aris van Leeuwen als haar verkore Momber, te kenne 
gevende 
 dat haar Zuster Hendrikje Derks getrouwd geweest met  Hessel Brouwer te Purme.. 
 rend is komen te overlijden, en haar den staat des nagelatene boedels onbekent was, 
 weshalven  zij verklaarde te constitueren en magtig te maken haar Zoon Aalt 
 Hendrikzen, om zich daar op te informeren, copie van testament te vragen, 
 en tot bekoming van hetzelve alles te verrigten wat nodig zal wezen, ver.. 
 ders haar interest daar omtrent te behartigen, des noods middelen rech.. 
 tens te gebruiken, en dezelve te vervolgen tot de finale en definitive 
 sententie en executie incluis, en te verrigten zo in als buiten rechten, 
 wat de Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indem.. 
 niteit, onder verband en Submissie als na rechten.   
 Actum den 10 September1794. 
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 Voor de Vries en Martinius Schepenen compareerde Wigle Annes Visser 
 wonende te Heeg in Friesland voor zijn zaaken van negotie canterende ten  
 naame van Wigle en Anne Visser in Comp:, welke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken den Heer Mr. J:J: Elsevier, om des Comparts: zaaken 
 waartenemen tegens Cornelis Willemzen Krajenhof en Maria Langen.. 
 hoven Ehel:, en Dirk Janzen en Rijntje Mijnders Ehel:, te bezorgen 
 dat de halve schuit met zijn toebehoren volgens taxatie door gem: 
 Kraijen hof aan Dirk Janzen werde getransporteerd, en door laastgemelde 
 ten behoeven van Compart: een obligatie van die penningen werde 
 gepasseert met verwillekeuring dier halve schuit en van alle zijne 
 verdere goederen, bij onwilligheid tegens Cornelis Willemzen Kraijenhof 
 en Vrouw ter bekoming van zijn agterwezen te procederen, en hetzelve 
 te vervolgen tot de finale en definitive sententie en executie incluis, 
 en verders alles in bobengem: zaaken te verrigten, wat Compart: 
 praesent zijnde zou kunnen mogen en moeten doen, met magt 
 van cubstitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en Submissie als na rechten.   Actum den 16 September 1794. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden de Heer en 
 Mr. Isaac Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella Martinius Ehel:, en 
 verklaarden uit de hand te hebben verkogt en kragt dezes te cederen en 
 te transporteren aan en ten behoeve van de Heer Pieter Jacobus le Jolle, 
 vier stuks dertigjaarige renten ten laste van Holland en West Friesland 
 comptoire ’s Hage als 
 Een dertigjaarige rente uit de negotiatie van d. 30 September 1788 getekent den 1 
Nov. 
 1788 Fol. 60fso Nº. 1 Nº. Reg. 89 Nº. 532 Reg. Fol.30 geäggr. d. 1 Nov. 1790 ten naame 
 Mr. Johannes Brouwer groot in cap.                                  f 1000-:-: 
 Een 30 jr. R. uit de negot. als boven getekent d. 1 Nov. 1788 Fol 60fso Nº.2 Nº. Rec. 
89 
 Nº. 533 Reg. Fol.30 geäggr. d. 1 Novr: 1790 ten naame als boven gr. in cap.  f 1000-:-: 
 Een 30 j: R. uit de negot: als boven getekent d. 1 Novr: 1788 Fol. 60fso Nº.3 Nº. Rec. 
89 
 Nº. 534 Reg. Fol 30 geäggr. d. 1 Novr: 1790 ten naame als boven gr in cap:  f 1000-:-: 
 Een 30 j: R. uit de negot. als boven getekent d. 1 Junij 1789 Fol. 194fso Nº.1 Nº. Rec. 
79 
 Nº.1609 Reg. Fol. 88 geäggr. d. 1 Novr: 1790 ten naame als boven gr. in cap.  f 1000-
:-: 
 van welke kooppenningen zij Comparanten bekenden voldaan te wezen, belo.. 
 vende de voorzeide effecten te wagten en waren, en de Koper het gerust genot 
 derzelve te laten genieten, verklarende op dezelve geen het minste 
 recht meerder te hebben, en alzo van de voorzeide effecten te zijn 
 onteigend en ontgoedet, alles onder verband en Submissie als na  
 rechten. 
 Actum den 17 September 1794. 
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 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde de Heer Johan Anthonij 
 Graswinckel, voorheer Secretaris der Stad Haarlem, thans alhier woonagtig, Broeder 
 van wijlen den Heer Daniel Jan Graswinckel, in leven gewoond hebbende 
 te West Zaandam, en aldaar onlangs overleden, te kennen gevende, dat 
 hij Heer Compart: verstaan had, dat gemelde zijn Broeder intestatus was 
 overleden, en onkundig zijnde van den staat des boedels van gemelde 
 overledene niet wil verstaan worden den boedel van denzelven te aan.. 
 vaarden, voor en aleer hij opening van ’s boedels zaaken bekomen zal 
 hebben, als declarerende wel expresselijk voor als noch in zijn geheel 
 te willen blijven, en voor zich te reserveren het jus deliberanti of 
 recht van beraad, om vervolgens, nadat hem Heer Compart: van den toestand 
 des voorsz: boedels zal zijn gebleken, zich zodanig nader te kunnen 
 verklaren, als hij in der tijd te rade zal worden, verzoekende hier van 
 acte in forma om te dienen daar en zo het nodig zou mogen zijn. 
 Actum den 18 September 1794. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden Cornelis Willemzen 
 Kraijenhof en Maria Langenhoven Ehel:, welke verklaarden te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Dirk Janzen en Rijntje Mijnders Ehel:, de helft van de 
 schuit met twee zijlen, boot, dreggen, touwen, en verder toebehoren, 
 welke hij met Koperen in gemeenschap had voor een somma van 
 drie honderd vijf en twintig Gulds:, alsmede de helft in de netten, kuil, 
 kubben, en staaken voor vijf en zeventig Gulds:, dus zamen voor 
 vier honderd Gulds:, welke gelden Koperen zullen verrekenen met Wigle 
 en Anne Visser in Comp: wonende te Heeg in Friesland, en dus in mindering 
 strekken van het geen Comparanten aan gemelde Wigle en Anne Visser 
 in Comp: schuldig zijn, belovende de bovengemelde verkogte goederen 
 te zullen wagten en waren kommervrij, onder verband van hunne 
 Personen en goederen, en Submissie als na rechten.  
 Actum den 17 September 1794. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Loge Priester en Marietje Abrahams van den Berg Ehel:, bijde gezond zijnde, 
 welke verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegenheid elkanderen en 
 de een den anderen te legateren, bezetten, en bemaken, doende zulks kragt 
 dezes, het vrugtgebruik van alle des eerst te overlijden gereede en ongereede 
 goederen, actien, en crediten, hebbende en toekomende, niets uitgezondert, om 
 bij de langstlevende zijn of haar leven lang na tuchtrechten bezeten 
 genoten en geprofiteerd te worden, begerende dat deze dispositie zal gelden 
 als testament, legaat, codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getelent en gezegelt binnen Harderwijck den 24 
 September 1794. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend  J:B: de Vries, L: 
Bunskerken. 
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 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden Dirk Janzen 
 en Rijntje Mijnders Ehel:, welke bekenden wel en deugdig schuldig te zijn aan 
 Wigle en Anne Visser in Comp: wonende te Heeg in Friesland, de somma van 
 vijfhonderd tagtig Gulds:, spruitende ter somma van een honderd tagtig Gulds: 
 uit een obligatie gepasseert op den 7 Maij 1791 door Comparanten ten behoeven 
 van Crediteuren groot vierhonderd agt en dertig Gulds:, waar op twee honderd 
 agt en vijftig Gulds: waren afbetaalt, en welke obligatie dus word geännulleerd, 
 en de overige vierhonderd Gls: uit een van Cornelis Willem Kraijenhof en 
 Maria Langenhoven Ehel: overgenome halve schuit met zijn toebehoren 
 en de helft in de netten, welke schuld van f 400-: Comparanten ten hunnen 
 lasten nemen, aannemende die f 580-:-: jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vier en een halve Gulden van ieder honderd, en jaarlijksch daar van 
 aftelosschen vijftig Gulds:, wel meer, doch niet minder, en zulks tot dat 
 gemelde som geheel zal zijn voldaan. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
 goederen, en verwillekeuren mede bij parate executie en aankering (na 
 volkomen informatie van verwillekeurings rechten) alle hunne gereede 
 goederen, geene uitgezondert, en bijzonder de visschersschuit met zijn  
 toebehoren, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien, onder Submissie als na rechten. 
 Actum den 24 September 1794. 
 
 
 Voor van Cooth en Martinius Schepenen compareerden Arnoldus 
 Swarts en Anna Busser Ehel:, en verklaarden dezelve, vermids haar 
 Vader Frans Swarts zich wederom in den echten staat zal begeven, 
 aan dezelve overtelaten den boedel, zo als hij die thans bezit, en 
 midsdien aftezien van Moeders versterf, het welk hij aan den 
 eersten Compart: had moeten bewijzen, met overgifte, dat gemelde zijn 
 Vader daar mede zal kunnen handelen na zijn goedvinden, renun.. 
 cierende zij expresselijk van alle exceptien, onder verband en 
 Submissie als na rechten.  Actum den 6 September 1794. 
 
 
 Testament 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 de Heer en Mr. P: F: van Erckelens gezond van ligchaam en verstand, en 
 met ons gaande en staande, en verklaarde uit overdenking van de 
 zekerheid des doods, doch onzekere uure van dien niet gaarne uit deze 
 wereld te willen schijden, zonder alvorens wegens zijne natelatene 
 goederen onder deszelfs Kinderen navolgende schikking en dispositie 
 over zijne nalatenschap gemaakt te hebben, en om zulks des te beter 
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 effect te doen hebben verklaarde de Heer Compart: vooraf te nomineren 
 en aantestellen tot Executeurs en Administrateurs van zijne nalatenschap 
 zijn Zoon den Heer en Mr. F:H:A:P: van Erckelens en deszelfs Schoonzoon 
 de Heer R:J:C: Bueckevoort, met magt van assumptie, surrogatie, en 
 substitutie, ten einde om aanstonds na zijn overlijden zich in het bezit 
 van het sterfhuis te stellen, sleutels van kasten en kisten na zich te 
 nemen, en de begravenis te reguleren, inzonderheid ook uit de voorhanden 
 zijnde penningen de kosten van begravenis en kerkelijke diensten te voldoen, 
 begerende, dat zijn lijk zonder eenige pragt of ceremonie tot Putten 
 in het graft, waarin zijn Ehevrouw begraven legt, moge bijgezet 
 worden, en dat daartoe een zark met de wapens van Compart: en wijlen 
 zijne Ehevrouw daar op uitgehouwen ten kosten van den boedel aangekogt 
 zal worden, voords verklaarde de Compart bij dezen te legateren aan 
 zijn Zoon F:H:A:P: van Erckelens den zilvere drinkbeker en zilvere 
 haan nevens het pocaaltje Harderovicum antiquum, en zulks boven  
 zijn geregte erfportie, en aan zijn Dochter H:W: van Erckelens het kerkboek 
 met goude slooten en groen fluweelen omslag van Comparants Zuster Mevrouw 
 de Weduwe Grootvelt, zodra die zal overleden zijn, alsmede het diamante kruis 
 hetwelk Comparants Vrouw zalr: reeds heeft gegeven, mede behalven haar 
 kinderlijke erfportie van den boedel, dat de voornoemde aangestelde Heeren 
 Executeurs gehouden zullen zijn binnen zes weeken na zijn overlijden te 
 formeren een Stad en Landrechtelijken staat en inventaris en aan 
 de respective Erfgenaamen overtegeven, en vervolgens de verdelinge des 
 boedels gereede goederen te konnen opmaken, waarvan egter alleen 
 uitgezondert worden de contante penningen, die onder de Executeurs 
 zullen berusten om daar uit de kosten en het geene zij nodig zullen 
 hebben voor den boedel te voldoen, te konnen betalen, en waar van 
 verantwoordig zullen moeten doen, en zal deze verdeling binnen zes 
 weeken na het overgeven van den inventaris geschieden moeten, en 
 na verloop van die laatste zes weeken zal de huishouding niet langer ten 
 lasten van den gemeenen boedel zijn, zodanig nogtans, dat zijn Zoon 
 en twee jongste Dochters die bij hem wonen, in het huis zullen kunnen 
 blijven een half jaar zonder huur te betalen, doch zo zij begeren 
 langer daar in te blijven zullen dezelve eene behoorlijke huurpenning 
 daar voor in den boedel moeten brengen, en ingeval omtrent de schikking en 
 verdeling der gereede goederen eenig verschil mogte ontstaan, zodat het lot 
 daar over niet zou getrokken kunnen worden, zullen de Heeren Executeurs 
 een of twee des Kundigen verzoeken om de egaliteit zo naa doenlijk te 
 reguleren. 
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 Dan omtrent de ongereede goederen, dewelke Compart: zal komen natelaten, 
 is deszelfs wil en begeerte, dat dezelve onverdeelt en in het gemeen 
 zullen blijven tot het overlijden van zijn Zuster de Weduwe Grootvelt, 
 als mede tot dat de tugt van de Heer F:X: Sasse aan de goederen van 
 wijlen zijn Vrouw A:M: van Erckelens competerende zal zijn geëxpireert, 
 als wanneer zoo dra doenlijk zoo dezes boedels als van die van Mevrouw 
 Grootvelt, en bij de Heer Sasse in tugt bezeten wordende tegelijk 
 verdeelt moeten worden, en wel zonder onderscheid van Leen Heere 
 abts of Vrouwen en allodiale goederen, waarvan Comparants Zoon 
 Mr. F:A:H:P van Erckelens als Leenvolger afstand en van zijn 
 recht gerenuncieert heeft volgens acte daar van zijnde quo relatio, 
 zonder echter het recht van versterf in de zijlinie daaronder te 
 rekenen; en zullen inmiddels staande de voorschreve gemeenschap 
 de goederen door de Heeren Executeurs geädministreert, daar van 
 jaarlijksch verantwoording en na aftrek der lasten en kosten van 
 reparatie aan ieder der Erfgenaamen zijn of haar zuivere portie 
 uitgereikt zullen moeten worden, gelijk dan ook in de eerste zes jaaren 
 na de verdeling der ongereede goederen geene van dien verkogt zullen 
 mogen worden, en die bij huwelijksvoorwaarden met fideicommis 
 bezwaart mogten wezen, zullen in het geheel niet verkogt of bezwaard 
 mogen worden, begerende de Compart: ook dat het kabinetje op de 
 kelderkamer waarin de papieren van de familie en der goederen berusten, 
 als mede de ijzere kist tot bewaring der contanten, niet verdeelt zullen 
 worden, maar gedurende de gemeenschap en administratie der ongereede 
 goederen blijven tot gebruik der Executeuren. 
 Als mede dat alle de gereede inboedels goederen op en huize Beisteren 
 bij Comparants overlijden bevonden wordende, niet in verdeling 
 komen, maar op den gemelde huize verblijven zullen moeten. 
 Laastelijk is Comparts: wille, dat zijn Dochter Ida W: van Erckelens voor 
 eens uit den vollen boedel zal trekken eene somma van twee 
 honderd vijf en zeventig Gulds:, dezelve aan haar legaterende bij dezen. 
 Eindelijk verklaarde de Heer Compart: aan de Heeren Executeus 
 ter beloning van haar zorg en moeite te bemaken en legateren 
 ieder een somma van twee honderd vijf en zeventig Gulds: eens, 
 zodanig, dat Comparants Zoon en Execureur F:H:A:P: van Erckelens 
 die zijn paarden en tuigen nevens zijn rijtuigen voor eige rekening 
 aangekogt heeft, en die hij zedert de administratie tot nazien der 
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 goederen zal moeten gebruiken, ten kosten van de gemeene boedel 
 die paarden als mede de knegt onderhouden zullen moeten worden. 
 Begerende de Heer Compart:, dat dit alles door zijn Kinderen en Erfgenaamen 
 exact zal worden nagekomen, en dat deze overzulks zal gelden als testamentum 
  inter liberos, gifte ter zaake des doods, of zo als best na rechten kan bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en bezegelt in Harderwijck 
 den 19 Maart 1794.  was nevens twee cachetten, een in rood en een in zwart 
 lak gedrukt, getekent  J:H: van Erckelens.  H:J: Ardesch.  onderstond 
 geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 30 September 1794 
 was getekent   J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde Vrouwe Helena 
 Beek Weduwe den Heer Gerard Everts in leven Scholtis des Ampts Voorst, 
 en verklaarde mids deze te constiitueren en magtig te maken den 
 Heere Hermannus Everts Johan Jacob Zoon, woonagtig te Arnhem, 
 om haar Comparantes zaaken aldaar waartenemen, zo in als buiten 
 rechten, haar aldaar uittestaane praetentien intevorderen, en is het 
 nood tot betaling derzelve de onwillige Debiteuren gerigtelijk te noodza 
. ken, rekeningen te sluiten, of dezelve te debatteren, quitantien te 
 passeren, en in een woord in alles zo te handelen en zig te gedragen, 
 als Comparante tegenwoordig zijnde zoude kunnen of vermogen te doen, 
 wordende overigens indien tot eenige voorkomende gevallen eene 
 speciale procuratie wierde vereist, dezelve alhier gehouden voor geïn.. 
 dereerd, alles met magt van substitutie, en met belofte van ratihabitie, 
 blijvende des de Geconstitueerde verbonden tot het doen van rekening 
 in behoorlijke forma, bewijs, en reliqua. 
 Actum den 14 October 1794. 
 
 
 Voor van Erckelens en Bunskerken Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde David Bremer, welke zich zullende veranderzaten, verklaarde 
 in tegenwoordigheid van Fredrik Plancius en Lubbert Nellen als door de 
 Magistraat aangestelde Voogden aan zijn minderjaarig Kind mer naame 
 Maria Bremer, bij wijlen Woutertje Renemans ehelijk verwekt, voor 
 Moeders versterf te bewijzen. 
 Een witte baaije borstrok 
 vier catoene jakken 
 2 dito rokken 
 2 gestreepte rokken 
 1 groene kamelotte rok 
 1 keurslijf 
 1 slaapmuts 
 1 paar mofjes 
 1 zwart hoedje 
 1 par witte koussen 
 1 maar witte handschoenen 
 twee hembden 
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 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven, voords een 
 somma van vijftig Gulds:, welke hij betalen zal als het Kind meerder.. 
 jaarig zal zijn, waar voor hij verbind zijn Persoon en goederen, ook 
 belooft hij het Kind te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke 
 kostwinning behioord, en tot haar mondige dagen te zullen kleden 
 en reden, en van het noodige voorzien, ook alle lasten van den 
 boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 14 October 
 1794. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Dirk Pennink en Cornelia de Bank Ehel:, beide 
 haar verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig, en 
 verklaarden uit een zonderlinge liefde, die zij elkanderen toedragen, 
 malkanderen, en de een den anderen, en alzo reciproquelijk te 
 bemaken en verspreken de lijftucht en het vrugtebuik van al 
 derzelver natelatene gereede en ongereede goederen, actien en crediten, 
 niets uitgezondert, en alzo in het generaal al het geene de 
 eerststervende zal komen natelaten, ten einde de langstlevende 
 zijn of haar leven lang alle die goederen in tugt zal hebben en 
 bezitten tot de dood toe. 
 Voorts verklaarden de Comparanten na rijpe overweging en uit 
 consideratie, dat haar Zoon Benjamin Pennink en haar Dogter 
 Petronella Pennink zedert veele jaaren veel trouwigheid en 
 assistentie aan haar inzonderheid in haar hoogen ouderdom zo 
 omtrent haare Personen als in de negotie en huishouding hebben 
 bewezen, en al noch daar in continueren aan dezelve haar Zoon 
 en Dogter Benjamin en Petronella Pennink te legateren haar huis 
 en erve binnen deze Stad op de Vischmarkt naast het huis van de 
 Wijnkoper F: Martinius, ende zulks met de plaats, houtloots 
 en vischhang met de bakken en spijlen, en het geene verder daarbij 
 gehoord, teneinde zijlieden hetzelve na doode van deze bijde Compa.. 
 ranten in vollen eigendom zullen hebben en bezitten eeuwiglijk en 
 ervelijk, en inval zij een van bijden voor deze Comparanten mogten 
 komen te overlijden, zal de langstlevende van haar bijden het geheele 
 huis invoegen hier voren vermelt, hebben, en erven, en alzo het recht 
 van aanwasch plaats hebben, ende dit alles onvermindert haar 
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 geregte erfportie in de overige goederen en nalatenschap van haar Compa.. 
 ranten en onverkort de tugt hier vooren door Comparanten onderling 
 versproken.  
 Begerende dat deze laatste en uiterste wille het zij als testament, 
 acte van tugt en legaat, ofte zo en als best na rechten kan bestaan, 
 zal gelden. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en bezegelt in Harder.. 
 wijck den 5e August: 1789, was nevens twee cachetten in rood lak 
 gedrukt, getekent.  J:H: Apeldoorn,  J: Schot  onderstond  geregistreert 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 17 October 1794 was 
 getekent  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor van Cooth en van Erckelens Schepenen compareerde de Heer Andreas 
van bezwaar Rubr. Apeldoorn, dewelke bekende voor hem en zijn Erven oprecht en deugdelijk 
Vijhestraat Fol. 70 schuldig  te zijn aan Goslik Lijkles en Trijntje Klaases Boonstra Echtel:, 
 en haar Erven een somma van een duizend Carolij Guldens a 20 st: ’t stuk, 
 procederende van tijd tot tijd geleverde en ontfangene garst en 
 ontfangene penningen, aannemende dezelve jaarlijksch waarvan 
 het eerste zal verschenen zijn heden over een jaar te zullen verrenten 
 met drie Gulden van ieder honderd, en zulks tot de volkomene aflossing 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen geschieden, mids aan een van bijde 
 zijden een half jaar voor den verschijnsdag opgezegt worde. 
 Tot nakoming dezes verbind de Compart: zijn Persoon en goederen, en 
 stelt tot securiteit van bovengem: schuld, en daar op verlopen 
 interessen zijn huis en schuur daar agter met de geheele Brouwerij 
 en aankleven van dien, staande binnen deze Stad in de Vijhestraat 
 naast Gosen Everts ter eenre en het straatje langs de muur ter 
 andere zijde, zo als hetzelve thans bij de Compart: bewoont en 
 gebruikt word, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende wel expresselijk van alle exceptien, beneficien 
 en privilegien rechtens, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 17 October 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Bunskerken en Ardesch loco Boonen Schepenen en als Overweesmeesteren 
van bezwaar Rubr. de compareerden Aart Jacobzen Nijeboer Weduwnaar van wijlen Evertjen Janzen 
Marktstraat Fol. 312 ter eenre, en Jacob Aarzen, Jannetje Aarzen, en Jan Aarzen alsmede Aart 
 Janzen en Cornelis ten Bos in qualiteit als door de Magistraat aangestelde 
 Voogden over Gijsbert,Hendrik en Gerrit Aarzen volgens resolutie dd. 15 October 
 1794, zijnde zij te zamen Kinderen van eerste Compart: bij wijlen gemelde 
 Evertje Janzen ehelijk verwekt ter andere zijde, en verklaarden dezelve, 
 vermids eerste Compart: wederom een tweede huwelijk staat aantegaan, van 
 elkanderen te zijn gescheiden en gedeelt in dezer voegen. 
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 Dat eerste Compart: zal blijven zitten in den geheelen boedel, en alle 
 lasten van dezelve op zich nemen, en daarentegen aan ieder van 
 zijn zes bovengemelde Kinderen uitkeren een somma van vijftig Gulds:, 
 wegens Moeders versterf, waarvan de drie meerderjaarige Kinderen beken.. 
 nen voldaan te wezen, zullende de gemelde gelden aan de drie minderjaa.. 
 rigen Gijsbert, Hendrik, en Gerrit Aarzen niet eer betaalt worden, voor 
 het jongste Kind meerderjaarig zal zijn, waar voor hij aanneemt en 
 belooft die Kinderen te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke 
 kostwinning behoord, en tot hunne mondige dagen te zullen kleden 
 en reden, en van het noodige voorzien, en tot securiteit van gemelde  
 gelden verbind zijn Persoon en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 stelt zijn huis staande agter de Nonnen naast het huis van Lubbert 
 Peterzen. 
 Verders heeft eerste Compart: aan zijn drie minderjaarige Kinderen noch  
 bewezen. 
 Een goud slootje 
 Een zilvere naalde koker en rijgpennetje. 
 en twee Gulden tien strs: en agt penningen 
 welke in de wezen kast zijn gelegt. 
 drie rokken 
 twee schorteldoeken 
 twee jakken 
 twee halve jakken 
 een hoed 
 en paar moffen 
 een vijtel 
 twee mutzen 
 een paar boordmouwen 
 een blaauwe schorteldoek met een mandje daar het goed in is. 
 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Verklarende de meerderjaarigen hunne portie van de gereede goederen 
 mede ontfangen te hebben. 
 En nadien deze schikking alzo met wederzijdsch genoegen in het vriende.. 
 lijke is gemaakt, neemt eerste Compart: bij dezen aan en verbind zich 
 geen van zijne goederen te zullen vermaken aan zijn aanstaande Vrouw, 
 maar dat alle zijne Kinders zo die hij thans heeft en bij zijn aanstaande 
 Vrouw noch zal verwekken na zijn dood zijn nalatenschap egaal zullen 
 erven.  
 Verklarende Comparanten wederzijdsch hiermede van elkanderen 
 te zijn gedeelt, en elkanderen te zullen wagtenen waren als mage.. 
 scheids recht is met renunciatie van alle exceptien en Submissie 
 als na rechten. 
 Aldus bij ons getekent en namens de minderjaarigen als Overwees.. 
 meesteren geäpprobeert binnen Harderwijck d. 18 October 1794. 
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 Voor Moojen en Bunskerken Schepenen compareerden Bastiaan van Aken 
 en Johanna van Asselt Ehel:, Tutore marito, welke verklaarden te consti.. 
 tueren en magtig te maken, zulks doende bij dezen, Willem Kruijf 
 wonende te Wesep, om van de Executeurs van het testament van wijlen 
 tweede Comparantes Oudoom Egbert Peters te Wesep voornoemd overleden 
 te ontfangen zodaanige erfportie als op haar is vervallen, met de 
 andere mede Erfgenaamen te schijden en delen, voor alles te quiteren, 
 en verders te verrigten, wat Comparanten present zijnde zouden 
 kunnen mogen of moeten doen, willende indien een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerd 
 gehouden hebben, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 21 October 1794 
 
 
Geregistr. ten ptothoc. van Voor Martinius en Bunskerken Schepenen compareerden Geurt Nuijen 
bezwaar Rubr. Landerijen en Willempje Lubbers Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter leen 
en erven te Hierden etc. ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Vrouwe Helena 
Fol. 400 Beek Weduwe van den Heer Gerard Everts, de somma van een honderd 
 Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier 
 Gulds:, waarvan het eerste zal verschijnen heden over een jaar en zulks 
 tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids het aan een van bijde zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt 
 werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand hun huis met het onderhoorige land, 
 gelegen op de Duijnen tusschen het land van den Heer Burgemr: Ardesch 
 en van Peter Volten, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuncierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum den 22 October 1794. 
 
 
 Voor Bunskerken en Martinius Schepenen compareerden Lubbert Hartgerzen 
 en Cornelisje Jans Ehel:, welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren, en 
 in vollen eigendom overtegeven aan Geurt Nuijen en Willempje Lubbers Ehel:, 
 een halve mudde lands gelegen in Hierden op den Duijnen, tusschen het 
 land van den Heer Burgemr. Ardesch, en van Peter Volten, doende in ver.. 
 ponding 8 strs:, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een som.. 
 ma van tagtig Gulds:, waar van Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten.   Actum den 23 October 1794. 
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 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck 
 Lutje Rijnders Middeling Weduwe van wijlen Jan Olij, met ons gaande 
 en staande en haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke 
 verklaarde eenige verandering in haar uiterste wille op d. 15 Septemb. 
 1790 voor Heeren Schepenen dezer Stad gepasseerd te willen maken, 
 daartoe dan overgaande zo legateerd zij aan haar Zuster Lubbertje 
 Rijnders Middeling Wede: van Arnoldus Aartzen in plaats van 
 jaarlijksch vijf en zeventig Gulds:, eens een somma van een honderd 
 Gulds: zonder meer. 
 Aan Alijda van Rikkinga Huisvrouw van Dirk Abbekers haar 
 chitse, blaauwe en zwarte japon, en de beste chitse rok. 
 Voords verklaart zij, indien haar gestelde Executeurs Jan Huijgens 
 voor haar mogt komen te overlijden alsdan in deszelfs plaats 
 aantestellen haar Neef Rijnder van Rikkinga met zodanige magt 
 als een Executeur testamentair competeert, hem zowel als den 
 eestbenoemde Executeur met magt van substitutie, assumptie 
 en surrogatie. 
 En reserveert Comparante de magt aan zich om nadere codicillen 
 te maken, het zij gerigtelijk of onder de hand, welke zij wil gehouden  
 hebben, als of daar omtrent alle formaliteiten rechtens geöbserveerd 
 waren. 
 Begerende dat voor het overige haare dispositie d.d. 15 September 
 1790 bovengemeld zijn volle kragt zal houden, zo verre dezelve door 
 deze niet is verandert, en dat deze zal gelden als testament, legaat 
 codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T” oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt binnen 
 Harderwijck den 27 October 1794  was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt getekent  M:S: van Cooth.  L: Bunskerken. 
 onderstond  geregistreert in het Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 27 October 1794. was getekent  J:C:F: de Vries 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde Vrouwe Hermanna Wilhelmina 
 de Bruijn Weduwe den Heer Jan Valckenier wonende alhier, welke verklaarde 
 magtig te maken en te constitueren zulks doende kragt dezes den Heer Claudius 
 Henricus van Herwerden, wonagtig te Amsterdam specialijk omme uit den naam 
 van haar Vrouwe Comparante te verschijnen voor den Edelen Achtbaare Gerechte 
 van de Watergraafsmeer, en aldaar te accepteren en overtenemen voor zo verre 
 Comparantes aandeel, zodaanig transport en opdragt van twee derde in een 
 warmoesierderij, van ouds genaamt de Stulp, gelegen in de voorzeide meer aan het 
 Zandpad of de Ringdijk, bij de Kruijslaan, met de landerijen zamen groot 
 dertien morgen honderd zestien roeden, en zulks voor de somma van 
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 vijfduizend negen honderd en negentig Gulds:, zijnde koopprijs van het geheel, te 
 consenteren mede voor zo veel haar Comparantes deel in de omslagen van de 
 13 morgen 116 roeden, en voorts daar omtrent al dat geene te verrigten het geen 
 zij Comparante present zijnde zoude kunnen of vermogen te doen, belovende 
 zij Comparante van waarde te zullen houden, al het geene door Geconstitueerde 
 kragt dezes zal worden gedaan en verrigt, alles onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum den 28 October 1794. 
 
 
 Voor de Vries en van Erckelens Schepenen compareerde Gerrit Docter, welke 
  verklaarde bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, 
 als zijn Dogter genaamd Hendrikje Docter, voornemens is integaan, en 
 na Kerkenorder te voltrekken met Jan Makking, hetzelve met zijn 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeven 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijkszaaken, ofte 
 zo nodig bij Predikanten binnen de Stad Amsterdam, of elders, daar 
 ’t gerequireerd word, mag worden gerespecteert en geconsidereert, als 
 of de Compart: in persoon bij de intekening en voltrekking tegen 
 woordig was, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum den 1 Novemb. 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde Evertje Gosens Wede: 
 en Boedelhoudersche van Zeger Karssen, en verklaarde in een vasten en 
 stedigen erfkoop d. 9 Maart 1791 uit de hand te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan Peter Rijkertzen 
 en Fije Fredriks Echtel: ende haare Erven, een huis en erve binnen deze 
 Stad in den Oosterwijk, bestaande in het voorhuis, kamer, agterhuis, 
 en keuken, nevens een plaats daar agter, staande naast de woning 
 of kamer daar Comparante thans woont ter eenre, en het huis van 
 Gosen Foppen ter andere zijde, op een ordinaris verponding behalven 
 de stadsstuivers f 2-13-2, en het straat, pomp en waakgeld daar op staande, 
 en zulks voor een somma van zeven honderd Gulds:, daar van de 
 Comparante bekende voldaan te wezen, en daarom geen recht of 
 eigendom daar aan meer te hebben of behouden, belovende overzulks 
 voorsz: perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding over den jare 1789, straatgeld tot 1º. Novr. 1790, en het haardste.. 
 degeld tot ultº. Junij 1790 alles inclusive daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten, en met renun.. 
 ciatie van alle exceptien.   Actum d. 28 October 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerden Rijkert Peterzen 
van bezwaar Rubr. Groote en Fije Fredriks Ehel:, en bekenden wegens opgenome en ter leen 
Oosterwijk Fol. 353 verstrekte penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan 
 Juffer Cornelia Apeldoorn en de Heer Alexander Schilders Lieutenant 
 ten dienste dezer Lande, en Vrouwe Maria Apeldoorn Ehel:, te zamen  
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 eene somma van vijf honderd Car. Gulds: ad 20 strs: het stuk, daar van zij 
 jaarlijksch beloofden te betalen een interesse van drie Gulden tien strs: 
 van ieder honderd, waar van het eerste jaar heden over een jaar zal zijn 
 verschenen, en in derzelver betaling te continueren tot de finale 
 aflossche, dewelke ook alle jaar zal kunnen geschieden, mits de 
 opzage van een van bijde zijden een vierendeel jaars bevorens gedaan 
 werde, doch zal Rentgeveren vrijstaan om jaarlijksch vijftig Gulds: 
 in mindering aftelosschen, in welk geval de rente na rato zal ver.. 
 minderen. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en onverhooptelijk aan te 
 wendene kosten de Comparanten hebben verbonden haar Personen 
 en goederen, en tot meerder securiteit tot een speciaal onderpand 
 gesteld haarlieder huis en erve, met de plaats daar agter, naast de 
 woning van de Wede: Zeger Karssen ter eenre en Gosen Foppen ter 
 andere zijde, zo en als ’t zelve perceel bij transport van 28 dezer 
 van Evertje Gosens Wede: Zeger Karssen voorñ: is aangekogt, en bij 
 Comparanten thans zelfs word benoemd en gebruikt, ten einde om 
 ten allen tijde daar aan alle hinder en schade te kunnen ver.. 
 halen, met Submissie als na rechten, onder renunciatie van alle 
 exceptien, in specie van ongetelde gelden.   Actum d. 3 Novr: 1794. 
 
 
 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Hermanus van Kleef en Barend 
 Gijsberzen voor het erf en sterfhuis van Peter van Nunspeet 
 en Johanna Schrassert in leven Ehel:, des beloofde Hendrik Cirkel 
 namens zijn Vrouw Etta Helena van Nunspeet Dochter en 
 Erfgenaame van voorsz: overledenen zijne Borgen te vrijen en 
 guaranderen als recht is.   Actum den 25 November 1794. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerden Arent Hendrikzen 
van bezwaar Rubr. Lan.. en Bartjen Wijnen Ehel:, tutore marito, en verklaarden bij dezen ten fine van 
derijen en erven etc. Fol.401fso cautie pro futuro judicato in zodane procedure als Rijer den Grooten als 
 impetrant tegen der Comparanten Zoon Hendrik Arentzen bij request 
 van citatie voor den Hove Provintiaal van Gelderland in cas van spolie heeft 
 geëntameert, en waarvan den dag rechtens tegen den 23 Octob. laastleden 
 gestelt was, doch nu wederom ter volle staat gebragt te worden, alnu 
 zich te stellen tot cautionarissen, en tot een speciaal onderpand daar voor 
 te verbinden haarlieder erve en goed door haar bewoond en gebruikt 
 wordende, bestaande in het huis , hof, Brink en opgaande boomen nevens 
 een camp lands voor op de Vaaren aan den Brink van de Weduwe Peter 
 Cneliszen schietende, gelegen in het Schependom dezer Stad in de 
 vrijheid van Hierden, ten einde om in cas van onvermoedelijke succumbe 
 den Impetrant daar aan het gewijsde zal kunnen verhalen, en 
 voorts om te strekken ten fine en effecte als na rechten. 
 Actum den 29 November 1794. 
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 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerden Arent Hendrikzen 
 en verklaarde pro suo interesse zich te voegen met, en te intervenieren voor 
 deszelfs Zoon Hendrik Arentzen ter zake van zodane procedure als Rijer 
 den Grooten voor den Hove Provintiaal van Gelderland in cas van spolie 
 praetenselijk tegen dezelve heeft ondernomen, en waarvan volgens 
 citatie den dag rechtens tegen den 23 October laastleden was gestelt 
 geweest, en al nu wederom ter Rolle staat gebragt te worden. 
 Wijders verklaarde de Compart: gelijk mede Hendrik Arentzen 
 thans mede praesent, en alzo bijde te zamen en ieder in het bijzonder 
 in de beste en bestendigste forme rechtens te constitueren en magtig te 
 maken, doende zulks bij deze Mr. N:W: Ardesch Advocaat voor den 
 Hove van Gelderland, ten einde om haarlieder Personen als Gedaagde 
 en Gevoegde intervenient in het waarnemen der voorschreve proce.. 
 dure te defenderen, en haare Personen te representeren, alle termij.. 
 nen rechtens te respicieren, decreten en sententien te aanhoren, 
 en de voordeelige ter executie te leggen, ook des noods te caveren, accor.. 
 deren en transigeren, en wijders tam generaliter quam specialiter 
 idque in judicio velextra judicium te doen en laten geschieden, 
 hetgeen Comparanten zelfs praesent zijn de zouden kunnen mogen 
 of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband  en Submissie als na rechten, en met 
 renunciatie van alle contrarierende exceptien. 
 Actum den 29 November 1794. 
 
 
 Voor van Cooth en Bunskerken Schepenen compareerde Nathan Jona, 
 welke belooft en aanneemt uit hoofde van zeker getroffen accoord tot 
 voorkoming eener procedure met den Procurator Fisci dezer Stad, als hiertoe 
 door de Heeren van de Magistraat geäuthoriseert, voor den 1 Januarij 
                                                                                       (de somma van) 
 1795 te zullen betalen aan gemelde Magistraat tot een boete \/ f 100-:-: 
 schepenklaring f 150-:-:, voor den armen f 50-:-:, alsmede de gerichtsjura, 
 en kosten van den Procurator Fisci, tot naarkoming van hetwelke 
 hij verbind zijn Persoon en goederen, met overgifte, dat bij manquement 
 van hier aan ten vollen te voldoen, dit getroffe accoord effect zal 
 hebben als een ergaande sententie, renuncierende hij ten dien einde 
 wel expresselijk van alle exceptien, onder Submissie als na rechten. 
 Actum den 29 Novemb. 1794. 
 
 
 Voor Martinius en Ardesch Schepenen compareerde Vrouwe Hermanna 
 Wilhelmina de Bruijn Weduwe den Heer Jan Valckenier, wonende alhier, 
 dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken kragt dezes, den Heer 
 Claudius Henricus van Herwerden wonende te Amsterdam, specialijk omme 
 namens haar Vrouwe Comparante te compareren voor den Edelen Achtbaaren 
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 Gereche van de Diemer of Watergraafs Meer, en aldaar na stijle locaal, in 
 vollen, en vrijen eigendom optedragen, en kwijt te schelden aan en ten 
 behoeven van Dom: Florentius Franco de Bruijn, een zesde in een warmoe.. 
 sierderij van ouds genaamd de Stulp, gelegen in de voorzeide Meer, aan het 
 Zandpad op de Ringdijk bij de Kuiplaan, met de landerijen, groot 
 dertien morgen honderd zestien roeden, aan denzelven verkogt voor de 
 somma van negen honderd agt en negentig Gulds: zes en een halve stuiver. 
 De kooppenningen te ontfangen daar voor te quiteren en vrijwaring voor 
 alle namaning te beloven, daar voor haar Comparantes persoon en goederen 
 te verbinden, domicilium te verkiezen, ende om voorts alles meerder 
 daaromtrent te doen en te verrigten, wat gerequireerd word, en zij 
 Vrouwe Comparante zelfs praesent zijnde zoude kunnen mogen 
 of moeten doen, alles met magt van substitutie onder belofte van 
 approbatie en ratificatie, midsgaders onder verband en Submissie als 
 na rechten, blijvende des de Geconstitueerde verpligt tot het doen 
 van rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 1 December 1794. 
 
 
 Voor Scheltinga en van Erckelens Schepenen compareerde Juffrouw 
 Maria Elisabeth de Rooij, en verklaarde in de bestendigste forme van 
 rechten te constitueren en volmagtig te maken den Heer en Mr. F: van 
 Meurs, om in naame van haar Constituante als een mede Erfgenaame 
 in de boedels en nalatenschappen van haar Tantes wijlen de Juffrou.. 
 wen Elisabeth en Johanna Catharina Hanssen en van haaren 
 Oom wijlen den Heer Rijnder van Hulstein, al dat geene zonder eenige 
 uitzondering zo in als buiten echten waar te nemen en te doen 
 en te verrigten wat zij Constituante ’t zij dan alleen of met en 
 benevens de verdere mede Erfgenaamen te aanzien van die 
 nalatenschappen ter bevordering van een behoorlijke liquiditeit, en 
 verdeling van dezelve eenigzints zoude kunnen en behoren te doen, 
 en zulks tot de finale oprigtinge van magescheidingen en boedels verde.. 
 lingen toe, die mede in den naam van haar Constituante te tekenen, en 
 alle daar bij aan haar toegedeelt wordende goederen en effecten der boedels 
 overtenemen, en daar voor in haaren naam te quiteren, midsgaders om in 
 cas van eenig onverhoopt different haar Constituantes interesse overal en 
 tegens alle en een ieder te behartigen, en waartenemen, zoo als den 
 Heer Geconstitueerde zulks nodig en met den aart en natuur der zaake 
 overeenkomstig zal oordeelen, al waare het ook dat tot het een of 
 ander eene nadere of speciaalder volmagt mogte vereischt worden, 
 die zij Constituante hier bij voor geïnsereerd en mede gegeven wil 
 gehouden hebben, voorts alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, waarop de Comparante heeft gestipu.. 
 leert als rechtens is. 
 Harderwijck d. 17 December 1794.
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 Voor Boonen en Martinius Schepenen compareerden 
 Koopman Riekert Jan Apeldoorn en Susanna Anna 
 Boduin Ehelieden, dewelke verklaarden in optima juris 
 forma te constitueren en volmagtig te maaken ( welks doende 
 kragt dezes ) den Heer Bernardus Stompff, wonende te 
 Haarlem, generalijk om alle zaaken van de Comparanten 
 welke binnen de provintie Holland en West Friesland mog.. 
 ..ten voorvallen, waarteneemen, gelden te ontfangen, en de 
 pretentien, als zij op diversche Lieden binnen gemelde 
 provintie zijn hebbende intevorderen, tegens onwillige 
 Debiteuren te procedeeren en ’t zelve te vervolgen tot 
 de finale en definitive sententie  en executie incluis, na 
 ontfangst der penningen te quiteeren, ook te mogen 
 accorderen, compromiteren en transigeeren, en verders 
 alle zaaken tam adlites quam ad negotia te hande.. 
 ..len, te doen en te verrigten, zo als des Geconstitueer.. 
 ..dens goede raad gedragen zal, en Comparanten present 
 zijnde zouden kunnen, mogen en moeten doen, 
 en ofschoon een ampeler volmagt mogt vereischt 
 worden, zo willen de Comparanten dezelve mits deze 
 voor geinsereerd gehouden hebben, met magt van 
 substitutie, onder belofte van ratihabitie en indem.. 
 ..niteit, onder verband en Submissie als na rechten, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoor.. 
 ..lijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 23 December 1794. 
 
 
 Lectum en Recognitum d. 9 Januarij 1795 
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 Voor Scheltinga en Bunskerken Schepenen compareerde Jan 
 Malis, wonende binnen deze Stad, te kennen gevende, dat hij 
 bij missieve door den Heer Jan Cornelis Webeling geschreeven, berigt 
 bekomen heeft, dat hij Comparant benevens deselve Heer Jan 
 Cornelis Webeling, midsgaders de Heer Lodewij Brand, beijden 
 te Amsterdam woonachtig door den Heer Jan van Schonen 
 ..beek bij deszelfs tetament in Berbice gepasseerd, en door hem 
 met de dood geconfirmeerd, zijn aangesteld tot Voogden over de 
 twee minderjarige kinderen en mede Erfgenamen van denzelven 
 Heer Jan van Schonenbeek, hij Comparant wel genegen is, om met 
 dezelve Heeren de voornoemde commissie van voogdije te 
 exerceeren, dan dat hij Comparant geheel onkundig zijnde van 
 de situatie der nalatenschap van meer gemelde Heer Jan 
 van Schonenbeek, overzulks zijne pupillen door eene directe 
 aditie niet wil projudicieeren, waarom hij Comparant was te 
 raden geworden, bij dezen te verzoeken om te connstitueren 
 opgenoemde Heeren Jan Cornelis Webeling en Lodewijk Brand, 
 specialijk, om mede in naam van hem Comparant ten over 
 ..staan van Notaris en getuigen provisioneel te passeeren 
 een behoorlijke acte van beraad, en wijders om op de conve.. 
 ,,nabelste wijze zigh te inquireren omtrent de situatie des 
 boedels en nalatenschap van meergenoemden Heer Jan van 
 Schonenbeek, desgeraden vindende die ten behoeve zijnder 
 kinderen te aanvaarden, simpel of onder beneficie van 
 inventaris, en wijders tot vereffening des boedels na behoren 
 te procereeren, de verijschte actens van scheiding als andersints 
 te tekenen en te passeeren, en daar omtrent in alle voorvallen 
 en gelegenheeden des Comparants persoon te representeeren 
 en te handelen, even als of hij Comparant bij al ’t voortevallene 
 tegenwoordig was, en door hem wierd verrigt, des noods ook 
 met magt van substitutie, belovende de Comparant te 
 zullen approbeeren al ’t geen door de Heeren geconsti.. 
 ..tueerdens uit kragt dezes geschieden zal, onder verband 
 en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 17 Januarij 1795. 
 
 
  Voor Smissaert en Schimmelpenninck provisioneel Volksvertegenwoordigers compareer.. 
 ..den H:J: Strick en Vrouwe A:H:S: de Meester Ehelied, tutore marito, en verklaarden 
 in de beste en bestendigte forme rechtens te constitueren en machtig te maken zulks doende 
 kragt ende mids dezen Jan Reinders woonagtig te Zuuk onder het Carspel Epe , te aftege 
 de volle koopspenningen van de nagemelde goederen voor het doen van transport volgens aftege.. 
 =vene quitantie betaalt zijn, aan de koopersche Hendrikje van Essen, Weduwe  Boedelhoudersche 
 en tuchtenaresse van wijle Gerrit Brouwer, volgens coopscontract van den 31 August. 1794 
 tussen de Comparanten en de zo evengemelde Kopersche ingegaan, te doen een wettig en na 
 costume locaal rechtelijk transport 1e. van de groote Morrenkamp, 2e. van de ronde Morren 
 kamp  3e. van de Heetkamp en  4e. van de Jan Warners kamp, alle te saam met derzelver 
 houtgewassen in den amte en carspel Epe buurschap Wissel op Veluwen, in hunne beken.. 
 .. de bepaalingen gelegen en bij het te doene transport, die bepaalingen ampeler en breeder 
 te omschrijven, oock met specifique opgaave bij het te doene transport van de lasten  
 en uitgangen, waarmede opgemelde landerijen volgens voorsz: coopscontract belast zijn 
 met belofte van zuivering van het prothoc: zo dezelve met een of andere bezwaaren belast 
 bevonden zullen worden, oock met belofte van vrijwaaring, van de opgemelde verkogte en 
 te cedeerende landerijen, en zulks alles volgens inhoud van veelgemelde coopscontracten en  
 verder onder veband, Submissie en renunciatie als na rechten, bij dusgemelde coopscontract 
 vermeld, voor zo verre het volgens de nieuwe constitutie van kragt weezen kan  en verder 
 niet. 
    Actum Harderwijck d. 3 Maart 1795 
    T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor van Luijk en van Aken provisioneele volksvertegenwoordigers compareerde Juffer 
 Johanna Elsevier en verklaarde te constitueeren en magtig te maaken zulks doende kragt 
 deezes haaren Schoonbroeder den Burger J:H: Wiesel woonagtig alhier, om zig uit haaren 
 naam en van haarentweegen te begeven na de Stad Rotterdam, en aldaar van de Execu.. 
 ..teuren van de testamente van Pieter Groenewoud te vorderen zodaanige portie van een legaat 
 bij voorz: testamente haar Comparante gelegateerd, als zijnde zij Comparante een Kind van 
 Cornelia de Haaf, en alzo uit dien hoofde mede tot dat legaat geregtigd, dezelve te ontfangen 
 quitantie daar voor te passeeren, is ’t nood tot de praestatie van dezelve middelen rechtens 
 te entameeren, onder alzulke clausulen van aquit, decharge en indemniteit ten opzigte 
 van voornoemde executeuren als in welgemelde materie gebruikelijk is, en zij Comparante 
 zelfs praesent zijnde zoude kunnen of moogen doen, en was het dat tot het een of ander 
 nadere of specialer volmagt wierde vereischt, word dezelve hier voor geïnsereerd gehouden, 
 alles met magt van substitutie, surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden tot behoorlijke rekening , bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 14 Maart 1795  het eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor van Voorst en van Aken provisionele Volksvertegenwoordigers compareerden Willem Roest 
van bezwaar Rubrica Wul.. en Hermina Arendzen Ehelieden welke bekenden wegens opgenomen en ter leen ontfangene 
..weverstraat fol. 232 penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan Adrea Schaart en haare Erven, een 
 somma van een honderd caroli Guldens ad twintig stuivers het stuk, belovende daarvan 
 jaarlijx en alle jaaren op de verschijnsdag te betalen een interesse van vier percent en daarmee 
 continueeren tot de finaale aflossing toe, welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden 
 mids een vierendeeljaar voor den verschijnsdag aan een van beide zijden behoorlijke opzage 
 worde gedaan; ten die einde verbinden de Comparanten hunne persoon en gereede en ongereede 
 goederen en wel speciaal een huis staande agter de muur binnen deze Stad bij de Lutteke 
 poort naast het huis van Hendrik Cirkel ter eenen en van de Weduwe Scheidius ter anderen 
 zijde, zo als hetzelve thans door Comparanten bewoond word, renuncierenden ten dien einde 
 van alle exceptien in specie die van ongetelde gelde. 
 Actum Harderwijck d. 2 April 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche Vrijheid 
 
 Voor Heijdendaal en van Vleerden provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Gerharda 

 van Oijen meerderjarig en ongehuwt en verklaarde mids deze te constitueeren en magtig te maaken 
 zulks doende kragt dezes Bartholomeus Ooijen omme te compareren in haaren naame en van haarent.. 
 ..weegen voor Overweesmeesteren dezer Stad en aldaar de gelden te ontfangen en quitantie te passeeren 
 voor haar Vaderlijk versterf, consent te geven tot roijement van ’t bezwaar ten prothocolle als 
 op dezelve ten deezen op zigh bevonden zal worden uit hoofde van dit haar vaderlijk versterf, en 
 de Voogden te bedanken voor hunne goede administratie, alles met magt van substitutie en surroga.. 
 ..tie met belofte van ratihabitie en inemniteit, des blijft de Geconstitueerde verrplicht tot het doen 
 van behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 21 Maart 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor van Voorst en van Aken provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Claas Cnelissen 
van bezwaar Rubrica Groote en Aaltje Petrus Ehelieden, welke verklaarden wegens opgenomen en ter leen ontfangene pennin.. 
Oosterwijk fol. 350 Verso ..gen wel en deugdig schuldig te weezen aan Benjamin Penninck en zijn Erven een somma van 
 Tweehonderd Guldens ad 20 stuivers het stuk, aannemend dezelve jaarlijx te zullen verrenten met 
 vijf Guldens voor ieder honderd waarvan het eerste zal verschijnen heden een jaar, en zulks tot de 
 aflossing toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids het aan een van beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt worde. 
 Tot naarkoming dezes verbinden Comparanten hunne persoonen en goederen en tot een speciaal onder.. 
 ..pand hun huis staande in de Groote Oosterwijk tussen de huizen van Jan Volten en Rikert Petersen 
 om daaraan alle hinder en schade te kunnen verhaalen, voort noch hunlieder schuit en verdere 
 visschersgereedschappen, niets uitgezonderd, renuncieerende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelden gelde, alles onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 6 April 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 Voor van Aken en Huisman provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Rutger van 
 Werven, welke verklaarde te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes 
 zijn Broeder Jan van Werven om namens de Comparant nevens de verdere Erfgenaamen 
 te treeden tot schifting scheiding en verdeeling des boedels als door wijlen Aelbert Egbert 
 van Merle stervende zijn nagelaaten, voor zo verre die te verdeelen zijn, zo het vereist en 
 noodig geoordeelt word. Inventaris te eisschen, voorst alles te doen en verrichten al het 
 geene na natuur van zaaken noodig zal bevonden worden, en de Comparant zelve 
 praesent zijnde zoude kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie 
 belofte van ratihabitie en iindemniteit, des blijft de Geconstitueerde verpligt te doen 
 rekening bewijs en reliqua, alles onder verband en Submissie als na rechten.  
 Actum Harderwijck d. 7 April 1795 het eerste jaar der Bataafsche 
           vrijheid. 
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                                                                                                ’t zegel was van 15 stuivers 
  
 Op verzoek van Frankje van Dienhuizen is dit testament geregistreerd. 
 
          Heden den 13 April 1780,  Compareerden voor mij Adrianus Mijne Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd in 
 S’gravenhage resideerende present, de getuigen nagenoemt. 
 Geertui van Drienhuizen en Frankje van Drienhuizen Gezusters beide thans woonagtig ten 
 huize van den WelEerwaarden Heer Robertus Castendijk, Predicant van de Nederduitsche Gere.. 
 formeerde gemeente alhier in den Hage en tot het maaken van hunne uiterste wille ten 
 vollen bequaam; dewelke verklaarden te revoceeren alle soorten van uiterste willen zo testa.. 
 mentair als codicillair die zij te samen ofte ieder van hun afzonderlijk voor dato dezes 
 zouden mogen hebben gemaakt ofte gepasseerd. 
 Ende van nieuw disponeerende zoo verklaarde de eerststervende van haar Teastatrices bij dezen 
 te legateeren aan haaren eenigen Broeder Willem van Drienhuizen een somma van twee 
 honderd Caroli Guldens eens, ’t zij in contant geld of in een obligatie op eene der gemeen 
 Lands comptoiren door de langstleevende van haar Testatrices na haar believen en goedvinden 
 binnen zes weken na ’t overlijden van de eerststervende van hun, aan hem uittekeeren 
 en overtegeven. 
 Ende in alle de verdere goederen die de eerststervende van haar Testatrices bij haar overlijden 
 zal komen te ontruimen en natelaten, zo roerende als onroerende niet wes hoegenaamt 
 uitgezonderd, verklaarde tot haar eenige en universeele Erfgenaame te nomineeren, en te 
 institueeren, de langstleevenden van haar Testatrices, omme daarmede te worden gedaan 
 en gehandelt, als met haar vrije en eigene goederen zonder tegenzeggen van iemand. 
 Wijders verklaarden de Comparanten aan haar te reserveeren ende te behouden de magt en 
 faculteit, omme deze haar dispositie te moogen veranderen verminderen of te vermeerderen, 
 daarbij en aftedoen, midsgaders alle zulke legaaten aan iemand te maaken als zij Comparan.. 
 ..ten te raaden zoude moogen worden, het zij onder haar particuliere handtekeningen met 
 of zonder getuigen, hoedaanig daarvan zoude moogen koomen te blijken, houdende ’t zelve 
 van zodaanige kragt en waarde als of hetzelve van woord tot woord in dit haar testament 
 stonde geinsereerd. 
 Alle hetwelke voorschreeve staat, de Comparanten voorgeleezen zijnde, verklaarden te be.. 
 ..geeren, dat al ’t zelve volkoomen effect zal moeten hebben, het zij als testament , codicil 
 gifte ter zaake des doods, zoo als het zelve best na rechten, statuten en costumen zal 
 kunnen en moogen bestaan. 
 Aldus gedaan en gepasseert ter praesentie van den WelEerwaarde Heer Praedicant R: 
 Castendijk en Gerrit Bekking als getuigen. 
 ( onderstond) De minute is behoorlijk geteekend en staat geschreeven op een zegel van drie 
 guldens. 
                                  Quod atteston                        (onderstond)   Geregistreerd in ‘t       
       (was getekent)   A: Mijne                                  Recognitieboek der Stad Harderwijck 
                                 Notaris                                    d. 7 April 1795. ‘t eerste jaar der Bataafsche 
                                 17 4  80                                  vrijheid  was geteekent   J:J: Elsevier 
                                      13                                                                              Secretaris.   
 
 
 hier was bijgevoegd het volgende handschrift 
 Wij ondergeteekende begeeren dat na den dood van de Eerststervende in plaats van twee honderd 
 Guldens ( zo als door haar bijde aan haar Broeder Willem van Drienhuizen bij testament is 
 gelegateerd) een honderd Caroli Guldens door de Langstlevende aan haar voorgenoemden 
 Broeder zal gegeeven worden. Zes weeken na ’t overlijden vijf en twintig of vijftig Guldens 
 zo als het de Langstleevende zal goedvinden, de overige vijftig binnen ’t jaar van ’t over.. 
 ..lijden, begeerende dit briefje van zodaanige kragt zal zijn of hetzelve in haar testament 
 geschreeven stond. 
 in S’Hage den 11 October                (was getekent)   Geertruij van Drienhuizen 
                   1786                                                           Frankje van Drienhuizen 
  
 ( onderstond )  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 7 April 
 1795  T’eerste jaar der Bataafsche Vrijheid  was geteekent  J:J: Elsevier  Secretaris. 
 
 
 Voor Heijblom en van Erckelens provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Albert 
 Antink, dewelke bekende in een vast en stedigen erfkoop uit de hand verkogt te hebben en over.. 
 ..zulks kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten erfelijke behoeve van Clasina  Schuur.. 
 ..mans Weduwe Claas Schuurmans een huis staande aan de Luttekepoort agter de muur huizen 
 tussen dat van de Weduwe Scheidius ter eenre en Gerritje Hooiberg ter andere zijde, laast in 
 huur bewoond zijnde door de Weduwe Vastenhout en zulx voor een somma van drie honderd 
 en twintig Guldens vrijgeld, doende dit perceel in ordinaris verponding zonder stads stuivers 
  f 1:-1:-4 straatgeld 10 stuivers, welke verponding oock mede door Verkoper zal betaalt 
 en over den jaare 1795 inclusive zal gezuivert worden, als mede het straatgeld over den jaare 
 1795, van welke koopspenningen Comparant bekend voldaan te weezen, en alzo dat perceel 
 te wagten en te waaren kommervrij en alle verdere voorpligt daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 8 April 1795  ’T eerste jaar der Bataafsche 
                                                              vrijheid. 
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 Voor Heijblom en van Erckelens provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Cla.. 
 sina Schuurmans Weduwe van Claas Schuurman, dewelke bekende in een vaste en 
 stedigen erfkoop, uit de hand verkogt te hebbeb en overzulks kragt dezes te cederen aan en 
 ten erfelijken behoeve van Herbert van Westervelt tot Salentijn, en Vrouwe Nalida Geertruid 
 Margaretha op den Noord Ehelieden, een kamer en erve met een kelder daaronder staande 
  aan de Smeepoortembrink, naast het koetshuis van den Burgem. Heijdendael, gebruikt 
 wordende door den Kooper en zulx met alle zijne lusten en lasten voor een somma van 
 tweehonderd Guldens vrijgeld doende in ordinaris verponding mert de stadsstuivers f 3-5- 
 van welke coopspenningen Comparante bekend voldaan te zijn, en alzo dit perceel te wag.. 
 ..ten en waaren kommervrij en alle verdere voorpligt daarvan aftedoen, als erfkoop 
 regt is onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 8 April 1795.  ‘T eerste jaar der Bataafsche vrijheid. [E-1011] 
 
 
 op verzoek van Engel Fijnvandraat is deze huwelijxvoorwaarde geregistreerd. 
 
 Ten overstaan van ons ondergetekenden huwelijxvrienden hier toe verzogt, is een echt en wettig huwelijk 
 beraamt, gededigd en geslooten tussen Engel Fijnvandraat toekomende bruidegom ter eenre 
 en Catharina Margrita van Dasselaar toekomende bruid ter andere zijde, in maniere als volgt. 
 Voor ef verklaaren partijen malkanderen te zullen trouwen na kerkenorde en te saamen te leven tot de 
 dood haar scheide. 
 Tot stuur en onderstand des huwelijx brengt de bruidegom aan alle zodaanige goederen als hij thans 
 heeft of namaals aanerven of verkrijgen mogte, insgelijks brengt de bruid aan alle zodaane 
 goederen als zij thans heeft, of namaals aanerven of verkrijgen mogte;  -- wanneer een van 
 beiden het zij bruidegom of bruid zonder kinderen kwaamen te overlijden, zo zal als dan de 
 langstleevende, zijn en blijven in het volle bezit van alle zijne of haare natelaatene goederen 
 uitgezonderd goud, zilver, linnen, wollen, klederen als het geene aan des overleedens lijf heeft 
 behoord, ’t welk zal verblijven voor ieders naaste vrienden, met dien verstande, dat in geval de 
 bruidegom eerst komt te overlijden zonder kinderen, zijn goud horlogie als dan in eigendom zal 
 blijven voor de bruid. Kind of kinderen, uit dit huwelijk voorhanden zijnde zullen des eerst 
   overleedens goederen vererven en versterven van het eene kind op het andere, en het laaste 
 overleeden zijnde zullen die goederen verblijven voor des eerst overleedens naaste vrienden 
 voorbehoudens het tuchtregt malkanderen over en weder besprooken, zijn of haar leeven 
 lang, alles onder verband en Submissie als na rechten. 
 T’ oirkonde zijn hiervan twee eensluidende huwelijx instrumenten gemaakt en ter weder.. 
 ..zijden door Bruidegom en Bruid, nevens ons huwelijxvrienden geteekent binnen Harder.. 
 ..wijck op den 9 April 1795 
 (was geteekent)    Engel Fijnvandraat                                                 Catharina Margrita van Dasselaar 
 E:G: Ardesch                                                                                        W: van Dasselaar 
 Huwelijxvriend                                                                                       Huwelijksvriend 
 J: Teekenen                                                                                           Gijsbert Mulder 
 Huwelijxvriend                                                                                        Huwelijksvriend 
 
 onderstond Geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 30 April 1795 
 T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid  was geteekent  J:J: Elsevier Secretaris. 
 
 
 Voor Heijdendaal en Schimmelpenninck Provisioneele Volksvertegenwoordigers loofden en 
 wierden Borgen als voorvanks regt is Jacobus Poelman en C: Doodenhuis voor ’t erf en sterfhuis 
 van Petertje Cornelissen Weduwe Teunis Aartsen Foppen, des beloofden Hendrik Gerritzen 
 als Vader en Voogd over zijn onmondige Kinderen, en Jan Helmigsen, Arend Cornelissen en 
 Willem Willemsen, Erfgenaamen van voorz: Weduwe Twunis Aartzen Foppen, zo voor zich 
 als voor haare overige Erfgenamen de acte caverende hunne voorzegde Borgen te vrijen en te 
 guaranderen alsd recht is. Actum Harderwijck d. 14 April 1795 T’ eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Heijdendaal en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Mechteld 
 Degringh, meerderjaarig en ongehuwd woonagtig alhier welke verklaarde te constitueeren 
 en machtig te maaken, zulx doende kragt dezes, haaren Broeder Mauris Degringh 
 om zich uit haaren naam en van haarentweegen te begeeven na Amsterdam bij de 
 Executeuren van den testamente van Juffer van Liesveld Comparantes Moei,en van 
 dezelve te vorderen zodaanige erfportie als haar Comparante uit hoofde van voorzeide testamente 
 competeerd, uit de nagelaate boedel, van voorschreve haar overledene Moei, de gelden te 
 ontfangen, quitantie te passeeren, is ’t nood, tot praestatie van voorz. erfportie in rechten  
 te ageeren, voorts hierin zo te handelen en zich te gedragen, als Comparante zelfs 
 praesent, zoude kunnen of vermoogen te doen: alles met magt van substitutie en 
 surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden tot het doen van behoorlijke rekening bewijs en reliqua.  Actum 
 Harderwijck d. 17 April 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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 Voor Schimmelpenninck en van Vlierden Provisioneele Volksvertegenwoodigers, loofden en wier.. 
 ..den Borgen, als voorvanks recht is Hermanus van Kleef en Barent Smink, voor ’t erf en 
 sterfhuis van wijle Jacobje Roelofs Weduwe Aart Corneliszen Kooning, des beloofden Jan 
 Winckels als in huwelijk hebbende Fennetje Kooning, Cornelis Kooning, Petrus Kooning, 
 Roelof Kooning, Jan Kooning en Rijndert Kooning, Kinderen en Erfgenaamen van voorz: 
 haar Moeder de Weduwe Aart Corneliszen Kooning hun voornoemde Borgen te vrijen en 
 te guarandeeren als recht is.  Actum Harderwijck d. 17 April 1795. “T  eerste jaar der 
 Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Aaltje Drost, Weduwe van Goose Frederiks, Dochter van Gerrit Lubbert Drost en Janna 
 Eekmans in der tijd Ehelieden, zijnde de Comparante eene mede Erfgenaam van wijlen 
 Cornelis van den Bergh, gewoond hebbende te Amsterdam, in de Scheepjes Dwarsstraat 
 en aldaar onlangs overleeden -- dewelke verklaarde te constitueeren en machtig te maa.. 
 /\ moet zijn  Aart (dit is op ..ken haar Neef /\ Adolf Drost, woonende te Amsterdam, om van de Executeurs van het 
verzoek van Comparante testament van voorñ: Cornelis van den Bergh, of van die geene, die de directie in  
alzo veranderd) zijn boedel en sterfhuis mogten hebben, te vorderen staat en inventaris van den boedel 
 en nalaatenschap van evengemelde Cornelis van den Bergh, midsgaders reekening en 
 verandwoording van het bewind en de directie door hun over dezelve gehad en gehouden, 
 de voorschreve inventaris en reekening optenemen en wel bevindende te approbeeren 
 anderzints te debatteeren en te doen redresseeren, voorts om met de verdere Erfgenaamen 
 de zuivere boedel en nalaatenschap van voorñ: Cornelis van den Bergh van den 
 gemelde Executeuren of die geenem die daarin de directie hebben, overtenemen en 
 onderling te scheiden en te verdeelen, en daartoe de vereist wordende actens van 
 quitantie, decharge en scheiding te passeeren, haar Comparantes aandeel te ontfan.. 
 ..gen en daar voor te quiteeren, wijders om te moogen accordeeren, transigeeren of compro.. 
 ..mitteeren, en desweegens de noodige actens te passeeren, des noods tegen een ige.. 
 ..lijk in Rechten te ageeren, vonnissen te verzoeken, de voordeelige tot den uiteinde 
 toe ter executie te leggen, en van de nadeelige des geraaden vindende te appel.. 
 ..leeren of reformeeren, arresten te doen, die te doen vervolgen, of weder te ontslaan, 
 geasnaegneerde, genamptiseerde of bij executie geprovenieerde penningen te 
 lichten en te ontfangen, en daarvoor, en waartoe het verder mogt worden ver.. 
 ..eischt cautie te stellen, en de borgen weder indemniteit te beloven, domicilium 
 te kiezen, en voorts ter zaake gemeld, alles meer te verrigten wat nodig zal weezen 
 en de Comparante praesent zijnde zelf zoude moogen doen, met magt van sub.. 
 ..stitutie en met belofte van approbatie onder verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 20 April 1795 T’ eerste jaar der Bataafsche vrij.. 
 ..heid. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en van Luijk provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Jan 
 Helmigsen en Aaltje Peters Huisvrouw van Cornelis Helmigsen bij absentie van haaren Eheman 
 des noods geadsisteerd door voorz: Comparant, welke verklaarden te constitueeren en machtig te ma.. 
 ..ken zulx doende kragt dezes Jan Gelderman, woonagtig alhier om zodaanige erfenisse als door 
 doode van Teunis Aartsen Foppen en Petertje Cornelissen in der tijd Ehelieden voor hun aandeel 
 gedevolveerd is op Comparanten, te vorderen, de gelden te ontfangen, de gereede goederen te 
 verdeelen, de ongereede te verkoopen en te transporteeren, quitantien te passeeren, in Rechten te 
 ageeren, de ergaan sententien, zijn zij voordeelig ter executie te leggen, van de nadeelige te 
 appelleeren, voorts alles te doen en te verrigten wat Comparanten zelfs zouden kunnen of mogen 
 en moeten doen, alles met magt van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde verpligt tot het doen van behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwick d. 22 April 1795.  T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Heijdendaal en Schimmelpenninck Provisioneele Volksvertegenwoordigers loofden en wierden 
 borgen als voorvanks regt is Gerrit van Nijendaal en Evert Zendbergen voor ’t erf en sterfhuis 
 van wijlen Jan Vosselman, dies beloofde Johanna Buitenhuis Weduwe Hermannus Schut 
 als geinstitueerde Erfgenaame van voorz: Jan Vosseman haar borgen voorñ: te vrijen en te 
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 guarandeeren als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 24 April 1795. ’t eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden de Juffrouwen 
 B:G: van Holthe en A:A: van Holthe, zo voor zig, als voor Vrouwe N:G:G: van Klooster 
 Weduwe van Holthe, Vrouwe van Rheebrugge in de Landschap Drenthe en aldaar woon.. 
 ..achtig, zo voor zig als in qualiteit van Boedelhoudster haarer Kinderens boedel vermo.. 
 ..gens volmagt  ad luna actum gepasseerd voor J: van Riemsdijk Scholtus over Havelten 
 d.d. 5 April 1795, dewelke verklaarden te hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedee.. 
 ..ren en te transporteeren aan den Burger H: van Daalen en Elisabeth Wenink Ehelieden 
 een huis en erve staande in de Donkerstraat, naast het huis van Jan Hugen ter eenre 
 en de Susterenstraat ter andere zijde, doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers 
 f 10-1-4 straatgeld f 3:-15, en voords met alle zijne lusten en lasten, ab en dependen.. 
 ..tien geene uitgezonderd, en zulks voor een somma van Vierduijzend en een honderd Guldens 
 vrijgeld, welke penningen door Koper en Kopersche op interesse zullen gehouden worden en 
 daarvoor door hun worden gepasseert twee obligatien ten behoeve van Comparanten 
 en de Vrouwe Weduwe van Holthe voorz:, onder speciaal verband van dit bovengemelde  
 huis: belovende zij Comparanten ’t zelve te zullen wachten en waaren kommervrij en 
 alle voorpligt, de verponding tot over den jaare 1793 incluis, ’t straatgeld tot 1 Mai 1794 
 aftedoen, als mede het haardstedegeld tot ultimo Juni 1795, als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 April 1795 T’eerste jaar der Battaafsche vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor Smissaert en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden H: van Daalen en 
van bezwaar Rub. de Broederen Elisabeth Wenink Ehel: welke bekenden wel en deugdig schuldig te weezen aan en ten behoeve 
fol.148Verso en Rub.Donkerstraat van de juffrouwen B:G: van Holthe en A:A: van Holthe en haare erven een somma van twee 
fol. 18Verso duijzend zevenhonderd Guldens wegens een gedeelte der kooppenningen van een zeker huis staande 
 in de Donkerstraat tussen het huis van Jan Hugen en de Susterenstraat van voorz: Juffrouwen 
 en de Vrouwe Weduwe van Holthe gebooren van de Klooster aangekogt, aannemende dezelve jaarlijks 
 te verrenten met vier guldens voor ieder honderd, waarvan het eerste zal verscheenen zijn heden 
 over een jaar en zulx tot de volkome aflossing toe, waarvan de opzage aan een van beide zijden 
 drie maanden voor de vervaltijd zal mogen en moeten geschieden, verbindende tot securiteit 
 dezer penningen en interesten haar Comparantes huis staande op de Broederen tussen het huis 
 van wijlen Rijer den Grooten en dat van de Erfgenaamen van van Raalten, alsmede bovenstaan.. 
 ..de huis in de Donkerstraat voorñ. dezelve stellende tot speciale onderpanden, om daar aan 
 alle schaden te kunnen verhaalen, renuncieerende van alle exceptien, onder verband en Sub.. 
 ..missie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 April 1795 ’T  eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Hendrik van 
 Laar en Petronella van Aken Ehelieden, welke verklaarden in eene vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten behoeve 
 van Hendrik Cirkel en Lamberta van Aken Ehel:, een huis staande in de Wolweverstraat 
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 tussen het huis van Koperen ter eenre en van Jan Berent Pelle ter andere zijde, met zijn lusten 
 en lasten, regt en geregtigheeden, doende in ordinaris verponding zonder stadstuivers in twee 
 posten een ad f 4-1-12, en een ad f 1-13-2 samen f 5-14-14 en aan straatgeld f 2-10 
 en zulx voor een somma van tweeduijzend Guldens vrijgeld waarvan Comparanten bekennen voldaan 
 te weezen beloovende ’t voorz: huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding tot over den jaare 1793 straatgeld tot Mai 1795 en haardstedegeld tot 1 Juli 
 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck 6e Mai 1795 T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Hendrik Cirkel 
 en Lamberta van Aken Ehel:, welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt en overzulx kragt dezes te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van J: 
 van Kasteel en Cornelia van Kasteel Ehel: een huis en erve staande binnen deze Stad in 
 de Wolleweverstraat tussen de huizen van verkooperen ter eenre en van Mr. S:G: Wijnstok  
 ter andere zijde, doende in ordinaris verponding zonder stads stuivers f 4:-5 straatgeld 
  f 1:-10, verders met zijn lusten en lasten rechten, servituten, ab en dependentien, geene 
 uitgezonderd, zo en als tegenwoordig door koperen bewoond word en zulks voor een somma 
 van Vijftien honderd Guldens vrijgeld, waarvan Comparanten bekennen voldaan te weezen 
 beloovende hetzelve te wagten en te waaren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 over den jaare 1793 haardstedegeld tot 1 Juli 1795, straatgeld tot 1 Mai 1795 afte.. 
 ..doen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d.6 Mai 1795 T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
van bezwaar Rubrica Wulle.. Hendrik Cirkel junior en Lamberta van Aken Ehel: welke bekenden wel en deugdig schuldig 
..weverstraat fol. 235 te weezen aan Andries van der Veen en zijne Erven de somma van Eenduijzend Caroli 
 Guldens ad 20 stuivers het stuk daarvan zij belooven jaarlijks op den 1e November te 
 zullen betaalen een interest van vier guldens per cent, waarvan het eerste jaar zal ver.. 
 ..scheenen zijn primo November een duizend zeven honderd vijf en negentig en zo vervolgens 
 tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids aan een 
 van beide zijden drie maanden voor de verschijndag opgezegd werden, en dan in goed gangbaar 
 zilver geld moet gerestitueerd worden. 

 Tot securiteit van welk capitaal en rente en onverhooptelijk aantewendene kosten de 
 Comparanten verbinden haar persoonen en goederen, en tot meerder securiteit tot een speciaal 
 onderpand haar huis en erve, staande en geleegen binnen deze Stad in de Wolleweverstraat 
 tussen de huizen van J: van Kasteel ter eenre en dat van J:B: Pelle ter andere zijde 
 ten einde om daaraan alle hinder en schade te kunnen verhaalen, met Submissie als na 
 rechten en met renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d. 6 Mai 1795  T’eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Andries van der 
 Veen, welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes 
 te cedeeren en te transporteeren aan en ten behoeve van Hendrik van Laar en Petronella van 
 Aken Ehelieden een huis en erve staande binnen deze Stad in de Bruggestraat naast het huis 
 van Jan Mali ter eenre en Jacob de Meester ter andere zijde doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstuivers f 16-11-8 straatgeld f 2:-10, voords met alle deszelfs lusten en lasten 
 ab en dependentien geene uitgezonderd, en zulks voor een somma van Zesduijzend Guldens 
 vrijgeld, van welke koopspenningen Comparant bekend ontfangen te hebben Tweeduijzend 
 Guldens, zullende de resteerende Vierduijzend Guldens door kooperen op interest worden gehouden 
 onder speciaal verband van ’t voorz: huis, beloovende het voorschreeve perceel te wagten en te 
 waaren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1793, straatgeld tot 1 Mai 1795 
 en ’t haardstedegeld tot Ult: Juni 1795 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
  Actum Harderwijck d: 6 Mai 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Smissaert en Heijblom Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Gerrit Coopsen 
 dewelke verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueeren en magtig te maaken 
 doende zulks kragt dezes, C: de Kerstein en J: Buskamp woonenden te Amsterdam, te samen, en 
 een ieder in ’t bijzonder, ten einde om namens den Comparant, uit den boedel en nalaatenschap 
 van wijlen Harmina Muller gewoond hebbende te Apeldoorn, en aldaar overleeden, te ontfangen 
 zijn gerechte erfportie in zodaane penningen als noch onder de Burgers Bosch en Verrijn te 



404 
 

ORAH-156  1795 fol.202 
 
 Amsterdam zijn berustende en waarvan door haar een obligatie aan wijlen Hermina Muller is 
 afgegeven, in alles des Comparants persoon te representeren, penningen te ontfangen, en daarvoor 
 te quiteeren, de onwilligen Debiteuren tot betaaling met midelen rechtens te constringeeren, daar.. 
 ..toe alle termijnen rechtens waarteneemen, en wijders in alles te doen en laaten geschieden, hetgeen 
 de Comparant zelve present zijnde zoude kunnen of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, mids de Geconstitueerdens van hunne verrigtingen behoorlijke rekening 
 en bewijs doende, onder verband en Submissie als na rechten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum Harderwijck d: 13e Mai 1795  T”eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 Voor 

Geregistreerd ten prothocolle    Heijdendaal en van Voorst provisioneele Volksvertegenwoordigers en als Overweesmeesteren compareerde 
bezwaar over de Stad Rub. Cornelia Sandik Weduwe Cornelis Wendelboer, en verklaarde bij deze aan haar Kind Cornelis Wendelboer 
de Broederen fol.149Verso en bij haar voornoemde Man in echt verwekt, ofschoon haar Man weinig of niets heeft nagelaaten, 
prothocol over ’t Scheependom uit een zuivere affectie ter fine van afdoening voor ’s Vaders versterf te bewijzen een somma van 
Rub. Hov. voor de Lutteke zevenhonderd Guldens, dewelke zij aanneemt het Kind te zullen voldoen als het zijn meerderjaarig.. 
poort Rub. 52 ..heid zal hebben bereikt, beloovende daarenboven hetzelve te zullen alimenteeren en onderhouden in 
 kost en drank, kleeding en reeding, daarvoor verbindende haar persoon en goederen in specie de 
 zodaanige dewelke haar bij acte van magescheid met Jannetje Sandik den eersten Mai 1795 over 
 den boedel en nalatenschap van Peter Pater opgerigt, zijn toebedeeld, ten effecte als na rechten, waar.. 
 ..tegens dan dezelve alle des overleedens goederen, schoon weinig of niets, zal behouden. Hier waaren 
 aan, over en mede te vreeden Evert Verhoef en Evert Sandbergen, als aangestelde Voogden over gemelde 
 minderjaarig Kind, die present zijnde hebben verklaart en noodige opening van den staat des boedels 
 ontfangen en geinformeert te zijn. 
 Aldus geapprobeerd en getekend binnen Harderwijck d. 15 Mai 1795. T’eerste jaar der Bataafsche 
                vrijheid. 
 
 
 Voor Heijblom en Huisman Provisionele Volksvertegenwoordigers loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks regt is, Berend Smink en Peter Brand Smink voor ’t erf en sterfhuis van Hendrikje 
 Cornelissen Weduwe Arend Willemsen, des beloofden Cornelis Arendsen, Willem Arendsen, Gerrit.. 
 ..je Arendsen en Marietje Arendsen, als Kinderen en Erfgenamen van voorz. Hendrikje Cornelissen 
 haar voorzeide Borgen te vrijen en guarandeeren als recht is. 
    Actum Harderwijck d. 23e Mai 1795 T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Repraesentanten der Stad Harderwijck Juffrouw 
 Magdalena Andrichon, thans woonagtig alhier, haar verstand en uitspraak volkomen magtig, 
 dewelke verklaarde in forma van testament, legaat, codicil of zo als zulx het best kan be.. 
 ..staan, met eerbiedige uitsluiting van alle wees of mombercameren tot haaren eenigen en 
 universeelen Erfgenaam te institueeren kragt dezes, de Heer Jan Andrichon, woonagtig te 
 Amsterdam, om bij haar overlijden haar geheelen nalaatenschap, gereeden, actien en crediten 
 niets ter waereld uitgezonderd, te erven, hebben en behouden eeuwiglijk en erfelijk, met uit.. 
 ..sluiting van alle anderen, en stellende tot Executeur van haaren natelaatene goederen 
 voorts den Burger Dirk Bruijn, gepensioneerd Luitenant ten dienste dezer Landen 
 qualificeerende met volkoome magt, om den overleedene een ordentelijke begrafenisse aan 
 te laaten doen, en vervolgens den geheelen boedel tot liquiditeit te brengen, en als dan 
 ’t overige aan den voorñ; Heer Jan Andrichon over te geeven, na dat dezelve allen zijn 
 verkogt, begeerende dat deeze ’t zijner tijd zal hebben het uiterste effect met cassatie 
 van allen contraire dispositien. T’oirkonde hebben wij deze getekent en gezegeld. Actum 
 Harderwijck d. 22 Mai 1795.  was nevens twee cachetten beide in zwart lak gedrukt 
 getekent  G: van Voorst.  F:A: van Vlierden  onderstond geregistreerd in ’t Recognitie 
 boek der Stad Harderwijck d. 22 Mai 1795 T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid. was getekent 
 J:J: Elsevier. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Abraham 
 van Daverveld en verklaarde in de beste forme rechtens te constitueeren en magtig te maaken Jan 
 Daniel van Mommen Makelaar tot Amsteldam, ten einde om namens Comparant bij Commissa.. 
 ..rissen van de desolaate boedels kamer aldaar te ontfangen, al het geene wegens de desolate boedel 
 van Swend Hendrik Alberg aan Comparant uit hoofde zijner praetensie op verschuldigde huurpenningen 
 van des Comparants huis in de Buiten Banthammerstraat en door gemelde Swend Hendrik Alberg 
 in huur is bewoond geweest, is goedgedaan en geadjudiceert, daar voor te quiteeren, in het ge.. 
 ..neraal des Comparants interesse waarteneemen en weijders observatis observandis te doen en 
 laaten geschieden, hetgeen Comparant zelfs praesent zijnde zoude kunnen doen, met recht 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, alles onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 25 Mai 1795  T’eerste jaar der Bataafsche  vrijheid. 
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 Voor Schimmelpenninck en Steenwinkel Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Gijs.. 
 ..bertje Cobussen Weduwe Hendrik ter Maat, woonagtig te Putten, welke bekende in eene vaste en 
 steedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te cedeeren en te transporteeren aan en 
 ten behoeve van Abraham van Heumen en zijnde Erven twee huisjes staande op den Broederen 
 naast de schuur van Betje Timmers ter eenre en het zogenaamde Choor ter andere zijde doende 
 in ordinaris verpondinge zonder stads stuivers f 1-1-4, straatgeld f 1:-:- voords met alle 
 deszelfs lusten en lasten ab en dependentien geene uitgezonderd, en dit voor eene somma van 
 Agthonderd vijf en twintig Guldens vrijgeld, waarvan Comparante bekende voldaan te weezen, 

 beloovende overzulx het voorz: perceel te wagten en te waaren kommervrij, en alle voorpligt, de 
 verponding over ordinaris 1793, straatgeld tot 1 Maij 1795 en haardstedegeld tot ult. Juni 
 1795 aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 29e Maij 1795  T’ eerste jar der Bataafsche vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten Prothocolle Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Hendrik 
van bezwaar Rubr. Brugge.. van Laar en Petronella van Aken Ehel: en bekenden wel en deugdig schuldig te zijn aan Andries 
straat fol. 104 verso van der Veen en zijne Erfgenaamen de somma van Vierduijzend Caroli Guldens ad 30 stuiv. het 
 stuk, spruitende uit onbetaalde kooppenningen van een huis door Comparanten van hem gekogt 
 aannemende dezelve jaarlijx te zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ieder hon.. 
 ..dert waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn primo November 1795, en zo vervolgens 
 tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen en moogen geschieden mids ’t van 
 een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente, en onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparan.. 
 ..ten hebben verbonden, en verbinden mids deeze hunne persoonen en goederen, en tot een 
 speciaal onderpand ’t bovergemelde huis, staende binnen deze Stad in de Bruggestraat 
 naast het huis van Jan Mali ter eenre en dat van Jacob Stevensen ter andere zijde,ten 
 einde om daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen met Submissie als na Rechten 
 en met renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 30 Mai 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Vrouwe 
 H:W: de Bruin Weduwe J: Valckenier, als Moeder en Voogdesse van haare onmondige Kinderen 
 en als procuratie hebbende M:A: Snoeck als in huwelijk hebbende Vrouwe M:J: Valckenier 
 comparantes Dochter d.d. 15 Januari 1793 te Groningen gepasseerd als mede van Juff. Bernh. 
 Aleida Valckenier meerderjaarig en ongehuwd mede Comparantes Dochter, vermogens volmagt 
 d.d.16 feb: 1793 voor den Stadhouder van ’t Landdrostamt van Zutphen gepasseerd, en noch de 
 rato caveerende voor Juff; Brit Valckenier mede meerderjaarig en ongehuwd en Comparantes 
 Dochter, noch als volmagt hebbende van Vrouwe M:J: Valckenier Weduwe de Rechteren  van 
 Hemert, d.d. 15 feb. 1793 voor Richter en Schepenen der Stad Zutphen gepasseerd: en Mr. 
  J:J: Elsevier Secretaris dezer Stad, als in huwelijk hebbende Vrouwe J:P: Martinius, en 
 verklaarden te constitueeren en machtig te maaken zulx doende kragt deezes Mr. B:J: Hoff 
 oud Raadsecretaris der Stad Arnhem en J:H: Rochet beide Executeuren in den boedel en 
 nalaatenschap van wijle Vrouwe Antonia Valckenier Weduwe B: Fabritius, om voor zoverre 
 aangaat de erfportien in voorñ: boedel van Comparanten respective, noopens zeker gereezen 
 difficulteiten, spruitende uit eenige praetensien geformeert door F:A: Fabritius mede geinstituerde 
 Erfgenaam , wegens gedaane reparatien aan een zeker huis in Amsterdam, toebehoort hebbende 
 voor de eene helft aan de overleedene Antonia Valckenier Weduwe Fabritius, en voor de andere 
 aan voorz: F:A: Fabritius, en daartegen geformeerde praetensie van den boedel op den straks 
 genoemden F:A: Fabritius, wegens verschuldigde huurpenningen van vorengen: huis, met 
 denzelven een minnelijke accord aantegaan en hiertoe de benoodigde arrangementen te maaken 
 hetzelve te ondertekenen, acte daarvan te passeeren, wijders hierin alles te doen en te handelen, 
 als de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen of vermoogen te doen, alles met magt 
 van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijven de Ge.. 
 ..constitueerdens verpligt en gehouden tot behoorlijke rekening en verandwoordinge. 
    Actum Harderwijck d. 2e Juni 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche 
                                                             vrijheid. 
 
 
 Voor Smissaert en Schimmelpenninck Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
 H:R: Streck en Vrouwe A:H:S: de Meester Ehelieden, en verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te cedeeren en transporteeren 
 aan Evert Duvergé en Evertje Romein Ehel: en haare Erven, haar hof met een huisjen 
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 daarin, gelegen buiten deeze Stad, aan het erve en moolen van Koperen ter eenre, en het steegje ter 
 andere zijde, en zulx voor een somma van Agthonderd Vijfentwintig Guldens, beloovende Comparanten 
 overzulx voorz: perceel te wachten en waaren kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen 
 in specie de verponding ( doende in zes bijzondere posten te samenf 2-8-8 ) over den jaare 
 1793 incluis daarvan te zuiveren, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Hardferwijck d. 6e Juni 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en van Voorst Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Juff: Elisabeth Schellwald, woonagtig alhier, en verklaarde te hebben verkogt en overzulx kragt 
 deezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten behoeve van 
 Willem Burski woonende te Amsterdam 
 Een dertigjaarige rente ten laste van Holland en Westfries.. 
 ..land, comptoire ’s Hage staande ten name van Mr.Johannes 
 Brouwer in dato 1 Decemb: 1788 fol. 79 N4 Nº.4 no rec  41 geaggr: 
 1 Novemb. 1790 N. 662 Reg. fol. 37 groot in capitaal ----------------------------- f 1000-:-: 
 Een dito als boven ten naame Mr. Johannes Brouwer 
 d.d.1 Decemb. 1788 fol. 79 Nº.5 Nº. rec 41 geaggreerd 1 Novemb. 
 1790 Nº. 663 Reg. fol. 37 groot  --------------------------------------------------------- f 1000-:-: 
 Een in alles als voren fol. 79 Nº. rec 41 Nº. 664 reg. 
 fol. 37 groot  ----------------------------------------------------------------------------------  f 1000-:-: 
 
 van welke kooppenningnen zij Comparante bekende voldaan te weezen, beloovende de 
 voorz: effecten te wachten en te waaren, en de Kopers het rustig genot van de zelve 
 te laaten genieten, verklaarende op dezelve geen het minste regt meer te hebben, en 
 alzo van voorz: effecten te zijn onteigend en ontgoedet, alles onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 28 Juni 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en Huijsman  Provisioneele Volksvertegenwoordigers  loofden 
 en wierden Burgen als voorvanks recht is Berend Gijsbertzen en David Koentzen 
 Smit, voor ’t erf en sterfhuis van Dirkje Davids Weduwe van Antoni van Asselt, 
 des beloofden David van Asselt, Judi Maria van Asselt, Martinus van Asselt en 
 Casper de Lange als in huwelijk hebbende Hendrina van Asselt, als Kinderen en 
 algeheele Erfgenaamen van voorz: Dirkje Davids, Weduwe van Asselt, hunne voorñ. 
 Borgen te zullen vrijen en te guarandeeren als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 29 Juni 1795  T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Smissaert en Schimmelpenninck Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
  J:H: Priester en Hendrik van Wenum, als Executeurs in den boedel en nalaatenschap van 
 Hendrik van der Horst en Jacomina Fok Ehelieden, R: van Beest, Weduwe F: van Voorst 
 en Jacob Meijer Cohen, voorts Franciscus Martinius en Eijbertus  Apeldoorn, ter eenre 
 en Andreas Apeldoorn ter andere zijde, welke verklaarden, met den anderen overeengeko.. 
 ..men en verdragen te zijn, dat voorñ. vijf eerste Comparanten, als op de gereede en ongereede 
 goederen van den laasten Comparant Andreas Apeldoorn hebben gepijnd, breeder bij de 
 respective acten van peindinge vermeld, quo relatio, ter voorkooming van zwaare on.. 
 ..kosten, welke zouden kunnen loopen, bij aldien aan bepijnde goederen aankeering en 
 executie verzogd wierd, zijn overeengekomen, dat Andreas Apeldoorn zijne bepijnde goederen 
 bij wijze van vrijwillige verkooping, in de veiling zal brengen, mids zulks geschiede bin.. 
 ..nen drie weeken na tekening deezes en dat uit de penningen zullen betaald worden 
 de gevestigde Crediteuren, als mede de eerste Comparanten, als pandeijsscheren wegens 
 hunne praetensien, met de kosten daarop gevallen, een ieder na order van zijne gedaane peijn.. 
 ..ding: onder expres beding, dat de voorschr: peijndingen hierdoor zullen onverkort blijven, ten 
 effecte, dat in cas de goederen niet mogten verkogt worden, den pandeisscheren zal vrijstaan 
 om hunne pijndingen, ten allen tijde te vervolgen, tot de executie incluis, en zal ’t gehouden 
 worden, als of deze niet gepaseert waare geweest. 
 Actum Harderwijck d: 25st Juni 1795  T” eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
  
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Gerrit Bui.. 
 ..tenhuis en Johanna Engelina Maria Rauters Ehel. (: de laaste tutore marito :) en verklaarden 
 in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueeren en volkoomen magtig te maaken 
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 gelijk doen kragt deezes Reinier Reiniers en Zeger Buijtenhuis, tesamen of ieder afzonder.. 
 ..lijk, ten einde om alle haare zaaken, van wat aart of natuur die zijn moogen, binnen en 
 buiten deze Stad zo hebbende als toekomende, waarteneemen en speciaal, mede omtrent 
 alle zulke zaaken zo wegens ’t overlijden van wijle 2e Comparantes Oom Peter Heijligers 
 d. 23” Juni deezes jaars 1795 te Nijmeegen overleeden haar mogten komen te betreffen, en 
 wijders zo in ’t generaal, als in ’t bijzonder, en in alle voorkomende gevallen, alles te 
 doen en te verrigten ’t geen zij Comparanten beide zelfs in persoon of persoonen praesent 
 waaren, zouden kunnen en moogen doen, met magt van substitutie, belofte van rati.. 
 ..habitie en ’t geen verders in rechten mogt worden vereist, mids de Geconstitueerden ge.. 
 ..houden zijn van hunne verrichtingen te doen behoorlijk bewijs, en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 4 Juli 1795.  T  eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en Steenwinkel provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
 Mr. J:J: Elsevier Secretaris dezer Stad en Vrouwe J:P: Martinius Ehel: tut. mar. en verklaarden mids 
 deze te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt deezes Mr. B:J: Hoff oud Raadsecretaris 
 der Stad Arnhem, woonagtig aldaar en Executeur van den testamente van wijle Vrouwe Antonia Valcke.. 
 ..nier in leeven Weduwe B: Fabritius, om namens Comparanten te ontfangen zodaanige erfportie als dezelve 
 kragt mutueele testamentaire dispositie van wijlen voorñ: B: Fabritius en Antonia Valckenier, in 
 derzelver nalatenschap is competeerende, daarvoor de quiteren, en met de overige mede Erfgenaamen 
 tot schifting en scheiding des voorñ: boedels te procederen, voort hierinne alles te doen en te ver.. 
 ..rigten wat Comparanten zelfs praesent zijnde, zouden kunnen of vermogen te doen, alles met 
 magt van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Gecon.. 
 .. stitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoordinge. 
 Actum Harderwijck d. 5 Juli 1795.  T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Dirk 
 Jensen woonagtig in Hierden, welke verklaarde te constitueeren en magtig te maaken zulks 
 doende kragt deezes den Burger H: van Hoeclum, om deszelfs Comparants zaaken, alhier, waar.. 
 ..tenemen, in en buiten rechten, en in specie alle zodaanige procedures te entameeren, ter 
 verkrijging van eene zekere erfportie welke Comparant zoude moogen competeeren, in de goe.. 
 ..deren en nalaatenschap van wijlen Hendrikje Hendriks, in huwelijk gehad hebbende wijlen 
 Rijer den Grooten, en denzelve te vervolgen tot de finaale afdoening van zaaken toe, sententie 
 te vraagen, van de onvoordeelige te appelleeren, en de voordeeligen ter executie 
 te doen leggen, te transigeeren, en in een woord alles te doen wat Comparant tegen.. 
 ,,woordig zijnde, zoude kunnen of vermoogen te doen; alles met magt van substitutie en 
 surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit; des blijft de Geconstitueerde gehouden 
 tot het doen van behoorlijke verandwoordinge. 
 Actum Harderwijck d: 8 Julij 1795 T’ eeste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Smissaert en Steenwinkel provisionele Volksvertegenwoordigers compareerde Franciscus 
 Martinius, zo voor zich, en als generaale Volmagtiger van Do. Bernardus Martinius 
 praedicant te St. Maarten, luid acte van volmagt de dato 2 Jini 1779 voor den Scholis 
 en Geregtslieden des Amts Barneveld gepasseerd, en de clausule van substitutie, daarinne 
 vermeld, welke verklaade te constitueeren, en magtig te maaken, zulx doende kragt deezes 
 Dr. F:H:C: Hoff woonagtig te Arnhem, om in deszelfs naam te approbeeren, de rekening 
 en verandwoordinge door de Executeuren in den boedel en nalaatenschap van wijle Juff. An.. 
 ..tonia Valckenier Weduwe en Erfgenaame van Do. Bernardus Fabritius gedaan, het magen.. 
 ..scheid in conformité van de daartoe reeds gemaakte schikkingen tussen de respective erf.. 
 ..genaamen, en gedaane uitreikingen, aan de Geinteresserden door de Executeuren gefourneerd 
 namens Comparant zo voor zich, als in qualiteit, als boven te ondertekenen, voort hieromtrent 
 alles te verrigten, wat de Comparant zelf praesent zijn de, zoude kunnen en moeten doen; 
 alles met magt van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden, tot het doen van behoorlijk bewijs en verandwoording. 
 Actum Harderwijck d: 20e Julij 1795. T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid.  
 
 
 Voor Smissaert en Steemwinkel provisionele Volksvertegenwoordigers loofden en wierden 
 borgen als voorvanks recht is Geurt Reuijersen en Geurt Aaltzen voor ’t erf en sterfhuis 
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 van Lubbertje Franken Weduwe Wouter Evertzen; des beloofden Gerritje Wouters Weduwe 
 Rikert Reijersen, Willem Wouters, Wijmtje Wouters Huisvrouw van Jan Jansen, tut. mar. 
 en Aaltje Wouters Huisvrouw van Jacob Beertzen, tut. mar. als Kinderen en algeheele 
 Erfgenaamen van de voorgez: Lubbertje Franken Weduwe Wouter Evertzen hunne voorsch. 
 borgen te vrijen en te guarandeeren als recht is. 
 Actum Harderwijck d: 20e Julij 1795  T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken provisioneele Volksvertegenwoordigers, loofde en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Gerrit Nijendaal en Gerrit Nagelhout voor ’t erf en sterfhuis van Metje 
 Tijmensen Weduwe Aert Lubbertzen, des beloofden de Kinderen van wijlen Annetje Tijmensen 
 de Kinderen van Gerritje Tijmensen, Tijmen Tijmensen Visch als Voogd van zijne Kinderen, en 
 Eibert Tijmensen mede als Voogd van zijne Kinderen, saamen algeheele Erfgenaamen van voorgez: 
 Metje Tijmensen Weduwe Aert Lubbertzen, hunne voorschreeve Borgen te vrijen en te guarand.. 
 ..deeren als recht is. 
 Actum Harderwijck  d: 21 Julij 1795.  T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Provisioneele Volksvertegenwoordigers de Stad 
 Harderwijck Frankje van Drienhuizen woonende binnen deze Stad: welke in overweging 
 van de zekerheid des doods, en de onzekere uure van dien, en niet willende van deze waereld 
 scheijden, zonder alvoorens van hare tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, verklaarde 
 vooraf te herroepen en te vernietigen alle voorige uiterste willens dispositien, door haar 
 gemaakt niet willende dat dezelve eenige de minste kragt of effect zullen sorteeren, 
 ende alzo nu geheel op nieuw disponeerende, verklaarde zij Testatrice, eerstelijk te 
 legateeren aan haaren eenigen Broeder Willem van Drienhuizen, woonende onder Maas.. 
 ..land de somme van tweehonderd guldens in contante penningen, waartoe, zo dezelve 
 na aftrek van andere noodzaakelijke uitgaaven, uit het gereede geld, en uit den verkoop 
 zo van huisraat als van gemaakt goud en zilver ( ’t welk tot haare nalaatenschap be.. 
 ..hoorende na haar dood zal gevonden  en ’t welk zover er in de volgende artikelen 
 niet nader omtrent gedisponeert word al te saamen na haar overlijden verkogt zal 
 moeten worden ) niet konde worden voldaan, zij begeerde, dat een of meer obligatien naar 
 goedvinden haarer natenoemene Executeurs verkogt zullen worden. 
 Ten tweeden verklaarde zij Testatrice te legateeren om mede aanstonds na haren dood te 
 worden uitgekeert al haar lijfstoebehooren van linnen en wollen en zijden hoe genaamt 
 voor de helft aan Frankje Giesbertzen dochter van Giesbert Barentzen te Harderwijck of 
 bij vooroverlijden aan haare moeder Dolffina van Loenen, Huisvrouw van Giesbert Barentzen 
 voornoemt. voor een vierde gedeelte aan Stijntje Drost en Truitje Drost insgelijks te 
 Harderwijck woonende, te saamen, doch zo dat bij vooroverlijden van eene van beide 
 dit vierde gedeelte alleen bij de langstleevende zal genooten worden, en eindelijk voor 
 het overige vierde deel aan Elisabeth Vermeer, Dochter van haar Testatrices overleeden 
 Oom Hendrik Vermeer te Haarlem, of bij vooroverlijden aan de andere legataressen in dit 
 artikel genoemt om door dezelven in gelijke deelen verdeelt en alzo genooten te worden. 
 Noch verder verklaarde zij Testatrice te legateeren om insgelijx aanstonds na haaren 
 dood te worden uitgekeert, al haar natelaaten huishoudelijk linnen en servet goed, zo 
 ongemaakte als gemaakte aan Giesbert Baarendzen en zijn Huisvrouw Dolffina van 
 Loenen woonende te Harderwijck en bij voorovelijden van een van beiden, aan de 
 langstleevende derzelven. 
 Noch verklaarde zij Testatrice in voegen voorschreeven te legateeren aan Johanna van 
 Walbergen Huisvrouw van Willem van Laar te Harderwijck twaalf nieuwe hembden 
 en een cabinet, of bij vooroverlijden aan de andere legatarissen in het tweede artikel 
 genoemt ( doch alsdan moet het cabinet worden verkogt met het andere huisraad, 
 en het geld, zo als in ‘’t eerste artikel gemeld, gebruikt worden. 
 Noch verklaarde zij Testatrice in voegen voorschreeven te legateeren aan Jannetje Loogen 
 en Gerbregt Loogen mede te Harderwijck woonenden te saamen twee ongereegene 
 zijde rokken, of bij vooroverlijden van een van beiden, aan de langstleevende derzelven 
 alleen. 
 En eindelijk aan haaren Broeder Willem van Drienhuizen een zilvere kom met een daar 
 bij behoorende lepel, en een zilvere medaille, de grootste, doch zo haaren Broeder 
 voor haar Testatrice kwam te overlijden mag dit niet worden verkogt, maar met noch 
 twee zilvere lepels en twee zilvere vorken aan de kinderen van Gierbert Barentzen 
 worden uitgekeert. 
 Noch verklaarde zij Testatrice te legateeren, om insgelijx aanstonds na haaren dood te worden 
 uitgekeert, een pakje waarop staat, aan de famille van de Heer Gerard Kastendijk, aan deszelfs 
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 famille te Dordregt. 
 Zijnde wijders de verklaarde uiterste wil en begeerte, van haar Testatrice, dat haar overige nalaa.. 
 ..tenschap, geheel en onverdeelt zal blijven, onder directie en administratie van haar natenoemene 
 Executeurs, welken de zuivere vrugten en revenuen daarvan ’s jaarlijx na aftrek van ’t geen hun 
 voor hunne moeite competeert, zullen verpligt zijn uittekeren, aan haaren Broeder Willem 
 van Drienhuizen voornoemt, tot den dag zijnes doods toe, en voords na zijnen dood ( het zij dan dat 
 genaamde haaren Broeder reeds voor haar Testatrice overleeden waare, ’t zij wanneer zijn sterf.. 
 ..dag voor mogte vallen )  aan deszelfs nagelaatene Weduwe, mede tot haaren dood, indien zij 
 naamenlijk niet hertrouwt, en anders tot haar hertrouwen toe. 
 Al verder verklaarde zij Testatrice, te willen en te begeeren, dat na de dood van gemelde 
 haaren Broeder en zijn Huisvrouw of na het hertrouwen der laastgenoemde als gezegt 
 is, noch de volgende legaaten uit hare nalaatenschap, geheel vrij van alle onkosten 
 door de administrateurs derzelve zullen worden uitgekeert naamenlijk 
 Aan Elisabeth Vermeer te Haarlem de somma van vierhonderd Guldens. 
 Aan Stijntje Drost en Truitje Drost te saamen of bij vooroverlijden van eene van beiden 
 ’t zij  voor haar Testatrice, ’t zij voor dat de uitkering dezer legaaten plaats kan hebben 
 aan de langstlevende derzelve alleen een honderd Guldens. 
 Aan den Heer Mr. Johannes Gerardus Luijken voorheen Fiscaal in s’ Hage, thans woo.. 
 ..nende te Amsterdam, of bij vooroverlijden in ’t zelfde onderschijden geval, als aanstonds 
 gemeld is, aan deszelfs Dochter Maria Albertina Luijken de somma van vijfhonderd 
 Guldens. 
 Aan den Praedicant Willem Cornelis Luijken te Harderwijck en deszelfs Zuster, thans 
 bij hem inwoonenden Johanna Sophia Luijken en Adriana Luijken, te saamen, en bij 
 vooroverlijden, mede zonder onderscheid wanneer dat voorvalle, van een of meer derzel.. 
 ..ve, aan de langstleevende hunner of eindelijk bij vooroverlijden, invoegen voorschreven 
 van hun allen, aan derzelver Nicht Maria Albertina Luijken de somma van een 
 duizend Guldens. 
 An Geertruij Snel Huisvrouw van Gerrit van Luijk de somma van een honderd 
 Guldens. 
 Aan Johanna van Welbergen, Huisvrouw van Willem van Laar of bij vooroverlijden 
 nochmaals in ’t zelve onderscheijden geval, aan gemelden haaren Man de somma 
 van tweehonderd Guldens. 
 Zijnde niettemin, ten opzigt dezer legaaten, de bijgevoegde expresse wil en begeerte 
 van haar Testatrice, voor eerst, wat dat aan Elisabeth Vermeer betreft, dat indien 
 dezelve, ofschoon haar Testatrice overleevende, egter voor den tijd, dat de uitkeering 
 van ’t legaat volgens bovengemaakte bepaalingen plaatst kan hebben, kwaame te 
 overlijden, hetzelve dan geheel ten profijte van haar Testatrices overige nalaatenschap 
 zal vervallen weezen zonder dat de Erfgenaamen van gemelde Elisabeth Vermeer, 
 op grond dat dezelve haar Testatrice overleeft hadde, daarop eenige aanspraak zul.. 
 ..len vermoogen te vormen. 
 En ten tweede wat de overige en volgende legaaten belangt, dat insgelijk een of meer 
 derzelve ten profijte van haar nalaatenschap, onderscheidentlijk zal, of zullen vevallen weezen 
 wanneer de bij hetzelve of dezelve onderscheidenlijk benoemde persoonen alle voor den 
 boven bepaalden tijd, waarop de uitkering eerst plaatze kan hebben dezer waereld mogten 
 overleeden zijn. 
 Wijders verklaarde zij Testatrice tot eenige en universeele Erfgenaamen van het overige haarer 
 nalaatenschap te institueeren het wettig Kind of wettige Kinderen van haaren Broeder 
 Willem van Drienhuizen indien dezelve door hem, thans noch kinderloos zijnde, vervolgens in 
 echte verwekt mogten worden, of bij vooroverlijden van zodaanig Kind, of van een of meer 
 der zodaanige Kinderen derzelver wettige descendenten bij repraesentatie.  --- Edog zodanig 
 Kind of Kinderen door haaren broeder niet verwekt wordenden of dezelven zonder wettige 
 descendenten natelaaten overleeden zijnden, voor den tijd, dat deze erfstelling effect sorteeren 
 kan, dan verklaarde zij te instrueeren ofte substitueeren tot haaren eenigen en universeelen 
 Erfgenaam Giesbert Barendzen Zoon van Barend Giesbertzen te Harderwijck, of bij voor.. 
 ..overlijden deszelfs wettig Kind of wettige Kinderen, en eidelijk bij verder vooroverlijden 
 noch van zodaanig Kind of van een of meer der zodaanige Kinderen, derzelver wettige 
 descendenten bij repraesentatie. 
 Voords verklaarde zij Testatrice te committeeren tot Executeuren van dit haar testament 
 redders van haaren boedel en nalaatenschap en administrateurs van dezelve geduurende den 
 tijd van het leeven van haaren Broeder en deszelfs Huisvrouw, of als boven gezegt is  
 tot het hertrouern der laasttgenoemde toe, gelijk mede tot Voogden over de minderjaarigen 
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 die in tijd en wijle in deeze haare nalaatenschap geinteresseerd zouden mogen bevonden worden 
 ( met eerbiedige doch expresse uitsluiting van alle weeskameren, gerichten, waar de minderjaari.. 
 ..gen mogten woonen of de goederen geleegen weezen) Gerrit van Luijk, en Barend Giesbertzen 
 beiden te Harderwijck, met de magt van adsumtie en surrogatie tot den uiteinde toe, en 
 voords, met alle zodaanige magt, als dezelven in hunne voorschreeve qualiteiten naar 
 rechten is competeerende. 
 Eindelijk verklaarde zij Testatrice aan zig te behouden de magt, om onder de hand of ander.. 
 ..zints zodaanige nadere dispositien, of bestellingen te maaken, als zij mogte goedvinden, het 
 geen van dezelve waarde zal moeten gehouden worden, of het in deeze geinsereert waare. 
 Al hetwelke haar Testatrices wel bedagte uiterste wille en begeerte zijnde, zo verklaarde 
 zij te willen, en te begeeren dat hetzelve na haar overlijden alzo zal worden naargekoomen 
 het zij als testament solemneel, codicil of zo als het anders best in rechten zal kunnen 
 bestaan. 
 Aldus getekent en gezegelt op den 21e Julij 1795 was nevens twee cachetten in zwart 
 lak gedrukt getekent  J: van Luijk  B: van Aken. (onderstond)  geregistreerd in ’t Re.. 
 ..cognitieboek der Stad Harderwijck den 21 Juli 1795  T’ eerste jar der Bataafsche 
 vrijheid.   (was geteekent  J:J: Elsevier.  
 
 
 Voor van Luijk en van Aken provisioneele Volksvertegenwoordigers loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks recht is, Willem van Laar en Hendrik Walters voor ’t erf en sterfhuis van Geer.. 
 ..truij van Drienhuizen, des beloofde Frankje vanDrienhuizen, eenige en algeheele Erfge.. 
 ..naame van voormelde Geertruij van Drienhuizen haare voorschreeve Borgen te vrijen en te 
 guarandeeren als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 21 Julij 1795. T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Heijblom provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Gerrit 
 Priester en Catriena Colvoort Ehel: ter eenre en Aaltje de Waard Wed: Gerrit Timmer ter 
 andere zijde, en verklaarden eerste Comparanten wettig en deugdig schuldig te zijn, aan tweede 
 Comparante, de somma van een honderd en tachtig Guldens, spruitende uit verkogte bakkers 
 gereedschappen ter betaaling en volkomen afdoening van welke schuld zij eerste Compa.. 
 ..ranten overgeeven transporteeren en cedeeren, zulx doende kragt dezes, eene vestenisse 
 groot tweehonderd Guldens, jaarlijk te verinteressen met 3 perct: staande in een huis en 
 erve, gelegen in de Gevangestraat, zo als hetzelve thans door Peter Priester bewoond word 
 mids zal de tweede Comparante verpligt zijn, aan eerstgemelde uittekeren de somma van 
 twintig Guldens, en daar en boven uitleveren behoorlijke quitantie ten genoegen van eerst.. 
 ..gemelde Comparanten. 
 Actum Harderwijck d. 22e Julij 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Smissaert en van Aken provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Jan 
 Helmigsen en Willempje Driesen Ehel:, dewelke bekennen in een vasten en stedigen erfkoop 
 op den 20ste Junij 1795, uit de hand te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren 
 en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Wouter Jansen 
 en zijn Erven, de halfscheid van een camp zaaijland met zijn houtgewasch, waarvan den Koper 
 de wederhalfscheid toebehoort, geleegen in Hierden in ’t Scheependom van Harderwijck, naast 
 het erf van de Jonkvrouwen van Westervelt ter eenre en Wouter Jansen voornoemd ter 
 andere zijde doende deze halfscheit een ords: jaarlijkse verpondinge van f 3-:-14 ende 
 zulks voor eene somma van negen honderd vijf en negentig Guldens vrijgeld, waarvan de 
 Comparanten en transportanten bekennen voldaan en betaald te zijn belovende de 
 bovengemelde halve camp te zullen wagten en wahren kommervrij, en de ords: verponding 
 over den jaare 1794 daarvan aftedoen, als erfkoops recht is, alles onder verband en Submissie 
 als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 25e  Julij 1795.  T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en Huisman provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Gijsbertje 
 Cobussen Weduwe Hendrik van der Maat ter eenre, en Teunis Beekman en Aaltje ter Maat 
 Ehel: ter andere zijde, en verklaarden ter vermijding van alle proceduures, welken ter oorzaak 
 van zekere verkogte huisjes, door de eerste Comparante aan Abraham van Heumen, tussen 
 dezelve en de Comparanten ter anderen zijde zouden kunnen ontstaan, in ’t minnelijke te 
 zijn overeengekoomen: 
 Dat de verkoop van de voorenstaande huisjes als in allen deele wettig zal worden geconsidereerd 
 geschied te weezen, zo dat de tweede Comparanten met afziening van alle zulke praetensien 
 als zijlieden op deeze huisjes hebben gemaakt, of als noch zouden kunnen maaken 
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 plegtiglijk belooven de eerste Comparante deswegen geene moeijelijkheeden of proceduures aante.. 
 ..doen, met ophef van zodaane geregtelijke aanzegging als ter hunner instantie aan Abraham van 
 Heumen gedaan is tot het niet betaalen der kooppenningen aan de eerst Comparante, welke 
 betaaling onverhinderd zal kunnen geschieden, alzo bij deze tegenwoordige acte de twee Com.. 
 ..paranten ter andere zijde van al hunlieder recht, op de voormelde huisjes, renuncieeren ten eeu.. 
 wigen dage. 
 Dat daarentegen de eerste Comparante zal zorgen dat tot schaevergoeding dieswegens aan de 
 Comparanten ter andere zijde volgens costume locaal worde getransporteerd zeker huisje in de 
 Vulderstraat, door de eerste Comparante van Willem Fijnvandraat aangekogt om hetzelve in vollen 
 eigendom te bezitten en te behouden. 
 En zal hiermede dit geschil voor afgedaan gehouden worden, en alle proceduures aan beide 
 kanten door deze minnelijke schikking getermineerd en ten einde gebragt zijn, alles  
 onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 31 Julij 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en van Vlierden provisioneele Volksvertegenwoordigers en in qualiteit van 
 Overweesmeesteren, compareerden Johanna Buijtenhuis Weduwe van Harmanus Schut 
 ter eenre en Gerrit Nijendal en Evert Sandbergen, als bij resolutie van den 22e dezer 
 aangestelde Momberen over de vier onmondige Kinderen van eerste Comparante bij haar 
 voorñ: Eheman in echt verwekt, ter ander zijde, en verklaarden, vermits eerste Comparante 
 zig staat te veranderzaaten, ter fine van afgoeding overeengekoomen te zijn, dat de eerste 
 Comparante den geheelen boedel zo gereede als ongereede goederen, actien en crediten, zal 
 hebben, behouden en bezitten, in vollen eigendom, gelijkde Voogden, na dat alvoorens 
 aan haar de noodige opening van den staat des boedels was gedaan, dezelve cedeeren 
 en overgeeven mids deze, waartegen de eerste Comparante aanneemt en beloofd haar 
 Kinderen te zullen alimenteeren en onderhouden, tot derzelver mondige dagen toe, en 
 alsdan ieder Kind uitkeeren, eene somma van driehonderd Guldens boven en behal.. 
 ..ven de kleederen en lijfsbehoor van der Kinderen Vader, die bij dezen aan de Voogden zijn 
 overgegeven, onder verband en Submissie als na rechten, en met renunciatie van 
 alle exceptien. 
 Hier waaren aan, over, en mede te vreeden de Voogden voornoemt. 
 Aldus geapprobeerd en getekent binnen Harderwijck d. 31 Julij 1795.  T’ eerste jaar 
 der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 de Burger Boon van Voorst tweede Lieutenant in de zesde halve Brigade der 
 Bataafsche Armée, en verklaarde te constitueeren en magtig te maaken, zulks 
 doende kragt dezes, den Burger J: van der Kloot, woonagtig in ’s Hage, om 
 in deszelfs naam en de ziele van Comparant afteleggen zodaanigen eed, als hij 
 Comparant, in voorschreeve qualiteit, aan den Lande verschuldigd is te doen, ter 
 plaatze alwaar zulks behoort, en voorts hieromtrent alles te doen en te verrigten 
 wat Comparant praesent zijnde in dezen zoude kunnen, moeten of behooren te doen 
 alles ten fine en effecte als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d: 3e Augusti 1795. T’ eerst jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
 Peter Hendriksen en Bartje Brands Ehelieden, en verklaarden in een vasten en ste.. 
 ..digen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in volle eigendom overtegeeven, aan en ten behoeve van Arend Hendriksen en 
 Bartje Wijnen Ehelieden een en een half math hooiland op de Oostermehen, leggende 
 tussen het land van Hendrik van Raalten ter eenre en dat van Gerrit Grooten ter 
 andere zijde, doende hetzelve in de ordinaris verpondinge zonder Stads stuivers 
 f 1-8-8, en zulks voor eene somme van Twee hionderd en tagtig Guldens vrijgeld 
 waarvan de Comparanten bekenden voldaan te weezen, belovende de voorschreeve 
 een en eenhalf math, te wagten en te waren kommervrij, en alle voorpligt, de ver.. 
 ..ponding over ordinaris 1793 aftedoen, als erfkoops recht is, alles onder verband en Sub.. 
 ..missie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 4e Augusti 1795.  T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Compareerde voor ons ondergeschreevene Provisioneele Volksvertegenwoordigers der Stad Harderwijck 
 Juff. Catharina Apeldoorn Weduwe Eijlert ziek van lichaam maar haar verstand en zinnen vol.. 
 ..koomen machtig, en verklaarde uit overtuiging van de zekerheid des doods en de onzekere 
 uure van dien, en niet willende van deze waereld scheiden, zonder vooraf over haar tijde.. 
 ..lijke goederen eene vereiste schikking gemaakt te hebben, over dezelve te disponeeren in ma.. 
 ..niere als volgt. 
 Eerstelijk  aanuleerende en te niete doende alle testamenten, codicillen of andere soorten 
 van dispositien, als voor dato deze door de Comparante mogten gemaakt zijn, voor zo verre 
 den inhoude dezes zijn contrarierenden, en alzo op nieuw testeerende verklaarde zij Testatrice 
 te legateeren aan haare Zuster Gerarda Apeldoorn, geb. Apeldoorn, haar huis staande in de 
 Bruggestraat alhier thans door Testatrice bewoont wordende, met dien verstande echter 
 dat het voorñ. haar Zuster niet zal vrijstaan het voorz: huis te verkoopen of te veraliene.. 
 ..ren in eenigerhande manieren. 
 En ingevalle voorñ. Gerarda Apeldoorn voor haar Testatrice mogt komen te overlijden, le.. 
 ..gateert Comparante hetzelve huis aan haaren Neef Dº. Richardus Apeldoorn Predicant 
 te Obdam. 
 Noch aan gemelde haar Zuster eene somme van Tweehonderd Guldens, benevens de gereg.. 
 ..te helfte van het linnen en wollen dat na doode van Testatrice in deszelfs boedel zal 
 gevonden worden, zullende de andere helfte bij Hanna Harveij Huisvrouw van Dº. Richardus 
 Apeldoorn voorñ. in vollen eigendom ontfangen en genooten worden. 
 Voords verklaarde zij Testatrice te legateeren aan Giesje Bakker woonagtig alhier, een 
 blaauwe zijde japon, en de chitze rok welke met een groene fransch linnen voering ge.. 
 voerd is benevens twee beste sondagse mutsen, zes nieuwe hembden, en een chitz 
 marrees jakje.  En eindelijk aan Juff. 
Margaritha Knoop mede alhier woonende een chitz gereege 
 rok.  Wijders in alle verdere door 
Testatrice natelaatene goederen zo roerenden als  onroeren.. 
 ..den, actien en crediten geene uitgezonderd, verklaarde zij Comparante te constitueeren 
 tot haaren universeelen en algeheelen Erfgenaam, Dº. Richardus Apeldoorn, Predicant 
 te Obdam, en zulks met volle recht en  titule van institutie. 
 Laastelijk reserveerde de Comparante aan zich de magt en faculteit om in vervolg van 
 tijd het zij bij gerigtelijke acte ’t zij bij een onderhands geschrift, of enkele ondertekening 
 schoon de inhoud door een ander geschreven waare, hierinne zodaanige veranderingen te 
 maaken nader te disponeeren, te legateeren of de legaten te herroepen, en het gemaak.. 
 te te vernietigen, als zij Testatrice zal goedvinden, willende dat al het zelve even 
 zo veel kragt hebbe en zo wel zal moeten worden naargekoomen, als of alles in deze 
 woordelijk beschreven en uitgedrukt stond. 
 Hetgeen voorschreeve staat verklaarde de Testatrice te zijn haare laaste en uiterste 
 wille begeerende dat de inhoud van dien zal worden agtervolgd en nageleeft, ’t zij 
 als testament codicil legaat donatie onder de levenden ofte ter zaake des doods 
 of zo als het best in rechten zal kunnen bestaan, verzoekende hierinne het uiterste 
 beneficie te moogen genieten.  T’ oirkonde hebben wij 
Provisioneele Volksvertegenwoordigers deze getekent en gezegeld 
 binnen Harderwijck d. 6 Augusti 1795   T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. was 
 nevens twee cachetten beide in rood lak gedrukt geteekent  Smissaert. A: Huisman 
 (onderstond)  geregistreerd in ’t Recognitie boek der Stad Harderwijck d. 7e Augusti 
 1795  T’eerste jaar der Bataafsche vrijheid  (was getekent)  J:J: Elsevier. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoodigers compareerde Anna 
 Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten voor zich en als Moeder en 
 legitime Voogdesse van haar eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria, bij wijlen haaren 
 voorñ: Man ehelijk werwekt, als tot het passeeren dezes geauthoriseerd ingevolge appointement 
 van de provisioneele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Maij 1795 bij ons vertoond en geleezen, 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Jacobus van Leeuwen, een huis 
 schuur en hof daar agter  staande voor deze Stad aan de houtkamp naast de hof van 
 Aris van Leeuwen doende jaarlijks in ordinaire verponding volgens quohier f 1-8-8 en 
 heerdstedegeld, voords met zijn lusten en lasten, recht en geregtigheden, en zulks voor 
 eene somma van drie honderd vier en twintig Guldens, daar van Comparante bij deze bekend 
 voldaan te zijn, beloovende voorz: perceel te zullen wagten en waaren kommervrij 
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 en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1793 ’t haardstede geld tot ultº. Juni 1794 
 daarvan aftedoen als erfkoops recht is onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7e Augusti 1795. ’t Eerst jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Anna 
 Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten, voor zich en als Moeder 
 en legitime Voogdesse van haar eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria bij wijlen 
 haaren voorñ: Man ehelijk verwekt, als tot ’t passeeren dezes geauthoriseert, ingevolge 
 appointement van de provisioneele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Maij 1795 bij ons 
 vertoond en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Otto van 
 Buuren en Hendrikje van Gaalen Ehel. een hof met zijn huisje daarin, geleegen 
 buiten de groote poort van deze Stad, aan de linkerhand van de gemeene weg, naast 
 den hof van Gerrit Aaltzen, doende jaarlijks in ordinaire verponding volgens quohier 
 f 1-3-4 voorts met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden en zulks voor 
 een somma van vierhonderd twee en twintig Guldens, daarvan Comparante bij deze 
 bekend voldaan te zijn, beloovende voors: hof te zullen wagten en waaren kommervrij 
 en alle voorpligt de verpondinge over den jaare 1793 daarvan aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7e Augusti 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Anna 
 Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten, voor zich, en als 
 Moeder en legitime Voogdesse van haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria, 
 bij wijlen voorñ: haaren Man ehelijk verwekt als tot ’t passeeren dezes geauthoriseerd, 
 ingevolge appointement van de provisioneele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Mei 
 1795 bij ons vertoond en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedeeren en transporteeren aan en 
 ten behoeve van Beert Jansen Louw en Jannetje Sijmons Ehelieden een huis en plaats 
 staande binnen deze Stad in de Rabbenstraat, naast het huis van Geertrui Slors 
 doende jaarlijx in ordinaire verponding, volgens quohier f 2-2-8 ordinaris straatgeld 
 15 stuivers en haardstedegeld voorts met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden 
 en zulks voor een somma van Tweehonderd en een Guldens, daarvan Comparante 
 bij dezen bekend voldaan te zijn, beloovende voorz: huis te zullen wagten en waaren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1793, ’t heerdsteedegeld tot 
 ultº. Juni 1794 ’t straatgeld tot primo Mei 1795 daarvan aftedoen als erfkoops recht 
 is, onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7e  Augusti 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Anna Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten voor zich en als 
 Moeder en legitime Voogdesse van haar eenige minderjaarige Dochten Johanna Maria, 
 bij wijle haaren voorñ: Man ehelijk verwekt, als tot ’t passeeren deezes geauthoriseerd 
 ingevolge appointement van de Provisioneele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Maij 1795 
 bij ons vertoond en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt deezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve 
 van Jan Jansen Mulder en zijne Erven een huis en leeg erf staande binnen deze 
 Stad achter de Nonne, naast ’t huis van dezen Jan Jansen Mulder, vrij van verpondinge 
 ordinaris straatgeld thien stuivers en heerdstedegeld voorts met zijn lusten en lasten, recht 
 en gerechtigheeden, en zulks voor eene somma van een honderd vijf en zeventig Guldens 
 daarvan Comparante bekend bij deze voldaan te zijn beloovende voorz: huis te zullen wag.. 
 ..ten en waaren kommervrij en alle voorpligt, het heerdstedegeld tot ultº. Juni 1794 en ’t straat.. 
 ..geld tot 1e Meij 1795 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7e Augusti 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Anna Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten voor zich, en als Moe.. 
 ..der en legitime Voogdesse van haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria, bij wij.. 
 ..len haaren voorñ: Man ehelijk verwekt, als tot het passeeren dezes geauthoriseerd ingevolge 
 appointement van de Provisioneele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Maij 1795 bij ons vertoond 
 en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
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 kragt deezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Thoon Dooijeweert en Aaltje 
 Grifs Ehelieden en haare Erven, een huis en stalling, staande binnen deze Stad, achter de kerk 
 naast de schuur van Professor Bleuland ter eenre en ’t huis van Juff: Heurdt ter andere zijde 
 vrij van verponding ordinaris straatgeld vijftien stuivers en heerdsteedegeld, voords met zijn 
 lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor een somma van twee honderd 
 Guldens, daarvan Comparante bij dezen bekend voldaan te zijn, beloovende voorzeide huis 
 te zullen wagten en waaren kommervrij, en alle voorpligt, ’t heerdstedegeld tot ultº. Juni 
 1794 en ’t straatgeld tot 1e Mei 1795 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submisie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7e Augusti 1795. T’  eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Anna 
 Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten voor zich en als Moeder en legitime 
 Voogdesse van haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria bij wijlen haaren voornoemden 
 Man ehelijk verwekt, als tot passeeren deezes geauthoriseerd, ingevolge appointement van de 
 provisioneele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Maij 1795 bij ons vertoond en geleezen, en ver.. 
 ..klaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt deezes te 
 cederen en transporteeren aan en ten behoeve van Arend de Wilde en Anna Stultink Ehel: 
 een schuur en stalling staande binnen deze Stad in de Oliestraat doende jaarlijks in 
 ordinaire verponding volgens quohier f 1-1-4, ordinaris straatgeld f -6-10, en haardstede 
 geld, voords met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor eene somma van 
 vijfhonderd zes en tachtig Guldens, daar van Comparante bij dezen bekend voldaan te zijn 
 beloovende voorzeide schuur en stalling te zullen wagten en waaren kommervrij, en 
 alle voorpligt de verpondinge over den jaare 1793, ’t heerdstedegeld tot ultº. Juni 1794 
 en ’t straatgeld tot 1e Mai 1795 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten.  Actum Harderwijck d. 7e 
Augusti 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Anna 
 Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten voor zich en als Moeder 
 en legitime Voogdesse van haare eenige en minderjaarige dochter Johanna Maria, bij 
 wijlen haaren voorñ: Man ehelijk verwekt, als tot ’t passeeren deezes geauthoriseerd ingevol.. 
 ..ge appointement van de Provisionele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Meij 1795 bij ons 
 vertoont en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Andries 
 Jekken en Hermina van Sitteren Ehelieden, en hunne Erven, een huis en erve staande 
 binnen deze Stad in de Luttekepoortstraat naast het huis van den Overste Ardesch ter 
 eenre en dat van Andries Wulfsen ter andere zijde, doende jaarlijks in ordinaire verponding 
 volgens quohier f 1-19-10, ordinaris straatgeld f 1-10-: en heerdstedegeld, voorts met zijn 
 lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor een somma van zeven honderd 
 vijf en tagtig Guldens, daarvan Comparante bij dezen bekend voldaan te zijn, beloovende 
 voorz: huis te zullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 den jaare 1793, ’t heerdstedegeld tot ultº. Juni 1794 en ’t straatgeld tot primo Mai 
 1795 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten.Actum 
Harderwijck den 7e Augusti 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
  
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Anna Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten voor zich en 
 als Moeder en legitime Voogdesse van haar eenige minderjaarige Dochter Johanna 
 Maria, bij wijlen haaren voornoemden Man ehelijk verwekt als tot het passeeren dezes 
 geauthoriseert ingevolge appointement van de Provisioneele Municipaliteit dezer Stad 
 d.d. 6e Mai 1795 bij ons vertoond en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en transporteeren 
 aan en ten behoeve van Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schutte Ehelieden 
 en hunne Erven, een huis staande binnen deze Stad in de Vullerstraat naast het huis 
 van de Weduwe Bosch doende jaarlijks in ordinaire verpondinge volgens quohier f 2-11-8 
 ordinaris straatgeld thien stuivers, en heerdstedegeld, voorts met zijn lusten en lasten, regt 
 en gerechtigheeden en zulks voor eene somma van Een honderd en tachtig Guldens daarvan 
 Comparante bij deze bekend voldaan te zijn beloovende voorz: huis te zullen wagten en 
 währen kommervrij, en alle voorpligt de verpondinge over den jaare 1793, ‘t heerdstedegeld  
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 tot ult. Juni 1794 en ’t straatgeld tot primo Meij 1795 daarvan aftedoen als erfkoops recht 
 is, onder verband en Submiossie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 8e Augusti 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Anna 
 Catharina La Verge Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten voor zich en als Moeder en 
 legitime Voogdesse va haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria bij wijlen 
 haaren voorñ: Man ehelijk verwekt, als tot ’t passeeren dezes geauthoriseert ingevolge 
 appointement van de Provisioneele Municipaliteit dezer Stad d.d. 6 Mai 1795 bij ons 
 vertoont en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van 
 Nathan Jonas Levi en Bela Joseph Ehel: en haare Erven, een huis en erve staande 
 binnen deze Stad in de Schoenmaakerstraat met een schuur daar agter, uitkomende 
 in ’t Vleeschhouwers steegje naast het huis van Wenik van Dasselaar en dat van Peter 
 Geursen doende jaarlijks in ordinaire verponding in drie posten volgens quohier 
 f 4-8-4- ordinaris straatgeld f 2-10-: en heerdstedegeld voorts met zijn lusten en 
 lasten recht en geregtigheden, en zulks voor een somma van Elfhonderd en 
 thien Guldens, daarvan Comparante bij dezen bekend voldaan te zijn, beloovende voorz: 
 huis te zullen wagten en waaren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 den jaare 1793, ’t heerdstedegeld tot ultº. Juni 1794 en ’t straatgeld tot primo Maij 
 1795 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten.  
 Actum Harderwijck d. 7e Augusti 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
van bezwaar Rubr. Schoenmaaker   Nathan Jonas en Beeltje Joseph Ehelieden en verklaarden wel en deugdig schuldig 
straat  fol. 265 te weezen aan den oud Burgemeester L: Bunskerken de somma van Acht honderd Guldens 
 spruitende uit geleende penningen, welken de Comparanten belooven jaarlijx te verren.. 
 ..ten met vijf ten honderd, en daarmeede te continueeren tot den dag dererlegging toe 
 welke jaarlijks zal moogen en moeten geschieden mids behoorlijk drie maanden 
 voor den verschijnsdag worde opgezegt, van welk capital interesse en onverhoopte.. 
 ..lijke aantewendene kosten de Comparanten verbinden hunne persoonen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand hun huis staande in de Schoenmaakerstraat tussen 
 de huizen van Peter Geurtzen en Wenik van Dasselaar, om daaraan allen hinder 
 en schade te verhaalen met renunciatie van alle exceptien in specie die van ongetel.. 
 ..den gelde. 
 Actum Harderwijck den 31e Julij 1795. T’ eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Op verzoek van Jan  Linscheer en Juff. Elisabeth Schollwald is de onderstaande huwelijks 
 voorwaarde geregistreerd. 
  
 Op dato onderschreeve is een wettig huwelijk beraamt om te zijner tijd te voltrekken 
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 tussen Jan Linscheer ter eenre Bruidegom en Elisabeth Schollwald ter andere zijde Bruid 
 en zulks met volkoome toestemming van Bruidegoms Voogden op de volgende conditien 
 en voorwaarden. 
 Art.1. Tot stuur en onderstand van dit huwelijk, brengen Bruidegom en Bruid ter weder.. 
 ..zijden aan alle hunlieder goederen als thans hebben en bezitten. 
 Art.2. Gemeenschap van goederen zal uitgeslooten zijn, en alleenlijk, die van winst en 
 verlies plaats hebben, zullende onder winst mede erfenissen begreepen zijn, ’t zij 
 dezelve van naastbestaanden of vreemden, ’t zij bij testamente of ab intestato, een 
 en beiden der aanstaande Conthoraalen aankoomen zonder onderscheid. 
 Art.3. Bruidegom invan de eerststervende mogt zijn, constitueert zijne Bruid uit zijne 
 goederen eene somma van zesduizend Guldens zullende zij voor deze somma regt van 
 praeferentie boven de andere crediteuren genieten, voor de praestatie van welke gelden 
 de Bruidegom mids deze ten behoeve van de Bruid verbind en te pande stelt, alle 
 zijne goederen zo hebbenden als toekomenden, zullende deze voorz: somma zonder 
 eenig bezwaar haar moeten worden uitgekeert. 
 Art.4. Onverminderd den voorgaande artikel, stelt Bruidegom de Bruid, en de 
 Bruid wederkeerig den Bruidegom, en zulks de eerststervende den langstlevenden 
 van hen beiden bij dezen tot zijnen of haaren universeelen Erfgenaam of Erfgennaame 
 en dat in alle de goederen zo roerenden als onroerenden midsgaders actien en 
 crediten, en geregtigheden niets uitgezonderd, van het geen de eerststervende bij deszelfs 
 dood zal ontruimen en nalaaten, om daarmede te doen en te handelen als eigen, 
  midsgaders van te disponeeren naar welgevallen, en dit alles ’t zij er Kind of 
 Kinderen uit dit huwelijk verwekt bij doode van den eerststervende mogten 
 in leeven zijn ofte niet, mids in dien val, de langstlevende zal verpligt zijn 
 dezelven ordentelijk optevoeden, en te onderhouden tot hunlieder meerderjaarigheid, 
 huwelijk, of andere geapprobeerden staat, en de zodaanigen alsdan uittezetten met 
 zo veel, als de langstlevende zal goedvinden, welke opvoeding, onderhouding 
 en uitzetting voorz: Kind of Kinderen zal  verstrekken in plaatze en ter voldoening 
 van de legitime portie, waarin de eerststervende bij deze zijne natelaatene 
 Kind of Kinderen institueert, en verder niet. 
 Doch zo de langstleevende zich voor dat de voorzeide Kinderen meerderjaarig 
 of getrouwt zijn, tot een ander huwelijk mogt begeeven, zal de langstlee.. 
 ..vende gehouden zijn, om voor de voltrekking van dien, te verkiezen en aan.. 
 ..testellen een of meerder persoon of persoonen, ter keuze van denzelven, en ten 
 overstaan van die, na gegevene opening van den staat van den boedel ten 
 behoeve der minderjaarige Kind of Kinderen voor de legitime portie in des 
 eerststervendens nalaatenschap bewijs te doen, zullende echter de beweezen 
 goederen onder de langstleevende blijven berusten, om door dezelve te worden gead.. 
 ..ministreert, tot der Kind of Kinderen meerderjaarigheid of huwelijk, om daarvan in.. 
 ..middels de vrugten te trekken, en voor die Kinderen opvoeding genieten, zonder dat de 
 langstleevende enige cautie of zekerheid voor het meergedagt bewijs zal behoeven 
 te stellen,, nochte aan iemand specifique staat en inventaris des boedels te geeven 
 waarvan aanstaande Conthoraalen malkanderen onderling bij deze bevrijden en 
 excuseeren. 
 Art.5. Eindelijk reserveren Bruidegom en Bruid aan zig de magt, van staande 
 Ehe elkander onderling zodaanig te gratificeeren als ’s Lands wetten dat tussen 
 Ehelieden gelingen 
 In waarheids oirkonde zijn hiervan twee eensluidenden gemaakt, en hebben 
 wij Bruidegom en Bruid, benevens de ondergeschreevene daartoe speciaal verzog.. 
 ..te Nabestaanden en Huwelijksvrienden deze getekent binnen Harderwijk  den 
 13e Augusti 1795 ( was getekent)  Jan Linscheer                                      Elisabeth Schollwald 
                                                        Jan Wijnstok                                        Petrus Gijsbert Wijnstok 
                                                         G: Knoop                                            J:J: Elsevier 
 
 onderstond  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 15e Augusti 
 1795.  Eerst jaar der Bataafsche Vrijheid. was getekent  J:J: Elsevier Secretaris. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Anna 
 Catharina La Verge en Jan Gelderman geërfden binnen deze Stad en Schependom, welke 
 verklaarden zich te stellen tot Borgen, zulks doende kragt dezes voor alzodaanig arrest, 
 als op heden ter instantie van Hermanus de Wilde, op des persoons van Aalt Jochemsen 
 en deszelfs Huisvrouw Maria Haetgersens wagen en paarden gedaan is, en praetenselijk 
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 ondernoomen ten einde, om in rechten te staan, en het gewijsde te voldoen, onder 
 Submisie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d: 15 Augusti 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Evert Hooiberg woonagtig alhier, vertoonende volmagt d.d. 9 Junij dezes jaars, voor de  
 Leden van ’t Provisioneel Committe van algemeen welzijn der Stad Amsterdam gepas.. 
 ..seerd door Jan Veening op den Comparant, en verklaarde vermogens dezelve en uit  
 den naam van voorz: Jan Vening te cedeeren, transporteeren en ten erfelijken behoeve 
 overtegeven aan Tijmen Hooiberg en Theuntje Schuermans Ehelieden en haare Erven, 
 eene papier windmolen genaamt de Maria Magdalena met deszelfs onderhoorige 
 wooningen, werkhuizen en verdere ab en dependentien geenen uitgezonderd gelegen 
 even buiten deze Stad op de tweede stads weide, schietende tegen de middelwal, 
 en wel voor eene somma van Achtien honderd Guldens waarvan Comparant, qualitate 
 praedicta bekend voldaan te weezen, zijnde het voorenstaande, in specie belast, met 
 eene jaarlijkse recognitie, aan de Stad Harderwijck van een honderd en vijftig 
 guldens, verschijnende den 25st. Julij, beloovende dit perceel te wagten en te 
 wahren kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen, als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 20st. Augusti 1795. Eerste jaar der Bataafsche 
                                                                                             vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Anna Catharina La Verge Weduwe van Reijrt Willemsen den Grooten, als 
 Moeder en legitime Voogdesse van haar minderjaarige Dochter Johanna Maria 
 bij wijlen Reijer Willemdsen den Grooten ehelijk verwekt, als tot het doen dezes 
 behoorlijk gequalificeert volgens appointement van de Municipaliteit deezer Stad 
 d.d. 6 Mai 1795, bij ons gezien en geleezen, dewelke bekende te hebben verkogt 
 en over zulks kragt deezes te cedeeren en transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van Rijkert Jan Apeldoorn en Sussanna Anna Bouduijn Ehel:, een kamp zaailand 
 geleegen voor deeze Stad, aan de Sandsteeg, naast het land van de Wed. Duvergé 
 ter eenre, en de Maalenkamp van de voorñ: Weduwe Duvergé, ter andere zijde, genaamd 
 de halve Breedde, doende in ordin. jaarlijkse verponding volgens quohier f 8-6-14 
 en aan thins jaarlijks 7 stuivers, te vinden in het Ermelosche Thinsboek fol. 229 
 ende zulks voor een som van Een duijzend drie honderd vijf en zeventig Guldens, 
 vrijgeld daar van de Comparante en transportante bekend voldaan en betaalt 
 te zijn,’t loopende jaar pagt is ten profijte van Koperen, beloovende dienvolgens 
 gemelde perceel te zullen wagten en wahren en alle voorkommer en voorpligt 
 de verponding over den jaare 1793 en thins over den jaare 1794 daarvan aftedoen 
 onder verband met Submissie en renunciatie, ten effecte als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 21st. Augusti 1795   Eerste jaar der Bataafsche 
                                                                                      vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en van Vlierden Provisioneele Volksvertegenwoordigers loofden 
 en wierden Burgen als voorvanks regt is, Jan van Essen en Pieter Otten 
 voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Willem van Zuuk, des beloofden Jan Boen 
 als in huwelijk hebbende Hendrikje van Zuuk, Johanna van Zuuk, en Dirkje 
 van Zuuk, Kinderen en algeheele Erfgenaamen van wijlen haaren voorñ: Vader 
 Willem van Zuuk, haare voorschreeve Borgen te vrijen en te guarandeeren 
 als recht is. 
 Actum Harderwijck den 21ste Augusti 1795   Eerste jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
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 Acte van Aperture 
 
 Wij J. Steenwinkel en A. Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers der Stad Harder.. 
 ..wijck de plaats vervangenden J. Moojen en H.J. Ardesch Schepenen, doen kond 
 en certificeren mids deze dat wij ter requisite van Wilhelmina Prijs Weduwe van 
 Jan Hendrik Bakker ons hebben begeeven ten haaren huize, alwaar ons vertoond 
 en overgegeven is zeker besloote en bezegeld papier, houdende de volgende super.. 
 ..scriptie.  
 = Compareerden voor ons ondergeschreevene Schepenen der Stad Harderwijck Jan Hendrik 
 = Bakker en Wilhelmina Prijs Ehelieden woonende binnen deze Stad, gezond van 
 = verstand, hunne memorie en uitspraak volkoomen magtig, zo als ons gebleeken is 
 = en hebben aan ons overgegeeven dit besloote papier, verklaarende daarin vervat 
 = te zijn hunne laaste en uiterste wille, die zij begeerden dat aanstonds na doode 
 = van een van beiden zal worden geopend, waartoe de een den anderen bij dezen 
 = qualificeert, en dat vervolgens effect zal sorteren, als testament, legaat of zo 
 = als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 = T’ oirkonde hebben wij deze nevens de Secretaris getekend en gezegeld, binnen 
 = Harderwijk den 29 September 1794. was geteekent  J: Moojen Junior. H:J: 
 = Ardesch.  J:C:F: de Vries  benevens drie zegels. 
 De ondertekeningen gezien en de zegels geëxamineerd  hebbende , hebben wij 
 dezelve geheel gaaf en ongevitieerd gevonden, waarna hetzelve door onzen 
 Secretaris geopent, en in praesentie van voorñ. Wilhelmina Prijs Weduwe Jan 
 Hendrik Bakker en Mr. E:G: Ardesch, in voorgeleezen, invoege bij transfix 
 hieraan geannexeerd is, waavan registrature en copie in forma verzogt is 
 ’t welk wij geaccordeerd hebben. 
 T’ oirkonde hebben wij Provisioneele Volksvertegenwoordigers deze getekend en 
 gezegeld binnen Harderwijck den 22ste Augusti 1795  Eerste jaar der Bataafsche  
 vrijheid.  was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt geteekend 
 J: Steenwinkel. A. Huijsman  onderstond mij praesent J:J: Elsevier Secret. 
 in marge stond onder een cachet in rood lak gedrukt in fidem transfixi 
 was geteekend  J:J: Elsevier. 
 
 Testament 
 Wij Jan Hendrik Bakker en Wilhelmina Prijs Ehelieden woonenden alhier, overden.. 
 ..kenen de zekerheid des doods, doch onzekere uure van dien, en niet gaarne uit deze 
 waereld willende scheiden, zonder over onze tijdelijke goederen, die ons van God verleent 
 stervende moogen nalaten, gedisponeerd te hebben, verklaaren bij deze vooraf te 
 casseeren en annuleeren alle voorgaande dispositien, doch alleen te inhaereeren en van 
 waarde te houden zodane acte van tugt, als wij op den 21 September 1763 voor Heeren 
 Schepenen dezer Stad hebben gepasseerd, en dienvolgens malkanderen reciproque 
 te bemaaken het vrugtgebruik van alle derzelver natelaatene goederen, ten effecte 
 om dezelve zijn of haar leven lang na Tuchtsrechten te moogen gebruiken, uit.. 
 ..gezonderd een ijder lijfsbehoor,  daarover hierna door ons zal worden gedisponeerd. 
 Vervolgens verklare ick Jan Hendrik Bakker in de halfscheid van den gemeenen 
 boedel, zo als die bij ’t overlijden van de langstlleevende van ons beide zal zijn 
 te nomineren e institueeren tot mijne eenige en universeele erfgenaamen mijn 
 Nicht Anna Catharina Bakker, mids dat dezeve zal uitkeeren navolgende le.. 
 ..gaaten als aan Frans Bakker eene somma van zes honderd Guldens, 
 aan Rebekka Bakker eene somma van vierhonderd Gulens, 
 Aan Wilhelmina Hendrika Petersen eene somma van twee honderd Guldens. 
 En eijndelijk legateer ick aan mijn Neev Frans Bakker alle mijne klederen 
 en lijfsbehoor mids dat mijn Vrouw inval die de langstleevende zijn mogt, 
 mijn goud horlogie tot haar dood toe zal mogen gebruiken, welk lijfsbehoor 
 binnen zes weeken na mijn dood uitgereikt zal moeten worden. 
 Wijders verklare ick Wilhelmina Prijs in de andere halfscheid dezes gemeenen 
 boedels, zo als na doode van de langstleevende zal bevonden worden, tot mijne 
 eenige en universeele Erfgenaamen te nomineeren en te institueeren Adriaantje Prijs 
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 Johanna Prijs en Antona Prijs te saamen of wie van haar mijn sterfag mogt beleven 
 en in cas van vooroverlijden van een van haar derzelver Kind of Kinderen in des ouders 
 plaats. 
 Eindelijk legateere en bemaake ick navolgende legaaten, die door mijne Erfgenaamen, 
 zulen uitgekeerd moeten worden te weeten Cornelia Prijs een somma van vierhonderd 
 Guldens. 
 Aan Wijmtje Wulfsen tweehonderd Guldens. 
 Aan Hendrik Prijs tweehonderd Guldens. 
 AanJannetje Lucas tweehonderd Guldens. 
 Zo als ick ook noch legateere en bemaake alle mijne kleederen en lijfsbehoor aan Adriaantje 
 Prijs, Johanna Prijs en Antonia Prijs voornoemd , Anna Catharina Bakker, 
 Weijmtje Wulfsen en Jannetje Lucas, een ieder voor eene sesde portie, of wel die 
 geene die mijn sterfdag zullen beleeven, en zal mijn lijfsbehoor, binnen zes weeken 
 na mijn sterfdag uitgekeerd moeten worden. 
 En opdat onze intentie des te beter zal worden agtervolgt, verklaaren wij beide te samen 
 tot Executeur en Redder dezes boedels den Heer Mr. E:G: Ardesch, Waardain van de 
 Geldersche Munt, te verzoeken, nomineeren en aantestellen bij deze, ten einde om na 
 ons beider dood, zich aanstonds in den boedel te stellen, de sleutels van kasten en 
 kisten na zich te nemen, de begrafenis van de laastoverledene te bezorgen, en voorts den 
 boedel tot liquiditeit te brengen, en wijders te doen, ’t geen een Executeur na rechte 
 bevoegd is te doen en daarvoor is competeerende, met magt van substitutie en 
 surrogatie. 
 Willende en begeerende dat deze zal gelden als onze laaste en uiterste wille, het zij 
 als testament, legaat, of zo als best zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deeze met rijpe raade geteekent en bezegeld in Harderwijck 
 op den 29st. September 1794.  was nevens twee in rood lak gedrukte cachetten 
 getekend   J:H: Bakker,  Wilhelmina Prijs.  onderstond  geregistreerd in ’t Re.. 
 ..cognitieboek der Stad Harderwijck d. 22e Augusti 1795.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid.  was getekend  J:J: Elsevier. 
  
 
Prothocolle Voor van Voorst en van Vlierden Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
Brugge Davis Coenraads Smit, en Lucretia van Dalfsen Ehelieden en verklaarden wel en 
 degdig schuldig te weezen aan Juff. Sara Balthina Wijnstok, en Mr. P.G. Wijnstok 
 en haare Erven, eene somma van tweehonderd Guldens spruitende uit geschooten 
 en ter leen verstrekte penningen, waarvan Comparanten aanneemen jaarlijks te be.. 
 ..taalen drie van’t honderd renthe, en daarmede te continueeren, tot den dag der erlegging  
 van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal moogen en moeten geschieden, mids drie maan.. 
 ..den voor de verschijnsdag, aan een van beide zijden de opzage geschiede, voor welk 
 capitaal, rente en onverhooptelijk aantewendene kosten zij Comparanten verbinden bij 
 deze hunne persoonen en goederen, en speciaal hunlieder huis in de Rabbenstraat 
 tussen het huis van de Kinderen van Roelof Riphagen en dat van Fredrik van Aken 
 om daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen onder verband als na rechten 
 en met renunciatie van alle exceptien, inspecie die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d. 24ste. Augusti 1795.  Eertste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Aken en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Anna 
 Catharina La Verge, Weduwe van Reijer Willemsen den Grooten, voor zig en als 
 Moeder en legitime Voogdesse, van haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria 
 bij wijlen voornoemden haaren Man ehelijk verwekt, als tot het passeeren dezes ge.. 
 ..authoriseeerd ingevolge appointement van de provisioneele Municipaliteit dezer Stad 
 d.d. 6 Maij 1795, bij ons vertoont en geleezen, en verklaarde in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, gecedeert en getransporteerd aan en ten erfelijke 
 behoeve van Benjamin Pennink, Swaantje Penningh en Petronella Penningh 
 een kamp zaailand met zijn houtgewasch, zijnde thiend vrij, gelegen voor deze 
 Stad aan Oosten, naast het land van Aart Roest ter eenre en dat van Peter Volten 
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 ter andere zijde, doende in ordinaris jaarlijkse verponding zonder de maanpenning f 6-8-10 
 voor eene somma van Agt honderd en Vijftien Guldens vrijgelt, daarvan de Comparante 
 bekent voldaan en betaalt te zijn, des beloofde de Comparante ’t zelve te vrijen 
 wachten en waaren kommervrij, en alle voorpligt tot de ords: verpondinge over den 
 jaare 1794 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder verband met  Submisie en 
 renunciatie ten effecte als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d.15e Augusti 1795.  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
      (Prov: Volksvertegenw:) 
           Voor van Luijk en van Aken\/ compareerden Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schutte Ehel: 
    dewelke verklaarden in een vast en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom overtedraagen aan en ten behoeve van Teunis 
 Beekman en Aaltje ter Maat Ehelieden ende haare Erven, een huis staande binnen deze Stad in 
 de  Vullerstraat  naast het huis van de Weduwe Bosch, doende in verponding zonder stadsstui.. 
 ..vers f 2-:-8 straatgeld f :-10-: en het haardstede pomp en waakgeld daarop zijnde ende  
 zulks voor een somma van drie honderd Caroli Guldens ad 20 stuivers het stuk, waarvan de 
 Comparanten bekenden voldaan te weezen, zijnde dit huis door gemelde Comparanten van 
 de Weduwe Reijer den Grooten aangekogt volgens transport van den 7e Augustus 1795, 
 verklaarende de Comparanten aan dat voornoemde huis geen recht of eigendom meer te 
 hebben of te behouden, maar integendeel dat de Koperen daar aan ten vollen zullen zijn 
 geeigent en gegoedet, zo als dan oock de halfscheid van de huur van 1e August: 1795 tot 
 1 Novemb: 1795 zal zijn en blijven ten voordeele van Koperen waartegen dezelve het huis 
 met 1e Maij 1796 kunnen bewoonen en aanvaarden, beloovende de Comparanten daar 
 tegen te zullen zuiveren de verponding over ords: 1793 haardstedegeld tot ultº. Junij 1794, 
 straatgeld tot 1 Mai 1795 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 26ste

 Augusti 1795.  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Willem 
 Evertse de Groot en Gerritje Apeldoorn Wed: J: Apeldoorn welke verklaarden ten verzoeke 
 en ter instantie van Jan Willemse Bleumink wel te weeten en volkoomen kennis te dragen 
 dat de put van ’t secreet van ’t huis toebehoord hebbende aan de Wed: Teunis Aartzen Foppen 
 staande en gelegen op de Broederen tussen de huizen van Antinij Vonk en Engelen, en 
 thans aangekogt door voorn: Jan Willemse Bleumink , op de plaats ligt van een ander huis 
 mede aan dezelve Wed: Teunis Aartze Foppen toebehoord hebbende, en thans in eigendom 
 toekoomende aan Lunterbosch staande dat laastgenoemde huis alwaar de put van bovengenoemd 
 secreet is leggende in de Bruggestraat tussen de huizen van voorñ. Lunterbosch en de Juffers 
 van Westervelt, en verklaarden oock dat het bovengeñ: secreet altoos geruimt is ter plaatze 
 alwaar de put geleegen is, en dus gevolglijk op de plaats van ’t voorñ: huis van Lunterbosch 
 zijnde de laatste ruiming in den jaare 1787 geschied, waarbij eerste Comparant als metselaar 
 tegenwoordig geweest is. 
 En compareerde tevens voor dezelven Jan Willemsen Bleumink welke verzogt dat van deze 
 bovenstaande verklaaring aan hem acte in forma mogte gegeven worden ’t welk geac.. 
 ..cordeert is. 
 Actum Harderwijck den 27 Augusti 1795.  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerdenJan 

Jansen als in huwelijk hebbende Wijmpje Wouters, Jacob Beertsen als in huwelijk 
 hebbende Aaltje Wouters, Geertje Wouters Weduwe van Rijkert Rijerzen, en Willem 
 Wouters en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over 
 zulks kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Bartje Willems 
 en haare Erven een math hooiland op de Krommekamp, leggende tussen het land van de 
 Weduwe Peter Hannissen en dat van de Erfgenaamen van Lubbertje Franken en Reinier 
 Reiniersen, doende in ordinaris verponding f -13-14 en zulks voor een somma van 
 drie honderd Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten bekennen voldaan te weezen 
 beloovende overzulks het verkogte land te wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over den jaare 1793 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d 5e Septemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers en tijdelijke 
 Overweesmeesteren compareerde Arnolda Smit Weduwe van Peter Bronsvelt 
 en verklaarde ter fine van afgoeding aan haare vier onmondige Kinderen, bij 
 haar gemelde Eheman verwekt voor Vaders versterf te bewijzen, en als zij 
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 tot haare mondige daagen zullen gekomen zijn te betaalen een somma van 
 zes honderd Guldens te saamen en dezelve te zullen onderhouden en alimentee.. 
 ..ren tot dat zij hunne meerderjaarigheid zullen hebben bereikt en daarenboven 
 overgeevende alle de kleederen en lijfsbehoor van haar gemelde Vader volgens 
 inventaris in dato den 3e dezes om bij gemelde Voogden of ter weeskamer 
 alhier bewaard te kunnen worden mids de Comparante daartegen in vollen 
 eigendom zal behouden den ganschen boedel, zo gereede als ongereede 
 goederen, actien en crediten en daartegen te zullen lasten en draagen 
 alle de schulden en lasten des boedels zonder dat de Kindeen daarvoor 
 aansprakelijk zullen zijn. Hier waaren aan, over, en mede te vreeden Dirk 
 Bronsvelt en Jan van Asselt als bij den Raad dezer Stad aangestelde Voogden. 
 Aldus geapprobeerd en getekent binnen Harderwijck den 4e Septemb. 1795  eerste 
 jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Heijdendaal en Smissaert Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Eije Louwrens woonagtig te ’s Heerenveen welke verklaarde te constitueeren en 
 machtig te maaken, zulks doende kragt deezes den Burger H: van Hoeclum 
 om deszelfs Comparants zaaken waartenemen, in en buiten rechten, en in specie 
 alle zodaanige procedures te entameeren, als dezelve noodig zal vinden ter 
 invordering en betaaling te erlangen van alle zodaanige inschulden als 
 voorñ. te praetendeeren heeft van zijne Debiteuren binnen deze Stad en der.. 
 ..zelver Scheependom woonagtig, en dezelve te vervolgen tot de finaale afdoe.. 
 ..ning van zaaken toe, sententie te vraagen, van de onvoordeelinge vonnissen 
 te appelleeren en de voordeelige ter executie te doen leggen, te transigeerenen in een woord, 

alles te doen, alles met magt van substitutie en surro.. 
 ..gatie met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconsti.. 
 ..tueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verantwoordinge. 
 Actum Harderwijck den 11e Septemb. 1795  Eerste jaar der Bataaf.. 
                                   ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Heijblom Provisioneele Volksvertegenwoordigers en tijdelijke 
 Overweesmeesteren compareerde Elisabeth Japiks, Weduwe Tubbelaar en verklaarde ter 
 fine van afgoeding aan haar drie onmondige Kinderen bij wijlen haaren Eheman ver.. 
 ..wekt voor ‘s Vaders versterf te bewijzen aan een ieder eene somma van twintig Glds: 
 en dus samen zestig Guldens, welke penningen echter in de boedel zullen ver.. 
 ..blijven tot de mondige jaaren van het jongste Kind en alsdan te worden uitgekeerd, 
 waartegen de Comparante in vollen eigendom zal behouden de gansche boedel, 
 niets uitgezonderd en daarvan te zullen lasten en draagen alle des boedels 
 schulden, zonder dat de Kinderen daarvoor, op eenigerhande wijze aanspraake.. 
 ..lijk zullen zijn. hier waaren aan, over en mede te vreeden Aert Japiksen 
 en Fredrik Tubbelaar, als bij den Raad dezer Stad aangestelde Voogden. 
 Aldus geapprobeerd en getekent binnen Harderwijck den 11e Septemb. 
 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
 Gerrit Buijtenhuis en Johanna Engelina Maria Rautert Ehelieden ( de laaste 
 tutore marito) welken verklaarden ( na vooraf bij deze geapprobeerd en ge.. 
 ..ratificeerd te hebben zodaanig contract als op den elfden Julij 1795 laastleden 
 te Nijmeegen is ingegaan en gesloten, tusschen Hendrina Geertruij Heijligers 
 Weduwe van wijlen den Procureur W:M: Feijtten, als voor een derde Erfgenaam 
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 ab intestato van wijlen haaren Broeder Peter Heijligers ter eenre, en Dirk Heijligers, mede 
 voor 1/3de Erfgenaam, en dan nog Reinier Reiniers en Zeger Buijtenhuis in qualiteit als 
 volmagtigers van deeze Comparanten, waarvan de 2e mede Erfgenaam is voor 1/3de  
 als vooren ter andere zijde) in de bestendigste forma rechtens te constitueeren en vol.. 
 ..komen magtig te maaken (zulks doende kragt deezes) Joh. Geor: Most en Dirk 
 van ’t Fruijt woonende te Nijmeegen te samen, of ijder in ’t bijzonder om generaal 
 alle haare zaaken waar te neemen, en speciaal mede alle zulke zaaken als wegens 
 ’t overlijden van wijlen tweede Comparantes Oom Peter Heijligers, op den 23 Juni dezes 
 jaars 1795 te Nijmeegen overleeden, haar nog te komen te betreffen, met de overige 

Erfgenaamen dezelve in order te brengen, de schulden, uit voorzeide nalaatenschap 
 geproduceerd, in te vorderen  tegens onwillige Debiteuren te procedeeren en ’t zelve te 
 vervolgen tot de finaale en definitive sententie en executie incluis, na ontfangst  der 
 penningen te quiteeren, oock te moogen accordeeren, compromitteeren, en transigeeren, 
 en verders alles tam ad negotia quam ad lites te handelen, te doen en te verrigten 
 zo als der Geconstitueerdens goede raad gedraagen zal, en de Comparanten zelfs 
 praesent zijnde zoude kunnen mogen en moeten doen, en ofschoon een ampeler 
 volmagt mogt vereist worden, zo willen de Comparanten dezelve mids deze voor 
 geinsereerd gehouden hebben, met magt, van substitutie, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, en onder verband en Submissie als na Rechten, des blijvende 
 de Geconstitueerdens gehouden en verpligt te doen behoorlijke rekening, bewijs 
 en reliqua. 
 Actum Harderwijck d: 23 Septemb: 1795.  Eeste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Vlierden en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers, loofden 
 en wierden Burgen als voorvanks recht is Cornelis ten Bosch en Peter van 
 Loenen, vor ’t erf en sterfhuis, van Aaltje Alberts Huisvrouw van Beerent Gerritzen 
 des beloofde Beerent Gerritzen, als Tuchtenaar van wijlen zijn Ehevrouw uit 
 naam van derzelver Erfgenaamen, voorz: Borgen te vrijen en te guarandeeren 
 als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 28 Septemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
  
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Provisioneele Volksvertegenwoordigers 
 der Stad Harderwijck Jannetje Aarts Weduwe Peter Rikertzen, gezond van 
 lichaam en haar verstand en zinnen volkoomen magtig, welke verklaarde 
 uit overtuiging van de zekerheid des doods, en de onzekere uure van dien, en 
 niet gaarne dit leven willende verlaaten, voor en aleer over haare nate.. 
 ..laatene goederen, de noodige schikkingen gemaakt te hebben, over dezelve 
 te disponeeren in maniere als volgt. 
 Eerstelijk casseerende, en te niet doende, alle dispositien, welken voor dato dezes 
 door Comparante mogten gemaakt zijn, voor zoverre den inhoude dezes 
 zijn contrarierenden, en alzo opnieuw testeerende, verklaarde zij Testatrice 
 te legateeren aan haaren Zoon Jan Peterzen, eene somma van achthonderd 
 Guldens, onder voorwaarde echter dat hij zal gehouden weezen haar Testatrice 
 tot den dag van haar dood, behoorlijk te onderhouden. 
 Noch aan denzelven haaren Zoon twee zilvere lepels. 
 Wijders aan de Kinderen van Aartje Petersen Huisvrouw van Cnelis Helmigsen, 
 aan Aaltje Petersen Huisvrouw van Claas Cornelissen en aan Rikert Petersen 
 des Testatrices Dochters, en Zoon, alle haare kleederen geene uitgezonderd. 
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 En eindelijk in alle verdere goederen, welke zij Comparante, met den dood zal ont.. 
 ,,ruimen en nalaaten, verklaarde Testatrice te institueeren tot haare eenige en 
 algeheele Erfgenaamen Jan Petersen, Rikert Petersen, Aart Petersen, Aartje Petersen 
 gehuwd aan Cnelis Hemigsen, Aaltje Petersen getrouwt aan Claas Cornelissen en 
 Geertje Petersen, des Testatrices Kinderen, en zulks met volle regt en titule van 
 institutie. 
 Laastelijk reserveerde de Comparante aan zich de magt en faculteit, om in vervolg 
 van tijd, ’t zij bij eene geregtelijke acte, ’t zij bij ondertekend geschrift, of wel 
 bloote naamtekening, de text door een ander gescheven zijnde, hierinne zoda.. 
 ..nige veranderingen te maaken, te legateeren, of de legaten te herroepen, en 
 het gemaakte te vernietigen, als zij Testatrice, zal noodig oordeelen, willende 
 en begeerende, dat hetzelve van even veel kragt en waarde zal gehouden worden 
 als of het alhier woordelijk uitgedrukt stond. 
 ’T  geen hier voorschreeve staat verklaarde de Comparante te zijn haar laaste 
 en uiterste wille, begeerende dat dezelve na haar dood, mag worden agter.. 
 ..volgt en nageleeft, ’t zij als Testament, Legaat, Codicil, Gifte onder de 
 levenden ofte ter zaake des doods, of zo als het best in rechten bestaan 
 kan, verzoekende hiervan het uiterste beneficie te moogen genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Provisioneele Volksvertegenwoordigers deze 
 getekend en gezegeld binnen Harderwijck d: 30 Septemb: 1795  Eerste 
 jaar der Bataafsche vrijheid.  was nevens twee cachetten, beide in 
 rood lak gedrukt getekend   J: van Luijk,  B: van Aken  onderstond 
 geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck denzelfden 
 30 September 1795   was geteekent  J:J: Elsevier. 
 
 
 Voor van Vliederden en Huijsman Provisionele Volksvertegenwoordigers 
 compareerde H: Beek Weduwe G: Everts en verklaarde in de beste en besten.. 
 ..digste forme rechtens, te constitueeren en magtig te maaken kragt dezes 
 Beerend Noijen in Twello onder den amte van Voorst tern einde, om namens 
 de Comparante alle haare ongereede goederen te administreeren, geleegen 
 in den Amte van Voorst, penningen te ontfangen en daarvoor te quiteren 
 voorts de Debiteuren met middelen rechtens tot betaalinge te constringeeren, 
 daartoe alle ingangen rechtens te entameeren, termijnen rechtens te respicie.. 
 ..ren, en wijders in ’t generaal des Comparantes persoon te repraesenteeren, 
 en te doen en laaten geschieden het geen de Comparante zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen, mogen of moeten doen, met belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, mids de Geconstitueerde te zijner tijd behoorlijke rekening 
 en verandwoording doende, onder verband en Submissie als na  Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7e October 1795. Eerste jaar der Bataaf.. 
           ..sche Vrijheid. 
 
 
 Compareerden voor ons Provisioneele Volksvertegenwoordigers 
 der Stad Harderwijck Cneelis Beertzen en Mari Arends Ehel:, beijde gezond 
 van verstand, met ons gaande en staande, welken verklaarden uit conjugaale 
 liefde, die zij elkander toedraagen, de een den anderen kragt deezes te bemaaken 
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 de lijftugt en het vrugtgebruik van alle haare gereede en ongereede goederen, actien 
 en crediten geene uitgezonderd, welke de eerststervende bij deszelfs dood zal ontruimen 
 en nalaaten, om bij de langstlevenden zijn of haar leven lang, na tuchtsrechten 
 bezeeten te worden, zonder iemands bespiering, willende en begeerende dat 
 deze haare dispositie effect zal sorteeren zo en als best na Rechten zal kunnen 
 bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Provisioneele Volksvertegenwoordigers deze getekent en 
 gezegeld binnen Harderwijck den 8ste October 1795 Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid: was neevens twee cachetten, beide in rood lak gedrukt geteekend 
 Smissaert.  A: Huijsman  onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck denzelfden 8ste October 1795   was geteekend  J:J: Elsevier. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor Heijdendaal en Schimmelpenninck Provisioneele Volksvertegenwoordigers 
van bezwaar Rub. Wulwe.. compareerden Willem Roest en Hermina Arendsen Ehelieden, dewelke bekenden 
..verstraat fol. 232 wegens opgenoomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schul.. 
 ..dig te weezen aan Andrea Schaert en haare Erven, eene somma van een 
 honderd Caroli Guldens ad twintig stuivers het stuk, beloovende daarvan 
 jaarlijx en alle jaaren op den verschijnsdag ( waarvan heden over een jaar 
 de eerste zal weezen)  te zullen betaalen een interesse van vier Gulden, en 
 daarmede te continueeren tot de finale aflosse toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moogen geschieden, mids een vierendeel jaars voor den verschijnsdag 
 aan een van beide zijden, behoorlijk opzaage worde gedaan. 
 Ten dien eijnde verbinden de Comparanten haare persoonen, gereede en on.. 
 ..gereede goederen, en wel speciaal haar huis staande agter de muur binnen 
 deze Stad bij de Luttekepoort naast het huis van Hendrik Cirkel, ter 
 eenre en dat van de Weduwe Scheiding ter andere zijde, zo en als hetzelve 
 thans door de Comparanten bewoond en gebruikt word, renuncieerende 
 ten dien einde van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 

 Actum Harderwijck d. 9 October 1795. Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
 onze mede Raadsvriend B: van Aken en Vrouwe Johanna van Asselt Ehel: welke 
 verklaarden op den 31 Januari 1795 te hebben verkogt, en overzulks kragt deezes 
 te cedeeren en te transporteeren aan en ten behoeve van Tijmen Hooiberg en 
 Teuntje Schuurman Ehel: en hunne Erven, een huis staande en gelegen binnen 
 deze Stad, op de hoek van de Snijderstraat naast het huis van Dirk van Asselt 
 doende in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 4-9-4 straatgeld f 3: 
 voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden geene uitgezonderd, en 
 zulks voor een somma van zeshonderd Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten 
 bekennen voldaan te weezen, beloovende het voorz: perceel te wagten en te 
 wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ords: 1793 en straatgeld 
 tot Mai 1795, alsmede het haardstedegeld tot ultº.Juni 1795 daarvan aftedoen 
 als erfkoops regt is, on der verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d: 20 October 1795  Eerste jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten protocolle Voor  van Aken en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
van bezwaarRubr. Snijderstraat Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel: welke bekenden wel en deugdig 
fol. 161 enRub. Bruggestraat schuldig te weezen aan ten ten behoeve van L: Bunskerken en zijne Erven eene 
fol. 95 somma van zeshonderd Guldens spruitende uit ter leen verstrekte penningen 
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 beloovende dezelve te zullen verrenten met vier en een halve Gulden ten honderd  
 doch, op de verschijnsdag of binnen de zes weeken na dezelve betaalende met 
 vier percent, en hiermede te continueeren tot den dag der erlegging van het 
 capitaal toe, welke alle jaaren zal moogen, en moeten geschieden, mids drie 
 maanden voor de verschijnsdag aan een van beide zijden worde opgezegt, zullende 
 de interessen beginnen te loopen met den 1ste octob. dezes jaars, voor welk ca.. 
 ..pitaal, interesse en onverhooptelijk aantewendene kosten, Comparanten verbinden 
 bij deze alle haare gereede en ongereede goederen, en tot een speciaal onderpand 
 hunlieder huis, staande binnen deze Stad op de hoek van de Snijderstraat , naast 
 het huis van Dirk van Asselt, alsmede hunl: huis in de Rabbenstraat, 
 tussen het huis en plaats van de Erven van Prof: Haastenburg door Comparanten 
 zelfs bewoond wordende, ten einde aan dezelven allen hinder en schade 
 te verhaalen, onder verband en Submissie als na Rechten, en renunciatie 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d: 21 October 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers com.. 
 ..pareerden Professor Jan Bleulend en Vrouwe Catharina Blaauw Ehelieden 
 welken verklaarden in eenen vasten en steedigen erfkoop te hebben verkogt en 
 overzulks kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten behoeve van 
 Vrouwe H: Beek Weduwe G: Everts en haare Erven een huis en erve staande 
 in de Donkerstraat, tussen de huizen van Prof: Roscam en Aris van Leeuwen 
 doende in ords: verponding zonder stads stuivers f 10-19- en straatgeld f 4-15- 
 voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, geene uitgezonderd 
 en zulx voor eene somma van agt duizend Guldens vrijgeld, waarvan de 
 Comparanten bekennen voldaan te weezen, beloovende dienvolgens het voorñ: 
 perceel te wagten en te währen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over ords: 1793, straatgeld tot primo Mai 1795 en haardstedegeld tot ultº. Juni 
 1795 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie, als 
 na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 24ste October 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Provisioneele Volksvertegenwoordigers 
 van Harderwijck, Evert Harmsen woonende in den amte van Ermelo, doch thans 
 alhier present, en verklaarde uit overtuiging van de zekerheid des doods, doch 
 onzekere uure van dien, en om zo veel doenlijk een egaliteit onder deszelfs 
 Kinderen en Erfgenaamen te observeeren, waarvan sommigen reeds getrouwt en 
 anderen noch bij hem inwoonen, bij dezen te disponeeren op volgende wijze. 
 Dat Comparants Dochter Aartjen Evert getrouwt aan Gerhardus Mulder wegens 
 getrouwe diensten in de huishouding beweezen uit den vollen boedel zal trekken 
 een somma van tweehonder neegen en tachtig Guldens. 
 Hendrik Everts om voorz: redenen, eene somma van drie honderd twee enzestig 
 Guldens. 
 Evertjen Everts getrouwt aan Lubbert Rijksen insgelijks om gezeide redenen een 
 honderd vijf en zeventig Guldens en inval een van voorñ: Kinderen voor Comparant 
 mogten komen te sterven, zal of zullen haar respective Kinderen in haar ouders 
 plaatze komen. 
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 Jacobje Everts ( als gebrekkig zijnde ) eene somma van tweehonderd Guldens. 
 Voords begeerde de Comparant dat de andere Kinderen die al nog bij hem inwoonen, 
 jaarlijks voor loon zullen trekken als Harmen Evertzen ’s jaars vijf en twintig Guld: 
 Jan Evertzen vijf en twintig Guldens ’s jaars, Annetjen Everts ’s jaars twintig Guld: 
 Jannetjen Everts ’s jaars, boven haar voorz: gelegateerde tweehonderd Guldens, 
 en welk loon van een ijder zal aanvang genoomen hebben met 1e Januari 
 1789, zo lange zij alle bij hem inwoonen moogen tot zijn sterfdag toe, en 
 dat alles, booven en behalven eens ieders gerechte erfportie in den verdere 
 nalaatenschap van den gemeenen ouderlijken boedel zo van hem, als van zijn 

overleedene Vrouw, als willende en begeerende dat al het geene hier vooren 
 is vermaakt, voor uit genooten zal worden, overzulks zal gelden, als testamen.. 
 ..tum inter liberos, ofte zo en als best na rechten zal kunnen bestaan, en 
 dat, door zijn Kinderen en Erfgenaamen deze zijne wille ( als met haar toestem.. 
 ..ming beraamt ) zal worden naargekoomen. 
 T’ oirkonde hebben wij deze geteekent en bezeegelt binnen Harderwijck den 
 31st October 17 vijf en neegentig. was nevens twee cachetten beiden in 
 rood lak gedrukt geteekent  G: van Voorst.  B: van Aken.  onderstond 
 geregistreerd in ’t Recognitie boek der Stad Harderwijck op denzelven 31st Octob. 
 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid.  was geteekent  J:J: Elsevier. 
 
 Voor Steenwinkel en van Luijk Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
 onzen mede Raadsvriend  A: Huijsman en Vrouwe Hendrika Mol Ehel: welken ver.. 
 ..klaarden te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt deezes J: 
 Hessels woonagtig te Apeldoorn om zig te vervoegen  bij  J: Brinkhuis Chirurgijn  
 te Apeldoorn en van dezelve aftevorderen zodaanige gelden als hij de Comparanten 
 volgens ingeleverde rekening schuldig is, voorz: penningen te ontfangen, te quiteeren 
 en bij wanbetaaling tot voldoening in rechten te constringeeren, van de voordee.. 
 ..lige vonnissen executie te verzoeken en van de nadeelige te appelleren te tran.. 
 ..sigeeren, voorts hierinne alles te doen en te verrigten, wat de Comparanten zelfs 
 praesent zijnde zouden kunnen moogen en moeten doen, alles met magt van substitutie 
 en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
 Actum Harderwijck d. 31st Octob. 1795. Eerste jaar der Bataafsche vrijheid.  
 
 
 Voor van Voorst en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Vrouwe H:W: de Bruin Weduwe J: Valkenier als Moeder en Voogdesse van haare 
 onmondige Kinderen en als procuratie hebbende van M:A: Snoeck als in huwelijk 
 hebbende Vrouwe M:J: Valkenier Comparantes Dochter d.d. 15 Januar 1793 in 
 Groningen gepaseert als mede van Juff: Bernh. Aleida Valkenier, meerderjaarig en 
 ongehuwd, mede Comparantes Dochter vermogens volmagt d.d. 16 Febr. 1793 voor den 
 Stadhouder van ’t Landdrostamt van Zutphen gepasseert, en noch de rato caveerende 
 voor Juf. B:A: Valkenier mede, meerderjaarig en ongehuwd en Comparantes Dochter, 
 welke verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueeren en mag.. 
 ..tig te maaken, zulks doende kragt dezes, Evert Broecker woonagtig binnen Zutphen 
 om zig uit den naam van Comparante te begeeven na Arnhem en aldaar zig te 
 vervoegen bij de Executeuren van den testamente van wijle Antonia Valkenier 
 Wed: Fabritius, tot tekening van zodaanig magescheid als tussen de respective 
 Erfgenaamen van voorschr: Weduwe Fabritius tot schifting en scheiding des boedels 
 effecten en het geen daarbij behoort reeds opgerigt is, met volle magt om in deze 
 des Comparantes persoon in alles te repraesenteeren, en hieromtrent te doen en te ver.. 
 ..rigten wat behoort, met belofte van volkoomen approbatie en vrijwaaring, des blijft 
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 de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording deze aan.. 
 .. gaande. 
 Actum Harderwijck d. 1ste Novemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Johanne 
 Van den Brink ongehuwd en meerderjarig, dewelke verklaarde te constitueren en magtig 
 te maaken , zulks doende kragt dezes haaren vader , de Burger Teunis Lucas van den Brink 
 om dezelfs comparente zaaken waartenemen in en buiten rechten, proceduures te enua- 
 meeren ter invordering en betaaling van allle zoodanige inschulden en pretensien 
 als Comparante mogten competeeren dezelve te vervolgen tot de finaale afdoening 
 van zaaken toe sententie te vrgen van de onvoordelige vonnissen te appelleren 
 en de voordeelige ter executie te doen leggen, gelden te onfangen en voor dezelven  
 behoorlijk te quiteren, te trensigneeren en in een woord alles te doen wat com- 
 parante vtegenwoordig zijnde zoude kunnen of vermogen te doen alles met magt 
 van subsitutie em surrogatie met belofte van ratihabiten en indemniteit des blijft 
 de geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verantwoording. 
 Actum Harderwijck d. 5ste Novemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche  
                vrijheid. 
 
 
geregistreerd ten prothocolle Voor Smissaert en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
van bezwaar Rubr: Smee.. Gerrit Hartgersen en Beeltje Jans Ehel: welken verklaarden uit hoofde van ter 
poorten  brink Fol. 52 leen ontfangene penningen wel en deugdig schuldig te weezen, aan en ten erflijken 
 behoeve van Dirkje Gerarts eene somma van eenhonderd Caroli Guldens ad 20 st: 
 het stuk, belovende dezelve jaarlijks en alle jaaren te verrenten op den verschijns.. 
 ..dag met vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale af.. 
 ..losse toe, welke alle jaaren zal moogen en moeten geschieden, mids aan een 
 van beide zijden drie maanden voor den verschijnsdag worde opgezegt: voor 
 welk capitaal, interesse en onvermoedelijk aantewendene kosten zij Comparan.. 
 ..ten verbinden bij deze hunne persoonen en goederen, en tot een speciaal onder.. 
 ..pand , hunlieder huis staande binnen deze Stad op de Smeepoorter brink 
 tussen de huizen van Isaac Huigen en van de Weduwe Willem de Wijs, om daaraan 
 alle hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien 
 in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d. 14e. Novemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
                vrijheid. 
 
 
 Voor Smissaert en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden Gerrit 
 Coopsen en Jan van Essen, beide ingezetenen dezer Stad en van competenten ouderdom, de.. 
 ..welke verklaarden na voorgaande authorisatie van den Raad dezer Stad in dato d. 18e  
 dezer, op verzoek en ter instantie van Pelgrom Ardesch en Charlotte van Erckelens Ehel: 
 te hebben gewaardeerd en geaestimeert, derzelver huis en erve staande en gelegen binnen 
 deze Stad in de Schoenmakerstraat, en bij henzelve bewoond wordende, en ’t zelve waardig 
 geoordeelt, eene somma van tweeduizend en negenhonderd Guldens, welke aestimatie en 
 taxatie de Comparanten verklaarden in alle opregtigheid te hebben gedaan, na dat alvoorens 
 voorschr. huis en erve in ogenschijn genoomen, en naauwkeurig geexamineerd hadden, waarop 
 de Comparanten deze haar afgegeeven verklaring en taxatie na voorgaande praeavisatie 
 des eeds en zwaare straffe des meineeds met solemneele eede bevestigd hebben. 
 Actum Harderwijck den 19e Novemb. 1795   Eerste jaar der Bataaf.. 
                        ..sche vrijheid. 
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Geregistreed ten prothocolle Voor Smissaert en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
van bezwaar Rubrica Schoen.. Pelgrom Ardesch en Charlotte van Erckelens Ehel. Tut. Mar. en verklaarden ingevolge 
..maakerstraat fol. 265fso en ter voldoening aann het reglement op het prothocolhouden in Veluwe gearresteert, 
 voor de goede administratie en registrature van der Comparantens Zoon Mr. Engelbert 
 George Ardesch, als Prothocolhouder in den amte Nijkerk, zo denzelven verder 
 staat te doen, mids deze te verbinden haare persoonen en goederen, en bovendien nog 
 tot een reëel verband ter concurrenter somma van twee duizend Guldens te stellen 
 en ten dien einde speciaal te verbinden zeker huis en erve, staande en geleegen bin.. 
 ..nen deze Stad in de Schoenmaakerstraat, zo en als hetzelve bij Comparanten zelve 
 bewoond word en bij magenscheid van des eerste Comparants ouuderlijken boedel 
 d.d.1 Septemb. 1771 aan haar is toegedeelt, zijnde hetzelve volgens acte van 
 aestimatie in dato 19 dezes getaxeerd op een somma van tweeduizend en negenhonderd 
 Guldens, alles met Submissie als na rechten, en onder renunciatie van alle ex.. 
 ..ceptien en wel ten aanzien van tweede Comparante van de exceptie S.C. Vellej 
 et Auth. Cod. si qua Mulier. 
 Actum Harderwijck d. 19 Novemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
            vrijheid. 
 
 
 Voor van Erckelens en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers en 
 als geerfden in Veluwe compareerden J:A: Wiesel in qualiteit als aangestelde St 
 Ontfanger van de verponding redemtie 50 of 25st penn. en wat hem gedurende 
 zijn ontfang te beuren en te innen mogt opgelegd worden, met den aankleve 
 van dien, in en over den ampte van Ermelo en heeft neffens zijn Huisvrouw Rei.. 
 ..nira Elsevier in deze met haaren Man als derzelver wettigen Momboir geadsisteert 
 onverkort en ongepraejudicieert, het stilzwijgend hypotheek volgens des Lands en 
 Quartiers resolutie in de goederen van de subalterne ontfangers competeerende 
 voor de trouwe bediening van de voorñ. geheele ontfang en voor alle haar schuldige 
 restanten dewelke hij gedurende zijn ontfang ten comtoire van den Ontfanger 
 Generaal dezes Veluwsen Quartiers mogte komen verschuld te worden, tot borgen 
 gesteld Mr. J:J: Elsevier en Vrouwe J:S: Martinius Ehel: Tut. Marito, welke te 
 samen praesent zijnde deze borgtogt hebben aangenoomen en verklaarden te verbinden 
 hiervoor speciaal hun huis en erve staande binnen deze Stad in de Zusteren straat 
 naast de Academie, en een hof geleegen aan de gragt, tussen de Smee en Lutteke poorten 
 voorts nog een erf in veldwijk Feithenberg genaamt, met zijn onderhorig getim.. 
 ..mer, houtgewassen en zaaivelden, alsmede een camp hooiland in Telgt geleegen 
 de Overhaage genaamd groot een morgen, waarvan de andere helft aan Mevrouw 
 van Westervelt Wed: Westervelt behoort, stellende tweede Comparanten respectivelijk 
 ten behoeve van de eerste Comparanten alle deze goederen tot een speciaal onderpand 
 en hypotheek, laatende dezelve tot keur en believen van den Quartiere ofte Ontfanger 
 Generaal paratelijk te mogen executeeren, dezelven ten dien einde submitterende, verwille.. 
 ..keurende en verbindende, en in specie mede alle andere executien zo al reede 
 bij den Quartiere tot inning van de voorz: middelen gearresteerd zijn als reëele ver.. 
 ..kooping van goederen, zenden van Executeuren en verdubbelingen van dezelve, of ander.. 
 ..sints, die al nog hierna gearresteerd en beraamd mogten worden om de een of de 
 andere voor ofte na, of te samen te gelijk na welgevallen en believen van den 
 gemelden Quartiere ofte Ontfanger Generaal te mogen gebruiken en vervolgen 
 tot de volle betaaling toe, bekennende te tweede Comparanten samt, en ieder 
 in ’t bijzonder van de kragt dezer borgtogt en de speciale verband en verwillekeu.. 
 ..ring ten vollen geinformeerd te zijn, namelijk dat men niet behoeft te gebruiken 
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 eenige ingangen rechtens, maar met de werkelijke executie na Land of Stad rechten 
 begind, of met reëele verkooping van gereede of ongereede goederen zonder eenige 
 ingangen van Land of Stads rechten, of met toezending van Executeuren, en verdubbeling 
 derzelven, volgens Quartiers resolutie genoomen en noch te neemen, en dat alles als 
 voorzeide ’t eene voor of het andere na of alle te gelijk, tot keur en optie van 
 de meeergemelde Quartiere of Ontfanger Generaal zonder onderscheid of aan eenig 
 order verbonden te zijn, en zulks om daaraan te verhaalen allen agterstand, hinder 
 en schade, als meergemelde Quartier of Ontfanger Generaal ter cause van den 
 voorz: ontfang en derzelver bediening zoude mogen komen  te lijden, renuncieerende 
 ten dien einde tweede Comparanten sampt, en ider in ’t bijzonder van de exceptien 
 ordinis executionis et divisionis, en bijzonder de Vrouwen, vermeld en geadsis.. 
 ..teert als vooren van de exceptie Scti Vellejani van welker kragt de Comparanten 
 mede geinformeerd zijn, en verder van alle exceptien beneficien en privilegien 
 na Rechten deze contrarieerende, gelijk oock generalijk en specialijk de Ontfanger 
 nevens zijne gemelde Vrouw en Mr. J:J: Elsevier en Vrouw als borgen submitteeren 
 alle quaestien ter cause van de voorz: ontfang of ontfangene en uitgegevene 
 penningen of daarop te volgen executien, manieren en vervolg van dien, tussen 
 de meergemelde Quartier ofte Ontfanger Generaal en heer Comparanten samt 
 en ider in ’t bijzonder vallende, de judicatuure en kennis aan de Commissie van 
 Finantie, omme daarinne onverminderd de judicatuure voorz: Commissie 
 alleen competeerende finalijk zonder provocatie, appel, revisie ofte anderzints 
 te mogen erkennen, met belofte ’t zelve gewijsde te zullen nakomen en agter.. 
 ..volgen, gelijk een sententie bij den hoogsten appellations gerigte geweezen 
 tot dien ende alle andere einden submitteerende haare persoonen en goederen 
 de judicatuure van den Hove van Justitie in Gelderland, en alle andere 
 Hoven, Rigteren en Gerigten, met nogmaalige beloften, ten allen tijde 
 op gezinnen van welgemelde Commissie van Finantie, of Ontfanger Generaal 
 nadere of andere borgen te stellen, gelijk voorñ: J:H: Wiesel en Reinira 
 Elsevier als vooren belooven haare voorñ: borgen in deze kost en schade.. 
 ..loos te zullen houden, alles onder verband en renunciatie als boven. 
 Dus t’oirkonde hebben wij Provisioneele Volksvertegenwoordigers en als ge.. 
 ..erfden in Veluwe deze nevens de eerste en tweede Comparanten getekent 
 en gezegeld in Harderwijck den 21 Novemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid.  was nevens zes cachetten alle in rood lak uitgedrukt, geteekent 
 F:H: van Erckelens en als geerfde in Veluwe. B: van Aken en als ge.. 
 ..erfde in Veluwe. J:H: Wiesell et qq. R: Wiesel geb: Elsevier.  J:J: Elsevier 
 et qq. J:P: Elsevier geb: Martinius.  onderstond geregistreerd in ’t Recogni.. 
 ..tieboek der Stad Harderwijck fol. 214 en vervolgens dato voorschreeve was geteekent 
 J:J: Elsevier Secretaris, in margine stond geregistreerd ten prothocolle van 
 bezwaar over de Stad Harderwijck  fol 10 verso en van ’t Schependom  fol. 49  was 
 geteekent   J:J: Elsevier Secret.  laager staat geregistreerd ten prothocolle 
 des Amts Ermelo 5 B. Buurschap Veldwijk fol.111 verso dato onderschreeven 
 was geteekent  J:J: Elsevier Provisioneele Prothocolhouder. 
 
 
 Voor van Voorst en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compa.. 
 ..reerde Vrouwe Maria Catharina Kuijsten van Hoesen, Weduwe van den Wel Edelen 
 Heere Nicolaas Martinus Klein als onder den last van uitkeering der legitime 
 portie aan zijne bij haar verwekte Kinderen, eenige geinstitueerde Erfgenaame 
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 van dezelven haaren man, midsgaders als Moeder en gestelde Voogdesse over haar minder.. 
 ..jaarige Kinderen, bij wijlen haar voorñ: Man in huwelijk verwekt, met seclusie van de Wees.. 
 ..kamer, volgens testamen op den 23ste October anno 1764 voor Mr. Arnoldus de Rid.. 
 ..der Notaris te Amsterdam in praesentie van Getuigen gepasseerd, woonende de Comparan.. 
 ..te binnen deze Stad, dewelke verklaarde te constitueeren ende magtig te maaken 
 zulx doende bij deze den WelEdelen Heer Martinus Pieter Wiltens Andrea woonende 
 te Surinaame, specialijk om het oppergezag te hebben en te houden over de plantagien 
 genaamt Kortevreugd  en Klijnhoven geleegen in de Colonie Surinaame, aan haar 
 Vrouwe Comparante in qualité en relatie voormeld in eigendom toebehoorende 
 en ten dien einde dezelve met al het geen daar aan, op of toebehoorende is, en de  
 voorschr. plantagien concerneerende onder zijn oppergezag en administratie te neemen, 
 en ten dien einde met relatie tot de opgemelde plantagien, alle noonzaakelijke en be.. 
 ..hoorlijke reparatien, onderhoud, cultivatie, beplantingen, en na voorafbekoomen 
 permissie van haar Vrouwe Comparante, of van den Heer Lambert Wijk Junior, Koopman 
 te Amsterdam als Directeur eener negotiatie op gemelde plantagien gevestigt nood.. 
 ..zakelijke melioratien te laten doen, midsgaders van alle noodzakelijke en vereiste 
 materiaalen, bouwlieden, bewerkers en behulpmiddelen, met de ab en dependentien 
 van dien te voorzien, blanke en andere bediendens, die reeds in dienst zijn, daarinne 
 te doen continueeren, de onbequaame en zig qualijk gedraagende te dimitteeren en 
 aftezetten, en andere bequaame in derzelver plaars aantestellen onder deszelfs oppergezag 
 en directie, op zodaanige conditien, voorwaarden en bepaalingen als welgemelde 
 Heer Gemagtigde goeddunken zal, dezelve bediendens behoorlijk te salarieren, en 
 alle van het noodige tot levensonderhoud en bestaan te bezorgen, zo als dat 
 behoord, en vereist mogte worden, volgens costum aldaar, mids egter zo veel 
 doenlijk het noodige van herwaards te requireeren, en daartoe in tijds, aan den  
 gezegden Heer Lambert Wijk Junior qq de lijsten der benoodigdheden toetezenden, 
 wijders alle de producten van de meergedagte plantagien en andere revenuen 
 bij de beste en gereedste gelegenheeden aan den voorñ: Heer Lambert Wijk Junior 
 Koopman te Amsterdam, in deszelfs voormelde relatie als Directeur, ofte aan  
 zijne order op Amsterdam na voorafgaand advies aftescheepen en te remitteeren 
 voords alleen ten behoeve van meergedagte plantagien en noodzakelijk bestaan 
 en onderhoud van dien, op den meervoornoemden Heer Lambert Wijk Junior qq wis.. 
 ..selbrieven te moogen trekken, met expressie van de zaken tot welker betaaling 
 die zijn strekkende zonder eenige andere schulden te mogen maaken, en in ’t geheel 
 hoegenaamd geen hypotheeken op gemelde plantagien te moogen doen, voorts alles 
 te verrigten, bevorderen en uittevoeren wat ten meeste nutte oirbaar, en profijte 
 van haar Vrouwe Comparante in qualité en relatie in den hoofde dezes gemeld 
 dienstig zal zijn en oordeelen te behooren; verder alle uitstaande schulden 
 actien en praetentien, revenuen, capitaalen en interessen intevorderen en te ontfan.. 
 ..gen voor alle ontfangst te quitteeren met bevrijding voor namaaning en de 
 gerequireerde cautien te stellen; ten dien einde zo eisende als verweerende 
 in rechten te ageeren op ende jegens eenen igelijk daat het vereist mogte worden, 
 de voordeelige vonnissen te doen executeeren, en van de nadeeligen te appelleeren, 
 of reformeeren en de revisie (: des noods:) van dezelve te interpreteeren, aller.. 
 ..hande arresten te doen, en wederom te ontslaan, ten dien einde procureurs ad 
 lites aantestellen, en op dezelve de noodige procuratien te passeren, en wijders 
 zo in Rechten als daar buiten alles meer te doen en verrigten, wat zal worden 
 vereist en des Heer Geconstitueerdens goeden raad gedraagen zal, alles met 
 magt van assumtie, surrogatie en substitutie, en onder belofte van approbatie en 
 praestatie; zijnde den Heer Geconstitueerde gehouden van al zij handel en 
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 verrigting, jaarlijks en telkens des vermaand zijnde te moeten geeven behoorlijke 
 rekening en verandwoordig bewijs of reliqua, zo als na Rechten behoort, zul.. 
 ..lende de Heer Geconstitueerde voor alle zijne te doene moeitens en diensten uit kragt 
 voorschr: van alle de producten of revenuen voor deszelfs provisie genieten tien perct: 
 van de Koffij welke na Amsterdam word gezonden, en voorts in allen gevallen vol.. 
 ..gens costume te Surinaame gebruikelijk. 
 Consenteerende hier af Drie Grossen. 
 Actum Harderwijck den 30st Novemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
                      vrijheid. 
 
 
 Voor van Westervelt en Steenwinkel Provisioneele Volksvertegenwoordigers com.. 
 ..pareerde Franciscus Martinius, zo voor zich als in qualiteit van generaal Gevolmag.. 
 ..tigde van zijn Broeder Bernardus Martinius luid acte van volmagt voor Dr. W:B: 
 Blanken, Scholtus des ambts Barneveld en Gerigtslieden den 2e Juni 1779 ge.. 
 ..passeerd, welke verklaarde te constitueeren en magtig te maaken, zulx doende kragt 
 deezes, W:A:J: Elsevier Dom Makelaar te Amsterdam tot verkoop van de 
 volgende twee effecten. 
  
 Een obligatie ten laste van Holland en Westfriesland, comptoir 
 Amsterdam, ten naame van Jacobus van den Burgh in dato 
 den 12e April 1703 Nº. 14130 Litt. D. fol. 1310 verso fol. 63 Nº.717 
 Reg. fol. 977, geaggreëert den 1st Juni 1703 gr. in capit.---------------------f  1000-:-: 
 En een obl. op de Provintie van Holland en Westfriesland 
 comtoire Hoorn ten naame Zeger Goris de dato 15 Januari 
 1712 fol. 695 groot in cap. -----------------------------------------------------------f  1000-:-: 
 
 Dezelve te transporteeren, de gelden te ontfangen, te quiteeren, vrijwaaring te beloo.. 
 ..ven, en in een woord alles dezen aangaande te doen en te verrigten, wat de 
 Comparant praesent zijnde, zoude kunnen mogen of moeten doen, alles met 
 magt van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke rekening be.. 
 .. wijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 5e December 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Heijdendael en van Voorst Provisioneele Volksvertegenwoordigers en als 
 Overweesmeesteren compareerde Vrouwe J:C: Klijnpenninck geboore Kleijn, dewelke 
 geresolveerd zijnde, zich in een tweede huwelijk te begeeven, heeft zij haare drie 
 onmondige Kinderen, Hendrikus Adrianus, Catharina Nicolina Wilhelmina, 
 en Jacobus Johannes, bij haare overledene Man Jacobus Reinier Klijnpen.. 
 ninck, Medicinae Doctor der Stad Nijmeegen ehelijk geprocreëerd, afgegoedet 
 en voor ’s Vaders versterf beweezen de navolgende effecten. 
 1e. de helft in een hofstede genaamt den  Flierenberg, geleegen in het Nederrijk.. 
 ..sche Wald, thans gebruikt wordende door Willem Peters en Berber Peters Ehel:. 
 2e. de helft in de erfpagt, gaande uit de bovengemelde hofstede, gebruikt bij 
 Andries Driesen, Geertruij Sanders Ehel:, alsmede Gerrit Roelofs en Denis Driesen 
 Ehel: bestaande in een huis met annexe stallingen, bouw en moesland, groot on.. 
 ..geveer een morgen genaamt de kleine Flierenberg, dan noch een stuk heideland 
 groot zes morgen een hondert en vijftig roeden. 
 3e. de helft in een katerstede geleegen bij den Flierenberg, zo als die thans gebruikt 
 word bij Cornelis Sanders. 
 4e. de helft in een huis kennelijk staande in het Kalverbosch te Nijmeegen zo als 
 hetzelve thans bewoond word door den Heer Lijnden van der Peck blijvende  
 verder den boedel bezwaart met de somma van tweeduijzend drie hondert vijftig Gls. 
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 waar in zij Comparante voor de helft komt, ad duijzend hondert vijf en zeventig Guldens, 
 behoudende zij Comparante vor zig alle de meubelen, zilver, linnen en verder huijsraag 
 ingevolge Huwelijxvoorwaarden in dato 8 Maij 1788. 
 Gelijk mede zij Comparante aan zich voorbehouwd de tugt en vrugtgebruik van alle 
 de voorgemelde beweeze effecten, volgens vooraangetoogen huwelijksvoorwaarden 
 op haar verstorven, beloovende zij Comparante daarentegen haare voorñ: Kinderen, naar 
 haar staat te zullen alimenteren en educeeren. 
 Hier waaren aan, over en mede te vreeden de Heeren Jan Jacobus Bos, Lid der Muni.. 
 ..cipaliteit der Stad Amsterdam, en G: Knoop Conrector der latijnsche schoolen alhier 
 als hier op speciaal verzoek van de Vrouwe Comparante door de Municipaliteit der 
 Stad Harderwijck verkoore en aangestelde Voogden, welke verklaarden deze afgoeding 
 te ratificeeren. 
 Aldus geapprobeerd en getekent binnen Harderwijck den 15e Decemb. 1795 
 eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
      (. de minute is door de beide Voogden eigenhandig getekent.) 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreevene Provisioneele Volksvertegenwoordigers der 
 Stad Harderwijck Albert Hamriks en Anna van Veelen, Ehelieden met ons gaande 
 en staande, hunlieder verstand en zinnen volkoomen magtig, welke verklaarden uit 
 conjugaale liefde en toegenegenheid, elkander over en weder de eerststervende den 
 langstlevende te constitueeren en te bemaaken den lijftugt, van alle de goederen 
 zo roerende als onroerende actien en crediten, welke bij doode van de eerstster.. 
 ..vende door denzelven zullen worden nagelaaten, om die te bezitten en te behouden 
 zijn of haar leven lang na tuchtrechten zonder iemands bespiering. 
 Voords verklaarden zij Comparanten dat van deze tugt alleenlijk zullen uitgezon.. 
 ..derd zijn de klederen en lijfsbehoor, niets van dien uitgezonderd, behoorende aan  
 tweede Comparante, welke binnen ses weeken na doode van haar, zo de eerst.. 
 ..stervende mogt zijn, door eerste Comparant zullen moeten worden uitgekeert 
 aan Margaretha Johanna Modderkolk en Jannetje Stronkhorst, mids dat deze 
 egter op zig neemen, om de begrafenis van haar tweede Comparante alleen 
 te bekostigen, zullende bij weigering hiervan de voornoemde klederen en 
 lijfsbehoor, mede als de overige goederen, bij eerste Comparant in tucht bezeeten 
 en behouden worden tot zijn dood toe. 
 Wijders verklaarde eerste Comparant te institueeren tot zijne eenige en algeheele 
 Erfgename Willemina Testemakers, woonagtig te Almelo in Overijssel, en  
 zulks met volkomen magt en titule van institutie, behoudens egter de bo.. 
 ..vengenoemde tucht, indien hij Comparant bij ’t leeven van tweede Comparante 
 dezen waereld mogt komen te overlijden. 
 En verklaarde tweede Comparante te benoemen en te institueeren tot haare eenige 
 en universeele Erfgenaamen Margaretha Johanna Modderkolk en Jannetje Stronk.. 
 ..horst en zulks mede met volkoome magt en titule van institutie, en behoudens 
 de besprooke lijfstugt ten behoeve van de eerste Comparant indien Comparante de 
 eerststervende zijn mogte. 
 Willende zij beide Comparanten en begeerende dat deze haare laaste en uiterste 
 wille als zodaanig effect zal sorteeren, ofte wel als legaat, fideicommis, donatie 
 onder de leevenden ofte ter zaake des doods, codicil ofte gelijk het best in rechten 
 zal kunnen bestaan, verzoekende hiervan het uiterste beneficie rechtens te 
 moogen genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Provisioneele Volksvertegenwoordigers deze getekent en 
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 gezegeld binnen Harderwijck den 18e December 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrij.. 
 ..heid was nevens twee cachetten beide in rood lak gedrukt, getekend  J: van 
 Luijk 2  J: Schimmelpenninck 1.  onderstond  geregistreerd in ’t Recognitie 
 boek der Stad Harderwijck op dato als boven  was geteekend  J:J: Elsevier. 
 
 
 Voor Heijdendaal en van Voorst Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
 Hendrik Rutger Streck en Aleida Henrica Sophia de Meester Ehelieden, Anna 
 Debora van Daverveld Weduwe wijlen Willem de Meester als Moeder en legitime 
 voogdesse van haar onmondigen Zoon Willem Abraham de Meester, bij haaren gem: 
 Eheman verwerkt, midsgaders J: Schimmelpenninck als Curator van de Kinderen van 
 wijlen Hendrik Joan Ardesch bij Jaesmina Joanna de Meester ehelijk ver.. 
 ..wekt met naame Engelbert George, Nicolaas Willem, Andreas, Geertruida 
 Joanna, Henriette Joanna Ardesch, dan noch Pelgrom Ardesch en voorñ: 
 Hendrik Rutger Streck in qualiteit als bij resolutie van de Provisioneele 
 Raad dezer Stad d.d. 27 November 1795 aangestelde Voogden over Mechteld 
 Ardesch minderjaarige Dochter van wijlen gem: H:J: Ardesch en J:J: de Mees.. 
 ..ter in leeven Ehel: dewelken verklaarden in de beste en bestendigste forma 
 rechtens te constitueeren en machtig te maaken, kragt deezes J:H: Rauwen.. 
 ..hof te Campen, ten einde om namens alle de Constituanten respectivelijk 
 te administreeren alle zodaane ongereede goederen als onder haar te samen, 
 met de verdere mede eigenaaren zo uit de groot en overgrootouderlijken 
 boedel van wijlen Heijmerik Toewater en Jacomina Joanna Sijlvius, in 
 leeven Ehel: midsgaders uit den boedel en nalaatenschap van Aleida 
 Henrica Sophia Toewater, ingevolge testamentaire dispositie op haarlieden 
 verstorven al nog onverdeelt bezeeten wordende, geleegen in en onder de Stad 
 Elburg, als mede in de ambten Oldenbroeck, Dornspijk en Ermelo, dezelve 
 te verpagten, huurcedullen opterigten en te teekenen, huur en pagtpenningen 
 intevorderen, daartoe alle ingangen rechtens voor alle Richteren en Gerichten te 
 entameeren, decreeten en sententien te aanhooren, en dezelve tot de executie incluis 
 te vervolgen, midsgaders oock om die goederen, het zij in ’t openbaar, ’t zij 
 uit de hand te verkoopen, en na costume locaal te transporteeren ( waartoe 
 voor zo verre de pupillen betreft de noodige permissie en authorisatie van 
 den judex domiciair et rerum sitatum geobtineerd, welke authorisatien bij 
 ons zijn geleezen en ad hunc actum deugdelijk bevonden ) penningen te ontfan.. 
 ..gen, en daarvoor te quiteeren, belofte van waaringe te doen, alsmede om schul.. 
 ..den en lasten des boedels aftedoen en betaalen, en wijders tam generaliter quam 
 specialiter te doen en laaten geschieden het geen de natuur en nooddruft 
 der zaak zal vereisschen en zij Comparanten, te samen of ieder afzonderlijk 
 present zijnde zoude kunnen of moeten doen, met magt om een of meer te 
 substitueeren, en onder belofte van ratihabitie en indemniteit caeterisque sub 
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 clausulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en Submissie als na rechten, en 
 met renunciatie van alle exceptien, mids Geconstitueerde gehouden blijft te doen reke.. 
 ..ning, bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 19 December 1795  Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Heijdendaal en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde J: François 
 welke verklaarde te constitueeren en machtig te maaken, zulx doende kragt dezes Adrianus 
 Brand woonagtig te Leijden, tot de verkoop van zeker huis staande in de voorz: Stad 
 Leijden en aan den Comparant behoorende, de penningen daaruit spruitende te ontfangen, 
 te quiteeren hetzelve te transporteeren en verwaaring te doen, bij wanbetaling de Koper 
 of Koperen tot betaaling te constringeeren, daartoe alle de gereputeerde middelen rechtens 
 te entameeren, sententie te aanhoren, en voords alles dezen aangaande te doen en te 
 verrichten wat Comparant zelfs praesent zijnde zoude kunnen moogen en moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, surrogatie en met belofte van ratihabitie en indemniteit 
 des blijkft de Geconstuitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoordinge. 
 Actum Harderwijck den 21 Decemb: 1795. Eerste jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde Gerrit van 
 Eisen welke verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over.. 
 ..zulks kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van 
 Hermannus Beernink en Petronella Bosman Ehel: een huis staande binnen deze Stad 
 in de Vollerstraat, tussen de huizen van Arend Arendzen en de Weduwe Gerrit Eftink 
 doende in ords: verpondinge zonder stadsstuivers f :-17-: straatgeld f :-15-, voords 
 met deszelfs lusten en lasten regt en geregtigheeden, geene uitgezonderd en zulks 
 voor eene somma van Vijfhonderd vijf en zeventig Guldens vrijgeld, waarvan de Com.. 
 ..parante bekend voldaan te weezen beloovende overzulx dit perceel te zullen wagten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt de verponding over den jaare ords: 1794 
 en straatgeld tot primo Mai 1795 als mede haardstedegeld tot ultº. Juni 1795 daar 
 van aftedoen als erfkoops recht is, alles onder verband en Submissie als na 
 Rechten. 
 Actum Harderwijck den 28 Decemb: 1795. Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
geregistreerd ten prothocolle Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerden 
van bezwaar Rub. Schoen.. Hermannus Beernink en Petronella Bosman Ehel: welke bekenden wegens opge.. 
..makerstraat fol. 262 verso ..noomen en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weezen 
 aan Vrouwe Antonetta Schrassert Douairière Markeloff ofte haare Erven, een capi.. 
 ..taale somma van Vierhonderd Caroli Guldens ad 20 st. het stuk, daarvan zij 
 jaarlijks op den verschijnsdag, waarvan heden over een jaar de eerste zal zijn, 
 beloovende te betaalen eene interesse van vier gelijke Guldens van ieder honderd 
 en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe, zo als oock Comparan.. 
 ..ten zal vrijstaan om voorz: capitaal ider reis met tweehonderd Guldens te 
 kunnen aflossen, mids in allen gevalle de opzage een vierendeel jaars bevoorens 
 van een van beide zijden voor de verschijnsdag gedaan worde. Tot securiteit 
 van welk capitaal, rente en kosten de Comparanten verbinden haar persoonen 
 en goederen en tot meerder securiteit tot een speciaal onderpand gestelt haar 
 huis en erve met de plaats staande in de Vullerstraat naast het huis van de Erfge.. 
 ..naamen van de Weduwe Hendrik Eftink zo en als bij Comparanten zelfs bewoond 
 en gebruikt word, ten einde om ten allen tijde daaraan alle hinder en schade 
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 te kunnen verhaalen, met Submissie als na rechten, onder renunciatie va alle excep.. 
 ..tien, in specie van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck dem 22e Decemb. 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Schimmelpenninck en Huijsman Provisioneele Volksvertegenwoordigers 
 compareerde Jan van Dalfsen, welke verklaarde te constitueeren en magtig te maa.. 
 ..ken zulx doende kragt deezes David Smit ten einde om zig te begeeven na 
 Amsterdam en aldaar zig te vervoegen bij de Executeuren van den testamente 
 van wijlen Meijndert van der Veen en Anna Rebecca van Dalfsen Ehelieden 
 en van dezelve zodaanige goederen en gelden, als den Comparant kragt voorñ: 
 testamente uit dien boedel en nalatenschap als geinstitueerde Erfgenaam zijn 
 competeerende te ontfangen, daarvoor te quiteeren, tot de schifting en scheiding 
 des boedels indien er meerder Erfgenaamen mogten zijn met dezelve te pro.. 
 ..cedeeren en in een woord, alles in deze te doen en te verrigten wat Com.. 
 ..parant zelfs praesent zijnde, zoude kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 22e Decemb. 1795  Eerste jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor van Luijk en van Aken Provisioneele Volksvertegenwoordigers compareerde 
 Gerrit van Eisen, welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulx kragt deezes te cedeeren transporteeren en in een vollen eigendom over.. 
 ..tegeeven,aan en ten erfelijken behoeve van Beert Jansen Louw en Jannetje Simens 
 Ehel: een hof geleegen buiten deze Stad op de hoek van de bleek aan de Luttekepoor.. 
` terweg naast den hof van Koperen, doende in ords: verponding zonder stads stuivers 
 f :-7-2 voorts met alle zijne lusten en lasten recht en geregtigheeden geene van 
 dien uitgezonderd, ende zulks voor eene somma van tweehonderd en dertig Guldens vrij.. 
 ..geld, waarvan de Comparant bekend ten vollen voldaan en betaald te zijn, beloovende 
 overzulks voorsch: hof te zullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding over den jaare 1794 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, alles 
 onder verband en Submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 23e December 1795  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Heijdendaal en Schimmelpenninck Provisioneele Volksvertegenwoordigers 
 compareerde Ds. Abraham van Daverveld rustend Predikant van Apeldoorn in qualité 
 als met en benevens natenoemene Burger Engelbertus Marinus Dorper en nu 
 wijlen Cornelis Coster en Casparus Costerus dan mede wijle Mejuffrouw Catharina 
 Eva Rooseboom, Weduwe van Mr. Johannes Theodorus Costerus bij haar testament 
 op den 18e Junij 1783 ten overstaan van Simon Garbijn Gouda Notaris te 
 Amsterdam in praesentie van Getuigen gepasseert, gecommitteert onder andere tot 
 Administrateurs der verbondene erfportie van Juff: Maria Hessingh, en dan noch in 
 qualité als met en benevens de voorñ: Engelbertus Marinus Dorper in derzelven 
 qualiteit als eenige overgebleevene Administrateus bij appointement van de 
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 Repraesentanten van ’t Volk van Amsterdam d.d. 2 Dec. 1795 Reg. in ‘t 3e minut regis.. 
 ..ter fol. 335 verso gequalificeerd, omme de natemeldene obligatie ter beurse der Stad 
 Amsterdam prijscourant te mogen doen verkoopen, de kooppenningen te ontfangen 
 en dezelve aan den Koper te transporteeren zodaanig bij ‘tzelve appointement staat 
 vermelt   woonende den Comparant binnen deze Stad, dewelke verklaarde te 
 constitueeren ende magtig te maaken zulks doende bij deze, den Burger Engelbertus 
 Marinus Dorper voornoemd Notaris woonende te Amsterdam specialijk omme mede 
 in zijn qq naam ter beurse der Stad Amsterdam prijscourant te verkoopen een obligatie 
 ten laste van Holland en Westfriesland ten comtoire Amsterdam groot in capitaal Een 
 duijzend Guldens staande ten naame van Petrus Denijssen gedateerd en geaggreëerd 1. 
 November 1790 Si. Reg. fol.2 Nº. 15 N. 98821, Reg. fol. 5317, dezelve verkogt zijnde 
 aan den Koper of Kopers na instantie en stijle te Amsterdam gebruikelijk te cedeeren 
 en transporteeren, de uitteloovene kooppenningen te ontfangen, daarvoor te qui.. 
 ..teeren, belofte van indemniteit en vrijwaaring te doen, en voor de evicten en vrij.. 
 ..waaring de fideicommissaire erfportie van de voorñ. Maria Hessingh te verbinden 
 oock domicilium te kiezen, en omme wijders ter zaake voorschreeve, alles 
 verder en meerder te doen en te verrigten, wat vereijscht worden zal 
 en hij Comparant qq zelve praesent zijnde zoude kunnen of mogen doen, alles 
 onder belofte van approbatie, praestatie en verband als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 26ste Decemb. 1795  Eerste jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 
                Lectum en Recognitum d: 
               11 Januari 1796. 
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 Voor van Daalen en Barneveld Raaden, compareerden Jan Jansen en Wijmtje 
 Wouters Ehel. welke verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt deezes te cedeeren en te transporteeren aan, en ten erflijken behoeve 
 van Wouter Jacobsen een math hooiland in de Krommehen, hooijende samen met 
 Reinier Reiniersen, geleegen tussen het land van Lubbert Jansen en dat van Aalt 
 Brouwer, doende in ords. verponding dertien stuivers, voords met alle zijne lusten en 
 lasten regt en gerechtigheeden, geenen van dien uitgezonderd, en zulks voor eene 
 somma van Driehonderd en vijftien Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten 
 bekenden voldaan te weezen, beloovende overzulx de voorz. math hoiland te 
 wagten en te wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over den jaare 
 ords. 1794 daarvan aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en submissie als  
 na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 2e Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche vrij.. 
 ..heid. 
 
 
 Voor Wiesell en Carssen Raaden, compareerden Franciscus Martinius zo voor 
 zig en als de rato caverende voor zijnen Broeder Bernard Martinius, van dewelke 
 hij generaale Volmagtiger is, en Mr. J.J. Elsevier als in huwelijk hebbende Vrouwe 
 Johanna Petronella Martinius, en verklaarden van zodaanige erfportien als hunl. 
 respectivelijk zijn competeerenden, in den boedel en nalaatenschap van wijlen Com.. 
 ..parantens Zuster en Tante Christina Helena Martinius Weduwe Apeldoorn te 
 renuncieeren , en zulks ten faveure en ten behoeve van Petrus Martinius, welken 
 alzo bij deze voorzegde geheele nalaatenschap in solidum word overgegeeven 
 zonder daarop eenig het minste recht hunlieden. et p:q: aan zijde van de eerste 
 Comparant voortebehouden, met belofte van vrijwaaring en renunciatie van alle 
 actien welke de Comparanten samt of ider in het bijzonder, uit hoofde voorschr. 
 zouden kunnen of mogen competeeren, alles onder verband en submissie en ter 
 fine als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 8ste Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid.  
  
 
 
 Voor Geurtzen en Zonneveld Raaden compareerden Cornelis Kooningh, Petrus 
 Kooningh, Roelif Kooningh en Elisabeth Breebaart Ehel., Jan Kooningh en Stijntje 
 Apeldoorn Ehel.. Rijnt Kooningh en Hendrica Bullingh Ehel., en jan Winkel 
 en Fennetje Kooningh Ehel., dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te cedeeren en in vollen eigendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Jan Loogen en Gerritje Bastiaansen 
 Ehel. een kamp weijland geleegen aan Westen naast de camp van Arend Creenen 
 ter eenre, en de kamp van de Weduwe Aalbert Willemsen ter andere zijde, doende  
 jaarlijx in ordinaire verponding volgens Quohier f 1-13-12, voorts met zijn lusten en 
 lasten, Recht en gerechtigheeden, ende zulx voor eene summa van tweehonderd 
 een en taggentig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorzeide perceel te zullen wagten 
 en wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1794 incluijs daar van 
 af te doen als Erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 12 Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Geurtzen en Zonneveld Raaden compareerden Cornelis Kooningh, Petrus Kooningh, 
 Roelof Kooningh en Elisabeth Breebaart Ehel., Jan Kooningh en Stijntje Apeldoorn Ehel., 



438 
 

ORAH-156  1796 fol.219 
 
 Reijnt Kooningh en Hendrika Bullingh Ehel., en Jan Winkel en Fennetje Kooningh Ehel. 
 dewelken verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulx 
 kragt deezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken 
 behoeve van Loge Gelderman en Johanna Hensen en haare Erven een camp hooij of 
 weijland met zijn houtgewasch binnen de slooten gelegen aan de Weijsteeg naast 
 het bakkensteegje ter eenre en een camp van Volthen ter andere zijde, doende 
 jaarlijx in ordinaire verponding volgens Quohier f 3-18-, voorts met zijn lusten en 
 lasten, recht en gerechtigheeden, ende zulx voor eene somma van Een duijzend een 
 honderd en elf guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende vooz. perceel te zullen wagten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1794 incluijs daarvan 
 aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 12 Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Geurtzen en Zonneveld Raaden compareerden Cornelis Kooningh, Petrus 
 Kooningh, Roelof Kooningh en Elisabeth Breebard Ehel., Jan Kooningh en Stijntje 
 Apeldoorn Ehel., Reijnt Kooningh en Hendrika Bullingh Ehel. en Jan Winkel en 
 Fennetje Kooningh Ehel. dewelken verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te cedeeren en in in vollen eigendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Arent de Wilde en Anna Stultink 
 Ehel. de navolgende kampen. 
 1e. een camp zaailand met zijn houtgewas geleegen aan de lage Zijpelt naast de 
 kamp van Goosen Evertzen ter eenre en de allé van M.S. van Cooth ter andere zijde 
 doende jaarlijx in ordinaire verponding volgens Quohier f 5-6-4, voorts met 
 zijn lusten en lasten, regt en gerechtigheeden, en zulx voor eene somma van Negen 
 honderd en zeven en twintig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transpor.. 
 ..tanten bij deze bekennen voldaan en betaald te zijn. 
 2e. een kamp zaaijland met zijn houtgewasch geleegen aan de hooge Zijpelt 
 naast een kamp van Mevrouw van Westervelt ter eenre en een kamp van de 
 Weduwe Poels ter andere zijde, doende jaarlijks in ordinaris verpondinge 
 volgens Quohier f 5-7-3, voords met zijn lusten en lasten recht en gereg.. 
 ..tigheeden, ende zulx voor een somma van Negenhonderd agt en dertig 
 Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deeze beken.. 
 ..nen voldaan en betaalt te zijn, beloovende de voorseide perceelen te zullen 
 wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1794 in.. 
 ..cluijs daarvan aftedoen als Erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
  Actum Harderwijck d. 12e Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Geurtzen en Zonneveld Raaden compareerden Cornelis Kooningh, Petrus Kooningh, 
 Roelof Kooningh en Elisabeth Breebaart Ehel., Jan Kooningh en Stijntje Apeldoorn Ehel., 
 Reijnt Kooningh en Hendrika Bullingh Ehel., en Jan Winkel en Fennetje Kooningh Ehel. 
 dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over.. 
 zulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en 
 ten erfelijken behoeve van Reijnier Reijniersen een kamp zaailand geleegen buiten 
 deze Stad aan de Weijsteegh naast de camp van A. Gelderman ter eenre en den 
 hof van transportanten ter andere zijde, zijnde thins vrij, doende jaarlijx in ordinaire 
 verpondinge volgens Quohier f 1-19-, voorts met zijn lusten en lasten, recht en gerech.. 
 ..tigheeden, ende zulx voor eene somma van Zeevenhonderd en thien Guldens vrijgeld, 
 daarvan de Comparanten en transportanden bij deze bekennen voldaan en betaalt 
 te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wahren kommervrij 
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 en alle voorpligt, de verponding over 1794 incluis daarvan aftedoen als Erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 12e Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Geurtzen en Zonneveld Raaden compareerden Cornelis Kooningh, Petrus 
 Kooningh, Roelof Kooningh en Elisabeth Breebaart Ehel., Jan Kooningh en Stijntje 
 Apeldoorn Ehel., Reijnt Koningh en Hendrika Bullingh Ehel. en Jan Winkel en 
 Fennetje Kooningh Ehel., dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te cedeeren en in vollen eigendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Arent Hendrinksen en Bartje 
 Wijnen Ehel. en haare Erven een steedigheid of uitgang van 6 schepel rogge 
 Harderwijker maat, en 8 stuivers s’jaarlijx uit eenige landen geleegen in ’t Sche.. 
 ..pendom van Harderwijck, buurschap Hierden en is ’t laast betaald 2 schepel 
 door B. Volthe, 1 schepel door de Erfgenaamen van de Weduwe Foppen, 1 
 schepel door Jan Roelofsen, 2 schepel en 8 stuivers door Dries Gerritsen van 
 de Bunte, voorts met deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheeden 
 ende zulx voor eene somme van Eenhondert en vijftig Guldens vrijgeld, daar.. 
 ..van de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt 
 te zijn, beloovende hetzelve te zullen wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt daarvan aftedoen als erfkoops regt is onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 12e Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Geurtzen en Zonneveld compareerden Cornelis Kooningh 
 Petrus Kooningh, Roelof Kooningh en Elisabeth Breebaart Ehel., Jan 
 Kooningh en Stijntje Apeldoorn Ehel., Reijnt Kooningh en Hendrika Bullingh 
 Ehel. en Jan Winkel en Fennetje Kooningh Ehel. dewelke verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulx kragt dezes 
 te cederen en in vollen eigendom te transporteeren, aan en ten erfelijken 
 behoeve van Antoni Barneveld en Sophia Kellner, een hof geleegen aan de Weijsteeg 
 naast den hof van Jan Olthuizen ter eenre en het land van verkooperen ter andere 
 zijde doende jaarlijx in ordinaris verpondinge volgens quohier f 1-1-4 voorts 
 met zijne lusten en lasten regt en gerechtigheeden en zulks voor een somma 
 van eenhonderd en vijftien Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en trans.. 
 ..portanten bij deze bekennen voldaan en betaald te zijn, beloovende voorz. perceel 
 te zullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 1794 incluis daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na rechten. 
   Actum Harderwijck den 12e Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Geurtzen Raaden compareerden Thijmen Eijbertsen Vis, Cornelis 
 Boonestroo, Eijbert Hendriksen Top, Thijmen Thijmensen Vis, dewelken verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te 
 cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve van Bart 
 Hartgersen en Hendrikje Aalts Ehel. de geregte halfscheid van een huis, hoft 
 met een akkertje saaijland daar het huis op staat, staande en gelegen in de 
 buurschap Hierden zo en als het thans bij Hendrik Hendriksen in pagt gebruikt 
 word, doende het geheele huis in ords. jaarlijxe verpondinge volgens Quohier 
 f 1-5-, voords met deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheeden ende 
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 zulks voor eene summa van vierhonderd vijf en twintig Gulden vrijgeld, daarvan de Com.. 
 ..paranten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorschr. perceel 
 te zullen wagten en wahren kommervij en alle voorpligt, de verponding over 1794 
 incluis daarvan aftedoen als Erfkoops recht is, onder verband en submissie  
 als na Rechten. 
   Actum Harderwijck den 9e Januari 1796, eerst jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Veldhuizen en Barneveld Raaden compareerde Christina van Dokkum Weduwe 
 J:M: Assink woonagtig alhier dewelke verklaarde te constitueeren en magtig te maaken 
 zulx doende kragt dezes den Burger Rutger Lobrij om ten laste en in naame van de 
 Comparante van de Lutersche Gemeente binnen Zutphen opteneemen ene somma van 
 Zeshonderd Caroli Guldens, en tot securiteit van hetzelve capitaal, interesse en onverhooptelijk 
 aantewendene kosten te verbinden en te verhypotheceeren zekere catersteede Comparante 
 toehehoorende de Buithoorn genaamt, andersints de Neutelarij met een stukje lands 
 op de Emmerik geleegen in ’t Schoutambt van Zutphen, Kerspel Warnsveld, ten einde 
 daaraan alle hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie uit naame 
 van Comparante van alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde, beloovende 
 van volkoomen kragt en waarde te zullen houden wat door Geconstitueerde in 
 deze zal worden verrigt, met belofte van approbatie en belofte van vrijwaaring 
 alles onder verband als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 15e Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor Geurtzen en Sonneveld  Raaden, compareerden Jan Koning en Stijntje Apeldoorn 
van bezwaar over de Stad Ehel. dewelke verklaarden aan den boedel en nalaatenschap van wijle eerste Comparants 
fol. 104 en over ’t Scheepen.. Ouders Aart Corneliszen Kooning en Jacobje Roelofs, wel en deugdig schuldig te weezen 
..dom  fol. 45 eene somma van agthonderd Guldens, spruitende uit eene borgtogt voor de Compa.. 
 ..ranten door wijle hunne voorñ. Ouders gepasseerd, voor welk capitaal, rente ad 
 drie ten honderd, en onverhooptelijk aantewendene kosten zij Comparanten ten 
 behoeve van Cornelis Kooningh, Petrus Kooningh, Roelof Kooningh, Rijnt Kooningh 
 en Fennetje Kooningh Huisvrouw van Jan Winkel als mede Erfgenaamen van 
 hunne voorz. Ouders, bij deze verbinden hunne gereede en ongereede goederen, in 
 specie tot een onderpand hiervoor stellende hunl: huis in de Bruggestraat tussen 
 de huizen van Mevrouw Markeloff en Gijsbert Fijnvandraat, alsmede Comparantens 
 hof buiten de Stad in de oude Touwbaan buiten de Luttekepoort naast de hof van 
 de Weduwe Duvergé en het gangetje van Aris van Leeuwen, om daaraan alle hinder 
 en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die 
 van ongetelden gelde. 
   Actum Harderwijck den 12 e Januari 1796.  Eerste jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Huijgens Raaden, compareerden Cornelis Kooning, Petrus Kooning, 
 Roelof Kooning en Elisabeth Breebaard Ehel., Jan Kooning en Stijntje Apeldoorn 
 Ehel., en Reijnt Kooning en Hendrika Bulling Ehel., dewelken verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulx kragt dezes te cedeeren 
 en te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Jan Winkel en Fennetje 
 Kooning Ehel. een hof geleegen voor de Smeepoort in de tweede steeg aan de Touwbaan 
 naast den hof van de Curator Boonen en die van Jan Hendrik Hulting, doende 
 in ords. verp. f 1-1-4, voords met alle deszelfs lusten en lasten, regt en gerechigheden 
 en zulx voor een somma van vierhonderd Guldens vrijgeld, waarvan de Comparan.. 
 ..ten bekennen voldaan te weezen, beloovende overzulx de voorz. hof te zullen wagten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ords. 1794 daarvan aftedoen 
 als Erfkoops recht is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 19 Januari 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor Wiesell en Huijgens Raden, compareerden Cornelis Kooning, Petrus Kooning, 
 Roelof Kooning en Elisabeth Breebaart Ehel., Jan Kooning en Stijntje Apeldoorn Ehel., 
 Jan Winkel en Fennetje Kooning Ehel., dewelken verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt enoverzulx kragt deezes te cedeeren en te transporteeren aan 
 en ten erfelijken behoeve van Rijnt Kooning en Hendrika Billing Ehel. een hofje 
 geleegen buiten de Smeepoort naast het land van Mevrouw Cramer en den hof van 
 Lucas Coldewijn, doende in ords. jaarlijkse verponding f :-10-10 voords met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheeden en zulx voor eene somma va Eenhonderd 
 en twintig Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten bekennen voldaan te weezen, 
 beloovende midsdien voorz. hofje te zullen wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over ords. 1794 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Veldhuiizen en Wessels Raaden, compareerden Rikert Hooiberg en Jan van 
 Essen, beide ingezetenen dezer Stad, van competenten ouderdom, welken verklaarden 
 na voorgaande authorisatie van Wethouders en Raaden dezer Stad in dato dezer, 
 op verzoek en ter instantie van Mr. J: Steenwinkel en C: van El Ehel. te hebben gewaar.. 
 ..deert en geaestimeert hunlieder hof en coepel leggende binnen deze Stad bij ’t Blok.. 
 ..huis en dezelve waard geoordeelt eene somma van tweeduijzend Guldens, welke 
 aestimatie en taxatie Comparanten verklaarden in alle opregtheid te hebben ge.. 
 ..daan, nadat alvoorens, voorz. hof en coepel in oogenschijn genomen en naauwkeurig 
 geexamineerd hadden, waarop de Comparanten, deze haare gegevene verklaaring en 
 taxatie na voorgaande praeavisatie van de kragt des eeds en zwaare straffe des 
 meineeds met solemneele eede voor ons erholden hebben. 
   Actum Harderwijck d: 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Veldhuizen en Wessels Raden, compareerden Mr. J. Steenwinkel en Vrouwe 
van bezwaar over de Stad C. van El Ehel. Tut. Mar. en verklaarden ingevolge en ter voldoening aan het 
Rub. Vijhestraat fol.75. reglement op het prothocolhouden in Veluwe gearresteerd, voor de goede administratie 
 en registratuure van den Comparant als Prothocolhouder des ambts Ermelo zo dezelve 
 verder staat te doen, mids deze te verbinden ter concurrenter summa van Twee.. 
 ..duijzend Guldens te stellen, en ten dien einde speciaal te verbinden zekere 
 hof met een coepel daarin, staande en geleegen binnen deze Stad bij ’t Blokhuis 
 welke volgens acte van aestimatie in dato 19 dezer getaxeerd is op een somma 
 van Tweeduijzend Guldens, alles met submissie als na Rechten, en onder 
 renunciatie van alle exceptien, en wel ten aanzien van tweede Comparante van 
 de exceptie Scti Vellejani et Auth. Cod. si que mulier. 
   Actum Harderwijck d. 19 Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
                                                                                                    2                       1 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Gerrit Hendriksen en Hendrik 
 Gerritsen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmig.. 
 ..sen en Willem Arendsen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis 
 Arendsen, beide ingevolge approbatie van de Provisioneele Heren Overweesmeesteren 
 dezer Stad d.d. 16 Jun 1795 bij ons gezien en gelezen, Jan Gelderman als Volmagtiger 
 van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje 
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 Driesen Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795 mede bij ons gezien en 
 geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Bert Hendriksen, Willem Willempsen 
 en Jannetje Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel. Hannesje Hendriks, 
 Aart Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenamen van Petertje Cornelissen 
 in leven Weduwe van Theunis Aartzen Foppen, dewelke verklaarden in een vasten 
                    publiecq op den 20 Juni 1795 
 en stedigen erfkoop /\ te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te cedeeren en in 
 vollen eigendom te transporteeren, aan en ten erfelijken behoeve van Jan Hartgersen 
 en Heintje Beerts Ehel. een math hooiland geleegen op de lange Elle, naast het 
 land van Jan Helmigsen, word gehooijt het eene jaar met Hendrik Elbertzen en ’t andere 
 jaar met de Kinderen van Cornelis Arendsen, doende in ordinaire jaarlijxe verponding volgens 
 quohier op naam van een math van Harmen Boer f :-9-8. Voorts met zijn lusten en  
 lasten, regt en gerechtigheeden, ende zulx voor eene somma van Eenhonderd zeven en 
 veertig Guldens vrijgeld waarvan de Comparanten en transportanten bij dezen bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1794 daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritzen en 
 Gerrit Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, 
 Jan Helmigsen en Willem Arendsen als Voogden van de onmondige Kinderen 
 van Cornelis Arendsen, beijde ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren 
 Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan 
 Gelderman, als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. 
 en Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 
 22 April 1795, mede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, 
 Beert Hendriksen, Willem Willempsen en Jannetje Hendriks Ehel., Peter Stevensen 
 en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriksen, Arent Cornelissen en Jannetje 
 Cornelissen te zaamen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen in leeven Weduwe 
 van Theunis Aartzen Foppen, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erf.. 
 ..koop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te 
 cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van Jan Hartgersen en Heintje Beerts Ehel. en haare Erven, een hoekje zaailand 
 geleegen in den Laagen Hierder Enk, naast het land van de Jonkvrouwen van Wes.. 
 tervelt, doende in jaarlijkse ords. verponding volgens Quohier f :-4-4 voorts 
 met  zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheijd, ende zulx voor eene somma 
 van Een honderd en zeventien Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en 
 transportanten bij dezen bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voors. 
 perceel te zullen wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over 1794 daarvan aftedoen als Erfkoops regt is, onder verband en submis.. 
 ..sie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19 Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritsen en 
 Gerrit Hendriksen, als Voogden van de onmondige Kineren van Hannes Jansen, 
 Jan Helmigsen en Willem Arendsen als Voogden van de onmondige Kinderen 
 van Cornelis Arendsen, beijde ingevolge approbatie van de Provisioneele Heeren 
 Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan 
 Gelderman als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. 
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 en Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 23 April 
 1795 meede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Henriksen, Beert Hendriksen 
 Willem Willemsen en Jannetje Hendriksen Ehel. Peeter Steevensen en Jacobje Hendriks 
 Ehel., Hannesje Hendriksen, Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te zaamen erfg.. 
 ..naamen van Petertje Cornelissen in leven Weduwe van Theunis Aartzen Foppen, dewelke 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publiecq op den 20 Juni 1795 te heb.. 
 ..ben verkogt en overzulx kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom te trans.. 
 ..porteeren aan en ten erfelijken behoeve van Rijnt Petersen en Evertje Thijssen Ehel. 
 een math hooiland geleegen op de lange Else, hooijende met Jan Petersen, doende 
 in ords. jaarlijkse verpondinge volgens Quohier f :-9-8, voords met deszelfs lus.. 
 ..ten en lasten, regt en gerechtigheeden ende zulks voor een somma van Een 
 honderd drie en tagtig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en trans.. 
 ..portanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorz. perceel 
 te zullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, de verpondinge 
 over 1794 daarvan aftedoen als Erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na rechten. 
   Actum Harderwijck d. 19 Januari 1796.  Tweede jar der Bataafsche  
 vrijheid.  
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Hendrik Gerritsen en 
 Gerrit Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hennes Jansen, 
 Jan Helmigsen en Willem Arendszen, als Voogden van de onmondige Kinderen 
 van Cornelis Arendzen, beide ingevolge approbatie van de Provisioneele Heeren 
 Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan 
 Gelderman, als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. 
 en Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel. ingevolge acte van volmagt 
 d.d. 22 April 1795, mede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan 
 Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje Hendriksen 
 Ehel. Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannes Hendriksen, Arent 
 Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenaamen van Petertje Cornelis.. 
 ..sen in leven Weduwe van Theunis Aartzen Foppen, dewelke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt 
 en overzulx kragt deezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren 
 aan en erfelijken behoeve van Lubbert Hop en Rijkje Jacobs Ehel. en haar Erven 
 een huis, hof, met zijn houtgewas, en opgaande boomen staande en geleegen in 
 Hierden aan de gemeene Stads of Hierder weg, doende in ordinaire jaarlijxe 
 verponding volgens Quhier f 3-8- voords met zijn lusten en lasten regt en 
 gerechtigheid, ende zulx voor eene somma van tweeduizend tweehonderd en negen.. 
 ..tig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen 
 voldaan en betaald te zijn, beloovende voorz. perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt de verpondinge over 1794 en het heerdstedegeld 
 primo Juli 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck en 19 Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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 Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Hendrik Gerritzen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen 
 en Willem Arendzen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendzen, 
 beijde ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 
 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman, als Volmagtiger van Jan 
 Helmigsen en Willempje Driessen Ehel. en Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel., 
 ingevolge acte van volmagt d.d.22 April 1795, meede bij ons gezien en gelezen, Gerrit 
 Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje Hendrik.. 
 ..sen Ehel., Hannesje Hendriksen, Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Arent Corne.. 
 ..lissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen in leven 
 Weduwe van Theunis Aartsen Foppen, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen  
 erfkoop publiecq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedee.. 
 ..ren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Lubbert 
 Hop en Rijkje Jacobsen Ehel. een vierde part in drie en een half math van de Weduwe 
 Jacob Peelen, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier f :-6- voorts met 
 deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulks voor eene somma van 
 Eenhonderd een en dertig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en transpor.. 
 ..tanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorzeide perceel 
 te zulle wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verpondinge 
 over 1794 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raden compareerden Hendrik Gerritsen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Hel.. 
 ..migsen en Wilem Arentzen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis 
 Arendzen, beijde ingevolge appointement van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren 
 deezer Stad d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmag.. 
 ..tiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. Jan Helmigsen en Willempje Driesen 
 Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, mede bij ons gezien en 
 geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen 
 en Jannetje Hendriks Ehel. Peter Stevensen en Jacobje Hendriks Ehel. Hannesje 
 Hendriks, Arend Corneliszen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenaamen van 
 Petertje Corneliszen in leeven Weduwe van Theunis Aartsen Foppen, dewelke 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop piblieq op den 20 Juni 1795 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom 
 te transporteeren aan en ten behoeve van Antoni Vonk en Wesselina Spijkers Ehel. 
 en haar Erven, een huis en plaatsje daar agter staande aan de Broederen naast 
 het huis van voorñ. Weduwe ter eenre, en een huis van de Heer Erckelens ter 
 andere zijde, vrij van verponding, straatgeld ’s jaarlijx  f  3-10-, kunnende hetzelve 
 aanvaard worden den 1 November 1795, voorts met zijn lusten en lasten, regt en 
 gerechtigheeden, ende zulx voor eene somma van Negenhonderd gulden vrijgeld 
 daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt 
 te zijn, beloovende voorz. perceel te zullen wagten en wahren kommervrij en 
 alle voorpligt, het straatgeld primo Mai 1795 en haardstedegeld 1 Juli 1795 
 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 19 Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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 Voor Wiesell en van Daalen Raden compareerden Hendrik Gerritsen en Gerrit Hendriksen 
 als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen en Willem 
 Arendzen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendzen, beide ingevolge 
 approbatie van de provisioneele Overweesmeesteren deezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien 
 en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen 
 Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 
 April 1795, meede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, 
 Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje Hendriks Ehel., Peter Stevensen 
 en Jacobje Hendriks Ehel., Hannesje Hendriksen, Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen 
 te samen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen in leven Wed. Theunis Aertzen Foppen, 
 dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publiecq op den 20 Juni 1795 
 te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te 
 transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Vrouwe A. Schrassert Douairière 
 Markeloff, en haar welgebooren Erven, een camp zaailand met zijn houtgewasch 
 genaamd de Hazekamp zijnde thins vrij geleegen in Hierden, aan de gemeene 
 stads weg, doende in ords. jaarlijkse verponding volgend quohier f 3-12-14, voorts 
 met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, ende zulks voor eene somma van 
 een duijzend vijfhonderd twee en dertig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparan.. 
 ..ten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, belooven.. 
 ..de voorseide perceel te zullen wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding over 1794 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 19e Januari 1796. Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Hendrik Gerritzen en 
 Gerrit Hendriksen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jan.. 
 ..sen, Jan Helmigsen en Willem Arendsen als Voogden van de onmondinge Kinde.. 
 ..ren van Cornelis Arendzen, beide ingevolge approbatie van de provisionele 
 Heeren Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, 
 Jan Gelderman, als Volmagtiger van Cornelid Helmigse en Aartje Foppen 
 Ehel. en Jan Helmigsen en Wilempje Driesen Ehel., ingevolge acte van volmagt 
 d.d. 22 April 1795, mede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hen.. 
 ..driksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje Hendriks Ehel., Peter 
 Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriksen, Arent Cornelissen en 
 Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen in leven Weduwe 
 van Theunis Aartzen Foppen, dewelken verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren, aan en ten erfelijken 
 behoeve van Paulus Mooijen en Bertha Camp Ehel. en haare Erven, een haage 
 of akkermaals bosch genaamt de Stads Hage geleegen in Hierden, beneffens 
 den haagen door Rikert J. Apeldoorn aangekogt, doende in ords. jaarlijkse verponding 
 volgens Quohier f 1-5-, voords met zijn lusten en lasten, regt en gerechtigheden 
 ende zulx voor eene somma van Vierhonderd en thien Guldens vrijgeld, daarvan 
 de Comparanten en transportanten bij dezen bekennen voldaan en betaalt te zijn 
 beloovende voorz. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding over 1795 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt is onder ver.. 
 ..band en submisie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 



446 
 

ORAH-156  1796 fol.223 
 
  
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Hendrik Gerritzen en Gerrit Hendriksen 
 als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen en Willem Arend.. 
 ..sen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendzen beide ingevolge approba.. 
 ..tie van de Provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien 
 en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. 
 en Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 17 
 -95 mede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, 
 Willem Willemsen en Jannetje Hendriks Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., 
 Hannesje Hendriks, Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenamen van 
 Petertje Cornelissen in leeven Wed. van Teunis Aartzen Foppen, dewelke verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt, en overzulx 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfe.. 
 ..lijken behoeve van Lubbertus Bunskerken en zijn Erven een hage staande en gelee.. 
 ..gen aan de Biemer Bosch naast den hage van Koperen zelve ter eenre, en de hage 
 van Arent Kreenen ter andere zijde, doende in ordinaris jaarlijxe verpondinge volgens 
 Quohier  f :-9-8, voorts met zijne lusten en lasten regt en geregtigheid ende zulx 
 voor een somma van twee en zeventig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en 
 transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorz. per.. 
 ..ceel te zullen wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verpondinge 
 over 1794 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt is onder verband en submis.. 
 ..sie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 10 Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritsen en Gerrit 
 Hendriksen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan 
 Helmigsen en Willem Arendsen als Voogden van de onmondige Kinderen van 
 Cornelis Arendzen, beide ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Over.. 
 ..weesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelder.. 
 ..man, als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen 
 en Willempje Driesen Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, mede 
 bij ons gezien en gelezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, 
 Willem Willemsen en Jannetje Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen 
 Hannesje Hendriksen, Arend Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenaa.. 
 ..men van Petertje Cornelissen in leven Weduwe van Teunis Aartsen Foppen, dewelke 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben 
 verkogt, en overzulx kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren 
 aan en ten erfelijken behoeve van Jacob de Meester en Geertje Timmer Ehel. een camp 
 zaaijland met zijn houtgewasch en zwaare peppelen boomen, genaamd den akker, 
 geleegen in Hierden naast het land van de Erfgenamen van Cornelis Timmer 
 doende in ordinaris jaarlijxe verponding volgens quohier f 1-18- voords met 
 deszelfs lusten en lasten regt en geregtigheid, ende zulx voor eene somma van Drie 
 honderd en veertig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten 
 bekennen voldaan en betaald te zijn, beloovende voorz. perceel te zullen wagten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1794 incluis daarvan 
 aftedoen als Erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid.  
 
 
 Voor Wiesell en van DaalenRaaden compareerden Hendrik Gerritsen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan 
 Helmigsen en Willem Arendsen als Voogden van de onmondige Kinderen van 
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 Cornelis Arendzen, beiden ingevolge approbatie van de Provisioneele Heeren Overweesmeesteren 
 dezer Stad d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagti.. 
 ,, ger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel., en Jan Helmigsen en Willempje Driesen 
 Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, mede bij ons gezien en geleezen, 
 Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje 
 Hendriks Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriks, 
 Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen 
 in leven Weduwe van Teunis Aartsen Foppen, dewelke verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop publiecq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes 
 te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van 
 Jan Bleumink een huis met een plaatsje daar bij, staande op den Broederen, naast 
 het huis van Gerrit Engelen ter eenre, en dat van Verkoperen ter andere zijde, 
 is vrij van  verpondinge, straatgeld ’s jaarlijks f 1-10- voords met zijn lusten en 
 lasten, regt en geregtigheden, zo en als daar van ouds op gestaan heeft, kunnende 
 het primo November aanvaard worden, te weeten de huur, blijvende de agterste 
 waterloosing ten profijte van ’t gekogte huis van H. Lunterbosch, mede dat dezelve 
 de hanggoot, zelfs moet onderhouden en bekostigen, ende zulx voor een somma 
 van achthonderd drie en zestig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en 
 transportanten bekennen voldaan en betaald te zijn, beloovende voorz. perceel 
 te zullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, het straatgeld Maij 
 1794 en het haardstedegeld primo Juli 1795 daarvan aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 19 Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Hendrik Gerritzen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen 
 en Willem Arendsen als voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendsen 
 beide ingevolge approbatie vande Provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer Stad 
 d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger 
 van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel., Jan Helmigsen en Willempje Driesen 
 Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, mede bij ons gezien en geleezen, 
 Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje 
 Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriksen, 
  Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenaamen van Petertje 
 Cornelissen in leven Weduwe van Teunis Aartsen Foppen, dewelken verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben ver.. 
 ..kogt, en overzulx kragt deze te cedeeren en in vollen eigendom te transportee.. 
 ..ren aan en ten erfelijken behoeve van Willemina Peijs Weduwe J.H. Bakker 
 een camp zaailand met zijn houtgewasch, genaamt de Teerpots akker, gele.. 
 ..gen in Hierden, naast het land van de Zeeboers Erfgenaamen, doende in ords. 
 jaarlijxe verpondinge volgens Quohier f :-9-8, voorts met zijn lusten en lasten 
 recht en geregtigheid, ende zulx voor eene somma van eenhonderd en twintig 
 Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en 
 wahren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1794 incluis daarvan 
 aftedoen als Erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Ba.. 
 ..taafsche vrijheid. 
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 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Goosen Foppen en Geertje Heijnen 
 Ehelieden, Arnoldus de Lange en Aartje Foppen Ehel., Berent Gerritzen en Jannetje Foppen, 
 Gijsbert Mulder en Goosen Foppen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Claas 
 Foppen, Peter Petersen, Mechteld Geurtsen, Hendrikjen en Albertje Petersen, Hendrik 
 Gerritsen en Gerrit Hendriksen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes  
 Jansen, Jan Helmigsen en Willem  Arendsen, als Voogden van de onmondige Kinderen 
 van Cornelis Arendsen, ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmees.. 
 ..teren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmag.. 
 ..tiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje 
 Driesen Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, meede bij ons gezien en 
 geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en 
 Jannetje Hendriks Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriks Ehel. Hannesje Hendriksen, 
 Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Eerfgenaamen van Theunis Aartzen 
 Foppen en Petertje Cornelissen in leeven Ehel., dewelken verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop publiecq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt en overzulx kragt 
 deezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoe.. 
 ..ve van Andries van der Veen en zijn Erven, een kamp zaaijland met zijn houtge.. 
 ..wasch, genaamt de nieuwe kamp, geleegen in Hierden aan den Elsweg, naast de 
 camp van Zeger Buitenhuis, doende in ords. jaarlijx verponding volgens Quohier 
 f 2-5-, en een jaarlijkse steedigheid van 1 schepel rog Harderwijcker maat, 
 voords met zijn lusten en lasten, regt en gerechtigheden, ende zulx voor een 
 summa van driehonderd een en veertig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparan.. 
 ..ten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervij, en alle voorpligt, 
 de verponding over 1794 en de steedigheid over 1795 incluis daarvan afte.. 
 ..doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 19 Januari 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Goosen Foppen en 
 Geertje Heijmans Ehel., Arnoldus de Lange en Aaltje Foppen Ehel., Barent Gerrit.. 
 ..zen en Jannetje Foppen, Gijsbert Mulder en Goosen Foppen als Voogden van de 
 onmondige Kinderen van Claas Foppen, Peter Petersen ,Mechteld, Geertjen, Hen.. 
 ..drikje en Albertje Petersen, Hendrick Gerritsen, en Gerrit Hendriksen, als Voogden 
 van de onmondigen Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen en Willem Arendzen 
 als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendzen, ingevolge approbatie 
 van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons 
 gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en  Aartje 
 Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel., ingevolge acte van 
 volmagt d.d. 22 April 1795 meede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, 
 Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje Hendriksen 
 Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriksen, Arent 
 Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgrnaamen van Theunis Aartsen 
 Foppen en Petertje Cornelissen Ehel. in leven, dewelken verklaarden in een vas.. 
 ..ten en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt en overzulx 
 kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken 
 behoeve van Philip Smink en Clara Elisabeth Heijdebomen Ehel. een schuur of boog 
 staande agter de muur bij de Luttekepoort, doende jaarlijx aan booggeld ten 
 profijte der Stad Harderwijck 6 stuivers, straatgeld 5 stuivers, voords met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheijt ende zulx voor een somma van zes en 
 zeventig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij 
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 deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorzeide perceel te zullen 
 wagten en wahren kommervrij, en alle voorpligt ’t booggeld over den jaare 1795 
 en straatgeld pmo Mai 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
  
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Hendrik Gerritzen en Gerrit 
 Hendriksen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen 
 en Willem Arendzen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendzen 
 beijde ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren deezer Stad 
 d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger van 
 Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje 
 Driesen Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, meede bij ons 
 gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem 
 Willemsen en Jannetje Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriks Ehel., 
 Hannesje Hendriksen, Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaa.. 
 ..men van Petertje Cornelissen in leven Wed. Theunis Aartsen Foppen, dewelken 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te 
 hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eigendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Benjamin Pennink, Zwaantje 
 Penning en Petronella Penningh, een camp zaaijland met zijn houtgewasch 
 geleegen in Hierden genaamt de Cuijle, doende in ords. jaarlijxe verponding 
 volgens Quohier f 1-11-14 voorts met zijn lusten en lasten regt en gerechtig.. 
 ..heeden ende zulks voor eene somma van vierhonderd en vijftig Guldens 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan 
 en betaalt te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wha.. 
 ..ren kommervrij, en alle voorpligt, de verpondinge over 1794 daarvan aftedoen 
 als Erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
  
 
 Voor Wiesell en van Dalen Raaden, compareerden Goosen Foppen en Geertje 
 Heijmens Ehel., Arnoldus de Lange en Aartje Foppen Ehel., Berent Gerritzen en JannetjeFoppen, Gijsbert 
 Mulder, en Goosen Foppen als Voogden van de onmondige Kinderen van 
 Claas Foppen, Peter Petersen, Mechteld, Geertjen, Hendrikje, Albertje Petersen, Hendrik 
 Gerritzen en Gerrit Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, 
 Jan Helmigsen en Willem Arendzen, als Voogden van de onmondinge Kinderen van Cornelis 
 Arendzen, ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer 
 Stad f.f. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger 
 van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje Driesen 
 Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, mede bij pns gezien en geleezen, 
 Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje 
 Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel.. Hannesje Hendriksen, 
 Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaamen van Theunis Aartsen  
 Foppen en Petertje Cornelissen in leven Ehel. dewelke verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop op den 20 Juni 1795 publieq te hebben verkogt, en overzulx kragt dezes 
 te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren, aan en ten erfelijken behoeve van 
 Ellart Jansen en Harmijna Joorman Ehel. een hof geleegen aan de Zandsteeg 
 naast den hof van S: Bunskerken doende ’s jaarlijx in ords. verpondinge volgens 
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 quohier f -7-4, ende zulx voor eene somma van Een honderd en achtien guldens vrijgeld 
 daarvan de Comparanten en transportanten bij deezen bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voor.. 
 ..pligt de verpondinge over den jaare 1794 daarvan aftedoen aks Erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na rechten. 
   Actum Harderwijck d. 19e Januari 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Goosen Foppen en Geertje Heijmans 

Ehel., Arnoldus de Lange en Aartje Foppen Ehel., Berend Gerritzen, Jannetje Foppen, 
Gijsbert Mulder en Goosen Foppen als Voogden van de onmondige Kinderen van Claas 
Foppen, Peter Petersen, Mechteld, Geertje, Hendrikje en Albertje Petersen, Hendrik 
Gerritzen en Gerrit Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes 

 Jansen, Jan Helmigsen en Willem Arendzen als Voogden van de onmondige Kinderen van 
 Cornelis Arendzen, ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren 
 dezer Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger 
 van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje 
 Driesen Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, mede bij ons gezien en 
 geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en 
 Jannetje Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel. Hannesje Hendrik.. 
 ..sen, Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfgenaamen van Teunis Aartsen 
 Foppen en Petertje Cornelissen in leven Ehel., welke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te 
 cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van 
 Lubbert Hop en Rijkje Jacobs Ehel. een en een half schepel zaailand met zijn hout.. 
 gewasch, genaamd de Vinkakker, geleegen naast den hage van Arend Creenen voorts 
 met  zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, zo en als daar van ouds opgeweest 
 is, ende zulx voor een somma van vijf en zestig Guldens vrijgeld, daarvan de 
 Comparanten en transportanten bekennen voldaan en betaald te zijn, beloovende 
 voorz. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt daarvan 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 19e Januari 1796.  Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raen, compareerden Hendrik Gerritzen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen 
 en Willem Arendzen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendzen, beijde 
 ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 
 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger van Cornelis 
 Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Wilempje Driesen Ehel. 
 ingevolge acte van volmagt d.d. 2 April 1795, mede bij ons gezien en geleezen, 
 Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje 
 Hendriksen Ehel. Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriksen, Arent 
 Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen in leven 
 Weduwe van Theunis Aartzen Foppen, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop publiecq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te cedeeren 
 en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Willem Fijnvan.. 
 ..draat en Sara Regina Schutte Ehel. een hof geleegen in de Knijptang naast den hof 
 van Mevrouw van Westervelt ter eenre en den hof van Roelof Arendzen ter andere zijde 
 doende in ords. jaarlijkse verpondinge volgens Quohier f -12-10, voords met zijn lusten en 
 lasten, recht en gerechtigheden ende zulks voor eene somma van Driehonderd vier en veer.. 
 ..tig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bekennen voldaan en 
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 betaalt te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt de verpondinge over 1794 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 19 Januarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten protho.. Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Jan Beelen en Wijmtje Wouters 
..colle van bezwaar over het Ehel. dewelke bekenden uit hoofde van ter leen verstrekte en ontfangen penningen 
Scheependom Rub. landerijen wel en deugdelijk schuldig te weezen aan en ten behoeve van Hannes Petersen, een 
aan oosten geleegen, tussen  somma van Driehonderd Guldens welke Comparanten beloofden te verrenten met 
de broeksteeg en de zee vier  ten honderd in ’t jaar, jaarlijx op den verschijnsdag te voldoen en daarmede 
Oostermehen Kromme…. te continueeren tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal 
fol. 332 moogen en moeten geschieden, mids aan een van beide zijden de opzage geschiede 
 drie maanden voor den verschijnsdag, welke zal gerekent worden te zijn heden een jaar 
 de eerste, en zo vervolgends.  tot securiteit van welk capitaal, renthe en onver.. 
 ..hooptelijk aantewendene kosten de Comparanten verbinden bij deze haare persoonen 
 en goederen en tot een speciaal onderpand stellende een math hooijland op de 
 Oostermehen, naast het land van Lubbert Hop om daaraan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, met renunciatie van alle excpetien, in specie die 
 van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d. 28 Januarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
geregistreerd ten prothocolle Voor Wessels en Huygens Raaden compareerden Eiber Schuurman en Jannetje 
van bezwaar Rubrica Groote Peters Ehel. welken bekenden wel en deugdig schuldig te weezen aan en ten 
Oosterwijk fol. 354 verso behoeve van Willem van der Horst en Marritje van Sitteren Ehel. eene somma 
 van Tweehonderd Guldens, wegens gekogte schuit en vissersgereedschap, beloo.. 
 ..vende dezelve jaarlijks en alle jaaren te zullen verrenten met vier ten honderd 
 en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe, welke zal kunnen 
 geschieden aan zijde van den Debiteur ten allen tijde als zal verkiezen, en 
 daartoe in staat is, zo wel in ’t geheel als bij gedeeltens, voor welk capitaal, 
 interesse en onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparanten verbinden hunne 
 persoonen en goederen, en tot een speciaal onderpand hiervoor stellende hunlieder 
 huis, staande binnen deze Stad in de groote Oosterwijk naast het huis van 
 Trui Slors, om daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen met 
 renunciatie van alle exceptien, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 1e Februarii 1796.  Tweede jaar der Battaafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Barneveld Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks 
 regt is Willem Roest en Jan Huijgens voor ’t erf en sterfhuis van Evertje Jacobs 
 Weduwe Aalbert Willemsen: des beloofden Steven Bos en Grietje Aalbers Ehel. 
 Kinderen en universeele Erfgenaamen van welgemelde Wed. Aalbert Willemsen, 
 hunne voorschreeve Borgen te vrijen en guarandeeren als recht is. 
    Actum Harderwijck den 2e Februarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
  
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritzen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmig.. 
 ..sen en Willem Arendzen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis 
 Arendzen, beijde ingevolge approbatie van de provisionele Heeren Overweesmeesteren 
 dezer Stad d.d. 16 Junij 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger 
 van Jan Helmigsen en Wilempje Driesen Ehel. en Cornelis Helmigsen en Aartje 
 Foppen Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, meede bij ons gezien 
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 en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen 
 en Jannetje Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriks Ehel., Hannesje 
 Hendriks, Arend Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaamen van Petertje 
 Cornelissen in leven Weduwe van Theunis Aartzen Foppen, dewelke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop op den 21 Juni 1795 publieq te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren, aan 
 en ten erfelijken behoeve van R.J. Apeldoorn en S.A. Bouduijnx Ehel. een haage 
 of akkermaals bosch bestaande in twee perceelen ‘t eene geleegen langs de 
 gemeene Hierder weg ter eenre en naast of beneffens een haage genaamt de 
 Stads Haage, heeft zijn uitweg over den brink van ’t Erf Engelenburg, doende 
 in ordinaris jaarlijxe verponding volgens quohier op naam van Willem Aerts hofstede 
 f 1-5-8, het ander perceel geleegen mede aan de Hierder weg ’t eindens het boven.. 
 ..gemelde perceel, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens quohier op naam 
 van het gepoot bij den berg f 1-18-4 voords met zijn lusten en lasten regt en ge.. 
 ..regtigheeden ende zulx voor eene somma van Vijfhonderd zes en veertig Guldens 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deeze bekennen voldaan 
 en betaalt te zijn, beloovende voors. perceelen te zullen wagten en wahren kommer.. 
 ..vrij en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1794 incluis, daarvan af te 
 doen als Erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 19 Januarii 1796.  Tweede jaar der Batafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raden, compareerden Goosen Foppen en Geertje 
 Heijmens Ehel., Arnoldus de Lange en Aartje Foppen Ehel., Berent Gerritzen en 
 Jannetje Foppen, Gijsbert Mulder en Goosen Foppen als Voogden van de onmon.. 
 ..dige Kinderen van Claas Foppen, Peter Petersen, Mechteld, Geertje, Hendrikje, 
 en Albertje Petersen, Hendrik Gerritzen en Gerrit Hendriksen, als Voogden van 
 de onmondigen Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmigsen en Willem Arend.. 
 zen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Helmig.. 
 ..sen en Willem Arendzen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cor.. 
 ..nelis Arendzen, ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmees.. 
 ..teren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman 
 als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan 
 Helmigsen en Willempje Driesen Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 
 22 April 1795 , meede bij ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan 
 Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje Hendriks Ehel., 
 Peeter Stevens en Jacobje Hendriks Ehel., Hannesje Hendriksen, Arent Corne.. 
 ..lissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaamen van Theunis Aartsen Fop.. 
 ..pen en Petertje Cornelissen in leven Ehel., dewelke verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt, en overzulx 
 kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van A.J. Apeldoorn en S.A. Boeduijnx Ehel., een camp 
 zaailand geleegen in Hierden bij de Bremerbosch naast een camp van 
 Kooperen zelve doende in ordinaris jaarlijxe verpondinge volgens quohier 
 f :-11-12, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulx 
 voor eene somma van Een honderd vijf en twintig Gulden vrijgeld, daarvan de 
 Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn 
 beloovende voorz. perceel te zullen wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over 1794 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19 Januarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Jannetje Foppen, Berent Ger.. 
 ..ritzen, Arnoldus de Lange en Aartje Foppen Ehel., Peter Petersen en Gerritje Gerrits 

Ehel., Aert Cornelissen en Mechteld Petersen Ehel., Geertje Petersen, Hendrikje Petersen,  
Albertje Petersen, Gijsbert Mulder en Goosen Foppen als Voogden van de onmondige 

 Kinderen van Claas Foppen, te saamen Erfgenaamen van Theunis Aertzen Foppen, 
 dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publiecq op den 20 Junij 1795 
 te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te 
 transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Goosen Aartzen Foppen en Geertje 
 Heijmesen Ehel. en haare Erven, een huijs en plaats staande in de Oosterwijk, naast 
 het huis van Cars Carsen ter eenre en een huis van Albert Antink ter andere zijde 
 waarvan Koperen een sesde part in toebehoort, doende in ords. jaarlijkse verponding 
 volgens Quohier f 2-4-10 en aan straatgeld ’s jaarlijx f 1-4-4 voords met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulks in ’t geheel voor een somma 
 van zevenhonderd en vijftien Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 en transportanten bij dezen bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 de verpondinge over 1794, straatgeld primo Mai 1795 en heerdstedegeld 1e 
 Julij 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 19e Januarii 1796.  Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid.  
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritsen en Gerrit Hendriksen 
 als Voogden van de onmondige Kinderen vanHannes Jansen, Jan Helmigsen en Willem 
 Arendsen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis Arendsen, beijde inge.. 
 ,,volge approbatie van de Provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Junij 
 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger van Cornelis Hel.. 
 ..migsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel., inge.. 
 ..volge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, meede bij ons gezien en geleezen, Gerrit 
 Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje 
 Hendriksen Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriksen, 
 Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen,  te saamen Erfgenaamen van Petertje Cornelis.. 
 ..sen, in leeven Weduwe van Theunis Aartzen Foppen, dewelken verklaarden in een 
 vasten en stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt, en over.. 
 zulx kragt deezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van Jan Hannessen, een en drie vierde math in drie en een 
 half math, geleegen op de middelste camp, hooijende met de Kinderen van 
 Hannes Jansen en wandelende met drie en een half math van de Wed. Jacob 
 Peelen, doende in ords. jaarlijkse verponding volgens Quohier f 2-19-8, voorts met 
 deszelfs lusten en lasten regt en geregtigheeden, ende zulks voor eene somma van 
 Drie honderd en twee Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten 
 bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorseide perceel te zul.. 
 ..len wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over den 
 jaare 1794 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck den 10 Januarii 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritsen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan 
 Helmigsen en Willem Arendzen als Voogden van de onmondige Kinderen van Cor.. 
 ..nelis Arendzen, beijde ingevolge approbatie van de Provisioneele Heeren Over.. 
 ..weesmeesteren dezer Stad d.d. 16 Juni 1795 bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman 
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 als Volmagtiger van Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en 
 Willempje Driesen Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, meede bij ons 
 gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen  
 en Jannetje Hendriks Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriksen, 
 Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen 
 in leeven Wed. van Theunis Aartzen Foppen, dewelken verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop publieq op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes 
 te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van 
                              (de Kinderen van  Cornelis Arendzen met naamen Arent, Hendrik, Jannetje en Petertje Cornelissen, 
 een vierde math in een math van de Kinderen van Cornelis Arendzen voornoemt, 
 en word gehooijt, het eene jaar op de lange Elle, en ’t andere jaar op de middelste 
 camp, is vrij van verponding, voorts met zijn lusten en lasten regt en geregtigheeden 
 ende zulx voor eene somma van zeeven en twintig Gulden vrijgeld, daarvan de Com.. 
 ..paranten en transportanten bij dezen bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt daarvan 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 19 Januarii 1796.  Tweede jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Recepta et registrata 7 febr. 1796 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Mr. J.J. Elsevier Secretaris 
 dezer Stad en Vrouwe J.P. Martinius Ehel., dewelke verklaarden bij deze te 
 constitueeren en magtig te maaken den Burger W:A:J: Elsevier Dom Makelaar 
 te Amsterdam tot verkoop van de volgende efecten als, 
 Een obl. ten laste den Prince van Oranje ten naam 
 Mr. Johannes Brouwer in dato 10 Januarii 1785 Nº. 
 1298 C: Art. 61 ad 3 perct. groot in capitaal---------------------------------------  f. 1000-:-: 
 Een dito als vooren in dato 10 Januarii 1785 Nº. 1299 
 C: Art. 62 gr.-------------------------------------------------------------------------------  f. 1000-:-: 
 Een dito als vooren Nº. 1300 C. Art. 63 gr. ---------------------------------------- f. 1000-:-: 
 Een dito als vooren Nº. 1301 C: Art. 64 gr. ---------------------------------------- f. 1000-:-: 
 Een ten laste en naame als boven in dato 1 Maij 
 1781 Nº. 6312 Art. 86 2½ perct. gr. in cap. ---------------------------------------- f. 1000-:-: 
 de gelden van dezelve te ontfangen, te quiteeren, de gebreckige betaalders 
 is ’t nood daartoe in rechten te constringeeren, en in een woord alles te 
 doen en te verrichten in deze,  wat de Comparanten zelve praesent zijnden, 
 zouden kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie 
 en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Gecon.. 
 ..stitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoordinge. 
   Actum Harderwijck d: 9e Februarii 1796.  Tweede jaar der Ba.. 
 ..taafsche vrijheid. 
  
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritsen en Gerrit Hen.. 
 ..driksen als Voogden van de onmondige Kinderen  van Hannes Jansen, Jan Helmigsen 
 en Willem Arendsen als Voogden van de onmondige Kinderen Cornelis Arendzen, 
 beide ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren dezer 
 Stad d.d. 16 Juni 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Volmagtiger 
 van Jan Helmigsen en Willempje Driesen Ehel. en Cornelis Helmigsen en Aartje Foppen 
 Ehel., ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795, mede bij ons gezien en geleezen, 
 Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, Willem Willemsen en Jannetje 
 Hendriks Ehel. Peter Stevensen en Jacobje Hendriksen Ehel., Hannesje Hendriks, Arent 
 Corneilissen en Jannetje Cornelissen, te saamen Erfgenaamen van Petertje Cornelissen in 
 leven Weduwe van Theunis Aertzen Foppen, dewelke verklaarden in een vaste en 
 stedigen erfkoop publieq op den 20 Junij 1795 te hebben verkogt en overzulx kragt dezes 
 te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van Hermannus Lunterbosch en Hendrika vanSeelen Ehel. een huis, plaats, 
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 en een schuur daar agter uitkomende aan den Broederen, staande in de Bruggestraat, 
 naast het huis van de Jonkvrouwen van Westervelt ter eenre en een huis van Kooperen 
 ter andere sijde, doende in ordinaris jaarlijxe verponding volgens Quohier f 3-16-12 
 en straatgeld ’s jaarlijx f 1-15 voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden 
 zo en als daar van ouds op gestaan heeft, de agterste waterloosing van het dak van 
 ’t huis bij Jan Bleumink gekogt blijft ten profijte van dit huis, mids dat de Koper 
 van dit huis de hanggoot zelf moet bekostigen en onderhouden, ende zulx voor eene 
 somma van Negenhonderd en zes en twintig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 en transportanten bekennen bij deze voldaan te zijn : beloovende voorseide per.. 
 ..ceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over 1794 straatgeld prm. Mai 1795 en heerdstedegeld primo Julij 1795 daarvan 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d: 19 Januarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
                                 Rec. et Registr. d.9 feb. 
 Compareerden voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck 
 Hermannus Lunterbosch en Hendrica van Seelen Ehel., de eerstgenoemde ziek 
 van lichaam doch zijn verstand volkoomen magtig, dewelken verklaarden uit 
 overtuiging van de zekerheid des doods, doch onzekere uure van dien en niet 
 willende van deze waereld scheiden voor en aleer over hunne tijdellijke 
 goederen gedisponeert  te hebben, dezen aangaande in volgende manieren 
 te disponeeren. 
 Vooraf casseerende en te niet doende alle zodaanige dispositien als voor dato 
 deezes gemaakt mogten zijn, en alzo op nieuw testeerenden verklaarde de 
 eerststervende den langsleevenden te bemaaken en te bespreeken den lijftugt 
 in alle de goederen, niets van dien uitgezonderd, welke door denzelven zullen 
 worden nagelaaten om die zijn of haar leeven lang te behouden en te bezitten 
 na tuchtregten zonder iemands bespiering. 
 Willende en begeerende zij Testateur en Testatrice dat na doode van beiden en 
 niet eerder uit den gemeenen boedel zal genoomen worden eene somma van 
 vijfduizend Guldens, waarvan Drie duizend aan Maria van Harderwijk voor 
 haare getrouwe diensten in eijgendom zullen worden overgegeven, en de overige 
 tweeduijzend voor de eene helft aan de Kinderen van Beertje van Harderwijk 
 gehuwd met Molle Annes, en voor de andere helft aan de Kinderen van Eesje 
 van Harderwijk gehuwd met Willem van Wilpe in eijgendom. 
 Voords verklaarde de Comparant  te legateeren aan Maria van Harderwijk voorñ., alle 
 zijne kleederen en lijfbehoor, niets van dien uitgezonderd, als horlogie, gespen en 
 diergelijken, zullnde dit een en ander egter niet worden uitgekeert als na 
 doode van de langstleevende. 
 En verklaarde zij Testatrice wijders te legateeren mede uit den geheele boedel 
 aan haaen Neef Christoffel Leer eene somma van Vijfhonderd Guldens voor 
 beweezen vriendschap en aan haare Nicht Hendrika Schuurman Wed. van 
 Louis Feltrop alle haare klederen, goud, zilver en juweelen, wollen enn linnen 
 en verder lijfsbehoor, zullende egter dit alles mede niet als na doode van de 
 langstleevende worden overgegeeven. 
 Eindelijk verklaarden zij Testateur en Testatrice intestellen tot haare algeheele 
 en universeele erfgenaamen Christoffel  Leer voorñ. voor de eene helfte en Maria 
 van Harderwijk voor de andere helfte der geheele nalaatenschap ende zulks 
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 met volkoome regt en titule van institutie. 
 Willende en begeerende dat deze haare laaste en uiterste wille na hunne dood zal 
 worden agtervolgd en nageleeft, het zij als testament, codicil, donatie onder de levenden 
 ofte ter zaake des doods, of op zodaanige wijze als best na Rechten zal kunnen bestaan, 
 verzoekende hierinne het uiterste beneficie rechtens te moogen genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekend en gezegeld in Harderwijck den 
 10e  Februarii 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid.  was nevens twee cachet.. 
` ..ten beide in rood lak uitgedrukt, getekend J.H. Wiesell. R. Jan Appeldoorn. 
 onderstond  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck op dato als 
 booven.  was geteekent  J.J. Elsevier. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerde Beerentje Jacobs van Dunk Weduwe 
 van Gerrit Knippenberg geässisteert met Jan Gelderman, dewelke verklaarde in een vasten 
 en stedigen erfkoop publieq  op den 20 Juni 1795 te hebben verkogt en overzulx kragt deezes 
 te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van 
 Berent Gijsbertzen en Grietjen Bat Ehel. en haare Erven, een huis staande in de Vijhe.. 
 ..straat naat het huis van Eijbertus Apeldoorn ter eenre, en een gemeen steegje ter andere 
 zijde, doende in ords. jaarlijkse verponding volgens Quohier f 2-4-10, straatgeld ’s jaar.. 
 lijx  f 1-:-: en een jaarlijkse uitgang van f 9-:-: ten behoeve van ’t Gasthuis alhier, 
 voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulx voor een somma van 
 vierhonderd en vijftig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparante en transportante mids 
 deze bekent voldaan en betaalt te zijn, beloovende voornoemde perceel te zullen wag.. 
 ..ten en wahren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over den jaare 1794, straatgeld 
 primo Maij 1795, heerdstedegeld primo Julij 1795 en den uitgang over den jaare 1795 
 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, alles onder verband en submissie als na rechten. 
    Actum Harderwijck den 11e Februarii 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche Vrijheid. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck Andries 
 Ruitenberg en Geertruid Olthuizen Ehel., dewelke verklaarden uit conjugaale liefde 
 en toegenegenheid, elkander wederkerig en alzo de eerststervende den langstleevenden 
 bij deze te bemaaken en te bespreeken den lijftugt in alle de goederen, niets van dien 
 uitgezonderd, welke door denzelven bij doode zullen worden ontruimt en nagelaaten 
 om die te bezitten zijn of haar leven lang na tuchtregten, zonder iemands bespiering. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekent en gezegeld binnen Harderwijck 
 den 11e Februarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. was nevens 
 twee cachetten beide in rood lak uitgedrukt geteekent  H: Wessels 2 Dirk Carssen 1. 
 onderstond  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Haderwijck op dato als boven. 
 was geteekent  J:J: Elsevier. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en Appeldoorn Raaden, compareerden Cornelia Apeldoorn en Alexander Schil.. 
van bezwaar Rub. Hoogstraat ..ders en Maria Apeldoorn Ehel. de eerste en laaste Comparanten geadsisteert met den twee.. 
fol.178verso, 188 et verso et ..den Comparant als respective haaren gekooren en wettigen Momboir te samen erfgenaamen 
Rub. Markt fol 289 en over van wijlen Mr. J: H: Apeldoorn in leeven Verwalter Rentmeester van Veluwe, en verklaarden 
t’Scheependom Rub. Hoven ingevolge aanschrijving van het provinciaal Collegie van Pol. finantie en alg. welzijn in 
voor de Luttekepoort fol  47 Gelderland in dato 14 Decemb. 1795 voor dat geene dat zij Comparanten q.q. bevonden 
verso.Rub. Landerijen in de zullen worden aan de domeinen dezer provincie als nog schuldig te weezen wegens 
buiten en binnen en fol. het slot der laaste en conclusive rekening van die haaren Broeder en Zwager respective 
203verso 204 et verso en Mr. J:H: Apeldoorn in zijn vooraangetoogen qualiteit tot eene reële verburging ten behoe.. 
Rub. Landerijen tussen de ..ve van gemelde Collegie of wel der gemelde domeinen te verbinden en tot speciaal 
beide Sijpels fol. 281 hypotheecquen te stellen de navolgende perceelen ongereede goederen waarvan de acten 
 van aestimatie reeds aan ’t College van Pol. Fin. en alg. welz. zijn ingediend, als 
 1e. een huis en erve op de hoek van de klijne Marktstraat zo als thans door de Weduwe 
 Klein bewoond word. 
 2e. een schuur agter de nonnen de Capel genaamt. 
 3e. een huis in de groote Poortstraat met zijn schuur naast het huis van  ------------------ 
 -----------------onzen mede Raadsvriend S: Volten. 
 4e. een huis in de Hoogstraat staande naast het huis van Comparante sub. Nº. 1 gemelt 
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 en door hun zelven bewoond wordende 
 5e. een hage of houtgewasch in de harderwijker eng geleegen genaamt Frank de Boers 
 hage 
 6e. een hage of houtgewasch mede in de voornoemde eng genaamt Steventjes hage 
 7e. noch een hage mede in de voorñ. eng genaamt de clerequen camp 
 8e. een camp zaailand met zijn houtgewasch langs de oude Deventer weg Kollenkamp 
 genaamt en 
 9e. twee hoven voor Harderwijck tussen de Smee en Luttekepoorten; 
 waaraan welgemelde College of de meergedagte domeinen in cas binnen een half 
 jaar na den 14 Decemb. 1795 gereekent, door de Comparanten het geen aan ’t slot 
 der voorschr. laaste of conclusive reekening nog mogte resteeren, niet mogte zijn vol.. 
 ..daan de kost en schadelooze voldoening van hetzelve zullen kunnen en mogen 
 verhaalen, en submitteerden zij Comparanten het een en ander aan de Judicatuure 
 en executie van den Hove van Justitie in Gelderland en alle andere gerigten met 
 renunciatie van alle contrarierende exceptien. 
   Actum Harderwijck d: 22 februarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Veldhuizen en Wessels Raaden, compareerden F:C:H: de Wolff Lieut. Coll. 
 ten dienste der Bataafsche Republieq en Vrouwe J:C: Klein ehel. ( zijnde de vrouw 
 voor zo verre noodig geadsisteert met haaren man) en verklaarden in de beste en 
  bestendigste forma rechtens te constitueeren en machtig te maaken, zulx doende 
 kragt deezes, Mr. J: Woldringh Advocaat te Nijmeegen, omme namens de Comparan.. 
 ..ten van den Procureur Jan Vermateren ( te vooren gevolmagtigde van Vrouwe 
 Comparante, welke volmagt  zij bij deze is vernietigende) overteneemen zodaan 
 obligatien, wissels, quitantien, reekeningen, papieren en documenten als tot Vrouwe 
 Comparantes boedel zijn behoorende, en onder hem zijn berustende, denzelve 
 alles in order bevonden hebbende, daarvoor te quiteeren, verder die obligatien 
 te denuncieeren, de penningen intevorderen, en daarvoor te quiteeren, de gebre.. 
 ..kige betaalders te vervolgen, zo in als buiten rechten, alle termijnen waarte.. 
 ..neemen, en haar zaak te vervolgen tot aan den uitspraak, de voordeelige 
 sententie aantehooren en uitvoeren, van de nadeelige te appelleeren, en tot 
 het einde toe tam agendo quam defendendo, zig te sisteeren, voords alle 
 batige schulden te innen, en daarvoor te quiteeren, en in cas van non betaaling 
 de debiteuren te vervolgen, de nadeelige te betaalen, te liquideeren en de 
 rekeningen te sluiten, en eindelijk  zo in als buiten rechten alle voorkomende 
 zaaken voor de Comparanten te verrichten, even gelijk zij praesent zijnde 
 zouden kunnen doen, al ware het zelf dat tot een of ander specialer volmagt 
 werde gerequireert, die de Comparanten willen als ’t waare hierin geinsereert, 
 alles onder belofte van approbatie, ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie als na rechten, mids hiervan doende rekening bewijs en reliqua 
 als zulx gehoord, en alle trouwe Volmagten aan haar Constituanten schuldig  
 zijn. 
   Actum Harderwijck den 19 Januarii 1796.  Tweede jaar der Ba.. 
 ..taafsche vrijheid. 
 
 
                        Rec. et Registratum 22 februarii 
 Voor Carssen en Geursen Raaden, compareerden Anna Catharina La Verge Weduwe van 
 Rijer Willemsen den Grooten, voor haar en als Moeder en legitime Voogdesse van 
 haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria, bij wijlen Reijer Willemsen 
 den Grooten ehelijk verwekt, ingevolge authorisatie van Overweesmeesteren dezer 
 Stad d.d. 6 Maij 1795, bij ons gezien en geleezen, dewelke verklaarde in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulx kragt dezes in vollen 
 eigendom te  cedeeren en te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Jan 
 Drost en Jannetje Bakker Ehel. en haare Erven, een hof met een steen huisje daarin 
 geleegen tussen de Smee en Luttekepoorten naast den hof van den Curator Boonen ter 
 eenre en de hof van de Erfgenaamen van J. Apeldoorn ter andere zijnde zo en 
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 als dezelve laast bij de Comparante is gebruikt geweest, doende in ords. jaarlijxe ver. 
 ..pondinge volgens Quohier - - - - - - - - voords met zijn lusten en lasten regt en geregtig.. 
 ..heeden, ende zulx voor een somma van Vierhonderd Guldens vrijgeld, uitgezonderd 
 het transport, daarvan de Comparante bij deze bekend voldaan en betaald te zijn, 
 beloovende voorz. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding over 1794 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na rechten. 
    Actum Harderwijck den 24 Febr. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Carssen en Geursen Raaden, compareerde Anna Catharina La Verge Wed. 
 van Rijer Willemsen den Grooten voor haar en als Moeder en legitime Voogdesse 
 van haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria, bij wijlen voorñ. Rijer 
 Willemsen den Grooten ehelijk verwekt, ingevolge authorisatie van Overweesmees.. 
 ..teren dezer Stad d.d. 6 Mai 1795, bij ons gezien en geleezen, dewelke verklaarde 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulx kragt dezes 
 te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van Claas Stevensen en Claasje Jansen Ehel. en haare Erven, twee schepel saaijland 
 geleegen in de laage Hierder enk, naast het land van Gerrit de Grooten ter 
 eenre en de Weduwe Lubbert Gerritzen ter andee zijde, doende in ords. jaarlijxe 
 verponding volgens Quohier staande in drie posten uit  St.Greven Hof  f :-4-6 
 dito aldaar f :-4-6 dito f :-4-6, samen f :-13-2, voords met zijn lusten en 
 lasten regt en geregtigheeden, ende zulks voor een somma van Tweehonderd 
 Guldens vrijgeld, daarvan de Comparante en transportante bij dezen bekend vol.. 
 ..daan en betaald te zijn, beloovende voorz. perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding over den jaare 1794 daarvan afte.. 
 ..doen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten.  
   Actum Harderwijck den 24 Februarii 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Carssen en Geursen Raaden, compareerde Anna Catherina La Verge Weduwe 
 van Rijer Willemsen den Grooten voor haar en als Moeder en legitime Voogdesse 
 van haar eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria, bij wijlen voorñ. Rijer Willemsen 
 den Grooten ehelijk verwekt, ingevolge authorisatie van Overweesmeesteren dezer Stad d.d. 
 6 Mai 1795, bij ons gezien en geleezen, dewelke verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulx kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Gerrit Buijtenhuis en Johanna 
 Engelina Maria Reutert Ehel. en haare Erven, een camp saaijland met zijn hout.. 
 ..gewasch, genaamd Soutens akker, geleegen in den Jonkeren enk naast een haage 
 van den Heer Ammon ter eenre, en een hage van Mevrouw van Westervelt ter andere 
 zijde, doende in ordinaire jaarlijxe verponding volgens Quohier  f 1-3-6, voords met 
 zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulx voor eene somma van Driehonderd 
 en vijftien Guldens vrijgeld, daarvan de Comparante en transportante bij deze be.. 
 ..kent voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorz. perceel te zullen wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1794 daarvan afte.. 
 ..doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten 
    Actum Harderwijck d: 24 Febr. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en Wessels Raaden, compareerden Jan Mali en Gesina Hensen Ehel., dewel.. 
van bezwaar Rub. Brug.. ..ke bekenden uit hoofde van ter leen ontfangen penningen wel en deugdig schuldig te 
..gestraat fol. 99 weezen aan Mejuf. A:M: van Reest Weduwe F: van Voorst en haare Erven, eene somma 
 van tweehonderd en dertig Guldens, beloovende dezelve jaarlijx te zullen verrenten met 
 twee en een halve Gulden ten honderd en daarmede te continueeren tot de finaale 
 aflosse toe, welke alle jaaren zal mogen en moeten geschieden, mids aan een van 
 beide zijden drie maanden voor den verschijnsdag werd opgezegt, welke verschijnsdag zal 
 gereekent worden heden een jaar de eerste, en zo vervolgens : voor welk capitaal  
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 renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten zij Comparanten verklaarden te verbinden 
 hunne persoonen en goederen en tot een speciaal onderpand hiervoor stellende hunlieder 
 huis door hunzelven bewoond wordende, staande in de Bruggestraat op de hoek van 
 de Vijhestraat naast het huis van Hendrik van Laar, om daaraan alle hinder en 
 schade te verhaalen, met renuntiatie van alle exceptien, in specie die van onaan.. 
 ..getelden gelde. 
    Actum Harderwijck den 27e Februarii 1796.  Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Geursen en Sonneveld Raaden, compareerden Cornelis Cooning, Petrus Cooningh, 
 Roelof Cooning en Elisabeth Breebaard Ehel., Jan Cooning en Stijntje Apeldoorn Ehel., Reijnt 
 Cooning en Hendrika Bulling Ehel., en Jan Winkel en Fennetje Cooning Ehel., dewelken ver.. 
 ..klaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te 
 cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van 
 Goosen Evertzen en Grietje van den Craas Ehel. een hof geleegen aan de Raambleek 
 naast den hof van  Juff. Heurdt ter eenre en een gemeen voetpad ter andere zijde, 
 doende in ordinaire jaarlijxe verponding volgens quohier f :-10-10, voords met zijn 
 lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, ende zulx voor eene somma van Een 
 honderd ses en dertig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten 
 bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorseide perceel te 
 zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 1794 incluis daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 12e Januarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid.  
 
 
                                Rec. et Registr. 27 febr.  
 Compareerde voor ons ondergeschreeve Raaden der Stad Harderwijck Aaltje 
 Jansen Wed. Gerrit Gijsbertzen, met ons gaande en staande en haar verstand en 
 zinnen volkoomen magtig, dewelke verklaarde te herroepen zodaanige dispositie 
 voor zo verre haar Comparantes nalaatenschap aangaat, als door dezelve met haare 
 overleden Eheman voor Schepenen dezer Stad d. 30 Novemb. 1787 is gepasseerd, en 
 alzo op nieuw testeerende verklaarde zij Testatrice te institueeren tot haare uni.. 
 ..verseele Erfgenaamen haare natelaatene Kinderen met uitzondering egter van haar 
 Dochter Engeltje Gerrits welke zij Comparante bij deze in de legitime portie in.. 
 ..stitueert en verder niet, zo dat het overige gedeelte der portie welke anderzints 
 voornoemde Engeltje Gerrits zoude competeeren onder de overige Kinderen van Testatrice 
 egaal zal verdeelt en genooten worden.  begeerende dat deze dispositie zal 
 gelden als testament, legaat, codicil, gifte onder de levenden ofte ter zaake 
 des doods of gelijk het best in rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekent en gezegeld in Harderwijck d. 
 1e Maart 1796. Tweede jar der Bataafsche vrijheid. was nevens twee 
 beide in rood lak uitgedrukte cachetten geteekent  H: van Daalen. Ant. 
 Barneveld.  onderstond geregistreerd in ’t Recognitie boek der Stad Harderwijck 
 op dato als boven.  was geteekent  J:J: Elsevier. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck, onze mede 
 Raadsvriend Peter Geursen Luijten en Marretje Klok Ehel. dewelke verklaarden uit over.. 
 ..tuiging van de zekerheid des doods doch onzekere uure van dien, en niet willende deze 
 waereld verlaaten voor en aleer over hunne tijdelijke goederen de noodige schikkingen 
 gemaakt te hebben, over dezelve te disponeeren in maniere als volgt. 
 Vooraf casseerenden en te niet doenden alle zodaanige dispositien en uiterste willen 
 als voor dato dezes door hun mogten zijn gemaakt en alzo opnieuw testeerende 
 verklaarden zij Comparanten uit conjugaale liefde en toegenegendheid wederkerig 
 de eerststervende den langstleevende te bemaaken den lijftugt in alle de goederen 
 welke door zijn of haaren dood zullen worden ontruimt en nagelaaten om dezelve 
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 te bezitten en te behouden na tuchtsregten tot den dood toe zonder iemands bespiering. 
 Zullende van deze tugt alleenlijk uitgezonderd weezen, de kleederen en lijfsbehoor van 
 den eerststervende ( het zilver en goud daar egter niet onder begreepen ) alsmede een 
 somma van Driehonderd Guldens, welke door de langstleevende drie maanden na dood 
 van de eerststervende aan deszelfs Erfgenaamen hieronder benoemt zullen worden uitge.. 
 ..keert en overgegeeven. 
 Met dien verstande egter, dat indien zij Testatrice de eerststervende zijn mogte, de Testateur 
 zal gehouden weezen alle haare kleederen en lijfsbehoor ( goud en zilver daar niet onder 
 egter ) uittekeeren aan Testatrices eige of volle Zusters of bij vooroverlijden van beide 
 of een van dezelve aan derzelver Kind of Kinderen, zonder dat de overige hierna te 
 noemen Erfgenaamen van haar Testatrice daarop eenig regt zullen vermoogen voortewenden. 
 En verklaarde wijders de Comparant bij deze te institueeren tot zijne eenige en algeheele 
 Erfgenaamen zijne Kinderen en bij vooroverlijden derzelver wettige Descendenten en zulx 
 met volkoomen regt en titule van institutie. 
 En verklaarde zij Comparante bij deze te institueeren tot hare Erfgenaamen eerstelijk 
 haaren Vader en bij vooroverlijden van dezelve haar beide volle Zusters Aaltje Klok Wed. 
 Hendrik Bos en Tonia Klok gehuwd aan Bart van Essen en bij vooroverlijden van dezelve 
 of een derzelver haarlieder Kind, Kinderen en verdere Descendenten, voords Jan Petersen Luij.. 
 ..ten en Geurt Petersen Luijten, haar Mans beide Zoonen, allen samt voor drie vierde gedeel.. 
 ..te van haar nalaatenschap en Comparantes halve Broeders en Zusters, met naamen 
 Jacob, Evert, Betje en Hanna Klok samt voor ’t overige een vierde gedeelte, zo dat 
 bij doode van haar Testatrice haare nalaatenschap ( ingeval haar voorñ. Vader 
 als dan reeds mogt zijn overleeden ) in twee deelen zal moeten gesplist worden, 
 welker eerste gedeelte, bestaande in drie vierde parten van ’t geheel, bij haar volle 
 Zusters, of derzelver Descendenten, en voorñ. haar twee Stiefzoonen, zal genooten 
 worden, terwijl het tweede deel, bestaande in het overige een vierde, op haar halve 
 Broeders en Zusters voor zo verre als dan in leven zijn, zal vererven en versterven 
 gelijk dan oock de uittekeeren driehonderd Guldens bijaldien de Testatrice  
 de eerststervende was, op gelijke wijze onder haar Erfgenaamen zal verdeelt worden 
 en alzo tweehonderd Guldens voor haare volle Zusters, haare Descendenten bij 
 vooroverlijden, en twee Stiefzoons, en de overige honderd Guldens voor Comparantes 
 halve Broeders en Zusters zal blijven. 
 Al ’t geen voorschreve staat verklaarden de Comparanten te zijn hunne laaste en 
 uiterste wille, begeerende dat dezelve na hunnen dood in allen deele mag 
 worden agtervolgd en naargeleefd, het zij dan als testament, codicil, legaat, 
 fideicommis gifte onder de levenden ofte ter zaake des doods, of en gelijk 
 het best in rechten zal kunnen bestaan, verzoekende hierin het uiterste bene.. 
 ..ficie te mogen genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekent en geseguld in Harderwijck 
 den 1e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. was nevens   
 twee cachetten beide in rood lak uitgedrukt getekent Ant Barneveld. 
 H. Wessels.  onderstond  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den  2e Maart 1796.  was getekent  J.J. Elsevier. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck Eijbertus 
 Appeldoorn, dewelke verklaarde uit overtuiging van de zekerheid des doods, en 
 onzekere uure van dien, en niet willende dezer waereld verlaaten voor en aleer 
 over zijne tijdelijke goederen de vereiste schikkingen gemaakt te hebben, over dezelve 
 te disponeeren in maniere als volgt. 
 Vooraf casseerende ende te niet doende zodaanige dispositien als voor dato dezes door 
 hem Comparant mogten gemaakt zijn en alzo op nieuw testeerende, verklaarde 
 de Testateur voor eerst te legateeren en te bespreeken aan zijn Dochter Marga.. 
 ..retha Appeldoorn gehuwt aan G.G. Quaade het huis door den Comparant van de 
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 Erven van Erckelens aangekogt staande in de Vijhestraat op de hoek van ’t Bongersteegje 
 thans in huur bewoont en gebruikt bij den Burger Steenwinkel. 
 Aan zijn Zoon Decemer Appeldoorn getrouwt met Maria Davelaar het huis door 
 Testateur zelf bewoond wordende, staande in de Vijhestraat schuins over het 
 voorstaande. 
 Aan de Kinderen van wijlen Jan Appeldoorn Comparants Zoon eene somma van 
 Vierduijzend Vijfhonderd Guldens. 
 Aan de Wed. van den voorñ. Jan Appeldoorn eene somma van Vijfhonderd Guldens 
 voords twaalf laakens en twaalf sloopen en een geregte derde part van de 
 vrouwe kleederen en hembden welken in den boedel zullen gevonden worden. 
 Aan zijne Nichte Joanna Janemina Boeduijnx twee honderd Guldens. 
 Aan Comparants Dienstmeid Gerritje ene somma van vijftig Guldens. 
 Begeerende wijders de Testateur dat zijne kleederen, linnen, wollen en lijfbehoor 
 alsmede het zilver en orlogie door zijn Zoon Decemer en de Kinderen van wijlen 
 zijn Zoon Jan egaal zal verdeelt en genooten worden. 
 En wijders in alle zodaanige goederen als de Comparant met de dood zal 
 ontruimen en nalaaten verklaarde hij te institueeren tot zijne universeele Erf.. 
 ,,genaamen zijne voorñ. Kinderen en Kindkinderen bij repraesentatie. 
 Stellende wijders bij deze tot Voogden over zijne voorñ. Kindkinderen bij aldien 
 hij Comparant voor derzelver meerderjaarigheid mogt komen te overlijden, 
 voor zo veel deze erfportie en gelegateerde penningen aangaat, Decemer 
 Appeldoorn en Rikert Jan Appeldoorn met seclusie van alle Weeskameren 
 zullende de voorñ. Voogden gehouden zijn, dat een en ander na zig te nemen 
 om daaruit de voorz. Kind of Kinderen optevoeden na behooren. 
 Eindelijk reserveerde de Testateur aan zig de magt, om deze dispositie 
 onder eigenhandige ondertekening, schoon oock den inhoud door een ander 
 geschreeven was, in vervolg van tijd, zodaanig te veranderen, zo tot de 
 erfstelling als tot de besprooken legaaten, als hij zal komen goedtevinden, 
 willende en begeerende, dat hetzelve zal zijn van dezelve kragt en waarde 
 als of zulx hierin beschreeven stond. 
 Al ’t geen voorschreeve staat verklaarde de Comparant  te zijn zijne laaste 
 en uiterste wille, begeerende dat dezelve na zijnen dood zal worden ag.. 
 ..tervolgd en nageleeft, het zij dan als Testament, Codicil, Legaat, gifte onder 
 de levenden, ofte ter zaake des doods, Fideicommis ofte en gelijk het best 
 in rechten bestaan kan, verzoekende hierin het uiterste beneficie te mogen 
 genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekent en gezegeld in Harderwijck 
 den 5e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid.  was nevens 
 twee cachetten beide in rood lak uitgedrukt getekent J:H: Wiesell 
 H: van Daalen.  onderstond  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Har.. 
 ..derwijck op dato als boven. was geteekent  J:J: Elsevier. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Carssen Raaden, compareerden Wijnik van Dasselaar en 
 Engel Fijnvandraat burgers en ingezetenen dezer Stad, dewelken verklaarden ter instan.. 
 ..tie van Koopman Eijbertus Apeldoorn zich te stellen, als Borgen en Principaalen 
 voor zodaane schuld als de Weduwe Steeven van Dasselaar aan Eijbertus Apeldoorn 
 voor geleverde wijnen mogte schuldig zijn, ten effecte, bij aldien die schuld door de 
 Wed. voornoemd tegens den 1e Augusti 1796 niet mogte zijn voldaan, daar 
 aan allen hinder en schade zal kunnen verhaalt worden, onder verband en 
 submissie als na Rechten, en met renunciatie van alle exceptien, inzonderheid die 
 van ordre, divisie en exclusie. 
   Actum Harderwijck d. 7 Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Boon van Voorst en Jannetje Walters Ehel. 
 dewelke bekennen voor haar en haare Erfgenaamen in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt en overzulks kragt deeze te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren 
 aan en ten erfelijken behoeve van Albertus Gelderman en Aartjen Top Ehel. en haare 
 Erven. 
 Nº.1. een huis met zijn voorhuis kaamer etc. staande buiten de Hooge bruggepoort tegen 
 de stads muur, zo en als het thans bij J:H: Haklander in pagt gebruikt word, doende 
 in ords. jaarlijxe verpondinge f :-6-6. 
 Nº. 2. een huis met zijne staling daarbij, staande naast of aan Nº. 1, zo en als ’t zelve 
 thans bij Jan Steevensen in pagt gebruikt word, doende in ords. jaarlijxe verponding 
 f 1-15-8. 
 3. een schuur staande naast of aan Nº.2, zo en als hetzelve bij voorñ. Albertus Gelderman 
 gebruikt word, voorts met deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulx 
 te samen voor eene somma van Zeshonderd Gulden, daarvan de Comparanten en trans.. 
 ..portanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, kunnende hetzelve primo Mai 1796 aan.. 
 ..vaart worden, beloovende voornoemde drie perceelen te zullen wagten en wharen kom.. 
 ..mervrij, en alle voorpligt de verpondinge over den jaare 1794 incluis daarvan afte.. 
 ..doen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 4 Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Carssen en Wessels Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks regt is 
 Mr. P:G:  Wijnstok en Roelof Kooningh voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Hermannus 
 Lunterbosch, des beloofde Hendrina van Seelen Wed. en Tugtenaresse van voorñ. 
 haaren overleedene Man voorz. Borgen te vrijen en te guarandeeren als recht 
 is. 
   Actum Harderwijck den 10e Maart 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreevene Leden van den Raad der Stad Har.. 
 ..derwijck Gerrit Engelen met ons gaande en staande en zijn verstand en uitspraak 
 ten vollen magtig, welke verklaarde niet uit deze wereld te willen scheiden zonder 
 over zijne goederen gedisponeerd te hebben, hiertoe dan overgaande verklaard hij 
 te legateeren en te bemaaken aan Gerrit van Luijk de somma van vijftig Gulds. 
 tot erkentenis van de diensten welke hij hem in verscheide gevallen heeft be.. 
 weezen. 
 Aan zijn beide Broeders Rijer Engelen en Pieter Engelen en bij vooroverlijden van 
 hun de Kinderen in der ouderen plaatze de twee obligaties, een ten laste van 
 Gerrit Priester en een ten laste van Joost Joorman ider groot Tweehonderd 
 Guldens, en al het linnen, wollen, goud en zilver zo wat tot zijn lijf behoord, 
 als andersints met uitzondering van zes hembden en vier lakens welke zij 
 aan zijn Broer Willem Engelen zullen moeten geeven. 
 Aan Gerhardus Engelen, Zoontje van zijn Broer Pieter Engelen en Catharina 
 Martens Ehel. zijn zilvere tabaksdoos. 
 Aan zijn Broer Pieter Engelen of deszelfs Vrouw en Kinders zal in eijgendom 
 verblijven zijn bed met zijn toebehooren, het geen hij daar gebruikt. 
 Zijn Broer Pieter Engelen of zijn Erven zal in eijgendom kunnen krijgen de 
 helft van het erfje genaamt de Waterplas geleegen in Tonsel, maar zal daar 
 voor uitkeeren ten behoeve van de andere hiernatenoemene mede Erfgenaamen 
 de somma van Zes honderd Guldens, en wel een ieder der drie staaken 
 een geregte derde part dus tweehonderd Guldens, willlende, omtrent de portien 
 van Willem Engelen en van de Kinderen van Hendrik Engelen gehandeld moe.. 
 ..ten worden, zo als hierna wegens hunne erfportien zal bepaald worden. 
 Voords zal zijn nalatenschap in vier gelijke deelen moeten gedeeld worden, waar 
 van een deel zal koomen aan zijn Broer Willem Engelen dog onder de beheering 
 blijven van zijn beide Broers Rijer Engelen en Pieter Engelen, welke daar van 
 aan hem zijn leven lang zullen uitkeeren alle jaaren een renthe van drie ten 
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 honderd zullende het capitaal na doode van hem Willem Engelen koomen en verster.. 
 ..ven op zijn gemelde twee Broers Rijer en Pieter Engelen of bij vooroverlijden 
 op hunne wettige Kinderen in der Ouderen plaats. 
 Verders stelt hij tot eenige en universeele Erfgenaamen aan van de overige drie 
 vierde parten van zijn nalatenschap de twee Kinderen van zijn Broeder Hendrik 
 of die geene derzelver welke bij zijn sterfdag in leeven mogt zijn, voor een 
 gedeelte: zijn Broeder Rijer Engelen en Pieter Engelen ieder voor een gedeelte 
 of bij vooroverlijden derzelver wettige Kinderen in der Ouderen plaats, zullende in 
 zodaanig geval de Moeders het vrugtgebruik hebben, tot de Kinderen meerder.. 
 ..jaarig zijn en zal de portie van gemelde Geertruij en Berend blijven onder 
 de beheering van zijn twee laastgemelde Broers Rijer en Pieter Engelen, welke 
 daarvan jaarlijx zullen moeten opleggen drie ten honderd van het capitaal, tot 
 zij beide meerderjaarig zijn, en alsdan het capitaal met de opgeloope inter.. 
 ..ressen ( zonder interest van interest te rekenen ) aan hun, of die geene van hun 
 beide, welke alsdan in leven mogt zijn, overgeeven. 
 Nog is de begeerte van den Testateur, dat zijn Broeder Pieter Engelen van 
 de obligatie groot Tweeduizend Guldens gevestigd in zijn huis aan den Broe.. 
 ..deren, de portie aan de andere Erfgenaamen niet zal behoeven uittekeeren, voor 
 zes jaaren na des Testateurs dood, maar volstaan kunnen, met daarvan 
 jaarlijx geduurende die zes jaaren aan hun te betaalen een rente van drie 
 en een half ten honderd, blijvende het hem egter vrij, des goedvindende, het.. 
 ..zelve eer aftelosschen. 
 Begeerende de Testateur dat deze na zijn dood zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekend en gezeguld binnen Harderwijck 
 den 10e Maart 1796.  was nevens twee cachetten beide in rood lak 
 uitgedrukt geteekent  J:H: Wiesell.  H: Wessels.  onderstond geregis.. 
 ..treerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck den 11e Maart 
 1796.  was geteekend  J:J: Elsevier. 
 
 
 Voor Wiesell en Huijgens Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks 
 regt is Evert Sandbergen en Gerrit Nijverdaal voor ’t erf en sterfhuis van 
 Neeltje Hoogevorst Wed. Evert Jansen, des beloofden Arent Kreenen en Maria 
 Hoogevorst Ehel., eenige en algeheele Erfgenaamen van voorñ. Neeltje Hoogevorst 
 haar voorschreeve Borgen te vrijen en guarandeeren als recht is. 
   Actum Harderwijck d: 9e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Geursen en van Laar Raaden, compareerde Anna Catharina La Verge 
 voor haar en als Moeder en legitime Voogdesse van haare eenige en minder.. 
 ..jaarige Dogter Johanna Maria, bij wijlen Rijer Willemsen den Grooten ehelijk 
 verwekt, ingevolge consent en approbatie van Heeren Overweesmeesteren dezer 
 Stad d.d. 6 Maij 1795, voor zo verre de onmondige aangaat, bij ons gezien 
 en geleezen, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 
 5e Maart 1796 te hebben verkogt, en overzulx kragt dezes te cedeeren en 
 in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve van Jan Woutersen 
 en Niesje Hendriks Ehel., een huis met de kamer, plaats en schuurtje daar 
 agter, staande aan de Vismarkt naast het huis van Zeger Buijtenhuis ter 
 eenre, en het huis van de Weduwe Wouter Jansen ter andere zijde, zo en als 
 hetzelve bij Wassing en Jan Petersen in pagt gebruikt word, doende in ordinaire 
 jaarlijxe verpondinge volgens Quohier f 3-3-12, straatgeld jaarlijx f 1-10  
 voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulx voor een somma 
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 van Vierhonderd en Zestig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparante mids deze bekent 
 voldaan en betaald te zijn, beloovende voorzeide perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1794, straat Mai 1795 en haardstede 
 geld primo Julij 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submis.. 
 ..sie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 11e Maart 1796. Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Veldhuizen en Carssen Raaden, compareerden de Burger Tijmen Hooijberg en 
van bezwaar over ’t Schee.. de Burgeresse Teuntje Schuurman Ehel., dewelke bekenden uit hoofde van ter leen 
..pendom Rub. Landerijen ontfangen penningen wel en deugdelijk schuldig te weezen aan en ten erfelijken 
tussen de Laage Sijpelt en behoeve van den Professor R. Forsten een somma van Zeshonderd Guldens 
Weijsteeg en Westen fol.326 beloovende dezelve jaarlijx te verrenten met vijf percents op den verschijnsdag 
 zijnde de dagtekening dezes te betaalen, welk capitaal zal mogen worden 
 afgelost mids de opzaage aan een van beijde de zijden geschiede drie maanden 
 voor den verschijnsdag ; voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aante.. 
 ..wendene kosten, de Comparanten verklaaren te verbinden hunne persoonen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hiervoor stellende de olij moolen, staande 
 en geleegen op de Stads weijde te Harderwijck, om daaraan alle hinder en 
 schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien in specie 
 die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d: 17e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck Hendrika 
 Elisabeth Weduwe Menno gebooren Liefhebbers, ziek van lichaam dog haar verstand 
 en zinnen volkoomen magtig, dewelke verklaarde niet van deze waereld te willen 
 scheijden, zonder over haare tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben, en alzo bij deze 
 over dezelve te disponeeren als volgt. 
 Vooraf casseerende en te niete doende alle uiterste willens dispositien als voor dato 
 dezes door haar mogten gemaakt zijn, en alzo op nieuw testeerende, verklaarde zij 
 Testatrice te bemaaken aan haaren Zoon Gerrit Menno, Zoonszoon Antonij Beekhof, 
 en aan haare Dogter Geertruij Beekhof, ------------------------------------------------------------- 
 voor hun hoofd de somma van tien Guldens en tien stuivers, welke somma 
 een ider hunner zal strekken voor hunne legitime portie waarin Testatrice 
 dezelve bij deze instelt en verder niet. 
 Stellende voords tot haar algeheele Erfgenaame haare Dogter Anna Elisabeth 
 Menno, welke overzulx zal gehouden zijn alle lasten des boedels te draagen zonder 
 dat de overige Kinderen en Kindskind in ’t geheel of ten deele daarvoor aanspra.. 
 kelijk zullen zijn, terwijl Testatrice begeert, dat de voorñ. tien Guldens en 
 tien stuivers zonder eenig bezwaar bij een ieder hunner geprofiteerd 
 en genooten worden. 
 Gelijk dan oock haar voorschr. Dogter Anna Elisabeth haar Comparante op eige 
 kosten zal gehouden zijn te laaten begraaven zo en gelijk Comparantes overlee.. 
 ..dene Man begraaven is. 
 Al ’t geen voorschreeven staat verklaarde de Testatrice te zijn haare laaste en 
 uiterste wille, begeerende dat dezelve na haaren dood zal worden agtervolgt 
 en nageleeft, het zij als Testament, Codicil, gifte onder de levenden ofte ter 
 zaake des doods,of en en gelijk het best in rechten zal kunnen bestaan, verzoekende 
 hierinne het uiterste beneficie te moogen genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekent en gezeguld binnen Harderwijck 
 den 18e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. was nevens twee 
 cachetten beiden in rood lak uitgedrukt getekent  J:H: Wiesell. W: Sonnevelt. 
 onderstond Geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck, d. 19e Maart 
 1796.  was getekent  J:J: Elsevier. 
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 Voor Velthuizen en Barneveld Raaden, compareerden Beertje Maasen Weduwe 
 Hendrik Langenhoven, Jacob Willemsen Craaijenhof en Jannetje Langenhoven Ehelieden, 
 Cornelis Willemsen Craaijenhof en Maria Vermeij Langenhoven Ehel., dewelke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop publiecq op den 12e Maart 1796 te hebben verkogt 
 en overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan 
 en ten behoeve van Peter Geurtzen Luitjes en Marritje Klok Ehel. en haare Erven, 
` een huis met zijn plaats daarbij staande in den Oosterwijk op den hoek naast de 
 pomp, zo en als hetzelve thans bij Cornelis Willemsen Craaijenhof bewoont word, 
 doende in ords. verponding volgens Quohier f 1-19, straatgeld f :-15- 
 voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulks voor eene 
 somma van twee honderd zes en zeventig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 en transportanten bij deezen bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 de verpondinge over den jaare 1794, en haardstedegeld primo Julij 1795 en 
 straatgeld Mai 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is en kunnende 
 hetzelve Maij 1797 aanvaart worden, edog de pagt van Maij 1796 tot Maij 
 1797 is ten profijte van Kooperen, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 19e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Carssen en Huijgens Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks 
 regt is Gerrit van Nijendaal en Andries van Ark voor ’t erf en sterfhuis 
 van wijlen Jan Mooijen, des beloofden Jan Mooijen Jr., Andreas, Paulus en 
 Jacobus Mooijen, zo voor zig en als de rato caveerende voor hunne Zuster 
 Gesina Mooijen, Kinderen en algeheele Erfgenaamen van wijlen hunnen Vader 
 Jan Mooijen, voorschreeve Borgen te vrijen en te guarandeeren als regt is. 
    Actum Harderwijck den 21ste Maart 1796.  Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Appeldoorn Raaden, compareerde H. Beek Weduwe 
 en boedelhoudersche van wijlen Mr. G. Evers en verklaarde in de beste en 
 bestendigste forma Rechtens te constitueeren en magtig te maaken kragt 
 deezes de Heer D.A. Jacobi woonagtig te Arnhem, ten einde  om des 
 Comparantes goederen te administreeren, penningen te ontfangen en daar.. 
 ..voor te quiteeren, rekeningen aftehooren en te sluiten, penningen intevorderen 
 en des noods de onwillige Debiteuren met middelen rechtens daartoe te 
 noodzaaken, alles met magt van substitutie, mids de Geconstitueerde 
 gehouden is, van zijne verrigtingen te doen behoorlijk bewijs en rekening, 
 onder verband en submissie als na Rechten en met renunciatie van  
 alle exceptien. 
   Actum Harderwijck den 21st Maart 1796.  Tweede jaar der Ba.. 
 ..taafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Velthuizen en Luijten Raaden, compareerden Jan Jansen Troost en Riekje 
 Elbers Ehel., dewelke verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulx kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van Herman Tapper en Eva de Let Ehel., een camp lands bij de Boedde aan de 
 Soldersteeg in dezer Stads vrijheid geleegen zijnde tiendvrij, met eenig hout daarbij, 
 doende in ords. verpondinge zonder stadsstuivers ’s jaarlijks f 5-16-14 ende zulks voor 
 eene somma van zevenhonderd Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten bij 
 deze bekennen voldaan te zijn, beloovende overzulx dit perceel te zullen wagten en 
 wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding over ords. 1794 daarvan aftedoen als 
 erfkoops regt is, alles onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderweijck d: 23 Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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Geregistreerd ten prothocolle Voor van Laar en Huijgens Raaden Compareerde Anna Catharina La Verge Wed. 
van bezwaar over ’t Schee.. van R.W. den Grooten voor haar, en mede als Moeder en legitime Voogdesse van 
..pendom Rub. Landerijen haare eenige minderjaarige Dochter Johanna Maria, bij wijlen R.W. den Grooten ehelijk 
in Hierden tot aan ’t erve verwekt, dewelke bekende wegens opgenomen en ter leen ontfangen penningen opregt 
van R. Apeldoorn Decemerst en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Jan Hannissen en Hannisje Han.. 
fol. 373 verso ..nissen, onmondige Kinderen van Hannis Jansen en Aaltje Beerts in leven Ehelieden,  
 eene capitaale somma van Eenduijzend Caroli Guldens ad 20 stuivers het stuk, daar.. 
 ..van de Comparante jaarlijx en alle jaaren op de verschijnsdagen ( waarvan heden over 
 een jaar de eeste zal weezen, te zullen betaalen eene interesse van vier Gulden 
 van ider honderd, doch binnen drie maanden na den verschijnsdag betaalende 
 zal kunnen volstaan met drie en een halve Gulden van ider honderd, en daarmede 
 continueeren tot de finaale aflosse toe welke alle jaar zal kunnen mogen en 
 moeten geschieden, mids een halfjaar voor den verschijnsdag behoorlijke denunciatie 
 aan een van beide kanten moet worden gedaan : voor welk capitaal, rente en 
                                   (haare persoon en goederen) 
 kosten de Comparante verbind \/ en stellende tot een verdere waarschap en onderpand 
 haar erf en goed met deszelfs onderhoorige landerijen genaamt Klein Greevenhof 
 geleegen in het Schependom van Harderwijck buurschap Hierden, zo en als hetzelve 
 thans bij Claas Stevensen in pagt gebruikt word, om daaraan allen hinder en schade 
 te kunnen verhaalen, en dat, met submissie als na Rechten, met renunciatie 
 van alle tegenstrijdige exceptie, in specie de exceptie van ongetelden gelde. 
    Actum Harderwijck den 24e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Volten Raaden, compareerde Juff. Sara Belthina Wijnstok, dewelke 
 verklaarde te hebben verkogt, en overzulx kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Gerrit van Lom, woonagtig te Amster.. 
 ..dam de volgende effecten. 
 Een obligatie ten laste den Prince van Oranje comptoire ’s Hage 
 gedat.1 Maij 1781 ten naame Mr. Johannes Brouwer 
 Nº.6308 rentende 2½ prct. groot in capitaal ---------------------------------------------- f  3000-:-: 
 Nog een obl. ten laste en naam als boven gedat. 1 Maij 
 1781 ad 2½ prtct. Nº. 6309 gr. in cap. ----------------------------------------------------- f  3000:-:- 
 waarvan de koopspenningen Comparante bekend ontfangen te hebben, beloovende 
 overzulx de voorschr. effecten te zullen wagten en wharen kommervrij, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck den 29e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raden, compareerde de Burger D. van Voorst gepensio.. 
 ..neerd Lieutenant ten dienste dezer Landen, woonagtig alhier, dewelke verklaarde 
 te constitueeren ende magtig te maaken, zulx doende kragt deezes, den Burger 
 L. van Wijn, Solliciteur Militair in ’s Hage, ten einde voor den Comparant te 
 ontfangen zodaanig pensioen als denzelven is competeerende, hiervoor quitantie 
 te passeeren en daaromtrent overigens te doen en te handelen als Comparant 
 aldaar present zoude kunnen mogen of moeten doen : alles met magt van substi.. 
 ..tutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Ge.. 
 constitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
   Actum Harderwijck den 30e Maart 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Velthuizen Raaden, compareerden Jan Winkels en Fennetje Kooning 
 Ehel., Roelof Kooning en Lijsbeth Breebaart Ehel., Jan Kooning en Stijntje Apeldoorn 
 Ehel., Cnelis Kooning en mede namens Petrus Kooning en M. van Emst Ehel., 
 Rijn Kooning en Hendrika Bulliks Ehel. te samen, voorts Rijn Timensen en Gerrit.. 
 ..je Gerritsen Ehel., Evert Nagelhout en Aaltje Gerritsen Ehel., Harmen Vlim en Mariet.. 
 ..je Gerritsen Ehel. en Jan Gerritsen Rekers en Jan Hannissen in qualiteit als Diaconen 
 van Nunspeet als Erfgenaamen van Roelof en Hijntje Gerritsen, Kinderen van wijlen 



467 
 

ORAH-156  1796 fol.233vso 
 
 Gerrit Roelofsen te samen, voords Willem Petersen en Gerritje Willems Ehel., Willem 
 Aaltzen en Grietje Willems, Roelof Willemsen en Lubbertje Aalts, dan nog Lubbertje 
 Jans, Weduwe van Lubbert Gerritzen, zijnde alle de Comparanten te samen eijgenaa.. 
 ..ren van een stuk hooijland, geleegen onder deze Stad op de Crommehen en verklaar.. 
 ..den overzulks dat land te hebben verkogt ende kragt dezes te cedeeren, trans.. 
 ..porteeren en in vollen eijgendom overtedraagen aan Elbert Aaltzen en Hijntje 
 Willems Ehel. ende haare Erven, doende dit perceel in jaarlijkse verpondinge zonder 
 stads stuivers de som van f 2-13-2 en een thins aan het rentamt der Harderwijker 
 Kloostergoederen jaarlijx f :-4-14, ende zulx voor eene somma van Een honderd drie 
 en twintig Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten bekenden voldaan te zijn, en 
 daarom geen regt of eijgendom daaraan te behouden maar integendeel 
 hetzelve aan Koperem overtegeeven in vollen eijgendom met alle derzelver regt en 
 geregtigheid, lusten en lasten van ouds daarop staande, beloovende het voorñ. 
 percel te zullen vrijen, wagten en wharen, en de verponding te zullen zuiveren 
 tot over den jaare 1794 en de thins tot Martini 1795 als erfkoops regt is onder 
 verband en submissie als na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum Harderwijck den 2e April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Wessels Raaden, compareerde Anna Catharina La Verge Weduwe 
 van Rijer Willemsen den Grooten voor haar zelfs en in qualiteit als Moeder 
 en legitime Voogdesse van haare eenige minderjaarige Dogter Johanna Maria 
 bij wijlen haaren voornoemden Man ehelijk verwekt, als tot ’t passeeren dezes 
 geauthoriseert ingevolgen appointement van den Provisioneelen Raad dezer 
 Stad d.d. 6 Maij 1795, welke bij ons vertoond en geleezen is, en verklaarde in 
 een vasten en stedigen erfkoop publiecq te hebben verkogt en kragt dezes te 
 cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Arend de Wilde en Anna 
 Stultink Ehel. een huis met zijn ab en dependentien, staande binnen deze 
 Stad in de groote Marktstraat, naast het huis van Jan van der Lugt ter 
 eenre, en dat van de Weduwe Gerrit Gerritsen ter andere zijde, doende in 
 ordinaire jaarlijkse verponding volgens Quohier f 2-11- en straatgeld 15 stuiv. 
  als mede ’t ordinaire haardstedegeld, voords met zijn lusten en lasten, recht en 
 geregtigheeden, en zulx voor een somma van driehionderd en vijftig Guldens 
 vrijgeld, daarvan Comparante bij deze bekend voldaan te zijn, beloovende 
 voorseide huis te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 tot de ordinaire verponding over 1794, haardstedegeld tot ultimo Junij 1796 
 en straatgeld tot primo Maij 1796 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten.  
    Actum Harderwijck den 5e April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en Velthuijsen Raaden, compareerden Evert Duvergé en Evertje 
van bezwaar over t’Scheepen.. Romein Ehel., dewelke bekenden uit hoofde van ter leen verstrekte en toe.. 
dom Rub. Landerijen tussen ..getelde penningen wel en deugdelijk schuldig te weezen aan en ten erfelijken 
de lage Sijpelt Wijsteeg en behoeve van onzen mede Raadsvriend R.J. Appeldoorn den Vrouwe S.A. Bouduijnx 
Westen fol. 322 et 326 verso Ehel., eene somma van Zestienhonderd Guldens welke Comparanten belooven 
 te verrenten met vier Guldens ten honderd en daarmede te continueeren tot 
 de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal mogen en moeten geschieden, 
 mids zes maanden voor den verschijnsdag aan een van beide zijden worde 
 opgezegt, welke verschijnsdag zal gerekent worden, de eerste heden een jaar, 
 en zo vervolgens ; voor welk capitaal renthe en onverhooptelijk aantewendene 
 kosten de Comparanten verklaarden te verbinden hunne persoonen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand daarvoor stellende hun koorn windmoolen 
 met het huis en hof daarbij geleegen alsmede de hof daarnaast aangekogt 
 van de Overste Strek, geleegen buiten de Smeepoort aan ’t Jufferenpad ten 
 einde aan dezelve allen hinder en schade te kunnen verhaalen met renunciatie 
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 van alle exceptien , in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum Harderwijck den 7e April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Carsen en Volten Raaden, loofden en wierden Borgen als voorvanks regt is 
 de burgers F.A.X. Sasse en Evert Hooijberg voor ’t erf en sterfhuis van de Weduwe S. 
 van Raalten, des beloofden H. van Raalten, R. van Raalten, Maria, Geertje en 
 Hendrika van Raalten, Kinderen en algeheele Erfgenaamen van voorz. Weduwe 
 van Raalten, haare voorschr. Borgen te vrijen en te guarandeeren als regt is. 
     Actum Harderwijck den 19 April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wessels en Huijgens Raaden, compareerden Jan van Dalfsen en Willemina Jans 
 Ehel.,dewelke verklaarden in de beste en bestendigste forma rerchtens te constitueeren 
 en magtig te maaken, doende zulks kragt dezes, Maria van Dalfsen, woonagtig te 
 Amsterdam, ten einde, om namens de beide Comparanten zodaane erfportie, als 
 zij uit de nalaatenschap van wijlen Mijndert van der Veen en Anna Rebecca 
 van Dalfsen te ontfangen hebben, het zij in het geheel of ten deele te ontfangen, 
 voords alle ingangen rechtens waartenemen, decreeten en sententien te aanhoo.. 
 ..ren, de voordeelige ter executie te leggen, penningen te ontfangen, en daarvoor 
 te quiteeren, en wijders in het generaal alles te doen en te laaten geschieden 
 hetgeen de Comparanten zelfs praesent zijnde, zouden kunnen of moeten doen, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, mids de Ge.. 
 ..constitueerde van haare verrigtingen behoorlijke rekening en bewijs doende, 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 20 April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Barneveld en van Daalen Raaden, compareerde Mr. J.J. Elsevier, Secretaris dezer 
 Stad, in qualiteit als volmagtiger van Mr. J.C. Smissaert Secretaris Generaal van het 
 Committé tot de Oost Indischen handel en bezittingen en Vrouwe Lucia Gerarda Roos 
 Eheln. woonagtig te Amsterdam, luid acte van volmagt voor de Leden van het Committé 
 van Algemeen Welzijn der Stad Amsterdam in dato 19 April 1796, ad hunc actum gepas.. 
 ..seert, en bij ons vertoont, gezien en geleezen ; dewelke verklaarde uit de hand uit 
 naam en van wegens voorñ. zijne Constituanten in een vasten en stedigen erfkoop op 
 den 9e April l.l. te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen 
 eigendom te transporteeren aan, en ten erfelijken behoeve van onzen mede Raadsvriend 
 R.J. Appeldoorn en Vrouwe S.A. Boeduijnx Ehel., een huis en erve staande in de 
 Donkerstraat tussen de huizen van de Weduwe Burgemeester van de Graaff en dat der 
 Erven H. Drost, beneevens zijne twee schuuren in de Kerkstraat met alle deszelfs 
 ab en dependentien, lusten en lasten, servituten, regt en geregtigheid, doende voorñ. 
 perceel in de ordinaris verponding zonder stads stuivers f 6-18-2, straatgeld, met 
 de schuuren f 4-10, nevens de ordinare pomp en haardstedegelden ; voords nog een 
 huisje in de Kerkstraat, staande tussen de twee voornoemde schuuren van voorgemeld 
 huis, doende in ordinaris verponding zonder stads stuivers f 2-13-2, straatgeld f:-15- 
 mede voords met deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheeden, niets uitgezonderd, 
 en zulx samt, voor eene somma van Vierduijzend Guldens vrijgeld, van welke 
 kooppenningen de Comparant in zijne voorschreeve qualiteit bekend voldaan en 
 betaalt te zijn, beloovende overzulks deze perceelen te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ordinaris 1794, straatgeld tot ultº. 
 April 1796 en haardstedegeld tot primo Julij 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 22ste April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Wessels Raaden, compareerde Anna Catharina La Verge  Weduwe van 
 Rijer Willemsen den Grooten voor haar zelfs en in qualiteit als Moeder en legitime 
 Voogdesse van haar eenige minderjaarige Dogter Johanna Maria, bij wijlen voorñ. haaren 
 Man ehelijk verwekt, als tot ’t passeeren dezes geauthoriseert ingevolge appointement 
 van den provisioneelen Raad dezer Stad d.d. 6 Maij 1795, welke bij ons vertoond en 



469 
 

ORAH-156  1796 fol.234vso 
 
 geleezen is, en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop publieq op de 15 Augusti 
 1795 te hebben verkogt, en kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve 
 van Johan Bavius de Vries en zijn Erven, een schuur staande binnen deze Stad agter 
 de muur naast het huis van Peter Hendriksen, vrij van verponding, booggeld 6 stuivers 
 en straatgeld 5 stuivers, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden en 
 zulx voor eene somma van Negen en veertig Guldens vrijgeld, daarvan Comparante 
 bij deze bekend voldaan te zijn, beloovende de voorzeide schuur te zullen wag.. 
 ..ten en wharen kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 5e April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
                                Rec: en Registr: 25 April. 
 Voor Wiesell en Volten Raaden, compareerde Mr. P.G. Wijnstok, dewelke verklaarde 
 in een vasten en stedigen koop te hebben verkogt en overzulx kragt deezes te 
 cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren, aan en ten erfelijken behoeve 
 van Willem Borski, woonagtig te Amsterdam, twee obligatien ten laste den Prince 
 van Oranje, als 
 Eene ten naame Mr. Johannes Brouwer, comptoire 
 ’s Hage Nº. 6310 gedat. 1 Mai 1781, rentende 2½ perct. 
 groot in capitaal  ------------------------------------------------------------------------  f 1000-:- 
 en nog een ten naame staande als boven comptoire 
 ’s Hage Nº. 6311 gedat. d. 1 Maij 1781 rentende 2½ 
 perct. groot in capitaal  ---------------------------------------------------------------   f 1000-:- 
 van welkers kooppenningen Comparant  bekend ten vollen voldaan en betaald 
 te zijn, beloovende overzulks voorz. effecten te zullen wagten en wharen 
 kommervrij ; alles onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 26e April 1796.  Tweede jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Carssen en Wessels Raaden, compareerde de Heer Jacob Hartman oud Capt. ter 
 Zee, en verklaarde te constitueeren en magtig te maaken den Burger Gerrit Buijtenhuis 
 Apotheeker, om des Comparants goederen alhier geleegen waarteneemen met volle 
 magt om deselve te verhuuren ten meesten voordeele van den Comparant, 
 noodige reparatie te doen, de huurpenningen te ontfangen, daarvan rekeningen 
 lasten en ongelden te betaalen, en verder daaromtrent te doen en te handelen 
 of Comparant  zelfs tegenwoordig was en handelen zoude, voor de ontfangene 
 penningen quitantie te geeven en dezelve te vorderen, rekeningen te sluiten 
 en in alle opzigten op de bequaamste wijzen uit te voeren, houdende de bovenge.. 
 ..noemde Gerrit Buijtenhuis, bij deze zig insgelijks verbonden, de overschietende 
 penningen bij wissel als andersints over te maaken en te doen geworden, gelijk ook 
 het doen van rekening en reliqua, alles zonder erg of list. 
    Actum Harderwijck d. 29ste April 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Barneveld Raaden, compareerde Andreas Apeldoorn en 
 verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt 
 en overzulx kragt deezes te cedeeren aan J.W. van Overmeer Fisscher 
 en H. Everts Ehel. een huis en erve met een brouwerij daar agter genaamt 
 de Witte Leeuw, midsgaders al het geene tot gemelde brouwerij gehoord, als 
 ketel, kuipen, vaatwerk, hoepels, schaalen en gewigt  etc. en dat alles voor eene 
 somma van Agtduizend tweehonderd en vijftig Guldens ad 20 stuivers het 
 stuk (: te weeten Zesduijzend Guldens voor het huis en brouwerij, en tweeduijzend 
 tweehonderd en vijftig voor de gereede bovengemelde goederen, verklaa.. 
 ..rende de Comparant van de koopspenningen ten vollen voldaan en betaalt te 
 zijn, en daarom geen regt of eijgendom daaraan meerder te behouden, maar 
 integendeel, het bovengenoemde aan Heer en Vrouwe Koperen in eigendom 
 overtegeeven, met al deszelfs regt en geregtigheid, doende dit perceel in 
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 ordinaris verponding zonder stads stuivers f 6-18-2, welke verponding door den Verko.. 
 ..per tot over den jaare 1794 incluis zal gezuivert worden, alsmede het straatgeld 
 ad f 4-:- tot den eersten Novemb. 1795 en het haardstedegeld tot den laasten Junij 
 1795, belovende de Comparant het voorgemelde perceel te zullen vrijen en wharen 
 van alle voorkommer en verbanden, onder verband als erfkoops regt is, en onder  
 renunciatie van alle exceptien. 
   Actum Harderwijck d. 24 Februarii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
                                Rec. et Registr. 6 Maij 1796 
 Voor Carssen en Wessels Raaden, compareerden Jan Cornelissen en Grietje de Hesse 
 Ehel., Gerrit Bastiaansen en Harmijntje de Hesse Ehel., zig te saamen sterk maakenden 
 voor haar absente Broeder Reijer de Hes, dewelke verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop publiecq op de 27ste Februarii 1796 te hebben verkogt en over.. 
 ..zulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan 
 en ten behoeve van Willem Jansen van der Horst en Maria van Sitteren Ehel. 
 en haare Erven, een huijs met een plaats daar agter staande in de kleijne Markt 
 straat naast het huis van de Heer Schilders ter eenre en ’t huis van Herman 
 Tapper  ter andere zijde, doende in ords. jaarlijxe verpondinge volgens Quohier 
 f 2-13-2, straatgeld f 1-;-, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtig.. 
 ..heeden, ende zulks voor eene somma van Vierhonderd en sesentwintig Guldens 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan 
 en betaald te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt de verponding over den jaare 1794, straatgeld 
 Maij 1795 en haardstedegeld primo Julij 1795, daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 6e Maij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
  
 Voor Geursen en van Laar Raaden, compareerden Mr. E.G. Ardesch, Mr. N.W. Ardesch, 
 And. Ardesch, IJ.J. Ardesch, H.J. Ardesch en M. Ardesch, alle meerderjarige 
 Kinderen en Erfgenaamen van wijlen Mr. H.J. Ardesch en Vrouwe J.J. de Meester 
 in leeven Ehelieden, dewelke verklaarden in het openbaar op den 19e Februarii 
 1796 in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulx kragt dezes 
 te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtedraagen aan en ten er.. 
 ..felijken behoeve van R.J. Appeldoorn en S.A. Boeduijnx Ehel. ende haare Erven 
 ten eersten een huisjen en schuur met eenig hout daarbij geleegen voor deze 
 Stad in Hierden, benevens het land daarbij, groot zes schepel gezaaij, zo en als 
 door Lubbert Beenen bewoond en in pagt gebruikt word, door wijlen des Comparantens 
 Ouders voornoemt van H.G. Wolfsen en E.G. Schrassert bij transport van 21 Maart 
 1771 is aangekogt, zijnde het land tiendvrij, doch op een jaarlijxe verponding be.. 
 ..halven de stadsstuivers van f 3-11-14, ende zulx voor eene somma van Een 
 duijzend een honderd en vijftig Guldens. Ten tweeden een haagen zijnde eiken 
 hout  geleegen voor deze Stad in Tonsel aan de Deventer weg genaamd Petertje 
 Peelen, zo en als door des Comparantens Ouders voornoemd van H.P. van den 
 Klooster bij transport van den 15 Januarii 1772 is aangekogt, doende dit perceel 
 in verponding zonder stads stuivers f 1-19-4, ende zulx voor eene somma van 
 Vijfhonderd en dertien Guldens, waarvan de Comparanten bekenden, alsmeede 
 van de koopspenningen van het eerste perceel ten vollen voldaan en betaald 
 te zijn, en daarom geen regt of eigendom daaraan meerder  te behouden maar integen.. 
 ..deel de beide perceelen met alle derzelver regt en gerechtigheid, lusten, lasten en 
 servituten aan Koperen bij deze overtegeeven, beloovende de perceelen te zullen 
 vrijen en wharen van alle voorkommer, en inzonderheid de verponding te 
 zullen zuiveren tot over den jaare 1794 incluis, en ten opzigte van ’t eerste 
 perceel  “t heerdstede geld tot Ultº. Junij 1796, als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum d: 7 Maij 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor Geursen en van Laar Raaden, compareerden Mr. E.G. Ardesch, Mr. N.W. Ardesch. 
 A. Ardesch, G.J. Ardesch, H.J. Ardesch en M. Ardesch, alle meerderjarige Kinderen van 
 wijlen Mr. H.J. Ardesch en J.J. de Meester in leeven Ehel., dewelke verklaarden op den 19 
 Februarii 1796 in het openbaar te hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te cedeeren 
 transporteeren en in vollen eigendom overtegeeven aan en ten erfelijken behoeve van 
 Gerrit Buijtenhuis en J.E.M. Reutert Ehel. ende haare Erven, voor eerst een campje 
 saaijland geleegen voor deze Stad aan de oostkant, zijnde tiendpligtig, dog op een 
 jaarlijxe verponding zonder stads stuivers van f :-15-, ende zulks voor eene somma 
 van eenhonderd en tien Guldens, ten tweeden een campje saaijland mede aan 
 de oostkant dezer Stad geleegen, insgelijx  thiendpligtig, dog op een jaarlijkse 
 verponding zonder stads stuivers van f :-10-4, ende zulx voor een somma van 
 tweehonderd en thien Guldens, zijnde deze beide campjes saaijlands aan den 
 Comparantens Ouders voorengemeld bij maagenscheid van den 21 Maij 1788 uit 
 den boedel van wijlen N.W. de Meester en G.J. Toewater Ehel. toebedeelt ; ten derden 
 een campje hooijland met het hout daaromheen geleegen voor deze Stad aan de 
 westkant tusschen Jan Looge ter eenre en Steven Bosch ter andere zijde, doende 
 in verponding behalven de stadsstuivers f 2-7-14 ende zulx voor eene somma 
 van Vierhonderd Guldens, van welke koopspenningen als mede die van de beide 
 eerste perceelen de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te weezen, en 
 daarom geen regt of eijgendom daaraan meer te behouden, maar integendeel 
 dezeve met alle derzelver regt en geregtigheid, lusten, lasten en servituten aan 
 de Koperen overtegeven, beloovende overzulks voorschreeven perceelen te zullen 
 wagten en wharen, en alle voorkommer daarvan aftedoen, inzonderheid de ver.. 
 ..ponding te zullen zuiveren tot over den jaare 1794, als erfkoops regt is onder 
 verband en submissie als na Rechten, en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum Harderwijck d. 7e Maij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Velthuizen en Geursen Raaden, compareerden Arien Haksteen en Gerritje 
 Peters Ehel., Peter Stevens, Bartje Stevens, Trijntje Stevens, meerderjaarige Kinderen 
 van Steven Petersen, Aaltje Hendriks Wed. van den voornoemde Steven Petersen 
 als Moeder en legitime Voogdesse van haare minderjaarige Zoon Hendrik Stevensen, 
 voords Harmpje Peters, allen als Kinderen en Kindskinderen en tevens Erfgenaamen 
 van wijlen Peter Hendriks en Bartje Jans in leven Ehel., dewelke bekenden 
 zo door hun, als door hunlieder Comparantens toen in leeven zijnde Ouders, in 
 den jaare 1775 in een vasten en stedigen erfkoop verkogt te zijn, ’t geen Com.. 
 ..paranten samen bij deze cedeeren en in vollen eijgendom transporteeren, aan 
 en ten erfelijken behoeve van Jutje Lubbers Wed. van Jan Peters vijf zesde parten 
 in een huis staande agter de Nonnen tussen de huizen van Jan Jansen en Cor.. 
 ..nelis Bunschooten, doende in ordinaris verponding met de stadsstuivers f 1-15-14 
 en straatgeld 15 st. voords met alle lusten en lasten, regt en geregtigheeden, 
 en zulks voor eene somma van Eenhonder en Vijftig Guldens vrijgeld, daarvan 
 de Comparanten en transportanten bekenden voldaan te weezen, beloovende 
 overzulx voorz. 5 zesde parten te zullen wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt de verponding over ords. 1794 daarvan aftedoen, als mede het 
 straatgeld primo Maij 1796 en haardstedegeld ulto Junij 1796, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 23ste Maij 1796.  Tweede hjaar der Ba.. 
 ..taafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Carssen en Volten Raaden, compareerden Wijnik van Dasselaar en de 
 Wed. Steven van Dasselaar de plaatze vertreedende en zo veel des noods de 
 rato caveerende voor haare Dogters Jannetje en Catharina van Dasselaar 
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 dewelke verklaarden in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren en 
 magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, Wijnand Hoekers woonagtig te Harlingen 
 ten einde om zig te begeeven na den lande van Cadzand in ’t voormaalig Staats 
 Vlaanderen geleegen, en aldaar intevorderen zodaanige erfenisse als Comparanten 
 voorñ. door doode van Dº  J. van Dasselaar in leeven Predikant aldaar is ten 
 deele gevallen, die boedel te redden, dezelve te aanvaarden, repudieeren, of be.. 
 ..neficie van inventaris te adieeren, penningen te ontfangen, daarvoor te quiteeren, 
 de Debiteurs is ’t nood met middelen rechtens tot betaaling te noodzaaken, 
 van nadeelige in dat cas geweeze sententien te appeleeren, de voordeelige ter 
 executie te leggen, en voords daaromtrent alles te doen en te verrigten, wat de 
 Comparanten zelfs praesent , zouden kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
 van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft 
 de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
    Actum Harderwijck den 24e Maij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Barneveld en Sonnevelt Raaden, compareerden Dirk Jansen en Hendrikje 
 Michels Ehel., dewelke bekenden in en vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulx kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van Dirk Brouwer en Geertje Lubbers Ehel., een half math hooiland leggende 
 in Hierden op de Oostermehen, te wandelen gaande met het land van de Wede. 
 Lubbert Gerritzen, genaamd de Dagmaten, met alle deszelfs lusten en lasten, doende 
 voor ’t geheel in ordinaris verponding zonder stads stuivers f :-17-10, en zulks voor 
 eene somma van Eenhonderd twee en zeventig Guldens en tien stuivers, waarvan 
 de Comparanten bekenden voldaan te zijn, beloovende midsdien voorz. half math 
 te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 
 ords. 1794 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 29ste Maij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Appeldoorn en Sonnevelt Raaden, compareerden J.W.v.O. Fisscher en A. 
van bezwaar Rub. Vijhe.. M. Everts Ehel.,dewelke verklaarden opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 
..straat fol. 75 verso en ten erfelijken behoeve van Vrouwe A. Schrassert Weduwe Markloff ende haare 
 Erven, eene capitaale som van Zeven en twintig honderd Guldens ad. 20 st. het 
 stuk, heenkomende ten deele wegens een obligatie die ten laste A. Apeldoorn 
 is geweest en alnu door de Comparanten overgenoomen, en ten deele wegens aan.. 
 ..getelde penningen, van welke somma de Comparanten belooven jaarlijx te zullen 
 betaalen een interesse van vier Guldens van ider honderd, en daarin te continuee.. 
 ..ren tot de finaale aflossing toe, welke oock alle jaar zal kunnen en mogen 
 geschieden, mids de opzage van een van beide zijden een half jaar bevorens 
 gedaan worde, zullende het eerste jaar interesse verscheenen zijn met den 
 eersten November 17 zes en negentig, en zo vervolgens van jaar tot jaar. 
 Tot nakoming van voorz. capitaal, rente en kosten, en tot securiteit, verbin.. 
 ..den de Comparanten haare persoonen en goederen, en tot speciaalder onderpand 
 haar huis en brouwerij de Witte Leeuw staande binnen deze Stad in de 
 Vijhestraat, zo als door Comparanten van A. Apeldoorn bij transport van 
 24 Februarii 1796 is aangekogt, ten einde om daaraan alle hinder en schade 
 te kunnen verhaalen. Voorts compareerde nog Vrouwe H. Beek Wed. G. Everts 
 welke verklaarde boven en behalven het voorñ. verband zig te stellen als 
 Borge en Principaal voor het capitaal, renthe en onverhooptelijke kosten, 
 renuncieerende van alle exceptien, inzonderheid van het beneficie van het Sctum 
 Vellejanum et Authentica Codicis si qua Mulier ; beloovende de beide eerste 
 Comparanten haar Borge, de laaste Comparante, ten allen tijde te zullen guarandeeren 
 en schadeloos te stellen, onder wederzijds verband, van persoonen en goederen, met submis.. 
 ..sie als na Rechten.  
    Actum Harderwijck den 1ste Junij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Vrouwe A.J. Douairière van 
 Westervelt gebooren van Westervelt, en de Jongvrouwen M. en F.H. van Westervelt 
 tot Essenburg, te saamen geadsisteert met Jan Gelderman, dewelke bekennen in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt,, en overzulks kragt dezes te cedeeren 
 en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve van Hubert Gerritsen 
 en Steventje Hendriks Ehel. een huis of boog, staande agter de muur, zo en 
 als hetzelve thans bij Kooperen bewoond word, doende in ordinaris jaarlijxe 
 verponding f :12-12, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden 
 ende zulks voor een somma van thien Guldens, daarvan de Comparanten en 
 transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding over den jaare 1792 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten.  
    Actum Harderwijck den 17e Maij 1796.  Tweede jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Vrouwe A.J. Douairière 
 van Westervelt gebooren van Westervelt en de Jonkvrouwen M. en F.H. 
 van Westervelt tot Essenburg te saamen geadsisteert met Jan Gelderman, 
 dewelke bekennen  in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt deezes te cedeeren, en in vollen eijgendom te transportee.. 
 ..ren aan en ten behoeve van Annetje Schaffenaar Wed. Gerrit Claasen een 
 huis of boog, staande aan de Vischmarkt naast de Vischpoort, is vrij van 
 verponding, voords met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, 
 ende zulks voor eene somma van thien Gulden, daarvan de Comparanten 
 en transportanten bij dezen bekennen voldaan en betaald te zijn, beloovende 
 voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, als erfkoops 
 regt is onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 17e Maij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Aleijda Johanna 
 Douairière van Westervelt gebooren van Westervelt geadsisteert met Jan Gel.. 
 ..derman, dewelke bekende publieq op den 12e April 1794 in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen  
 eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van de Jonkvrouwen 
 M. en F.H. van Westervelt tot Essenburg, de halfscheit van een huis staande 
 aan de Vischmarkt naast de poort van de Erfgenaamen van Dirk Penning 
 ter eenre, en een huis bij Thoon Vonk gekogt ter andere zijde, waarvan de 
 Kooperen de wederhelfte toebehoort, doende het geheele huis in ordinaris jaar.. 
 lijkse verponding f 1-1-4, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden 
 ende zulks voor een som van twee en zestig Guldens en thien stuivers, daarvan 
 de Comparante bij dezen bekent voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voornoemde halve huis te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle 
 voorpligt, de ords. verponding over den jaare 1792 daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als  na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 17e Maij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
                                Rec. et Registr. d. 4e Junij 
 Voor Appeldoorn en Barneveld compareerde Hendrik Jansen Ar.. 
 ..lenhof, als Voogd van de onmondige Kinderen van wijlen Willem Heering 
 en Johanna Jansen Arlenhof, welke bekende in de beste en bestendigste forma 
 Regtens te constitueeren en magtig te maaken, gelijk hij doet kragt dezes, 
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 zijn Medevoogd van voorñ. onmondige Kindere Harmen Jansen Sturmigh, ten eijnde om 
 met en naamens de Comparant minnelijk en des noods geregtelijk intevorderen en 
 te ontfangen zodaane gevestigde obligatie groot f 2500 Gld. met de verloopen interesse 
 als het Molenaars Gilde der Stad Deventer aan voorñ. onmondige Kinderen schuldig  
 is, voorts in dezen alles te kunnen en moogen doen, als of de Comparant zelf 
 praesent was, en wanneer tot het een of ander een naader of specialer volmagt 
 gerequireert wierde, gehouden wil hebben, als of ’t in deze geinsereert was. 
 Voords met magt, om een of meer te substitueeren, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, mids de Geconstitueerde verpligt blijve om van alles te doen 
 verandwoording, rekening, bewijs en reliqua. 
    Actum Harderwijck den 4e Junij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Carssen Raaden, compareerden Jan Mali in huwelijk hebbende 
 Gesina Heusen, en dezelve Vrouw met haar gemelde Man geadsisteert en door denzelven 
 tot het passeeren deezes speciaal geauthoriseert, zijnde zij Comparante een Dogter 
 en bij testament door wijlen haar Vader Paullus Heusen den 19 October 1795 ten 
 overstaan van de Notaris Abraham Meijsenheim en Getuigen tot Amsterdam 
 gepasseert, geinstitueerd tot mede Erfgenaam, dog niet verder nog anders dan in 
 de legitime portie, woonende de Comparanten te Harderwijck. 
 Te kennen geevende dat haar Comparantes Vader gemelde Paulus Heusen bij des.. 
 ..zelfs voorschreeve testament de Heeren Christiaan Korte en Willem van Wouw 
 heeft gestelt en gecommitteerd tot Executeurs van dat zijn testament, Redders van 
 zijn boedel en sterfhuis, bezorgers van zijn begrafenis, en ingevalle van minder.. 
 ..jaarige Erfgenaamen tot Voogden over dezelve, en administrateurs van derzelver 
 goederen, en wijders aan dezelve gegeeven alle zodaanige magt, als bij hetzelve 
 testament, waarbij alle Weesmeesteren en Weeskamers zo van Amsterdam als van 
 alle andere steden of plaatzen zijn uitgeslooten, breeder staat vermeld. 
 En verklaarden zij Comparanten te constitueeren en magtig te maaken bij dezen 
 voornoemde Heeren Christiaan Korte en Willem van Wouw, wonende te Amster.. 
 ..dam zoo te zamen als ider van hun in het bijzonder, speciaal om in hun 
 Comparanten naamen ende van hunnen ’t wegen met en beneevens de mede 
 Erfgenaamen van wijlen gemelden Paullus Heusen bij den Hove van Holland 
 te verzoeken en tragten te obtineeren mandement van beneficie van inventaris 
 met committimus aan het Committé van Justitie der Stad Amsterdam, ten 
 dien einde de noodige requesten te doen presenteeren, en dat mandement 
 bekoomen hebbende daarop interinement  te verzoeken, en dien boedel 
 alzo, onder en uit kragte van dat beneficie te aanvaarden en te redden, 
 midsgaders om de vaste goederen, obligatien, goud, zilver, juweelen en  
 den verdere boedel, niets daarvan uitgezonderd, publieq te doen verkopen 
 en te gelden maken, dezelve behoorlijk, en na stijle locaal, aan de Koperen 
 te transporteeren, de koopspenningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren 
 en dien  boedel alzo tot liquiditeit te brengen en voords dienaangaande 
 alles meerder te doen en verrigten, het geen ter zaake voorschreeven, zo 
 in rechten als daar buiten zal worden vereist, met magt van substitutie, 
 met belofte van waarde te zullen houden al het geene door de Geconstitueerden 
 uit kragt dezes zal werden gedaan en verrigt, onder verband als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 3e Junij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden de Jonkvrouwen M. van Westervelt 
 tot Essenburg en F.H. van Westervelt tot Essenburg, geadsisteerd met de Heer en Mr. 
 J.C.F. de Vries, als haar verkooren Momboir, welke verklaarden te constitueeren ende 
 magtig te maaken kragt dezes, den Heer John Sawayer Esq. te London, om van de 
 Heeren  Gerard en Josua van Nek, woonende mede te London te ontfangen zodaanige 
 penningen, als zij Comparanten te samen, of ieder in het bijzonder aldaar te 
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 te goed hebben, daar voor quitantie te passeeren, en verders alles te verrigten, wat de 
 natuur der zaak zal vereisschen, en zij Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen 
 of moeten doen, beloovende hetzelve te approbeeren en van volle waarde te zullen houden 
 met magt van substitutie, alles onder verband en submissie als na Rechten, des bleijven  
 de Geconstitueerden gehouden te doen rekening bewijs en reliqua. 
    Actum Harderwijck d. 6 Junij 1796. Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Velthuizen en Geursen Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks 
 regt is Gerrit Martensen en Heimerik Hendriksen voor ’t erf en sterfhuis van Maria 
 Lamans Wed. Martinus Vastenhout, des beloofden Gerrit Vastenhout, Baarentje 
 Vastenhout, Kinderen, en Roelof Koning Provisor van ’t Kinderhuis en Mr. E.G. 
 Ardesch, Provisor van ’t Weeshuis beiden in voorschreeve qualiteiten en uit naam 
 der beide huizen, als waarin Martinus, Alida, Maria en Jan Vastenhout, 
 Kindskinderen van voorz. Wed. Vastenhout gealimenteerd worden, als Erf.. 
 ..genaamen van dezelve Wed. haare voorschreeve Borgen te vrijen en te gua.. 
 ..randeeren als regt is. 
    Actum Harderwijck d. 10e Junij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Velthuizen en Carsen Raaden, compareerde Mari Sassens Weduwe 
 Ramaker, dewelke verklaarde te consenteeren in zodaanig huwelijk als Jo.. 
 ..hanna Rademaker, Comparantes Dogter voorneemens is te voltrekken met 
 Willem Bouwmeester ; begeerende zij Comparante dat deze haare moeder.. 
 ..lijke toestemming, overal, waar zulx behoort effect zal sorteeren, en als 
 zodaanig worden aangenomen. 
    Actum Harderwijck den 21ste Junij 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Velthuizen en van Daalen Raaden, loofden  en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is Laurens Bakker en Lubbertus Bakker voor ’t erf en 
 sterfhuis van Lucretia Maria Slotboom, des beloofde Petronella Slotboom 
 zo voor zig en als de rato caveerende voor Johanna Slotboom en Johannes 
 Slotboom, respectivelijk Zusters en Broeder van den overleedene en ab 
 intestato gezamenlijke Erfgenaamen van dezelve, haare voorschreeve 
 Borgen te zullen vrijen en guarandeeren als regt is. 
 Actum Harderwijck den 1ste Julij 1796.  Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Mejuffer Henrica Mun.. 
 ..tinghe, woonagtig alhier, dewelke verklaarde in qualité van mede Erfgenaame 
 van wijlen haaren Vader Mr. Petrus Muntinghe in leven Drossaerd van 
 Wedde en Westwoldingerland, voor zig in de beste en bestendigste forma 
 rechtens te constitueeren ende magtig te maaken, zulx doende kragt deezes, 
 Hendrik Albert Stanneveld te Seege onder het Kerspel Vries in de landschap 
 Drenthe woonagtig, om namens Constituante in haare voornoemde qualiteit 
 voor desselfs aandeel stoklegging en overdragt naar landregt te doen van 
 eene boerenplaats met annexen verkogt aan Hendrik Straatman te Seege 
 aldaar,  schultmolt  aan den Heer Doctor H.G. Homan te Groningen 
 woonagtig, en een akker te Vries aan Christiaan Jans, alles bij gerechte.. 
 ..lijke opslag volgens koopconditien op den elfden Januarii 1700 vier en ne.. 
 ..gentig verkogt, en verder daarin alles te doen en te verrigten wat 
 Constituante zelve praesent zoude kunnen mogen of moeten doen, en  
 indien tot een of andere nadere of speciaalere volmagt wierde vereist 
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 dan voorschreeven, verklaarde Constituante dezelve voor dezen geinsereert te willen 
 gehouden hebben, alles onder belofte vanratihabitie en indemniteit en verder 
 verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 9 Julij 1796. Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leeden van de Provisioneele Volksvertegenwoor.. 
 digers der Stad Harderwijck, Hendrikje Bunschoter Weduwe van Paul Benin 
 Duvergé, wel ziek te bedde leggende, doch haar verstand, memorie en uitspraak 
 volkomen magtig, zo als ons ten vollen is gebleeken, en verklaarde niet gaarn 
 uit deze waereld te willen scheiden, zonder alvoorens over haare tijdelijke goederen 
 dewelke zij met de dood zal komen natelaaten, gedisponeerd te hebben, en daartoe 
 dan treedende verklaarde de Comparante aan haar Zoon Evert Duvergé te legateeren 
 het huis en pakhuis staande binnen deze Stad in de Bruggestraat op den hoek van 
 het  Roeperssteegje, mids hij na haar dood de koopspenningen die door Comparante 
 uitgeschooten zijn, bij ’t transport bepaald bij het verdeelen des boedels zal moeten  
 inbrengen. 
 Aan haar Dochter Maria Duvergé legateerd zij bij deze alle haare klederen en 
 lijfbehoor, als mede alle de gereede goederen in het huis daar Comparante 
 woond, zo inboedel, als goud, zilver en gereed geld en alzo al het geene 
 op haar sterfdag daarin bevonden zal worden, niets uitgezonderd, als meede 
 het erve en goed Kostenbroek, onder het Scheependom in Hierden gelegen, 
 met al wat daar onder gehoord, het geen de Comparante door wijlen 
 Maria Augeard Weduwe van Baalen bij testament is gelegateerd, zo en 
 als hetzelve thans bij haar in eigendom word bezeeten, midsgaders den hof 
 buiten deze Stad, bij Comparante thans zelfs gebruikt wordende, en dit alles 
 buiten en behalven zodaanige vijfhonderd Guldens, als zij als noch uit haaren 
 vollen boedel zal kunnen trekken in compensatie van zodaane vijfhonderd 
 Guldens, als haar Zoon Evert Duvergé en haar Dogter Aaltje Duvergé bij 
 haar trouwen respectivelijk uit den boedel genooten hebben. 
 Wijders verklaard zij aan haar Zoon Bernardus Duvergé , thans uitlan.. 
 ..dig te legateeren eene somma van Eenhonderd en vijftig Guldens uit den 
 vollen boedel te betaalen, niettegenstaand dezelve zijn Vaders versterf niet 
 alleen bij zijn vertrek naar de Oostindien ontfangen, maar oock afstand 
 van Comparantes boedel gedaan heeft. 
 Eindelijk nomineerde en institueerde de Comparante bij deezen tot haar eenige 
 en universeele Erfgenaamen in haare verdere nalaatenschap te nomineeren 
 en te institueeren haare drie Kinderen Evert Duvergé, Aaltje Duvergé en Maria 
 Duvergé, ten einde om alle haare goederen buiten de voorschreeve legaaten 
 te erven, in drie egaale portien, en dezelve bezitten en daarmede handelen 
 na welgevallen, begeerende en vertrouwende, dat haar Kinderen haar 
 dispositie exactelijk en in vriendschap zullen nakoomen. Edog inval een van 
 dezelve zig daartegen zou willen verzetten, dan verklaarde zij Comparante 
 zulke wederstrevige niet verder te institueeren dan in de legitimie, in 
 welk geval ’t meerdere van die erfportie aan de goedwilligen zal accres.. 
 ..seeren.  Begeerende dat deze zal gelden als haare laaste en uiterste wille 
 zo als legaat, als testamentum inter liberos, ofte zo als best na Rechten 
 kan bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze in onze vorz. qialiteit getekend en bezegeld 
 in Harderwijck op den 30 Maart Zeventien honderd vijf en negentig, het 
 Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid.  was nevens twee cachetten het een in 
 zwart en ’t ander in rood lak uitgedrukt getekent F:H: van Erckelens 
 G: van Voorst.  onderstond  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Har.. 
 ..derwijck de 10e Julii 1796. was getekent  J:J: Elsevier Secretaris. 
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 Compareerde voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck, Hendrik.. 
 ..je Bunschoter Weduwe Paul Benin Duvergé, wel ziek te bedde leggende, doch 
 haar verstand, memorie en uitspraak volkoomen magtig, zo als ons ten vollen is 
 gebleeken, en verklaarde kragt dezes te bemaaken en legateeren aan haar 
 Dochter Maria Duvergé een hagentje geleegen aan de Elsweg onder deze Stad 
 geleegen, als mede nog een hagentje in de Paardekring, mede onder deze 
 Stad geleegen, beide heengekoomen van Cornelis Kooning en Mechteld Voor.. 
 ..man, volgens acte van den 6e September 1777 aan de Comparante overge.. 
 ..geeven, voords legateerd de Comparante noch aan haare voornoemde Dogter 
 Maria Duvergé, de agterste helft van een hof geleegen voor deze Stad, in 
 het steegje aan de oude Touwbaan, waarvan de wederhelft in eijgendom be.. 
 ..hoord aan de Weduwe T:J: Walters ; welke halfscheid van die hof heen.. 
 ..gekomen van des Comparantes Vader, en bij transport van den 24 Februarii 
 1774 van Jan van Schalkwijk is aangekogt, ten einde, om deze gelegateerde 
 goederen na doode van Comparante in vollen eijgendom te bezitten. 
 Begeerende dat deze haare dispositie zal gelden als legaat ofte zo als 
 best na Rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze in onze qualiteit getekend en bezegeld in 
 Harderwijck den 16e Januarii Zeventien honderd zes en negentig, het 
 eerste jaar der Bataafsche vrijheid.  was nevens twee cachetten 
 beide in rood lak uitgedrukt getekent  Dirk Carssen.  H. Wessels. 
 onderstond  geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 10e Julii 1796  was getekend  J.J. Elsevier Secretaris. 
 
 
 Voor Wiesell en Appeldoorn Raaden, compareerde Juff. A:M: van Beest 
 Weduwe en boedelhoudersche wijlen den Heer F. van Voorst, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en magtig te ma.. 
 ..ken, doende kragt deezes, Mr. E.G. Ardesch, Advocaat binnen deze Stad, ten 
 einde om naamens de Comparante alle haare praestensien, dewelke binnen 
 deze Stad en Scheependom is hebbende va diverse persoonen intevorderen 
 het zij in der minne of geregtelijk, daartoe alle ingangen rechtens te entamee.. 
 ..ren, het zij bij booding, arrest of peijnding, termijnen te respicieeren, decreeten 
 en sententien te aanhooren, de voordeeligen ter executie te leggen, en van de 
 nadeeligen na vereisch van zaaken des noods te appelleeren, penningen te 
 ontfangen, daarvoor quiteeren, en wijders alles te doen, en laaten geschieden 
 het geen de Comparante zelfs praesent zijnde zoude kunnen of moeten doen 
 en het geen de Geconstitueerde verder noodig oordelen zal, met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, caeteresque sub clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, onder verband en submissie als na Rechten, mids 
 de Geconstitueerde behoorlijk rekening en verandwoording  is doende. 
    Actum 13 Julii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Velthuizen en Geursen Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks 
 regt is Jan Blommenberg en Evert Pluim voor ’t erf en sterfhuis van Jan 
 van Dalfsen en Willemina Jansen in leeven Ehel., des beloofden Davis Smit 
 als bij ’t overlijden van welgemelde Ehel. in huwelijk  gehad hebbende Lucretia 
 van Dalfsen, Clara Maria van Dalfsen, Kinderen en Jan van Dalfsen  Kinds.. 
 ..kind, voor zig en nevens de voorbenoemde  David Smit en Clara Maria van 
 Dalfsen de rato caveerende voor het Diaconie Weeshuis te Amsterdam, als waar 
 laastbenoemdens Broeder en drie Zusters worden gealimenteerd, samt zo in 
 hoofden als in staaken Efgenaamen van voorz. Jan van Dalfsen en Willemina 
 Jansen, haare voorschreeve Borgen te zullen vrijen en guarandeeren als recht is. 
    Actum Harderwijck d. 15 Julij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor van Daalen en Carssen Raaden, loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Cornelis van Essen en Gerrit Oudshoorn voor ’t erf en sterfhuis van Wil.. 
 lemtje van Asselt Wed. Takken, des beloofden Cornelis Bunschoten en Rijkert Ger.. 
 rritsen zo voor zig, en als de rato caveerende voor hunne mede Erfgenaamen 
 samt bij testamente geinstitueerd, haar voorz. Borgen te vrijen en te gua.. 
 ..randeeren als regt is. 
    Actum Harderwijck d. 20ste Julii 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Joost Harmen van Erckelens 
 en Everharda Geertruij ab Hoogland Ehel. Tutore Marito, en verklaarden opregt en deug.. 
 .. delijk schuldig te zijn 1e. aan J. Gelderman de somma van drie en vrijgtig Guldens 
 en drie stuivers wegens geleverde manufactuuren en geleende penningen, 2e . aan 
 A. Gelderman de summa van drie en zestig Guldens en zes stuivers wegens geleverde 
 manufactuuren, 3e. aan F. Martinius de somma van Drie honderd zeven en zeventig Guldens 
 twaaf stuivers, alles bij de peinding gespecificeert, qua relatio. 
 Beloovende de Comparanten deze penningen midsgaders de kosten, die tot verkrijging 
 van dien reeds aangewend zijn, of nog zullen dienen aangewend worden, promptelijk aan 
 de hiervoorengem. Crediteuren, een ieder naar ordre van zijne gedaane peinding te zullen 
 voldoen uit de goederen welke ex testamento van wijlen der Comparante Zuster Vrouwe 
 A.A. ab Hoogland Wed. S.J. Wilbers op Haarl, dedevolveert zijn, zodra dezelve verkogt 
 of verdeeld zullen weezen. 
 Tot securiteit van welke penningen en kosten de Comparanten met haare vrijen 
 wille en na volkoomene informatie van verwillekeurings rechten verbonden en 
 bij parate executie en aankeering verwillekeurt hebben, doende zulx kragt deezes, 
 haare geregte en vierde portie aan de navolgende ongereede goederen als 1e. 
 ongeveer 4½ morgen hooijland onder Hattem geleegen, de Bronze Camp ge.. 
 ..naamd, 2e twee waaren hout in ’t Mestgathout 3e. een schepel zaailand 
 in Bellard met ¾ van ’t bosch aldaar, 4e. vier akkers zaailand ongeveer 
 agt schepels de Wilberscamp genaamd aldaar geleegen, 5e. een akker 
 zaailand ongeveer twee en een half schepel mede onder Hattem geleegen, 
 6e. ongeveer ½ mud zaailand de Duitsakkers genaamd aldaar  geleegen, 
 7e. vijf spint zaailand de Schraal akker genaamd als vooren geleegen, 
 8e. twee schepel zaailand te Engkamps akker genaamd, als vooren geleegen, 
 9e. twee mudden zaailand de groote veldbraak aldaar geleegen. 10e. vijf 
 schepel zaailand het Magere Paard, mede als vooren geleegen, ten einde 
 om ten allen tijde alle hinder en schade daaraan te kunnen verhaalen, 
 met renunciatie van alle exceptien den inhoud dezes eenigsints contrarieeren.. 
 ..de. 
 Actum den 22 Julij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Appeldoorn en van Laar Raaden, compareerde Mr. Joan Gordon te ken.. 
 ..nen geevende, hoe dat voor den Raad dezer Stad proces is ontstaan tussen H. van 
 Hoeclum Volmagtiger van de Erven Anna van Rijn Wed. Henrikus Masuer 
 ter eenre contra deze Comparant ter andere zijde. 
 Dat de zaak waarin de Comparant geobjiceerd had de excepten van praescriptie 
 daardoor in staat van wijzen gebragt zijnde, daarin op den 6e. Junij 1796 sententie 
 is ergaan en de geproponeerde exceptie gerejecteerd, waarbij deze Comparant ge.. 
 ..sustineerd heeft zeer bezwaard te zijn, weshalven van de sententie intra terminum 
 aan het Hof Provinciaal van Gelderland heeft geappelleerd vermogens acte 
 daarvan zijnde d.d. 15 Junij 1796.  En vermids ingevolge het Reglement op de 
 appellen verburging gedaan moet worden, verklaarde de Comparant tot verburging 
 van dit appel te verbinden zijn persoon en goederen en te stellen ten dien 
 einde mede tot Burge, de persoon van Evert Sandbergen, geerfde Burger dezer 
 Stad, welke praesent zijnde deze Borgtogt op zig en aangenoomen heeft onder 
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 verband van zijn persoon, gereede en ongereede goederen, ten einde de Geappeleerde 
 de kosten des appels inval den Appellant onvermoedelijk daarin mogt gecondem.. 
 ..neerd worden, daaraan zal kunnen verhaalen, en zig diervoegens schadeloos 
 stellen, en verders ten zulken effecte als ingevolge voorz. Reglement op de 
 appellen en na Rechten behoort  ;  des beloofde de eerste Comparant deze 
 zijn voornoemde Borge allenthalven te indemniseeren, kost en schadeloos 
 te houden, onder gelijk vaband als na Rechten. 
 Waarvan registratuure extract informatie met overlevering van copie 
 aan den Geappelleerde verzogt word zo als behooren zal ; voords heeft de 
 Comparant daarop gestipuleert ten effecte als na Rechten 
    Aldus gedaan en gepasseert binnen Harderwijck den 20e Julij 1796. 
 
 
                                     Rec. et Registr. d. 25e Julij 
 Voor van Laar en Volten Raaden, compareerde Johanna van Zitteren laast 
 Weduwe van Steven van Dasselaar, dewelke verklaarde in de beste en bestendigste 
 forma Rechtens te constitueeren en magtig te maaken, doende zulks kragt 
 dezes, Engel Fijnvandraat woonagtig binnen deze Stad ten einde om namens 
 de Comparante tegens de maand Augustus 1796 intevorderen zodaane penningen 
 als zij van Arend de Wilde en Wijnik van Dasselaar te vorderen heeft, heenko.. 
 ..mende wegens het verkogte huis, en het geen daarbij gehoord, genaamt den 
 Kruithof, daarvan in naame van de Comparante behoorlijke opdragt te doen 
 ingevolge de wetten en gewoonten dezer Stad, alles met magt van substitutie 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, mids de Geconstitueerde van zijnen ont.. 
 ..fangst behoorlijke rekening en bewijs doende, onder verband en submissie als 
 na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 24 Maij 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
                                       Rec. et Registr. 28 Julij 
 Voor Apeldoorn en Carssen Raaden, compareerde Engel Fijnvandraat in 
 qualiteit als volmagtiger van Johanna van Zitteren, vermoogens acte daarvan 
 zijnde d.d. 24 Maij 1796, alhier gepasseerd en tot het passeeren dezer 
 deugdelijk bevonden, dewelke verklaarde op den 27 Februarii 1796 in het 
 openbaar te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren, transpor.. 
 ..teeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan Arend de Wilde en Anna 
 Stultink, en Wijnik van Dasselaar te samen, een huis en erve met 
 zijn twee voortuinen en binnen tuin met een colfbaan daar in, van ouds 
 genaamt de Kruijthof binnen deze Stad, aan den Haven geleegen, doende 
 dit perceel in ordinaris verponding zonder stads stuivers f 1-8-8, straatgeld 
 f 3-:-: ende zulks voor eene somma van drieduijzend driehonderd Guldens, 
 waarvan de Comparant in zijne qualiteit bekend voldaan en betaalt te weezen 
 en daarom geen regt of eigendom daaraan meer te behouden, maar integen.. 
 ..deel hetzelve te wagten en te waaren kommervrij, en alle voorpligt 
 daarvan aftedoen, als de verponding over 1794, haardstedegeld tot ultº. Junij 
 1796, straatgeld tot 1e Maij 1796 incluis, als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten en met renunciatie van alle 
 exceptien. 
   Actum den 4e. Augusti 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wessels en Sonnevelt Raaden, compareerden onze mede Raadsvriend E.W. 
van bezwaar over de Stad Velthuizen en Brigitta Brinkink Ehel., dewelke verklaarden uit hoofde van 
Rub. Wulleweverstraat fol. geleverde goederen schuldig te weezen aan H. Florijn Koopman te Amsterdam, 
232 verso een somma van Twaalfhonderd Guldens, beloovende dezelve te verrenten met  
 vier ten honderd met belofte van alle jaaren een honderd Guldens aftedoen, 
 zullende de interessen verschijnen den 1e Augustus en zo vervolgens, voor 
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 welk capitaal, renthe en onvermoedelijk aantewendene kosten, de Comparanten ver.. 
 ..klaarden te verbinden hunne persoonen en goederen en onder speciaal verband 
 stellende hunlieder huis staande in de Wulleweverstraat op den hoek, tussen de 
 schuur van A. de Wilde en het huis van Thoon Vonk, ten einde daaraan alle 
 hinder en schade te verhaalen, met renunciatie van alle exceptien in deze 
 van applicatie. 
 Actum d. 8 Augusti 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Carssen Raaden compareerde Johanna Catharina Rodatz 
 woonachtig te Harderwijck, welke verklaarde te constitueren en magtig te maa.. 
 ken, zulks doende kracht dezes, Piet Christoffel Schroeder, woonachtig te 
 Amsterdam, ten einde alle zodanige procedures te entameeren, als dezelve 
 zal nodig oordeelen, ter verkrijging van eene zekere erfenis, welke Compa.. 
 rante zoude mogen competeren, uit de nalaatenschap van haaren Grootmoe.. 
 der, Wed. Catharina Maria Rodatz, gebooren Flörken, en dezelve te vervol.. 
 gen tot de finaale afdoening van zaaken toe, sententie te vraagen, van 
 de onvoordeelige vonnissen te appelleeren, en de voordeelige ter executie 
 te doen leggen, te transigeeren, en in een woord, alles te doen, wat Com.. 
 parante tegenwoordig zijnde, zoude kunnen of vermogen te doen; alles met 
 magt van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en in.. 
 demniteit : des blijkft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke verantwoordinge. 
   Actum den 9 Augusti 1796.  Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Volten Raaden, compareerden de Heer Petrus Gijsbert 
 Wijnstok en Juffrouw Sara  Balthina Wijnstok, welke verklaarden te con.. 
 stitueeren en magtig te maaken kragt dezes, den Heer John Sawyer Esq. 
 te London, om van de Heeren Richard Muilman en Comp. Kooplieden 
 aldaar, te London te ontfangen zoodanige penningen als zij Comparan.. 
 ten te samen, aldaar te goet hebben, daarvan quitantie te passeren, 
 en verders alles te verrichten, wat de natuur der zaake zal vereisschen, 
 en zij Comparanten zelfs present zijnde, zouden kunnen of moeten 
 doen, beloovende hetzelve te approberen, van volle waarde te 
 zullen houden, met magt van substitutie, alles onder verband 
 en submissie als na regten, des blijven de Geconstitueerden gehou.. 
 den te doen rekening bewijs en reliqua. 
 Actum den 16 Augustus 1796.  Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Wessens Raaden, compareerde Evert Duvergé, te kennen gevende, 
 hoe dat voor den Raad dezer Stad proces is ontstaan, tusschen H: van Hoechlum, 
 in qualiteit als Procurator fifi dezer Stad R:O: Eischer en geëxcipieerde ter eenre con.. 
 tra dezen Comparant Excipient ter andere zijde. Dat de zaak waarin de 
 Comparant geobjicieert had de peremptoire exceptie rai judicatae, daar door in 
 staat van wijzen gebragt zijnde, daar in op den 4 Julij 1796 sententie is er.. 
 gaan, en de geproponeerde exceptie gerejecteerd, en gelast ten principaalen te  
 antwoorden, waar bij deze Comparant gesustineert heeft zeer bezwaard te 
 zijn, weshalven van die sententie intra terminum aan het Hof Provinciaal 
 van Gelderland heeft geappelleerd, vermogens acte daar van zijnde d:d: 13 Julij 
 1796;  En vermits ingevolge het Reglemet op de Appellen verburginge gedaan 
 moet worden, verklaarde de Comparant tot verburging van dit appel te verbinden 
 zijn persoon en goederen en te stellen ten dien einde mede tot Burge de persoon 
 van Maria Duvergé geerfde Burgeresse dezer Stad, dewelke present zijde deze 
 burgtogt op haar en aangenoomen heeft, onder verband van haar persoons geree.. 
 de en ongereede goederen, met renunciatie van alle exceptien, beneficien en 
 privilegien rechtens, in specie van het beneficie senatus consulti Vellejani ten 
 einde de Geappelleerde de kosten des appels, inval den Appellant onvermoede.. 
 lijk daar in mogt gecondemneert worden, daar aan zal kunnen verhaalen, en  
 haar dieswegens schadeloos stellen, en verder ten zulken effecte, als ingevol.. 
 ge voorschreeven Reglement op de Appellen en na Rechten behoord, des beloofde 
 de eerste Comparant deze zijne voornaemde Burge allenthalven te indemni.. 
 seeren, kost en schadeloos te houden, onder gelijk verband als na Rechten, 
 waar van registrature, extract en insinuatie met overlevering van copie aan 
 den Geappelleerde versogt word, zo als behooren zal, 
                                                                                                                       Voorts 
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 Voorts heeft de Comparant daar op gestipuleert ten effecte als na rechten. 
 Aldus gedaan in Harderwijck den 23 Augustus 1796. Tweede jaar 
 der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Vor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Hendrik Rutger Streck en 
 Aleida Henrica Sophia de Meester Ehel. tutore marito, en verklaarden bij 
 dezen te constitueeren en magtig te maken kragt dezes derzelver naar Mr. 
 N:W: Ardesch ten einde uit naam en van wegens de Constituanten te 
 treeden ten sterfhuize van Juffrouw Adriana van Onna in deezen jare 
 binnen Amsteldam overleeden en aldaar van de Executeuren in der voorm. 
 boedel te neemen visie en des noods copie van den inventaris door hun 
 van de nagelatene goederen gemaakt, voorts met de verdere Erfge.. 
 naamen mede te werken tot ’t ter liquiditeit brengen van denzelven 
 boedel, de rekening en verantwoording door gem: Executeurs te doen 
 op te neemen en te examineeren, goed vindende te lauderen en te slui.. 
 ten, dog dezelve niet in order bevindende te debateeren, en tegen te 
 gaan, voorts te helpen procedeeren tot scheiding en verdeeling van voorñ. 
 boedel, de portie erfenis de Compten. daar in competerende tegens afgifte van 
 de nodige actens van quitancie en guarand, onder zig te neemen, en eindelijk 
 in ’t generaal dezen aangaande alles te doen en te verrigten, ’t geene hij Gecon.. 
 stitueerde naar omstandigheden van zaaken nodig oordeelen en bevinden zal te 
 behooren, even als de Constn. zelve praesent zijnde zouden kunnen mogen of 
 moeten doen, al ware ‘t, dat daar toe speciaaldere volmagt gerequireerd 
 wierd, houdende zij Comptn. dezelve voor alhier geinsereert.  Alles met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder ver.. 
 band en submissie als naar rechten. 
 Actum den 23 Augustus 1796.  Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
                                   (Raaden) 
 Voor Wiesell en Geursen \/ compareerden Mr. Engelbert George Ardesch, Geertruijda 
 Joanna Ardesch, Henrietta Joanna Ardesch en Mechteld Ardesch, alle meerderjaar.. 
 ge Kinderen en Erfgenaamen van Mr. H:J: Ardesch en J:J: de Meester in leven 
 Ehn. zijnde de Vrouwen voor zo veel nodig geadsisteerd met C:E: Smissaert 
 als haaren gekooren Momber, en verklaarden bij deezen te constitueeren en 
 magtig te maken kragt dezes hunlieder Broeder Mr. Nicolaas Willem 
 Ardesch, ten einde uit naam en van wegens de Constituanten te treden ten 
 sterfhuize van Mejuffrouw Adriana van  Onna in dezen jaare binnen Am.. 
 steldam overleeden en aldaar van de Executeuren in der voorñ. boedel 
 te neemen visie en des noods copie van den inventaris door hun van de 
 nagelaatene goederen gemaakt, voorts met de verdere Erfgenaamen mede 
 te werken tot ’t ter liquiditeit brengen van denzelven boedel, de reke.. 
 ning en verantwoording door geme. Executeurs te doen, op te neemen, en 
 te examineeren, goedvindende te laudeeren, en te sluiten, dog dezelve niet 
 in order bevindende te debatteeren en tegen te gaan, voorts te helpen proce.. 
 deeren tot scheiding en verdeeling van voorñ. boedel, de portie erfenis de 
 Comptn. daar in competeerende tegens afgifte van de nodige actens van qui.. 
 tancie en guarand onder zich te neemen, en voorts in ’t generaal dezen 
 aangaande alles te doen en te verrigten ’t geene hij Geconstitueerde naar 
 omstandigheden van zaken nodig oordeelen en bevinden zal te behooren, 
 even als de Comptn. zelve praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, al ware ‘t, dat daar toe speciaaldere volmagt gerequireerd wierd, 
 houdende zij Comptn. dezelve voor alhier geinsereert. Alles met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en 
 submissie als naar rechten. 
    Actum den 24 Augustus 1796.  Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
                                       (Raaden) 
 Voor Wiesell en van Daalen\/ compareerde Mr. H: van Hoeclum als Volmagti.. 
 ger van de Erven Anna van Rijn Wede. Henricus Masuer, welke verklaarde 
 ter voldoening aan het Reglement op de Appellen aan den Hove Provinciaal 
 bij dezen te doen contraverburging van zodaane Appel, als Mr, Joan Gordon 
 op den 15 Junij 1796 aan den Hove Provinciaal van Gelderland heeft geinterpo.. 
 neerd, van zodaane sententie, als op den 6 Junij 1796, bij de Gerechte dezer Stad, 
 tusschen den Appellant als verweerder en excipient en den Comparant geappel.. 
 leerde als aanlegger en geëxcipieerde, in exceptivis ergaan en gepronuntieert is, 
 stellende ten dien einde tot Borge den persoon van Loge Gelderman, geërft 
 
                                                                                                                                burger 
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 Burger dezer Stad, dewelke praesent zijnde deeze borgtocht op zich en aan.. 
 genomen heeft, onder verband van zijn persoon, gereede en ongereede goede.. 
 ren, ten einde de Appellant de kosten des appels, in cas van onvermoedelijke 
 succumbe, daar aan zal kunnen verhaalen, en zich dienwegens schadeloos 
 stellen ; en verders ten zulken effecte, als ingevolge voorschr. Reglement op 
 de Appellen en na rechten behoord. 
 Des beloofde de eerste Comparant in voorschr. qualiteit, dezen zijne voorñ. 
 Borg allenthalven te indemniseeren, kost en schadeloos te houden, onder 
 gelijk verband als naar rechten. 
 Waar van registrature, extract en insinuatie met overlevering van copie aan 
 den Appellant verzogt word, zo als behooren zal. 
   Actum Harderwijck den 30 Augustus 1796.  Tweede jaar der Ba.. 
 taafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonnevelt Raaden compareerde Dirk Brediga en verklaarde in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en kragt dezes te cede.. 
` ..ren transporteeren en in vollen eijgendom overtegeven, aan en ten erfelijken behoeve van 
 Rijer Brediga en Jacobje Gerrits Ehel. een huis en erve staande en geleegen binnen deze 
 Stad in de Donkerstraat tussen de huizen van Toers Diesbergen ter eenre, en de Weduwe 
 Steven Cirkel ter andere zijde, zo en als hetzelve door Kooperen thans bewoond word 
 met alle deszelfs regt en geregtigheeden, lusten en lasten, die er op mogen zijn, 
 geene van dien uitgezonderd, doende dit perceel in jaarlijkse ordinaris verponding 
 zonder de stads stuiver f 1-6-4 en aan straatgeld ’s jaarlijx 15 stuivers, en zulks 
 voor eene somma van driehonderd negentig Guldens vrijgeld, waarvan de Com.. 
 ..parant en transportant bij deze bekend voldaan en betaalt te zijn, des beloovende 
 voorschr. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 daarvan aftedoen, zijnde de verponding over den jaare 1795 het straatgeld over 
 den jaare 1796 en het haardstedegeld over den jaare 1796 gezuivert, verders 
 zo als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Des compareerde mede Johannes Brediga en Elisabeth Brediga, geadsisteert 
 met Mr. H. van Hoeclum als haaren gekooren Momber, zig sterk maakende 
 voor hunlieder Zuster Trijntje Brediga getrouwd zijnde met Rich Hendriksen 
 van Corlaar, alle Kinderen van Dirk Brediga en Helmertje van der Horst 
 ehelijk  verwekt, welke praesent zijnde verklaarden, zulx doende kragt deezes, 
 volkoomen genoegen te neemen en hunne toestemming te geeven tot bovenge.. 
 ..melde koop en transport, mids dat hunlieder respective Vader Dirk Brediga 
 zal verpligt zijn aan hunlieden zodaanige penningen uittekeeren, als dezelve 
 voor hun erfportie in voorñ. huis en erve mogte competeeren wegens de nalaa.. 
 ..tenschap van hunlieder Moeder Helmertje van der Horst, welke door hunlieder 
 Vader voor zo verre bovengenoemd perceel aangaat, onverdeeld word bezeeten. 
 Verders compareerde en verklaarde Rijer Brediga Zoon van Dirk Brediga 
 bij deszelfs Huisvrouw Helmertje van der Horst eheleijk verwekt, voorñ. perceel 
 in zijn geheel te hebben gekogt onverminderd egter zodaane erfportie als 
 hem Comparant uit hoofde van zijn moederlijk versterf ten opzigte van 
 voorñ. huis en erve nog mogt competeeren, welkers penningen voor zo verre 
 eerste Comparant voor die portie heeft ontfangen gehouden zal zijn aan hem 
 laaste Comparant te restitueeren inval eerste Comparant onder deszelfs Kinderen 
 een maagescheid aangaande hunlieder moederlijk versterf wilde oprigten. 
    Actum Harderwijck den 10e September 1796.  Tweede jaar 
 der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Laar en Sonnevelt Raaden compareerde J.A, Wolfsen Weduwe wijlen 
 R.C.W. de Wolff woonagtig binnen deze Stad, dewelke verklaarde zig zelve te stellen 
 tot als principaal voor W.S.B. de Wolff in qualiteit als Commis Collecteur van de 
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 convoijen en licenten te Meppelt, ten behoeve van ’t Committé der Marine voor de 
 somma van Driehonderd Guldens, beloovende zij Comparante al ’t geen ter zaake 
 van de voorschreeve bediening en administratie aan den Lande in tijd en wijlen 
 zoude mogen ten agteren blijven, en de schade die de gemeene zaaken ofte andere 
 persoonen zouden mogen komen te lijden als eijgen schuld op de eerste aanmaaning 
 te zulen voldoen, opleggen en betaalen, ter voorschreeve som van Driehonderd Guldens 
 renuncieerende ten dien einde van het beneficium ordinis et excussionis als mede 
 van ’t Sctum Vellejanum et Auth. Cod. si qua Mulier, van welkers effect Comparante 
 verklaard geinformeerd te zijn, als mede tot naakooming en meerder versterking 
 van deze ten dien opzigte van haar Burgerregt en daagelijkse judicatuure zig onder.. 
 ..werpende de prompte en parate executie van ’t Committé der Marine voornoemd. 
  En verklaaren wij ondergeschreevene Raden dat den voorñ. Weduwe de Wolff door 
 wien voorenstaande borgtogt is gepasseerd, bij ons word gehouden voor capabel en 
 sufficient om dezelve te kunnen voldoen en naarkomen. 
      Actum Harderwijck d: 12 Septemb. 1796  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en Sonnevelt Raaden compareerde Cornelis Kooning welke bekende 
van bezwaar over de Stad uit hoofde van ter leen onfangene penningen wel en deugdelijk schuldig te weezen 
Rub. Donkerstraat fol. 17 aan en ten erfelijken behoeve van Maria van Asselt een somma van Twee hon.. 
 ..derd en vijftig Guldens ad 20 stuivers het stuk, en zulks tegen drie en een 
 half ten honderd in ’t jaar te verschijnen jaarlijx 12 Augusti, zullende 
 het capitaal kunnen worden opgezegt, mids aan wederzijden drie maanden 
 voor den verschijndag, voor welk capitaal, renthe, en onverhooptelijk 
 aantewendene kosten, hij Comparant behalven zijn persoon en goederen 
 in specie verklaarde te verbinden zijn huis op de hoek van de Israels 
 straat ten einde daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen, 
 met renunciatie van alle exceptien, in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum d: 12 Septemb. 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Geursen en Wessels Raaden compareerden Jan Jansen Troost en Riekje 
van bezwaar oner ’t Scheepen.. Eibers Ehel., dewelke bekenden uit hoofde van ter leen opgenoome en ontfan.. 
..dom Rub. Hoven voor de Smee.. ..gene penningen wel en deugdelijk schuldig te weezen aan en ten erfelijken 
poort fol.77 et Landerijen behoeve van Herman Tapper en Eva de Let Ehel. een somma van Tweehonderd 
aan Oosten fol.96. en vijftig Guldens, beloovende dezelve te verrenten met vier ten honderd jaar.. 
 ,,lijks en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe welke alle 
 jaaren zal kunnen moogen en moeten geschieden, mids de opzage aan een 
 van beide de zijden drie maanden voor den verschijndag gedaan worde, 
 voor welk capitaal renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten, de 
 Comparanten verklaarden te verbinden hunne persoonen en goederen, en tot 
 een speciaal onderpand daarvoor stellende een camp lands aan Oosten geleegen 
 naast het land van Aart Roest als mede hun hof buiten de Smeepoort bij 
 de moolen naast die van Geldschieteren ten einde aan die beiden alle hinder 
 en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie 
 die van onaangetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 21 Septemb. 1796. Tweede jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden en als Overweesmeesteren compareerde 
 Riekje Gallois Wed. Hendrick Jaapiksen, welke zig zullende veranderzaaten 
 verklaarde in tegenwoordigheid van Andries van Ark en Gerrit Wassink als 
 bij den Rad aangestelde Voogden over haar onmondige Kind Jaapik Hendriksen 
 bij wijlen haaren Man ehelijk verwekt, voor ’s Vaders versterf te bewijzen 
 de navolgende goederen 
 
 1 zilver horlogie met een zilver keeten. 
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 2 span zilvere knoopen 
 1 zilver slot 
 2 boortmouw knoopjes van zilver 
 1 zilvere tabakdoos 
 1 parelmour zilver mes 
 16 hembden 
 6 dassen 
 4 halfhembden 
 3 borstrokken 
 2 blaauwe rokken 
 1 camisool 
 1 broek 
 voords nog eene somma van Vijf en twintig Guldens in geld, welke goederen en 
 penningen ter bewaaring zijn overgegeeven aan de eerste Voogd Andries van 
 Ark onder welke dezelve zullen blijven berusten. 
 Des beloofde de Comparante het meergedagter Kind tot zijn mondige daagen 
 te zullen opvoeden, reeden en kleeden, en verders alle lasten van den boedel 
 op zig te neemen, verklaarende hiervoor te verbinden haar persoon en goederen. 
 Hiermede waaren de Voogden te vreeden. 
 Aldus geapprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 23 Septemb. 1796. 
 Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Mr. H. van Hoeclum, Pro.. 
 ..cureur Fiscaal R:O: eisser welke verklaarde ter voldoening aan het Reglement 
 op de Appellen aan den Hove Provinciaal van Gelderland, bij dezen te doen 
 contra verburging van zodaanig appel als Evert Duvergé op den 13 Julij 1796 
 aan den Hove Provinciaal van Gelderland heeft geinterponeerd, van zodaane 
 sententie als op den 4 Julij 1796 bij het Gerechte dezer Stad tussen den 
 Appellant als beklaagde en excipient, en den Comparant, Geappelleerde 
 als Eisser R:O: en geexcipieerde in exceptivis ergaan en gepronuntieerd is, 
 stellende ten dien einde als Borge de persoon van Willem van Laar ge.. 
 ..erfde Burger dezer Stad, dewelke praesent zijnde, deze borgtogt op zich en 
 aangenoomen heeft, onder verband van zijn persoon , gereede en ongereede 
 goederen ten einde de Appellant de kosten des appels in cas van onver.. 
 moederlijke succumbe van Geappelleerde daar aan zal kunnen verhaalen, 
 en zig deswegens schadeloos stellen, en verder ten zulken effecte, als 
 ingevolge voorschreeve Reglement op de Appellen, en naar rechten behoort. 
 Des beloofde de eerste Comparant in voorschr. qualiteit deezen zijn voorñ. 
 Borg allenthalven te indemniseeren, kost en schadeloos te houden, onder 
 gelijk verband als naar rechten. 
 Waarvan registratuure, extract, insinuatie, met overlevering van copie aan 
 den Appellant verzogt word, zo als behooren zal. 
 Voords heeft de Comparant daarop gestipuleert ten effecte als naar rechten. 
  Actum Harderwijck d: 24 Sepremb. 1796. Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor van Daalen en Sonnevelt Raden compareerden Willem de Muijs en Metje de 
van bezwaar Rub. Smeepoorter. Wijs Ehel, dewelke bekenden wel en deugdig schuldig te weezen, aan en ten erfelijken 
..brink  Fol.53 behoeve van Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel., een somma van Vijfhonder Guldens 
 spruitende uit ter leen ontfangene penningen, beloovende dezelve jaarlijks te verrenten 
 met vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse van ’t capitaal 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen en moeten geschieden mids hetzelve drie 
 maanden voor den verschijndag ( waarvan een jaar de eeste zal zijn ) worde 
 opgezegt aan een van beide de zijden, voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk 
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 aantewendene kosten, de Comparanten verklaarden te verbinden hunne persoonen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand, hunlieder huis staande binnen deze Stad, 
 op de Smeepoorter brink, tussen de huizen van Hijltje Smit en Gerrit Hartgersen 
 zo en als hetzelve bij magenscheid in dato 7 Octob. 1796 Comparanten uit haaren 
 ouderlijken boedel is aanbedeelt, ten einde daaraan alle hinder en schade te 
 kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die van onaange.. 
 telden gelde. 
 Actum Harderwijck d. 8 Octob. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Mulder  Raaden, compareerden Dirk Hermanussen en Geertruij 
 Knoop Ehel. welke bekenden wel en deugdig schuldig te weezen aan en ten behoeve van 
 Jacob Mijer Cohen, een som van Tweeduijzend driehonderd Guldens, spruitende uit 
 ter leen ontfangene penningen, beloovende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met 
 vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe, voor welk 
 capitaal, renthe, en onverhooptelijk aantewendene kosten, de Comparanten verklaarden 
 te verbinden haar persoonen en goederen, en tot een speciaal onderpand bij parate 
 executie en aankeering te verwillekeuren ( van welker kragt en werking zij ver.. 
 ..klaaren onderrigt te zijn ) alle haare gereede goederen, om daaraan alle hinder 
 en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die 
 van onaangetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 9 October 1796. Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden R.J. Apeldoorn en S.A. 
 Boeduijnx Ehel., dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en overzulx kragt deezes te cedeeren en te transporteeren 
 aan en ten erfelijken behoeve van Johannes Huijgens en Anna Catharina Har.. 
 ..reman Ehel., drie vragten in de Rhunmoolen, staande en geleegen buiten de 
 Smeepoort, met alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheeden, doende 
 voorz. moolen in ords. jaarlijkse verponding in ’t geheel f 14-17-12, en zulks 
 voor een som van Negenhonderd Guldens vrijgeld, waarvan Comparanten 
 bekenden voldaan te weezen, beloovende midsdien voorz. vragten te zullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ords. 
 1794 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 ala na Rechten. 
    Actum d. 14e Octob. 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden R.J. Apeldoorn en S.A. 
 Bouduijnx Ehel. en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulx kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van Matthias Huijgens en Gijsberta Geertrui Brouwer Ehel. 
 drie vragten in de Rhunmoolen staande en geleegen buiten de Smeepoort met 
 alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheeden, doende voorz. moolen in 
 ords. jaarlijxe verponding in ’t geheel f 14-17-12, en zulks voor een som van 
 Negenhonderd Guldens vrijgeld waarvan Comparanten bekennen voldaan te  
 weezen, beloovende midsdien voorz. vragten te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ords. 1794 daarvan afte.. 
 ..doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Hendrika Cras Wed. 
van bezwaar Rub. Vijhestraat en Boedelhoudersche van Teunis Eijbersen, dewelke bekende uit hoofde van 
Fol. 73 verso ter leen verstrekte penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten 
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 erfelijken behoeve van R.J. Apeldoorn en S.A. Bouduijnx Ehel., een somma van Acht 
 honderd Guldens, beloovende dezelve jaarlijx te zullen verrenten met drie en een half 
 ten honderd ( waarvan heden een jaar ’t eerste zal zijn ) en daarmede te continueeren 
 tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal mogen en moeten geschieden, mids 
 aan een van beide zijden drie maanden voor den verschijndag de opzaag gedaan 
 worde ---- voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten 
 de Comparante verklaarde te verbinden haare persoon en goederen en tot een 
 speciaal onderpand haar huis in de Vijhestraat, staande tussen de huizen van 
 L. Bunskerken en de Erven van Dirk Engelen, om daaraan allen hinder en 
 schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die 
 van onaangetelden gelde. 
 Actum Harderwijck d: 14 Octob. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Steven Groote en Wilhelmina Eeftink 
 Ehel., welke verklaarden hunne toestemming te geeven tot zodaanig huwelijk, als 
 hunl. Zoon Hendrik Groote met Cathrina Garran van voorneemen is te voltrekken. 
 Actum Harderwijck d. 17 Octob. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Raalten Raaden, compareerden Dº. J.W. Tilanus S:Th:Dr: predicant 
` in de Hervormde Gemeente alhier, en Vrouwe A:R:E: Feriët Ehel. dewelke verklaarden te consti.. 

 ..tueeren en magtig te maaken, zulx doende kragt dezes, hunnen Broeder Dr. Paulus Feriët 
 om in den naam en van wegens Comparanten in qualiteit van mede Erfgenaamen in den 
 boedel en nalaatenschap van wijlen haarl. Tante J:J:A:  Westerberg te Spankeren over.. 
 ..leeden, met de overige Erfgenaamen te procedeeren tot schifting en scheiding van de 
 opgemelde nagelaatene goederen van dezelve, staat en inventaris te doen formeeren,  
 rekeningen te sluiten, en namens Comparanten de overige mede Erfgenaamen behoorlijk 
 te acquiteeren, is ’t nood met middelen regtens, het belang van Constituanten te 
 defendeeren, op zodaanige plaats ofte voor zodaanige Gerechte als gerequireerd zal 
 worden ; en voords dezen aangaande zo te doen en te handelen als Comparanten 
 zelfs praesent zijnde, zouden kunnen, mogen en moeten doen, met magt van 
 substitutie, en onder belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconstitueer.. 
 ..de gehouden tot eene behoorlijke verandwoordinge. 
   Actum Harderwijck d. 19 Octob. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Tijmen Hooiberg en Trijntje 
van bezwaar over ’t Schee.. Schuurman Ehel., dewelke bekenden uit hoofde van ter leen ontfangene penningen 
pendom Rub. Landerijen wel en deugdig schuldig te weezen aan en ten erfelijken behoeve van de Professor 
tussen de lage Sijpelt R.Forsten en Vrouwe A. Nieuhoft Ehel. eene somma van zes honderd Guldens, beloo.. 
en Weijsteeg en Westen ..vende dezelve jaarlijx te verrenten met vijf percto en daarmede te continueeren tot 
fol. 326 de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen, moogen en 
 moeten geschieden, mids aan een van beide zijden de opzaage geschiede drie maanden 
 voor de verschijndag, welke heden een jaar de eerste zijn zal ; voor welk capitaal, 
 renthe, en onverhooptelijk aantewendene kosten, de Comparanten verklaarden te verbin.. 
 ..den hunne persoonen en goederen en tot een speciaal onderpand de olijmoolen 
 staande en geleegen op de Stads wijde, om daaraan allen hinder en schade te 
 kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exeptien, in specie die van onaan.. 
 ..getelden gelde. 
 Actum Harderwijck d. 21 Octob. 1796. Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voior Wiesell en van Raalten Raaden, compareerden de Burgers A: Gelderman 
 en H: Verbeek in qualiteit van Gecommitteerden van den Burgerkrijgsraad 
 dezer Stad ter eenre, en de Burger L:B: Bakker ter andere zijde, welke verklaar.. 
 den, alzo tussen Comparanten proces van injurie ontstaan is en tot de sententie 
 incluis vervolgt, zij Comparanten egter aan beide zijden bereidwillig zijnde, deze 
 zaak in der minne te termineeren, dieswegens in volgende manieren te zijn 
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 overeengekoomen. 
 Dat de Burger Bakker wil declareeren, gelijk declareert bij deze, dat zodaanige woorden, 
 uitdrukkingen en expressien als door hem op den avond van den 4e October 1795 tegen de 
 Commissie van den Burgerkrijgsraad ten zijnen huize gebruikt zijn, en waarover het voorz. 
 proces van injurie ontstaan is, hem van harten leed zijn, dat hij dezelve houd als niet 
 gezegt, en alleen bij overijling en drift gesprooken, terwijl opgemelde L:B: Bakker ver.. 
 ..klaard het Collegie van den Krijgsraad te houden als een Collegie waarop zodaanige 
 expressien niet applicabel kunnen zijn, en op welkers eer hij Comparant niets te 
 zeggen heeft, dezelve daarvoor bij deze excuus vraagende en op nieuw de hand van 
 Broederschap toereikende. 
 Waarrtegen de Comparanten ter andere zijde verklaarden in voorsch. qualité daar 
 mede volkoomen genoegen te neemen, en het proces te houden voor afgedaan 
 en alle actie dieswegens tegen den Burger L:B: Bakker vernietigd, elkander 
 over en weer dezen aangaande indemneerenden. 
 En verklaarden de Comparanten ter eenre en andere zijde te willen en te begeeren 
 dat deze jegenwoordige zal gelden als transactie, compromis ofte zo als best 
 in Rechten kan bestaan, zonder eenige arg en list. 
    Actum Harderwijck d. 22 Octob. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesel en van Daalen Raaden, compareerde Evert Duvergé, te kennen ge.. 
 ..vende hoe dat voor den Raad dezer Stad proces is ontstaan tussen H. van Hoecklum 
 in qualiteit als Procureur Fiscaal dezer Stad R.O. Eischer en Geexipieerde 
 ter eenre, contra dezen Comparant Excipient ter andere zijde. 
 Dat die zaak warin de Comparant geobjuceerd had de peremtoire exceptie 
 Rei Judicatae daardoor in staat van wijzen gebragt zijnde, daarin op den 
 4e Julij 1796 sententie is ergaan, en de geproponeerde exceptie gerejecteerd 
 en gelast, ten principaale te andwoorden, waarbij deze Comparant gejustineerd 
 heeft zeer bezwaard te zijn, weshalven van die sententie intra terminum 
 aan het Hof Provinciaal van Gelderland heeft geappelleerd, vermogens 
 acte daarvan zijnde d.d. 13 Julij 17896. 
 En vermids ingevolge het Reglement op de Appellen verburging gedaan 
 moet worden, verklaarde de Comparant tot verburging van dit appel 
 te verbinden zijn persoon en goederen en te stellen ten dien einde mede 
 tot Burge de persoon van Maria Duvergé geërfde Burgeresse dezer Stad 
 geasisteert met Mr. E:G: Ardesch als haaren gekooren Momboir, dewelke 
 praesent zijnde, deze burgtogt op haar en aangenoomen heeft, onder 
 verband van haar persoon, gereede en ongereede goederen, met renun.. 
 ,,ciatie van alle exceptien, beneficien en privilegien rechtens, in specia 
 van het beneficie Scti. Vellejani, ten einde de geappelleerde de kosten des 
 appels inval de Appellant onvermoedelijk daarin mogt gecondemneerd 
 worden daaraan zal kunnen verhaalen, en haar dieswegens schadeloos stel.. 
 ..len, en verder ten zulken effecte als ingevolge voorschreeve Reglement 
 op de Appellen, en na Rechten behoord, des beloofde de eerste Comparant 
 deze zijne voornoemde Burge allenthalven te indemniseeren, kost en schadeloos 
 te houden onder gelijk verband als na Rechten, waarvan registratuur, 
 extract en insinuatie met overleevering van copie aan de Geappelleerde 
 verzogt word – voords heeft de Comparant daarop gestipuleert ten effecte 
 als na Rechten. 
    Actum den 25 Octob. 1796. Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Johanna Wissink, dewelke verklaarde 
 met revocatie van alle de te vooren door haar gepasseerde volmagten, bij deze te 
 constitueeren ende magtig te maaken Jan en Jacobus Knijf, woonagtig te Mijdregt 
 samen, en ider van  hun in ’t bijzonder, ten einde des Comparante zaaken in de Provin.. 
 ..cie van Overijssel te administreeren, en waarteneemen, penningen te ontfangen, daarvoor 
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 te quiteren, de onwillige Debiteuren des noods met middelen regtens tot betaaling te nood.. 
 ..zaaken en in ’t generaal alles te doen en te verrigten, wat Comparante zelfs praesent zijnde 
 zou kunnen, mogen en moeten doen, begeerende dat inval tot een of ander nadere 
 of specialere volmagt mogt worden vereist, dezelve voor dezen geinsereerd te houden, 
 alles met magt van substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indem.. 
 ..niteit ; des blijven de Geconstitueerden gehouden tot het doen van behoorlijk bewijs, 
 rekening en reliqua. 
 Actum den 28e October 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Sonnevelt Raaden, compareerden Leonardus Arnold en Anna Catharina La 
 Verge Ehel., welke verklaarden in de beste en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en 
 magtig te maaken, zulks doende kragt deezes, den Burger Mr. H. van Hoeclum ten einde 
 om Comparantens inschulden en praetensien namens dezelven intevorderen, penningen 
 te ontfangen, en daarvoor te quiteeren, de Debiteuren in der minne tot betaaling aante.. 
 ..maanen, en geen betaaling erlangende, des noods tegens dezelve in rechten te ageeren 
 en zodaanig te procedeeren als Geconstitueerde na de natuur en omstandigheden der 
 zaaken zal vermeenen te behooren, de zaaken ten einde toe te vervolgen, sententie te 
 vraagen, van de onvoordeelige vonnissen te appelleeren en de voordeelige ter executie 
 te doen leggen, te transigeeren, en in een woord alles te doen en te verrigten, wat 
 Comparanten tegenwoordig zijnde zelfs zouden kunnen of vermoogen te doen, ofschoon 
 tot het een en ander eene nadere procuratie mogte noodig zijn, dan deze welke 
 de Comparanten alhier voor geinsereert willen gehouden hebben, alles met magt van 
 substitutie en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft 
 de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoordinge. 
    Actum Harderwijck den 1 November 1796. Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en Volten Raaden, en als Overweesmeesteren compareerde Anna 
van bezwaar Rub. Broe.. Catharina La Verge eertijds Weduwe van Rijer Willemsen den Grooten en thans 
..deren Fol. 149 Ehevrouw van den Burgen Leonard Arnold, woonagtig te Purmerend in deze ge.. 
 ..adsisteert door voorñ. haaren Man, als haaren wettigen Momboir, en tot het passeeren 
 dezes ten vollen geauthoriseert, dewelke verklaard alzo zij Comparante te Purmerend 
 met haaren tegenwoordigen Eheman is hertrouwd zonder afgoeding gedaan te 
 hebben aan haar onmondige Dogter Johanna Maria bij wijlen haaren Eheman 
 Rijer Willemsen den Grooten verwekt van derzelver vaderlijk versterf, zij Compa.. 
 ..rante desweegens door Overweesmeesteren dezer Stad, binnen dewelke als mede 
 in derzelver Schependom eenige haarer onroerende goederen zijn leggenden, ge.. 
 requireerd zijnde, en volkoomen bereid hieraan te voldoen, al nu bij deze ten be.. 
 ..hoeve voorschreeven, boven en behalven de opvoeding, kleeding en reeding, te bewij.. 
 ..zen en overtegeeven een erf en goed in Hierden geleegen, Klijn ’s Greevenhof ge.. 
 ..naamt, met alle deszelfs onderhoorige landerijen, getimmer en houtgewasschen 
 en zulks vrij en onbezwaart, zullende voor de Eenduijzend Guldens, welke in 
 voorn. perceel gevestigd is, en voor de interessen van dien tot den dag der 
 erlegging van ’t capitaal toe het huis van Comparante op den Broederen staande, 
 naast dat van onze mede Raadsvriend van Daalen verbonden zijn, gelijk 
 Comparante hetzelfde verbind met deze, en zullen vervolgens alle de lasten des 
                (gemeenen boedels voor Comparante en haaren Eheman verbijven, die verklaarde daarmede 
 genoegen te neemen, als mede voorz. cessie en verband voor zo veel hem aangaat 
 vi maritalis potestatis te corroboreeren. 
 Waarmede wij ondergeschreevene Overweesmeesteren verklaaren volkoomen genoegen 
 te neemen, mids van een en ander acte in forma ter Weeskamer dezer Stad word 
 gedeponeert. 
    Actum d. 1 Novemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Mulder Raaden, compareerden Albert Brouwer aanstaande 
 Bruidegom ter eenre en Marritje Basten, toekomende Bruid ter andere zijde, en 
 verklaarden op volgende conditien en voorwaarden voorneemens te zijn een wet.. 
 ..tig huwelijk te voltrekken. 
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 Dat namelijk tussen Comparanten volkoomene gemeenschap van goederen plaatshebben.. 
 ..de, de eerststervende, den langstleevenden inval geen Kinderen uit dit huwelijk verwekt 
 bij doode van eerststervende in leeven waaren, bij deze institueert tot zijn of haar 
 eenige en algeheele Erfgenaam of Erfgenaame met uitsluiting van allen die op 
 de natelaatene goederen eenig regt of praetensie zoude kunnen praetendeeren of 
 voorwenden, kunnende de langstleevende met die goederen handelen na wel.. 
 ..gevallen, zonder iemands bespiering of wederzegging. 
 En inval er Kind of Kinderen uit dit huwelijk verwekt bij doode van eerstster.. 
 ..vende, in leeven mogten zijn, zullen deze volgens rechten haare overleedene Vader 
 of Moeder succedeeren, met dien verstande egter, dat, inval de langstlee.. 
 vende niet weder kwam te trouwen, dezelve in ’t volle bezit zal verblijven tot 
 zijn of haar dood toe, zonder van de Kinderen tot bewijs of afgoeding te 
 kunnen genoodzaakt worden ; edog indien weder mogt hertrouwen, zal de 
 langstleevende tot bewijs en afgoeding gehouden zijn, onder die mids egter, 
 dat de vrugten van der Kind of Kinderen goederen, ter goedmaaking hunner 
 opvoeding tot derzelver mondige jaaren, huwelijk, of anderen geapprobeerden 
 staat, door hem of haar zullen getrokken worden. 
 En compareerde nog Bart Eijbersen, Vader van de toekomende Bruid, en 
 Aart Brouwer en Antje Cappers Ehel., ouders van de aanstaande Bruidegom, 
 welke verklaarden met voorenstaande conditien volkoomen genoegen te nee.. 
 ..men, en dien ten gevolge te renuncieeren van de legitime portie en verder  
 recht, als zij Comparanten samt, en in ’t bijzonder op haarer Kinderen 
 natelaatene goederen bezitten, en in ’t vervolg zouden kunnen of mogen 
 verkrijgen : des, dat inval, de aanstaande Bruidegom mogt komen te 
 overlijden, zonder bij zijne aanstaande Vrouw kinderen natelaaten, zij 
 Comparanten, en Ouders van denzelven, geen recht op deszelfs natelaatene 
 goederen zullen mogen praetendeeren, en wederkeerig Comparant Bruid.. 
 ..vader, inval de aanstaande Bruid zonder Kinderen natelaaten, de eerst.. 
 ..stervende zijn mogt. 
 Wijders  verklaarde de Comparant Bruidsvader, bij deze te institueeren 
 tot zijn algeheele Erfgenaam den toekomende Bruidegom, inval de 
 Bruid voor hem Comparant mogte komen te overlijden, zonder Kinderen 
 natelaaten , waarteegen aanstaande Bruidegom en Bruid verklaaren 
 volkomen te bewilligen, dat Bruids Vader tot zijn dood toe blijve in 
 ’t volle bezit zijns boedels zonder afgoeding aan de Bruid van haar 
 moederlijk versterf, zullende midsdien oock de toekomende Conthoraaten 
 bij denzelven inwoonen, en hem alle assistentie in zijne klimmende 
 jaaren bewijzen. 
 En verklaarden Comparanten, allen te samen, te willen en te begeeren, dat 
 deze jegenwoordige zal gelden als, en in kragt van huwelijxe voorwaar.. 
 den en dien ten gevolge terstond na de voltrekking des huwelijx kragt 
 en waarde sorteeren. 
    Actum Harderwijck d. 4e Novemb. 1796. Tweede jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonneveld Raaden, compareerden Johan Ehenfried Smidt en Aaltje 
 Duvergé Ehel. Tut. Mar. en verklaarden in de beste en bestendigste forme rechtens te 
 constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, den Burger Mr. Hendrik 
 van Hoeclum ten einde om namens Comparanten te treeden ten sterfhuize van Hendrikje 
 Bunschoten, de erfenis te aanvaarden, van de mede Erfgenaamen te vorderen eenen 
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 behoorlijken staat en inventaris, zo van de nalaatenschap, zo van hunl. Comparanten 
 overleeden Vader Paulus Benijn Duvergé, zo als dezelve bij deszelfs overlijden, of toen hij 
 leevend en dood was bevonden wierd, als mede van de nalaatenschap van hunl. 
 Comparanten Moeder Hendrikje Bunschoten ; ter verkrijging en redres van dezelve 
 staat en inventaris met Comparantes mede Erfgenaamen in der minne te handelen 
 en des noods gerechtelijk tot dezelve te procedeeren, ten dien einde ingangen rechtens 
 te entameeren, termijnen rechtens te entameeren, termijnen rechtens te respicieeren, 
 sententie te aanhooren, van de onvoordeelige vonnissen te appelleeren, en de voordee.. 
 ..lige ter executie te doen leggen, te transigeeren, verder tot oprichting van eene for.. 
 ..meele maagenscheid tegens alle en een  igelijk der mede Erfgenaamen of tegen wie 
 het oock zoude moogen weezen, zodaanig te procedeeren als Geconstitueerde ten meesten 
 nutte en oirbaar van Comparanten zal vermeenen te behooren, ’t magescheid te 
 tekenen, oock opdragten van verkogte ongereede goederen te passeeren, beloften van  
 waaring te doen, penningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren, en generaliter alles 
 te doen en te laaten geschieden wat Comparanten zelf tegenwoordig zijnde zouden 
 kunnen mogen en moeten doen, het geen tot liquiditeit brengen van voorsch. boedel 
 noodig zal zijn, en dienvolgens ter verkrijging van Comparantens geregte derde part uit 
 de nalaatenschap van hunl. overleeden Vader en Moeder, al waar ’t oock dat daartoe 
 speciaaler volmagt dan deze mogt worden gerequireerd, houdende zij Comparanten 
 dezelve voor alhier geinsereerd ; alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke verandwoordinge, bewijs en reliqua, alles onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 12 Novemb. 1796. Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonnevelt Raden, loofden en wierden Burgen als voorvanks 
 regt is Cornelis Bunschoten en Harmen Tapper voor ’t erf en sterfhuis van Aartje 
 van Zoeren, des beloofden Jannetje van Zoeren en Cornelia van Zoeren, Zusters en 
 algeheele Erfgenaamen van voorgemelde Aartje van Zoeren hunne  voorschreeve 
 Burgen te vrijen en guarandeeren als regt is. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Fredrik Benjamin van der 
 Capellen tot Rijsselt, dewelke bekende en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forma rechtens te constitueeren en volmagtig te maaken, zulx doende kragt deezes, 
 Jan Willem Laukhiet, Rentmeester van ’t oude en nieuwe gasthuis te Zutphen, om 
 Comparants goederen in de Stad en Graafschap Zutphen gelegen speciaal te ad.. 
 ,,ministreeren, dezelve te verhuuren of te verpagten, de huuren en pagten te ontfan.. 
 ..gen, daarvoor te quiteeren, en generalijk om goederen aantekoopen of te verkoopen, 
 te transigeeren, te betalen, en bij verkoop de gelden te ontfangen en quitantie af.. 
 ..tegeeven, cessie en transporten te doen of te doen vestigen, bezwaaren te roijeeren, 
 registratuuren te doen waar zulx vereijst word, voor evictien en namaaningen te 
 caveeren als rechtens, voords in ’t generaal alles te doen en te verrigten wat de 
 Constituant zelfs praesent zijnde zou kunnen of moogen doen, schoon oock nader 
 en specialer volmagt als in deze uitgedrukt staat vereist wierde, welke de Con.. 
 ..stituant aan den Geinstitueerden bij dezen wil hebben gegeeven, alles onder 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding en verdere bedingen in rechten gewoon.. 
 ..lijk en gebruikelijk. 
    Actum Harderwijck d. 16 Novemb. 1796. Tweede kaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor van Laar en Sonnevelt Raaden, compareerden Jan Troost en Rijkje Eijbers Ehel. dewelke 
van bezwaar over ’t Scheependom bekenden ontfangen te hebben en uit dien hoofde opregt en deugdelijk schuldig te weezen aan 
Rub.Hoven voor de Groote poort Maria Dubbe een capitaale somma van vijfhonderd Caroli Guldens ad 20 stuivers het stuk hollands 
Fol.22verso ---------------------------- aanneemende dezelve te zullen verrenten jaarlijx op den verschijnsdag waarvan heden over een 
------------ et Landerijen aan jaar de eerste zal zijn, met vier gelijke Guldens van ieder honderd, en zo vervolgens van jaar 
Oosten fol.96 Landerijen aan 
Sandsteeg en Eng fol. 179 verso 
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 tot jaar tot de volkomen aflossing toe, welke alle jaar zal kunnen, mogen en moeten geschieden 
 in goed gangbaar hard hollands zilvergeld, tot genoege van Creditrice, mids men het elkander een 
 vierendeel jaars voor den verscheindag opzegge van een van beide kanten. 
 Tot nakoming dezes verklaarden de Comparanten te verbinden hunne persoonen en goederen 
 gereede en ongereede, geene uitgezonderd, en stellen nog tot meerder securiteit tot speciale 
 onderpanden een camp lands aan Oosten, ongeveer groot drie schepel gezaaij, naast het 
 land van Aart Roest ter eenre en dat van Zeger Buitenhuis ter andere zijde ; nog een 
 halve camp welker andere helft Gerrit van Luijk toebehoort, geleegen agter het land genaamt 
 de Bredde, naast een camp van de weezen ter eenre en die van Harmen Tapper ter andere 
 zijde, zijnde de geheele camp groot ongeveer 6 schepel gezaaij, en een hof met zijn huisje 
 en kuijpen geleegen op de Kuipwal tussen de Groote en Luttekepoorten, zo als die bij Comparanten 
 zelven gebruikt word, welke voorschr. goederen zij verklaaren vrij en onbezwaart te zijn, uitge.. 
 ..noomen verponding, om bij onverhoopte wanbetaaling van voorsch. capitaal en verscheenen 
 interesse daaraan te kunnen en te mogen verhalen allen hinder en schade, hoe oock 
 genaamd, renuncieerende wel expresselijk van alle exceptien, in specie die van ongetelden 
 gelde, onder submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 21 Novemb. 1796. Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en van Raalten Raaden, compareerden de Heer Dirk Bruin gepen.. 
 ..sioneerd Lieutenant, welke verklaarde wegens geleende gelden volgens handschrift 
 op den 23 October 1796 daarvan afgegeeven, opregt en deugdig schuldig te zijn aan 
 zijn Broeder de Heer Gerrit Bruin woonende te Monnikendam de somma van 
 zeventienhonderd Gulden, aanneemende dezelve te zullen verrenten jaarlijx 
 met drie Guldens van ider honderd, waarvan het eerste zal verschijnen op den 
 23 October 1797 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de aflossching toe, welke 
 alle jaaren, op de vervaltijd, zal kunnen en moeten geschieden, mids het drie 
 maanden voor dezelve aan een van beide zijden behoorlijk opgezeg worde. 
 Tot naarkoming dezes verbind de Comparant zijn persoon en goederen, en ver.. 
 willekeurd bij parate executie en aankeering, van welker kragt en werking hij 
 verklaard geinformeerd te zijn, alle zijne gereede goederen, om daaraan alle schade 
 te kunnen verhaalen, renuncieerende van alle exceptien, in specie die van ongetelden 
 gelde, onder submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 24 November 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Raalten Raaden, compareerde Maria Ludovica Baas, meer.. 
 ..derjaarige ongehuwde Dochter, woonende te Deutichem in Gelderland, zijnde de eenige 
 nagelaate Dochter van wijlen Leendert Baas, welke Leendert Baas met en benevens 
 Wouter Baas en Alewijn Baas zijn de eenige nagelaate Kinderen van wijlen Aert 
 Baas in leven getrouwd met Maria Denik, en welke Maria Denik is geweest een 
 Zuster van halven bedde van wijlen Dirkje van Lis in leeven Huisvrouw van Lamber..  
 ..tus Schelvisvanger, die geweest zijn de ouders van Willem Schelvisvanger, gewoond  
 hebbende te Maassluis, en thans overleeden, -- dewelke verklaarde te constitueeren 
 en magtig te maaken de Heer Dirk van der Linden Procureur voor den Hove van Holland, 
 speciaal om uit naam en van wegens de Comparante waarteneemen zodaanige zaak 
 of proces als zij genoodzaakt is met en benevens de Descedenten van wijlen voornoem.. 
 de Wouter Baas voor welgemelde Hove te sustineeren als impetranten van manda.. 
 ment van arrest en van actie met de clausule van de edicte ad valvas curiae ter eenre 
 op ende jegens Pieter Schim en Gerrit Schim, woonende te Maassluis, zo in qualiteit 
 als eenige overgebleevene Executeurs van den testamente van wijle voornoemden Wil.. 
 ..lem Schelvisvanger, als in qualiteit van daarbij gestelde Voogden over de toezigt 
 behoevende Erfgenaamen van evengenoemde Willem Schelvisvanger, en als in die 
 qualiteit het regt en interest waarneemende van Alewijn Baas, midsgaders op 
 ende jegens alle en een igelijk die als naaste vrienden van ’s Moeders zijde van 
 gemelde Willem Schelvisvanger, zoude willen sustineeren tot de helft in drie vierde 
 parten zijner nalatenschap mede geregtigd te zijn, respectivelijk Gedaagdens 
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 in ’t voorschr. respective cas ter andere zijde, daarinne, midsgaders in alle zaaken welke 
 daaruit zouden mogen komen te proflueeren zo, eischende als verweerende, alle dagen 
 en termijnen van rechten te observeeren, sententien te solliciteeren en te hooren pronun.. 
 ..tieeren midsgaders de voordeelige ter executie te doen leggen en van de nadeelige van 
 revisie te renuncieeren, en wijders in de voorschr. zaak of zaaken, alles verder en meerder 
 te doen en te verrigten, wat ter instructie van dezelve zal worden vereist, alles 
 onder belofte van approbatie, ratificatie, en verband als na rechten. 
    Actum Harderwijck d. 29 November 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Volten Raaden en als Overweesmeesteren, Compareerde Peter Bessels 
 welke verklarde alzo voorneemens was zig te veranderzaten, aan zijn onmondig Kind 
 Bessel Peeters bij wijlen zijne Ehevrouw Aaltje Leliveld verwekt, voor deszelfs moederlijk 
 versterf te bewijzen de navolgende goederen 
 Een goude bootjes ketting 
 een goude boot, met fijne kraalen 
 twee goude ringen 
 een zilver eau de la Reine doosje 
 twee zilvere punthaaken met steentjes 
 een zilver knipbeugeltje 
 een zilvere beugel met een dubbelde knip 
 een bijbel met twee zilvere krappen 
 twee zwartbonte boezelaars 
 zeventien neteldoeksche halsdoeken 
 drie beste mussen 
 zeven ronde mussen 
 zes paar boortmouwen 
 een neteldoeksche boezelaar 
 een bonte boezelaar 
 twaalf vrouwe hembden 
 drie broeken 
 vier paar witte kousen 
 drie witte borstrokken 
 vier witte rokken 
 twee vrouwe rouwjakken 
 neegen bonte jakken 
 een ligte damaste rok 
 een geele gewaterde rok 
 vijf bonte vrouwe rokken 
 twee zwarte kappen 
 een paar zwarte moffen 
 twee paar leere handschoenen 
 een ladetafel 
 en de helfte van den inboedel ter waarde van Vijf en Dertig Guldens getaxeerd. 
 welke som door Comparant aan zijn Kind bij meerderjarigheid of huwelijk zal wor.. 
 ..den uitgekeerd, zullende de andere voorgemelde goederen aan de Voogden worden 
 overgegeeven en bij dezelve bewaard, en dit alles boven en behalven de opvoeding, 
 de kleeding en reeding van opgemeld minderjaarig Kind, tot zijn mondige jaaren 
 toe. 
 Waartegen Gerrit Bessels en Evert Pluim, als bij den Raad dezer Stad aangestelde Voog.. 
 den, verklaarden met voormelde afgoeding te vreeden te zijn, en de bewaaring der 
 beweezene goederen op zig te neemen, en midsdien de Comparant voor alle namaaning 
 in deze te vrijen, terwijl Comparant de lasten welke den gemeenen boedel tot hiertoe 
 hebben aangegaan, bij deze verklaart op zig te neemen, en wederkeerig daarvoor 
 zijn minderjaarig Kind te guarandeeren. 
 Aldus geapprobeert en getekent d. 2. Decemb. 1796.  Tweede jaar  der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonnevelt Raaden, compareerden Joost Herman van Erckelens en Vrouwe 
 Eberharda Geertrui ab Hoogland Ehel., en verklaarden in een vasten en steedigen erfkoop uit 
 de hand te hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedeeren en transporteeren aan Eijbertus 
 Appeldoorn en zijne Erven, een huis en erve staande in de Vijhestraat binnen deze Stad tegen 
 over de Munt naast het huis van David Beertzen Smit ter eenre, en dat van Jan van 
 Beekhuizen ter andere zijde, met de plaats en hof daar agter voords met al deszelfs recht 
 en geregtigheeden, lusten lasten en servituten zo van uitgangen in de Donkerstraat en 
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 en Vijhestraat als anders, en verder zo en als dit huis door de eerste Comparanten 
 van den Kooper op den 1 April 1775 is aangekogt en door de Comparanten thans 
 nog bewoond word, doende in ordin. verponding behalven de stadsstuivers f 7-19-6, 
 straatgeld f 3-15, ende zulks voor een somma van Tweeduijzend een honderd zes en veertig 
 Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten bekennen bij liquidatie voldaan te zijn, beloo.. 
 ..vende overzulks voorschr. perceel te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding over 1794, haardstedegeld tot ultº Junij 1796 en straatgeld tot primo 
 Novemb. 1796 incluis daarvan aftedoen, als erfkoops regt is onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
   Actum d: 2 Decemb. 1796  Tweede jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Gerrit van Luijk en Geertrui Snel 
 Ehel., en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
 kragt deezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Jan van Essen 
 en Jannetje Rende Ehel., een hof geleegen in de oude Touwbaan naast den hof van Pieter 
 Engelen met alle deszelfs lusten en lasten regt en geregtigheeden doende in ords. verponding 
 zonder stadsstuivers f 1-5-2 ende zulks voor een som van Eenhonderd en vijftig Glds. 
 vrijgeld, daarvan Comparanten bekenden voldaan te wezen, beloovende voorsch. hof 
 te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1795 
 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 3 Decemb. 1796  Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulden Raaden, compareerden Jan de Vries en Geertrui Jans 
 Ehel., Gerbrig Jans, Maria, Zeger, Maartjen en Jannetje Dirksen, en eijndelijk 
 Cornelia Seegers Wed. Dirk Jansen, zo voor zig, en als Moeder en legitime Voog.. 
 ..desse van haaren minderjaarigen Zoon Willem Dirksen, bij wijlen haaren Man 
 ehelijk verwekt, en tot het passeeren dezes door den Raad dezer Stad bij appoin.. 
 ..tement d.d. 10 Oct. 1796 voor zo veel haar minderjaarig Kind betreft, geauthori.. 
 ..seert, zo als bij ons is gezien en geleezen, allen in qualiteit van Erfgenaamen van 
 wijlen hunnen Vader en Grootvader Jan Dirksen ; welke verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedee.. 
 ..ren en in vollen eijgendom te transporteeren, aan en ten erfelijken behoeve van 
 Gerrit Bessels, een huisje staande in de Gevangenstraat tussen de huizen van 
 Joost Joorman en Peter Oldhuizen, doende in ords. verponding zonder stads stui.. 
 ..vers f 2-2-8, straatgeld f 3-5-, voords met alle deszelfs lusten en lasten, regt 
 en geregtigheeden niets uitgezonderd, ende zulx voor en om eene somma van 
 tweehonderd Guldens, waarvan Comparanten bekenden voldaan te zijn, beloo.. 
 ..vende het voorsch. huis te zullen wagten en whaaren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding over ords. 1795, straatgeld tot ultº April 1796 en 
 haardstedegeld Ultº Junij 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 6 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Fredrik Benjamin van der 
 Capellen Heere van Rijsselt, dewelke verklaarde bij deeze op de kragtigste en ampel.. 
 ste wijze doenlijk te constitueeren en magtig te maaken Mr. Cornelis de Wijs, specia.. 
 ..lijk om in naam en van wegen hem Constituant alle zijne belangens in den boedel 
 van zijn Constituants Zuster Jonkvrouw Carolina Albertina van der Capellen,dezen loo.. 
 ..pende jaare 1796 te Utregt overleeden, waarteneemen, ten dien einde te vorderen 
 staat en inventaris, midsgaders rekening des voorschr. boedels, die na gedaane 
 examinatie te approbeeren en lauderen of debatteeren, zo als zijnen goeden raad 
 gedraagen zal, oock de rekening agtervolgens den voorschreven inventaris na gedaane 
 zuivering van alle erreuren, zo verre die plaats zouden mogen hebben, te helpen sluiten, 
 voords te reclameeren, al ’t geen hem Comparant, ’t zij ex fideicommisso ofte andersins 
 tot laste van den voorz. boedel zoude mogen competeeren, wijders den boedel tot liquiditeit 
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 gebragt zijnde, met de overige Efgenamen te procedeeren tot schifting, scheiding en dee.. 
 ..ling van de voorz. nalaatenschap, die te tekenen en passeeren, zijne portie, erfenis en al ‘t 
 geene hem uit eenigerhanden hoofde competeert, te ontfangen en naar zig te neemen 
 en daarvoor te quiteeren, alles in der minne is ’t doenlijk, anders den weg van Rechten daar 
 toe inteslaan, en alle noodige termijnen waarteneemen of doen waarnemen, en de zaak ten 
 uiteinde toe te vervolgen, oock voor zo verre zulks noodig zij, en vereist werd,  bij arrest 
 te procedeeren, cautie te stellen, domicilium te eligeeren, en alles verder zo in rechten als 
 daar buiten te doen en verrigten, wat zal worden vereist, en de Constituant zele praesent 
 zijnde, zoude kunnen en moogen doen, oock al was ‘t, dat daartoe nadere en speciaalder 
 last wierd gerequireerd, dan in deezen is verleent, denzelven houdende voor alhier geinse.. 
 ..reerd en geevende aan den Geconstitueerden, oock de magt van substitutie, tam ad 
 negotia quam ad lites, beloovende de rato onder verband en submissie als na rech.. 
 ..ten   --  verzoekende hiervan acte, die is deze.   
   Actum d: 7 Decemb. 1796  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
  
 
 Voor Volten en Mulder Raaden, compareerde Jannetje Aarsen, welke voor haar en haar Erven 
 bekende opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan haren Zoon Jan Petersen van Vollenhoven 
 en deszelfs huisvrouw Willemijntje Wijers en hun Erven de somma van Een duizend Vier 
 honderd Guldens, procedeerende wegens verdiend knegtloon ’t welk zij Comparante 
 aan haaren Zoon, Jan Petersen van Vollenhoven als Vissersknegt en Schipper bij haar 
 en haar Man gevaaren hebbende, over den tijd van veertien jaaren tot den jaare 1794 
 verschuldigd is, vrijgeld zijnde, dus na aftrek van al ’t geene zij Comparante, zo uit 
 hoofde, het geene zij Comparante hem Jan Petersen van Vollenhoven bij huwelijk heeft 
 medegegeeven, als mede het geene zij hem bij tijd en wijlen hij als Knegt en Schipper 
 bij haar man en haar Comparante heeft gevaaren, gesuppediteert heeft, voor welke somma 
 van Een duizend Vierhonderd Guldens zij Comparante met haaren vrijen wille, na vol.. 
 ..koome informatie van verwillekeurings rechten, verbind en bij parate executie en 
 aankeering verwillekeurd heeft, zulx doende kragt deezes, alle haare gereede goederen 
 geenen van dien uitgezonderd, bestaande in twee vissersschuiten en boot, vissers 
 netten en wand, meubelen, klijnodien, goud, zilver, huisraad, en verders al het 
 geene onder gereed goed mogt begreepen zijn, ofte verstaan kunnen worden, ten 
 einde om allen hinder en schade daaraan te moogen verhaalen, zelfs aan.. 
 ..neemende om gezegde penningen bij de eerste aanmaaning te zullen voldoen, 
 bij verweigering dezelve goederen in een vrijwillig verwin overgegeeven werden, 
 allen ten welken einde zij Comparante expres renuncieerd van alle exceptien 
 deze enigsins nadeelig en contrarieerende. 
   Actum Harderwijck d. 9 Decemb. 1796. Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en van Raalten Raaden, compareerden Gijsbert Mulder en Jan van Essen 
 respective Timmerman en Metzelaars baazen, welke verklaarden ter instantie van Mr. J.J. 
 Elsevier en Vrouwe J.P. Martinius Ehel. opgenoomen en naauwkeurig geexamineerd te 
 hebben hunlieder huis en erve staande binnen deze Stad in de Zusterenstraat en het 
 zelve te waardeeren op Zevenduijzend vijfhonderd Guldens, als mede hun hof geleegen 
 aan de gragt tussen de Smee en Luttteke poorten, en dezelve waardig te schatten op Vijf 
 honderd Guldens, welke aestimatie zij verklaarden in alle opregtheid en na hun beste 
 kennis te hebben gedaan, ’t welk zij voor ons met solemneelen eede hebben bevestigd. 
   Actum Harderwijck den 13 December 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor van Daalen en Sonnevelt Raaden, compareerde onze mede Raadsvriend J.H. Wiesell 
van bezwaar over de Stad in qualiteit als door den Raad dezer Stad aangestelde Ontfanger van de verponding over 
Rubr.  Donkerstraat fol. 39vso de Stad Harderwijck en derzelven Schependom, en wat hem verder gedurende zijn ontfang 
et over ’t Scheependom Rub. te beuren of te innen mogt opgelegd worden met den aankleeve van dien en heeft benevens 
Hoven voor de Luttekepoort zijn Huisvrouw Reinira Elsevier, in deze geadsisteerd met haar voorñ. Man als haaren wettigen 
fol. 49 Momber, onverkort en ongepraejudicieert het stilzwijgend hypotheek volgens Lands en 
 Kwartiers resolutie, en andersinds den alinge Kwartier en den Ontfanger Generaal in 
 de goederen van de subalterne Ontfangers competeerende, voor de trouwe bediening van 
 den voorñ. geheelen ontfang, en voor alle haare schuldige restanten, dewelke hij geduu.. 
 ..rende zijn ontfang ten comtoire van den Ontfanger Generaal dezes Veluwsen Kwartiers 
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 mogte komen verschuld te worden tot Borgen gestelt Mr. J.J. Elsevier Secretaris dezer  
 Stad en Vrouwe J.P. Martinius Ehel. marito tutore, dezelke samen praesent zijnde 
 deze borgtogt hebben aangenoomen, en daarvoor speciaal verklaarden te verbinden, gelijk 
 zij doen kragt deezes, hunl. huis staande in de Susteren straat naast het Academie 
 en een hof aan de gragt tussen de Smeede en Lutteke poorten respectivelijk deze goederen 
 stellende tot een speciaale hypotheek en onderpand,  laatende hetzelve tot keur en 
 believe van den Kwartiere of Ontfanger Generaal paratelijk te mogen executeeren, 
 dezelve tot dien einde submitteerende, verwillekeurende en verbindende en in specie 
 mede alle andere executie, zo al reede bij den Quartiere tot inning van de voorzeide 
 middelen gearresteerd zijn, als reële verkooping van goederen, zenden van Executeuren 
 en verdubbelingen van dezelve, of andersinds die al nog hierna gearresteerd en be.. 
 raamd mogen worden, om de een of andere voor ofte na, of te samen te gelijk na welge.. 
 ..vallen en believen van de welgemelde Kwartiere of Ontfanger Generaal te mogen gebruiken 
 en vervolgens tot de volle betaaling toe, bekennende de Comparanten samt en ider in 
 ’t bijzonder van de kragt dezer borgtogt, en de specaale verband en verwillekeuring ten 
 vollen geinformeerd te zijn, namelijk dat men niet behoeft te gebruiken eenige ingan.. 
 gen rechtens, maar met de werkelijke executie na Stad of Landregten begint, of met 
 reële verkoopingen van gereede of ongereede goederen zonder eenige ingangen of gebruik 
 van Land of Stadregten, of met toezending van Executeuren en verdubbeling derzelve 
 volgens Kwartiers resolutien genoomen, en noch te neemen en dit alles, als voorzeid, 
 ’t eene voor of het andere na, of alle tegelijk, tot keur en optie van de meergemelde 
 Kwartier of Ontfanger Generaal zonder onderscheid of aan eenige order verbonden 
 te zijn, en zulks om daaraan te verhaalen allen agterstand hinder en schade als 
 meergemelde Kwartier of Ontfanger Generaal ter cause van de voorz. ontfangst 
 en derzelver bediening zoude mogen komen te lijden, renuncieerende tot dien einde 
 de Comparanten samt en ider in ’t bijzonder van de exceptien ordinis excussionis 
 et divisionis, en bijzonder de Vrouwen geadsisteerd als vooren, van de exceptie Scti. 
 Vellejani, van welkers kragt de Comparanten mede geinformeerd zijn, en verders, van 
 alle exceptien, beneficien en privilegien na Rechten deze contrarieerende, gelijk 
 oock generalijk en specialijk de Ontfanger en deszelfs Vrouw en Borgen submit.. 
 teeren alle quaestien ter cause van de voorz. ontfang, of ontfangene of uitge.. 
 ..geevene penningen of daarop te volgen executien, manieren, en vervolg van dien 
 tussen de meergemelde Kwartiere of den Ontfanger Generaal en haar Comparanten 
 sampt en ider in ’t bijzonder vallende de judicatuure van de Commissie van finan.. 
 ..cie om daarin, onverminderd die judicatuure voorz. Commissie van financie alleen 
 competeerende, finalijk zonder provocatie, appel, revisie of andersins te mogen 
 erkennen, met belofte ’t zelve gewijsde te zullen nakomen en agtervolgen gelijk 
 eene sententie bij de hoogste Appellations Geregte geweezen, tot die einde alle 
 andere einden submitteerenden haare persoonen en goederen, die judicatuure van 
 den Hove van Justitie in Gelderland, en alle andere Hoven, Rigteren en Gerigten 
 met nogmaalige belofte, ten allen tijde op gezinnen van welgemelde Commissie van 
 financie of Ontfanger Generaal, nadere of andere Borgen te stellen, gelijk vornoemde 
 J.H. Wiesell en Vrouwe Reinira Elsevier, geadsisteerd als vooren, belooven haare 
 voorsch. Borgen in deze kost en schadeloos te zullen houden, alles onder verband 
 en renunciatie als boven. 
    Actum Harderwijck den 13 December 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck, Helena Beek 
 Weduwe en boedelhoudersche van wijlen Mr. G. Everts, woonende alhier, en ver.. 
 ..klaarde bij deze te overweegen de zekerheid des doods doch onzekere uure van dien, 
 en niet gaarn uit deze waereld te willen scheiden zonder vooraf eene schikking 
 van hare natelaatene goederen gemaakt te hebben ; daartoe dan overgaande 
 verklaarde zij Comparante tot Voogden en administrateurs aantestellen over haare 
 natelaatene Kinderen, die bij haar sterfdag nog onmondig zullen zijn, ingevolge 
 permissie en authorisatie van den Raad dezer Stad d.d. 14 October 1796, zo als bij lec.. 
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 ..tuure van dien is gebleeken, de persoonen van Evert Jan Everts thans haar oudste Zoon, als mede 
 haar Schoonzoon Jan Weijer van Overmeer Fisscher, ten einde zij bijden na doode van Compa.. 
 ..rante haare dispositie aan de toeziende Voogden hierna vermeld, zullen bekend maaken 
 de portien die de alsdan nog onmondig zijnde Kinderen uit den boedel en nalaatenschap 
 van Comparante zullen komen te erven, te administreeren, de penningen daarvan prove.. 
 ..nieerende ten meesten nutte van de onmondigen te besteeden, en wijders in alles te doen 
 wat de pligt van een Voogd betaamt. 
 Verders verklaarde de Comparante mede, tot toeziende Voogden over haare ( op haare sterf.. 
 ..dag ) natelaatene onmondige Kinderen aantestellen de persoonen van Peel Beek en 
 Rudolf Forsten mede ingevolge voorsch. authorisatie van den Raad dezer Stad, dewelke 
 bij deze van eenige administratien, hoe ook genaamd, gelibereert worden, dog enkel en 
 alleen verzogt worden een goed toeverzigt te houden op die onmondige Kinderen, en 
 hunne mede Voogden hiervooren genoemt, welke Voogden en administrateurs verpligt zullen 
 zijn de goede raad van de toeziende Voogden niet alleen te vraagen, maar oock haare 
 intentien optevolgen en daarenboven aan haarlieden rekenschap en verandwoording te 
 doen, alles met eerbiedige uitsluiting van alle Overweesmeesteren en Regenten van 
 Weeskameren, onder verband en submissie als na Rechten. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekent en bezegelt in Harderwijck op den 
 6 December 17e Zes en Negentig.  was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekent  W. v. Laar.  R. van Raalten.  onderstond geregistreerd in ’t Recognitie.. 
 boek der Stad Harderwijck den 15 December 1796, was getekent J:J: Elsevier. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonnevelt  Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks regt 
 is F. Martinius en P. Olofsen, voor ’t erf en sterfhuis van Hester Peters, Weduwe 
 Cornelis Aaltzen ; des beloofden Aalt Cornelissen, Sophie Cornelissen, Claas Cornelis.. 
 ..sen en Dirkje Cornelissen, Kinderen en algeheele Erfgenaamen van gemelde Hester 
 Peters Weduwe Cornelis Aaltzen, hunne voorsch. Borgen te vrijen en te guarandeeren 
 als regt is. 
 Actum Harderwijck den 20 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons Raaden der Stad Harderwijck Gerrit Engelen, woonende 
 alhier, gezond van lichaam en verstand, welke verklaarde te revoceeren en 
 te niet te doen zodaanig testament als hij op den 10 Maart 1796 voor Raaden dezer 
 Stad heeft gepasseerd, niet willende dat op hetzelve eenige acht zal geslaagen, of 
 dat het in enigen deele zal agtervolgd worden, maar gehouden als of hetzelve 
 nooit gepasseerd ware, begeerende dat deze zal gelden zo als het best in rechten 
 zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekent en gezegeld binnen Harderwijck den 
 23 December 1796. was nevens twee cachetten in rood lak uitgedrukt 
 getekent R. van Raalten. Gijsbert Mulder.  onderstond geregistreerd in ’t Re.. 
 ..cognitieboek der Stad Harderwijck den 24 Decemb. 1796.  was getekend J.J. Elsevier. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zegen Buijtenhuis en 
 Engelbert George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers van A. Schilders nom uxi  
 M. Apeldorn ingevolge acte van volmagt voor de Carspels regering van Nunspeet 
 d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert, en mede namens haar thans overleedene Zuster 
 C: Apeldorn en verklaarden in hunne qualiteit in ’t openbaar op den 29 Septemb. 
 1796 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren transporteeren en 
 in vollen eijgendom overtedraagen aan en ten erfelijken behoeve van Geertrui Slors 
 ende haare Erven een huis en erve staande in de Oosterwijk binnen deze Stad doende 
 in ords. verponding behalven de stadsstuivers f 3-11-14, straatgeld f :-15- ende 
 zulks voor eene somma van Driehonderd vier en tachtig Guldens, waarvan de 
 Comparanten q.q.pp  bekenden voldaan te zijn, en daarom geen regt of eijgendom 
 daaraan meer te behouden, beloovende overzulks voorz. perceel te wagten en 
 wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1795, straatgeld tot 
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 1 Novemb. 1796, haardstedegeld tot Ultº. Junij 1796 daarvan aftedoen als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten en met renunciatie van alle 
 exceptien. 
   Actum den 23 December 1796. Twwede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zegen Buijtenhuis en 
 Engelbert George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers vanC. Apeldorn en 
 A. Schilders N:U: M. Apeldorn ingevolge acte van volmagt, voor de Carspels 
 Regeering van Nunspeet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert, en verklaarden in 
 hunne qualiteit in het openbar op den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezs de cedeeren transporteeren en in vollen eijgendom 
 overtedragen aan en ten erfelijken behoeve van Jan Claver en Johanna Krajen.. 
 ..horst Ehel. ende haare Erven een schuur aan de Vollers Brink uitkomende binnen 
 deze Stad, staande ter eene zijde het gangetje van het huis door B. Volgen aan.. 
 ..gekogt en ter andere zijde de schuur bij R.J. Apeldorn aangekogt, doende in ver.. 
 ..ponding behalven de stads stuivers f 3-3-12, straatgeld f:-15- alles met die 
 consitie dat de getransporteerdens verpligt zulen zijn op requisitie van R.J. Apel.. 
 dorn als eigenaar van de schuur bovengemeld, de halve kosten van een erfschei.. 
 ..ding te helpen draagen, alsmede de beneden raamen uittebreeken en wederom 
 digt te maken, edog op kosten der getransporteerdens ; en dit alles voor een som.. 
 ..ma van Driehondert en tachtig Guldens, waarvan de Comparanten q.q.p.p. be.. 
 kenden voldaan te zijn, en daarom geen regt of eigendom daaraan meer te behouden 
 belovende overzulks voorn. perceel ter wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over 1795, straatgeld tot 1 Novemb. 1796, heerdstedegeld 
 tot Ultº Junij 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is onder verband en submissie 
 als na rechten en met renunciatie van alle exceptie,. 
    Actum den 23 Decemb. 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis 
 en Engelbert George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers van A. Schilders 
 N.U.  M. Apeldorn, ingevolge acte van volmagt voor de Carspels Regeering van 
 Nunspeet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert, en mede namens haare thans overleedene 
 Zuster C. Apeldorn, en verklaarden in hunne qualiteit in het openbaar op 
 den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren 
 transporteeren en in vollen eijgendom overtedragen aan en ten erfelijken behoeve 
 van Engel Fijnvandraat en Catharina van Dasselaar Ehel. ende haare Erven 
 een huis en erve in de kleine Marktstraat naast het huis van B. Volten ter 
 eene en Willem Jansen ter andere zijde, doende in ords. verponding f 3-16-8, 
 straatgeld f 1-1- ende zulks voor een somma van tweehonderd en twintig Guldens, 
 als mede nog een huis en erve staande in de Dwars Oosterwijk binnen deze 
 Stad, op een verponding van f 2-2-8, straatgeld f :-15- ende zulks voor een 
 somma van twee honderd en twintig Guldens, waarvan de Comparanten qq pp 
 bekenden voldaan te zijn en daarom geen regt of eijgendom daaraan meer meer te 
 behouden, belovende overzulks voorz. perceel te wachten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over 1795, straatgeld tot 1 Novemb. 1796, haard.. 
 ..stedegeld tot Ultº Junij 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder ver.. 
 ..band en submissie als na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum den 23 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis 
 en Engelbert George Ardesch in qualiteit als volmagtigers van C. Apeldorn 
 en A. Schilders N.U. M. Apeldorn, ingevolge acte van volmagt voor de 



498 
 

ORAH-156  1796 fol.249 
 
 Carspelse Regeering van Nunspeet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseerd, en verklaarden in 
 hunne qualiteit in het openbaar op den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtedragen aan en ten 
 erfelijken behoeve van Bartus Volten en Tetje de Vries Ehel. ende haare Erven, een 
 huis en erve met twee schuuren daar naast, alle in de Grootepoortstraat binnen deze 
 Stad staande en uitkomende naast het huis van Peter Volter ter eener en de 
 Roomsche Kerk ter andere zijde, doende in verponding zonder de stadsstuivers 
 f 5-10-8, straatgeld f 3-:- voords met het ordinaris pomp en waakgeld, ende 
 zulks voor een somma van twee duijzend en vijftig Guldens, waarvan de Comparan.. 
 ..ten qq.pp bekenden voldaan te zijn, en daarom geen regt of eijgendom daar aan 
 meer te behouden, belovende overzulks voorz. perceel te wachten en wharen kom.. 
 ..mervrij en alle voorpligt, de verponding over 1795, straatgeld tot 1 November 1796, 
 haardstedegeld tot Ultº Junij 1796 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 23 December 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
  
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis 
 en Engelbert George Ardesch in qualiteit als volmagtigers van A. Schilders 
 N.U. M.Apeldorn ingevolge acte van volmagt voor de Carspelse Regeering van 
 Nunspeet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert en mede namens haare thans overleedene 
 Zuster C. Apeldorn, en verklaarden in hunne qualiteit in het openbaar op den 29 
 September 1796 te hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedeeren, trans.. 
 ..porteeren en in vollen eijgendom overtedragen aan en ten erfelijken behoeve van 
 Peter Geursen en Marritje Jans Klok Ehel. ende haare Erven een kamer staande 
 binnen deze Stad in de Oosterwijk naast het huis bij G. Slors aangekogt, 
 vrij van verponding en straatgeld en zulks voor de somma van Een honderd 
 Negen en veertig Guldens, waarvan de Comparanten qq.pp bekenden voldaan 
 te zijn, en daarom geen recht of eijgendom daaraan meer te hebben, belooven.. 
 ..de overzulks voorz. perceel te wachten en wharen kommervrij, en alle  
 voorpligt, ’t heerdstedegeld tot Ultº Juni 1796 daarvan aftedoen als erf.. 
 ..koops regt is, onder verband en submissie als na Rechten, en met renunciatie 
 van alle exceptien. 
    Actum d. 23 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis 
 en Engelbert George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers van A. Schilders 
 N.U. M. Apeldorn ingevolge acte van volmagt voor de Carspels Regeering 
 van Nunspeet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert, en mede namens haare thans 
 overleeden Zuster C. Apeldorn, en verklaarden in hunne qualiteit in het open.. 
 ..baar op den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan en ten 
 erfelijken behoeve van Aalt Cornelissen en Otjen van Luijk Ehel. een kamer 
 geleegen en staande binnen deze Stad in de Oosterwijk naast het huis 
 bij G. Slors aangekogt vrij van verponding en straatgeld ende zulks voor 
 een somma van Eenhonderd Guldens, waarvan de Comparanten qq.pp. 
 bekenden voldaan te zijn, en daarom geen regt of eijgendom daaraan meer 
 te behouden, belovende overzulks voorz. perceel te wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt ’t heerdstedegeld tot Ultº Junij 1796 daar 
 van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie  als na Rech.. 
 ..ten en met renunciatie van alle exceptien. 
   Actum d. 23 Decemb. 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis en Engelbert 
 George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers van A. Schilders N.U. M Apeldorn 
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 ingevolgen acte van volmagt voor de Kerspels Regeering van Nunspeet d.d. 7 Nov. 1796 
 gepasseert en mede namens haare thans overleeden Zuster C. Apeldorn, en verklaar.. 
 ..den in hunne qualiteit in ’t openbaar op den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt en 
 overzulks te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom over te dragen aan en ten 
 erfelijken behoeve van Arend de Wilde en Anna Stultink Ehel. een haage genaamd 
 Aaltje Albers Camp geleegen voor deze Stad in de Eng, naast de Zeven Akkers, 
 en het land van de Erfgenaamen Ammon en Evert Frens, doende in verponding 
 in vijf posten zonder stadsstuivers f 3-1-14, ende zulx voor een somma van Drie 
 honderd en vijftig Guldens, waarvan de Comparanten qq.pp bekenden voldaan te 
 zijn en daarom geen regt of eijgendom daaraan meer te behouden, beloovende 
 overzulks voorschr. perceel te wagten en te wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding over 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
   Actum den 23 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden compareerden Zeger Buijtenhuis 
 en Engelbert George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers van A. Schilders 
 N.U. M. Apeldorn ingevolge acte van volmagt voor d. Carspels Regeering van 
 Nunspeet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseerd, en mede namens haare thans overledene 
 Zuster C. Apeldorn, en verklaarden in hunne qualiteit in ’t openbaar op den 
 29 Sept. 1796 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren, trans.. 
 ..porteeren en in vollen eijgendom overtedragen an en ten erfelijken behoeve 
 van Cornelis Bunschoter en Johanna Elfrink Ehel. ende haare Erven, een 
 schuur en stalling met eene ruime open plaats in de Molestraat, binnen 
 deze Stad op eene verponding behalven de stadsstuivers f 2-8-, straatgeld 
 10 stuivers ende zulks voor eene somma van Tweehonderd en zestig Gld. 
 waarvan de Comparantenqq.p.p. bekenden voldaan te zijn en daarom geen 
 regt of eijgendom daaraan meer te behouden, beloovende overzulx voorsch. 
 perceel te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over 1795, straatgeld tot 1 Novemb. 1796 daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten, en met renunciatie 
 van alle exceptien. 
   Actum d. 23 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijten.. 
 ..huis en Engelbert George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers van 
 A. Schilders N.U. M. Apeldorn ingevolge acte van volmagt voor de 
 Carspels Regeering van Nunspeet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert, en mede 
 namens haare thans overleedene Zuster C. Apeldorn, en verklaarden in 
 hunne qualiteit in ’t openbaar op den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt, 
 en overzulx kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom 
 overtedragen aan en ten erfelijken behoeve van Cornelis Reinier Buijtenhuis 
 en Gerritje Buijtenhuis, Kinderen van Gerrit Buijtenhuis en J.E.M. 
 Rautert Ehel. ende haare Erven, een camp met zijn plantsoen genaamd 
 Brinkenkkocken of Collencamp, langs de oude Deventer weg voor deze 
 Stad geleegen, doende in ordin. verponding behalven de stadsstuivers f 2-18-8 
 ende zulks voor eene somma van drie honderd zes en zeventig Guldens 
 waarvan de Comparanten qq.pp bekenden voldaan te zijn, en daarom geen 
 regt of eijgendom daaraan meer te behouden, beloovende overzulks voorsch. 
 perceel te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding  
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 over 1795 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is onder verband en submissie als 
 na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum d. 23 Decemb. 1796. Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis en 
 Engelbert George Ardesch in qualiteit als Volmagtigers van A. Schilders N.U. 
 M. Apeldorn ingevolge acte van volmagt voor de Carspels Regeering van Nunspeet 
 d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert, en mede namens haar thans overleedene Zuster 
 C. Apeldorn, en verklaarden in hunne qualiteit in ’t openbaar op de 29 Sept. 
 1796 te hebben vekogt, en overzulx kragt dezes te cedeeren, transporteeren en 
 in vollen eijgendom overtedraagen aan en ten erfelijken behoeve van Paulus Mooijen 
 en Bartha Camps Ehel. en haare Erven, een haage genaamd Steventjes Camp 
 geleegen voor deze Stad in de Jonkeren Eng langs de oude Engsteeg en de 
 hagens van Mevrouw A.J. van Westervelt op een ordinaire verponding zonder 
 stadsstuivers f 4-5-, ende zulks voor een somma van Zevenhonderd veertien 
 Guldens, waarvan de Comparanten qq.pp bekenden voldaan te zijn, en daarom 
 geen regt of eijgendom daaraan meer te behouden, beloovende overzulx voorsch. 
 perceel te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum d. 23 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis en 
 Engelbert George Ardesch als Volmagtigers van C. Apeldorn en A. Schilders 
 N.U. M. Apeldorn, ingevolge acte van volmagt voor de Carspels Regeering van 
 Nunspeetd.d.d.  7 Novemb. 1796 gepasseerd en verklaarden in hunne qualiteit 
 in ’t openbaar op den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtedragen aan en 
 ten erfelijken behoeve van R.J. Apeldoorn en S.A. Bouduijnx Ehel. ende haare 
 Erven, een schuur in ’t Vollerstraatje binnen deze Stad, genaamt de Hang, 
 schietende aan de eene zijde de schuur bij Jan Claver aangekogt en de andere 
 zijde tegens se Roomsche kerk alles met de last dat de kosten van eene af.. 
 ..scheiding op requisitie van den eijgenaar van de schuur daarnaast door de 
 getransporteerdens half moeten gedraagen worden, doende in verponding 
 zonder stadsstuivers f 1-11-14, straatgeld f :-15- ende zulks voor een somma 
 van Eenhonderd agt en negentig Guldens, waarvan de Comparanten qq.pp 
 bekenden voldaan te zijn en daarom geen regt of eijgendom daaraan meer te 
 behouden, beloovende overzulx voorsch. perceel te wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over 1795, straatgeld tot 1 Novemb. 1796 daarvan 
 aftedoen, als erfkoops regt is onder verband en submissie als na Rechten, en 
 met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum d. 23 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Zeger Buijtenhuis en 
 Engelbert George Ardesch in qualitiet als Volmagtigers van C. Apeldorn, A Schilder 
 N.U M Apeldorn, ingevolge acte van volmagt voor de Carspels Regeering van Nun.. 
 ..speet d.d. 7 Novemb. 1796 gepasseert, en verklaarden in hunne qualiteit in ’t open.. 
 ..baar op den 29 Septemb. 1796 te hebben verkogt en overzulx kragt dezes te 
 cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtedragen aan en ten erfelijken 
 behoeve van Willem Fijnvandraat en Sara Schut Ehel. ende haare Erven, een huis 
 en erve staande in de Vollerstraat binnen deze Stad doende in verponding 
 zonder stadsstuivers in twee posten f 2-2-8, straatgeld in twee posten f :-13-6 
 ende zulx voor een somma van drie honderd zes en vijkftig Guldens, als mede 
 nog een huis en erve staande in de Hoogstraat met de hangen daar agter,onder 
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 beding, dat de boogen staande tegen de muur van ’t huis van de Comparanten prin.. 
 ..cipaalen tegen dit huis half en half aan weerszijden onderhouden moeten worden, 
 doende in verponding zonder stadsstuivers f 2-11-, straatgeld f 1-10, ende zulks 
 voor een somma van vier honderd vier en negentig Guldens, waarvan de Com.. 
 ..paranten qq.pp bekenden voldaan te zijn en daarom geen regt of eijgendom daaraan 
 meer te hebben, beloovende overzulx voorsch. perceelen te wagten en wharen kom.. 
 ..mervrij, en alle voopligt, de verponding over 1795, straatgeld tot 1 Novemb. 1796, 
 haardstedegeld tot Ultº Junij 1796 daarvan aftedoen als erfkoops regt is onder 
 verband en submissie als na Rechten, en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum den 23 December 1796.  Tweede jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
  
 
 Voor van Daalen en van Raalten Raaden, compareerde de Burger Mr. H. 
 van Hoeclum in qualiteit als Procureur Fiscaal dezer Stad en verklaarde in de beste 
 en bestendigste forma rechtens te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende 
 kragt deezes, den Burger Mr. A.A. Gaijmans Advocaat van den Hove van Justitie 
 in Gelderland, ten einde om den Comparant te patrocineeren in zodaane proceduure 
 als dezelve q.p. in cas d’appel voor den Hove van Justitie voornoemd, als Geappel.. 
 ..leerde op en tegen Evert Duvergé als appellant is hebbende, die proceduure in 
 allen deele waarteneemen, termijnen rechtens te respicieeren, decreeten en sententie 
 aantehooren, wijders tam generaliter quam sprcialiter alles te doen en te verrigten 
 het geen ter zaake voorschreeve noodig en dienstig zal weezen, naar stijle van den 
 Hove word vereist, en Comparant zelfs praesent zijnde zoude kunnen of moeten 
 doen, met belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 27 Decemb. 1796.  Tweede jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
  
  
  
 
             Lectum en Recognitum den 9 Januarij 1797. 
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 Compareerde voor ons ondergeschrevene Raaden der Stad Harderwijck Otje van Luik 
 Wed. Aart Mulder, met ons gaande en staande en haar verstand en uitspraak vol.. 
 ..komen magtig, en verklaarde uit aanmerking van de getrouwe diensten en handrijkin.. 
 ..gen, welke Wijmtje van Leeuwen, thans huisvrouw van Geurt van Dijk aan haar bewee.. 
 ..zen heeft, uit vrijen wille en zonder inductie of persuatie van iemand aan gemelte 
 Wijmtje van Leeuwen te maaken en te legateeren, zulks doende kragt deezes, eene 
 somma van Een honderd Guldens, met dien verstande egter, dat dit legaat zal 
 komen te vervallen bijaldien gemelde Wijmtje van Leeuwen voor haar Comparante 
 mogt komen aflijvig te worden – willende en begeerende deze haare dispositie 
 immediaat na haaren dood effect zal sorteeren, ’t zij als testament, legaat, 
 codicil, gifte onder de leevenden of ter zaake des doods, ofte als zodaanige 
 andere betere forme als best naar rechten zal kunnen bestaan, verzoekende 
 in deze het uiterste beneficie te mogen genieten. 
 Ter waarheids oirkonde is deze door ons betekent en bezegeld binnen Har.. 
 ..derwijck den 5e Januarij 1797 3e jaar der Bataafsche vrijheid. was nevens 
 twee cachetten, beiden in rood lak uitgedruikt, getekent  H. van Daalen. 
 G. Mulder.  onderstond  geregistreerd op dato als boven in ’t Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck  was getekent J.J. Elsevier. 
 
 
 Voor Sonnevelt en van Raalten Raaden, compareerde Evert Duvergé en ver.. 
 ..klaarde in de beste en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en volmagtig 
 te maken Mr. H.A. Rappard Advocaat voor den Hove van Gelderland, om zodaane 
 appels proceduure als Comparant van een sententie bij het Stadsgerigte van 
 Harderwijck in zaake van Comparant tegens H. van Hoeclum Procureur Fiscaal 
 ergaan heeft ondernoomen, en thans voor den Hove van Justitie in Gelderland litis.. 
 ..pendent is, namens den Comparant te vertreeden en waarteneemen alle termijnen 
 te respicieeren en die appels proceduure tot den uiteinde toe te vervolgen, 
 daarin alles te doen en te verrichten wat der zaake noddruft zal komen 
 te vereisschen en Comparant praesent zijnde zelve zoude kunnen, mogen 
 en moeten doen, al was het schoon dat tot het een of ander een speciaalder 
 volmagt mogt worden vereischt, de Comparant voor alhier geinsereerd wil 
 gehouden hebben ; alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteit voords cum clausulis de jure solitis ac necessariis de super 
 stipulando, onder verband en submissie als na Rechten en met renunciatie  
 van alle exceptien. 
    Actum den 9 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Raalten Raden, compareerde Dº Gerrit Abraham Cramer 
 Leeraar der Hervormde Gemeente binnen deze Stad, en verklaarde te constitueeren 
 en magtig te maaken bij deze zijnen Broeder Barend Cremer woonende te 
 Amsterdam specialijk om mede in zijn Comparants naam aantegaan en te passee.. 
 ..ren zodaanige acte van deijling over de Engelse fondzen afkomstig uit den boedel 
 van wijlen den Heer Barend Cramer, Comparants Grootvader, midsgaders dechar.. 
 ge ten behoeve der geweezen administrateuren, als aldaar geprojecteerd ligt 
 en door de verdere mede geinteresseerdens mede zal worden ondertekent, de 
 procuratie ter verboeking op zijn Comparants naam en rekening voor zo verre 
 zijn een vijfde in die fondzen betreft door gemelde administrateurs gepas.. 
 ..seerd, uit handen van dezelve te ontfangen en overteneemen en hunlieden 
 dieswegens onder belofte van vrijwaaring te quiteeren, domicilium te kiezen en 
 voords generalijk ter zaake voorschreven alles verder en meerder te doen 
 en te verrigten, het geen vereijst mog worden en hij Comparant zelfs 
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 praesent zijnde, zoude kunnen mogen of moeten doen, onder belofte van appro.. 
 ..batie en verband als na Rechten. 
   Actum d. 10 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonnevelt Raaden, compareerde Arend van den Berg, 
 dewelke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van 
 onzen mede Raadsvriend R.van Raalten en Cornelia Schutte Ehel. een huis 
 staande in de Snijderstraat naast het huis van den Koper zelve, doende in ords. 
 jaarlijxe verponding f 3-7-, straatgeld f 1:- , voords met zijn lusten en lasten, 
 regt en geregtigheeden, ende zulx om een somma van Twee honderd en Vijftig 
 Guldens, waarvan de Comparant bekend voldaan te zijn, beloovende gemeld 
 huis te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 over 1795, straatgeld primo Maij 1797, haardstedegeld primo Julij 1797, daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
    Actum den 12 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Par devant Wiesell et Snnevelt Officiers Municipaux, comparut Citoyen Louis Marie 
 Norbert André, lequel a declaré constituer et autoriser par le present les Citoyens 
 Deivarsin homme de Loi et Garbé fils ainé, à la fin de representer la personne du 
 Constituant, generalement et specialement au deces des Parents du Constituant avec 
 plein pouvoir de se faire rendre comte de la succession, de la liquider, de solder les 
 comtes, de poursuivre par la voye des tribunaux ou autrement tous les payemens 
 que la succession pourroit avoir a pretendre, de recevoir pour lui la part qui lui 
 reviendra de la succession, et de faire en un mot tout ce qui sera jugé utile 
 ou neccessaire et tout ce que le Constituant pourrait faire lui même s’il etait 
 present sur les lieux ; promettant le dit Constituant non seulement d’approuver 
 et de ratifier tout ce que les Constitués auront fait, mais leur promettant en 
 outre une indemnité convenable, a condition cependant que les dit Constitués 
 seront tenus à unde juste responsabilité. 
 Fait a Harderwijck a 15 Janvier 1797. 3e Année de la Liberté 
 Batave. 
 
 
 Par devant Wiesell et Sonnevelt Officiers Municipaux, comparut le Citoyen 
 L.M. N. André lequel a declaré attester que tout le tems qu’il a eut en 
 pension chez lui depuis le 11 Mais jus ‘qu au 11 Aout 1795 les jeunes Daniel 
                    (leur pêre Joseph François) 
 et Cornelis François \/ qui avait prié le dit Comparant de ni point se mêler de 
 leur education ni de leur instruction, n’en a pris lui même aucun soin 
 corrompant au contraire l ‘une par des propos et des chansons impurs et nu 
 songeant a l ‘autre que dans des momens d ‘une humeur atrabilaire, pour 
 avoir occasion de maltraiter ses malheureux enfans, que le Comparant dut 
 dans ces momens la soustraire a sa brutalité. 
   Fait a Harderwijck le 15 Janvier 1797. 3e Année dela Liberté 
 Batave. 
 
 
 Voor Wiesell en Volten Raaden, en als Overweesmeesteren compareerde 
 Petertje Thijsen Wed. Frank Jochemsen en verklaarde, voorneemens zijnde 
 zig te veranderzaaten, aan haar onmondige Kinderen bij wijlen haaren 
 Eheman voornoemt verwekt, met naame Grietje, Jochem, Bertje en Thijs 
 Franken, voor hun vaderlijk versterf te bewijzen de een vierde part in een 
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 huis en hof in Hierden geleegen, staande in Beiselalbers Enk, thans bewoond 
 door Bert Hartgersen, als mede nog een som van veertig Guldens te betaalen aan 
 de Kinderen bij hunne meerderjaarigheid voor zo veel ieder zijn geregt deel aangat, 
 beloovende de Comparante gemelde Kinderen te zullen kleeden en reeden tot hunne 
 mondige jaaren, huwelijk of andere geapprobeerde staat, waartegen zij Comparante 
 den overigen boedel voor zig zal behouden met alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hiermede waaren aan, over en mede te vreden Thijs Petersen en Aalt Jochems 
 als bij den Raad dezer Stad aanfgestelde Voogden. 
   Aldus geapprobeerd en getekend in Harderwijck d. 21 Januarij 1797,  Derde 
 jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Mulder Raaden, compareerden Gerrit Vastenhout en Helena van den 
 Veen Ehel., Jurrien Velthuis en Bernhardina Vastenhout Ehel., dan noch Zeger Buijten.. 
 ..huis, Mr. Engelbert George Ardesch en Reinier Reiniers, in qualiteit als Regenten 
 van ’t Burger, en Roelof Koning en Jan Huijgens als Regenten van ’t Diaconie wees.. 
 ..huis binnen deze Stad, namens de onmondige Kinderen van wijlen Hendrik Vasten.. 
 ..hout en Evertje Burke in leven Ehel. in de bovengemelde Godshuizen gealimenteerd 
 wordende, te samen Kinderen en Kindskinderen van wijlen Maria Lamans Wed. 
 wijlen Martinus Vastenhout in leven Ehel. ;  dewelke verklaarden op den 6 Augusti 
 1796 in het openbaar te hebben verkogt, en alnu kragt dezes te cedeeren, transpor.. 
 ..teeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan en ten behoeve van Jan Hendriksen 
 Priester en Neeltje Peters Ehel., een schuur staande binnen deze Stad in de Groote 
 Marktstraat tussen een huis van Jan Claver en een schuur van Andries van Ark, 
 blijvende de onkosten van de scheiding tussen deze schuur en de andere stal, 
 behoorende bij ’t groote huis, ten laste van beide de koopers als mede blijft 
 ten voordeele van deze kopers het halfjaar huur van de kamer, van ’t groote 
 huis, en deze schuur ad f 19 Gulds., dus voor deze kopers de somma van Negen  
 Guldens tien stuivers, welk halfjaar verscheenen is op den aanstaanden 
 1e Maij 1797, wanneer dit perceel oock eerst kan aanvaart worden, en voords 
 met alle deszelfs lusten en lasten, regten en geregtigheeden die er op zijn 
 moogen ( geene van dien uitgezondert ) en zulks voor eene somma van 
 Driehonderd en drie Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, beloovende overzulks voorz. schuur te zullen 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt daarvan aftedoen, dezelve 
 te zuiveren van de verponding over den jaare ordinaris 1795 ad f :-16-4 
 zonder de stads stuivers zo als jaarlijks zal moeten betaald worden inge.. 
 ..volge de splitzing van dit perceel en van ’t huis in de Groote Poortstraat door 
 Gerrit Buijtenhuis gekogt, en ’t jaarlijxe straatgeld op dit perceel gesteld 
 ad 10 stuivers verscheenen 1e Novemb. 1796 ingeslooten, en verders zo als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 25 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Mulder Raaden, compareerden Gerrit Vastenhout en Helena 
 Van der Veen Ehel., Jurrien Velthuis en Bernhardina Vastenhout Ehel., dan noch 
 Zeger Buijtenhuis , Mr. Engelbert George Ardesch en Reinier Reiniers in qualiteit 
 als Regenten van ’t Burger, en Roelof Koning en Han Huijgens als Regenten van 
 ’t Diaconie weeshuis binnen deze Stad, namens de onmondige Kinderen van wijlen 
 Hendrik Vastenhout en Evertje Burke in leeven Ehelieden in de bovengenoemde 
 Godshuizen gealimenteerd wordende, te samen Kinderen en Kindskinderen van 
 Maria Lamans Wed. wijlen Martinus Vastenhout in leven Ehel., dewelke verklaarden 
 op den 6 Augusti 1796 in het openbaar te hebben verkogt en al nu kragt 
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 dezes te cedeeren en transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan en 
 ten behoeve van Cornelis Evertsen een hof buiten de groote poort dezer Stad 
 geleegen, naast den hof van Gerrit Scherrenberg ter eenre en die van Evert Hooij.. 
 ..berg ter andere zijde, kunnende met Petri 1797 aanvaard worden, doende ’s jaarlijx 
 in ordinaris verponding zonder stadsstuivers f 1-7-12, thins aan ’t Rentamt 
 der Harderwijker klooster goederen ’s jaars 12 stuivers, blijvende de huur tot 
 St. Petri 1797 ten voordeele van Verkooperen en voords met alle deszelfs lusten 
 en lasten, regten en geregtigheden die er op zijn mogen, geene van dien uit.. 
 ..gezonderd, en zulx voor een somma van Eenhonder drie en vijftig Guldens 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn, be.. 
 ..loovende overzulx voorseide hof te zullen wagten en wharen kommervrij, en 
 alle voorpligt daarvan aftedoen, dezelve te zuiveren van de verponding over 
 den jare ordinaris 1795 en de thins aan ’t Rentamt der Harderwijker klooster 
 goederen verscheenen St. Marten 1796 ingeslooten zo als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 25 Janiarij 1797. Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Mulder Raaden, compareerden Gerrit Vastenhout en Helena 
 van der Veen Ehel. Jurrien Veldhuis en Bernhardina Vastenhout Ehel., dan 
 nog Zeger Buijtenhuis, Mr. Engelbert George Ardesch en Reinier Reiniers 
 in qualiteit als Regenten van ’t Burger en Roelof Koning en Jan Huijgens 
 als Regenten van ’t Diaconie weeshuis binnen deze Stad, namens de onmondige 
 Kinderen van Hendrik Vastenhout en Evertje Burke in leven Ehel. in de 
 bovengemelde Godshuizen gealimenteerd wordende, te samen Kinderen en  
 Kindskinderen van wijlen Maria Lamans Wed. Martinus Vastenhout in 
 leven Ehel., dewelke verklaarden op den 6 Augusti 1796 in ’t openbaar te 
 hebben verkogt en al nu kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vol.. 
 ..len en volkomen eijgendom overtegeven aan en ten behoeve van Willem 
 Zevenbergen en Petronella Gerritsen Ehel. ende haare Erven, een huis en 
 erve staande binnen deze Stad, in de Groote Poortstraat ( naast het huis 
 bij Gerrit Buijtenhuis aangekogt ) bestaande in een voorhuis en keuken 
 daar agter benevens de kamer naast het voorhuis, met den uitgang in 
 de Groote Poortstraat, afdak en leedige plaats, thans bij Gerrit Vastenhout 
 bewoond wordende, blijvende de kosten van scheiding tussen de gang in 
 ’t groote huis en de keuken van dit huis tot laste van de Kopers der beide 
 huizen, doende dit perceel in ords. jaarlijxe verpondinge f 1-10- zonder de 
 (aanvaard worden, blijvende het halfjaar huur ad f 15 van 1e November1796 tot primo Maij 1797) 
 stadsstuivers, straatgeld f 1-:-:, kunnende met primo Maij 1797 \/ ten profijte 
 der kooperen en voords met alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtig.. 
 ..heden die er op zijn moogen, geene van die uitgezonderd, voor een somma van 
 Vierhonderd en zes Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, beloovende overzulks voorseide huis en erve te wagten en wharen kom.. 
 ..mervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen, hetzelve te zuiveren van de verpon.. 
 ..ding over den jaare 1795 en het straatgeld tot primo Novemb. 1796 en het 
 haardstedegeld tot Ultº Juni 1796 daarvan aftedoen als erfkoops regt is 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d: 25 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Mulden Raaden, compareerden Gerrit Vastenhout en Helena 
 van der Veen Ehel., Jurrien Velthuis en Bernhardina Vastenhout Ehel., dan 
 nog Zeger Buijtenhuis, Mr. Engelbert George Ardesch en Reinier Reiniersen 
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 in qualiteit als Regenten va ’t Burger, en Roelof Koning en Jan Huijgens als 
 Regenten van ’t Diaconie weeshuis binnen deze Stad, namens de onmondige Kinders 
 van wijlen Hendrik Vastenhout en Evertje Burke in leven Ehel., in de bovengemelde 
 Godshuizen gealimenteert, te samen Kinderen en Kindskinderen van wijlen Maria 
 Laman Wed. wijlen Martinus Vastenhout in leven Ehel., dewelke verklaarden 
 op den 6 Augusti 1796 in ’t openbaar te hebben verkogt, en al nu kragt dezes te 
 cedeeren, transporteeren en in volkomen eijgendom overtegeeven, aan en ten behoeve 
 van Gerrit Buijtenhuis en Johanna Engelina Naria Rautert Ehel. ende haare 
 Erven, een huis en erve staande binnen deze Stad in de Groote poortstraat tussen 
 het huis van Hendrikus Otten en het huis van Willem Zevenbergen aangekogt 
 en bij Gerrit Vastenhout wordende bewoond, bestaande in voorhuis en zijkamer 
 benevens een binnenkeuken en twee bovenkamers, voords een dwarsstal en melk.. 
 ..kamertje, dan nog een kamer daaraan, bij Peter Verhoeven tot primo Maij 1797 
 in huur, kunnende het overige van het huis terstond aanvaard worden, hier 
 komt nog bij het gangetje agter het huis daarnaast, onder conditie, dat het ligt 
 van de kelder van het huis thans bij G. Vastenhout bewoond, en bij Willem Ze.. 
 ..venbergen aangekogt, niet betimmert mag worden, blijvende de onkosten van 
 de scheiding tussen het gangetje en de plaats van ’t voornoemde huis bij G. Vas.. 
 ..tenhout bewoond tot laste van beide kopers, voords blijven de onkosten van 
 de scheiding tussen de stal van dit perceel, als mede van de schuur, aangekogt 
 door Jan Hendriksen Priester ten laste der kopers der beide perceelen, alsmede 
 blijft ten voordeele van deze kopers het halfjaar huur van de kamer van dit  
 perceel, en de schuur aangekogt bij J.H. Priester ad f 19-:-, dus voor deze 
 kopers de somma van f 9-10-, welk halfjaar verscheenen is Maij 1797 aanstaande, 
 en voords met alle deszelfs lusten en lasten, regten en geregtigheeden, die er 
 op zijn moogen geenen van dien uitgezonderd, en zulks voor een somma van 
 Driehonderd en Vijftig Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten bekennen voldaan 
 en betaalt te zijn, waarvoor belooven de voorz. perceelen te zullen wagten en 
 wharen kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen, hetzelve te zuiveren 
 van de verponding ordinaris 1795 ad f 3-:- zonder de stadsstuivers, zo als 
 jaarlijx zal moeten betaald worden, ingevolge de splitzing van dit perceel 
 en de aangekogte schuur door J.H. Priester, en jaarlijxe straatgeld ad f 1-10- 
 verscheenen primo November 1796 ingeslooten, en haardstedegeld tot Ultº Junij 
 1796 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 25 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonnevelt Raaden, compareerde Juff. Martina Helena van Brussel 
 zijnde van competente ouderdom, en verklaarde ter instantie van Joseph Francois, uit 
 liefde voor de waarheid, dat zij Comparante als huishoudster in dienst is van meer.. 
 gemelde Joseph Francois zedert Maij 1796 en nog werkelijk op heden in dezelve conti.. 
 ..nueert, dat  voor zo verre zij Comparante ooggetuige geweest en uit hoofde van de 
 samenwooning in een en hetzefde huis en dienvolgens uit de dagelijkse omgang bewust 
 is niet te weeten, dat meergemelde Joseph Francois zich in den drank te buiten gaat 
 zijne twee Zoonen mishandeld, zijnde zij Comparante geneegen deze verklaaring ten allen 
 tijde des gerequireerd met solemneele Ede te staaven. 
   Actum Harderwijck d. 29 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Daalen en Sonnevelt Raaden, compareerden Juff. Francina ab Eijbergen Weduwe 
 H. Mooijen en Jacoba Mooijen, zijnde van competenten ouderdom en verklaarden uit 
 liefde voor de waarheid, ter instantie van Joseph Francois, dat hij Joseph Francois 
 bij Comparanten als Commensaal in de kost geweest is, en gewoont heeft met zijn 
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 twee Zoonen van Maij tot November in den jaare 1795, en voor zo veel zij Compa.. 
 ..rante ooggetuige geweest is, niet te weeten dat Joseph Francois zig in den dank 
 te buiten gegaan heeft, zijne twee Zoonen mishandeld hun een slegte opvoeding 
 gegeeven, of iets gedaan het geen tegen de ouderlijke pligt strijdig is, zijnde zij 
 Coparanten geneegen deze verklaaring, des gerequireerd te allen tijde met solem.. 
 ..neele eede te staaven. 
    Actum Harderwijck d. 29 Januarij 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Laar en Sonnevelt Raaden, compareerde Derk Everard de Rooij welke 
 verklaarde aantestellen en magtig te maaken den Burger Thomas van Bergen, 
 Procureur voor den Gerechte der Stad Leijden, om ter weeskamer aldaar te ligten en 
 overteneemen al zodaane effect en obligatie, als aan denzelven op appointement van 
 den Raad der Gemeente binnen opgemelde Stad Leijden van dato 13 Januarij dezes 
 jaars, uit de nalatenschap van wijlen Jacob Viellard zal worden afgegeeven, 
 daarvoor te quiteeren, Heeren Weesmeesteren voor derzelver goede administratie 
 te bedanken, en in dezen alles te doen wat hij Comparant zelvs tegenwoordig zijnde 
 zoude kunnen of vermoogen te doen. 
   Actum Harderwijck d. 3 Februarij 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Raalten Raaden, compareerden de Jonkvrouwen M. van 
 Westervelt tot Essenburg en F.H. van Westervelt tot Essenburg, geassisteert met de 
 Heer J.C.F. de Vries, als haar verkooren Momboir, welke verklaarden te con.. 
 ..stitueeren en magtig te maaken kragt dezes den Heer Mr. Engelbert George 
 Ardesch Secretaris des amts Nijkerk, om voor Comparanten intevorderen zodaanige 
 penningen als zij te praetendeeren hebben van Hendrik Hakhof en Geertje van 
 der Hart Ehel. woonende te Nieuwkerk voorñ. ingevolge obligatie daarvan ge.. 
 ..passeert, als mede van agterstallige landpagten, alle middelen rechtens 
 daartoe te gebruiken en dezelve te vervolgen tot de finale en definitive sen.. 
 ..tentie en executie incluis en verder alles te verrigten wat de natuur der 
 zake en stijlus loci vereijsschen zullen, en de Comparanten praesent zijnde 
 zouden kunnen of mogen doen, willende indien een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, dezelve mids dezen voor geinsereerd gehouden hebben, met 
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en submissie als na Rechten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen 
 behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
   Actum Harderwijck d. 10 Februarij 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is Jan Hartersen en Willem Willemsen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Claas Jansen, des beloofde Jan Claasen eenigste Zoon van voorsch. Claas 
 Jansen gezegde Burgen te vrijen en te guarandeeren als regt is. 
   Actum Harderwijck d. 18 Febr. 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Juff. Pieternella Bakelaar 
 woonagtig alhier, dewelke verklaarde, dat tijdes zij Comparante ten huize van den 
 Heer J.H. Roseboom van d. 1 Febr. 1781 tot 1 Novemb. 1796 als huishoudster heeft 
 gefungeerd, tegens betaaling van Tweehonderd Guldens ’s jaars haare gemelde 
 huurpenningen heeft ontfangen tot 1 Febr. 1796. zo dat zij Comparante als 
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 noch te praetendeeren heeft van den voorñ. J.H. Roseboom eene somma van Een honderd 
 en vijftig Guldens ten beloope van gemelde drie vierde deel jaars, verzoe.. 
 kende hiervan acte. 
    Actum d. 20 Februarij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerde Mejuffrouw Lucretia Ravens.. 
 ..bergen, hoog bejaard en ongehuwd, alhier woonagtig, dewelke verklaarde te con.. 
 ..stitueeren en magtig te maaken den Heer Jan Borghorst te Amsterdam, specialijk 
 omme vermids het overlijden van haar Comparantes gemachtigde aldaar de Heer Her.. 
 manus Borghorst ( des Geconstitueerdes Vader ) van de Heeren Executeuren in des.. 
 ..selfs boedel onder behoorlijke rekening en verandwoording te verzoeken extraditie 
 en afgaave van zodaanige effecten en gelden als haar Constituante in eijgendom 
 toebehoorende, door haar voorñ. overleedene gemachtigde geadministreert en alzo in 
 desselfs boedel zullen berustende zijn, tot dat einde namens haar Constituante de 
 gedagte effecten en gelden in ontfang te neemen, de voorñ. te doene rekening te 
 approbeeren of disapprobeeren, in cas van approbatie het batige saldo derzelve mede 
 te ontfangen, en het lastelijke te voldoen, de gerequireerde acte van quitantie en 
 decharge te passeeren, indemniteit te belooven en daarvoor haar Constituantes persoon 
 en goederen te verbinden. 
  Voords, of in de tweede plaats, alle de invoegen als vooren over te neemen effecten 
 en gelden voor haar Constituante te regeeren en administreeren, renten en verdere 
 uitstaande gelden te incasseeren met alle en een igelijk te rekenen en te liquideeren, 
 de batige saldo en alle verdere penningen te ontfangen en de lastelijke te vol.. 
 ..doen, voor alle ontfangsten en overneemingen te quitteeren, belofte van vrijwaaring 
 te doen. 
 Voords oock is ’t nood in zaake daar zulks mogt worden gerequireerd in Rechten te ageeren, 
 te compareeren voor alle Hoven Richteren en Gerechten en te procedeeren tot den uitein.. 
 ..de en in executione toe, arresten te doen, die te vervolgen of weder te onslaan, 
 geconsigneerde, genamptiseerde en andere penningen te ligten en ontfangen, alle gere.. 
 quireerde cautien te stellen, en de Borgen bevrijding te belooven, domicilium te kiezen, 
 oock te mogen accordeeren, transigeeren en compromitteeren en daarvan te tekenen 
 en passeeren alle zodaanige acten het zij met of zonder willige condemnatien als 
 zal worden vereist. 
 En voords generalijk alles verder en meerder te doen, wat zij Comparante praesent 
 zijnde zelve zoude kunnen mogen of moeten doen, al was het dat tot een of 
 ander eene nog ampeler last of magt mogt worden gerequireerd, die zij Consti.. 
 tuante is houdende voor in deze te zijn geinsereert, alles met magt van substi.. 
 tutie tam ad lites quam ad negotia, en onder belofte van approbatie, ratificatie 
 en verband als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 22 Februarii 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Laar en Sonnevelt Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks regt 
 is Hendrik Walters en Willem Jan Maters voor het erf en sterfhuis van Dirk van 
 Voorst in leven gepensioneerd Lieutenant ten dienst dezer Republiek, des beloofden 
 Dirk van Voorst en Cecilia van Voorst, Kinderen en Erfgenaamen van voorschr. Dirk 
 van Voorst, gezegde Burgen te vrijen en te guarandeeren als erfhuisregt is. 
 Actum Harderwijck d. 4 Maart 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Laar en Sonnevelt Raaden, compareerden Boon van Voorst en Cecilia van Voorst 
 dewelke verklaarden te constitueeren en magtig te maaken zulx doende kragt deezes 
 Jan van Voorst, ten einde om in de veiling te brengen en te verkoopen, ’t zij uit de 
 hand ’t zij publiecq, zo als ten meesten nutte en voordeel van Constituanten zal  
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 strekken, alzulke onroerende goederen welke al nog onverdeelt zijn en toebehooren aan 
 Constituanten in qualiteit als Kinderen en Erfgenaamen van wijlen haaren Vader Dirk 
 van Voorst, en aan  Geconstitueerde van de verkogte goederen transport te doen, 
 penningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren en voords alles te doen en te verrigten 
 wat ter zaake voorschr. ten meeste nutte en oirbaar van Constituanten zal zijn 
 en zij zelfs tegenwoordig zijnden zouden kunnen mogen of moeten doen, alles 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
 Actum Harderwijck d. 4 Maart 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerden Vrouwe Aleijda Johanna 
 Douairière van Westervelt gebooren Westervelt en de Jonkvrouwen Mechteld 
 en Frederica Hendrika van Westervelt tot Essenburg, te samen geassisteert met 
 Jan Gelderman, dewelke bekennen in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te  
 transporteeren aan en ten behoeve van Antonij Vonk en Wesselina Rode.. 
 ..spijker Ehel., een huis aan de Vischmarkt, naast een huis van de Jonkvrou.. 
 ..wen van Westervelt ter eenre, en dat van de Erfgenamen Bastiaans ter 
 andere zijde, doende in ordinaris jaarlijxe verponding volgens Quohier f -13-6 
 voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende zulks voor een 
 somma van Vijf en Negentig Guldens vrijgelt, daarvan de Comparanten 
 bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn ; belovende voorseide perceel 
 te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 over de jaaren 1792, straat en haardstedegeld Maij 1794 daarvan aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum Harderwijck d. 27 Maij 1796. Tweede jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
                                              Rec: et Registr. 9 Maart 1797. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Hendrik Gerritzen en Gerrit 
 Hendriksen als Voogden van de onmondige Kinderen van Hannes Jansen, Jan Hel.. 
 ..migsen en Willem Arendsen, als Voogden van de onmondige Kinderen van Cornelis 
 Arendsen, beijden ingevolge approbatie van de provisioneele Heeren Overweesmeesteren 
 dezer Stad d.d. 16 Junij 1795, bij ons gezien en geleezen, Jan Gelderman als Vol.. 
 ..magtiger van Cornelis Helmigsen en Aertje Foppen Ehel. en Jan Helmigsen en 
 Willempje Driesen Ehel. ingevolge acte van volmagt d.d. 22 April 1795 mede bij 
 ons gezien en geleezen, Gerrit Hendriksen, Jan Hendriksen, Beert Hendriksen, 
 Willem Willemsen en Jannetje Hendriks Ehel., Peter Stevensen en Jacobje Hendriks 
 Ehel., Hennesje Hendriksen, Arent Cornelissen en Jannetje Cornelissen, te samen Erfge.. 
 ..naamen van Petertje Cornelissen in leven Wed. van Teunis Aartzen Foppen, de.. 
 ..welke verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop publiecq op den 20 Junij 
 1795 te hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Hendrik Jansen Erlenhof en 
 Elisabeth Bluemink Ehel. en haare Erven, ongeveer drie math hooijland gelee.. 
 ..gen op de Krommehen gaande wandelen met de drie math van Roelof Arendsen 
 doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier f 1-8-8 voorts met zijn Regten 
 en geregtigheden, en zulks voor een som van tweehondert en vijftig Gulden vrijgelt, 
 daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt 
 te zijn ; beloovende ’t voorseijde perceel te zullen wagten en wharen kommervrij 
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 en alle voorpligt de verponding over 1794 incluis, daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 19 Januarij 1796. Tweede jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
                                                   Rec. et Reg. 11 Maart 1797. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerde Thijmen Thijmensen, voor 
 hem en zijn mede Broers en Zusters, Thijmen Eijbersen mede voor hem en zijn mede Broers, 
 Gerrit Cornelissen, Cornelis Bonestroo, Eijbert Brandzen en Beertje Roest Ehel., voor  
 haar en mede voor haar absente Zuster Hendrikje Brandsen, en Jannetje Jans Wed. 
 Jan Roelofsen, geassisteert met Eijbert Brandsen, te saamen Erfgenaamen van wijlen 
 Aart Lubbertzen en Matje Thijmensen Visch, in leven Ehel., dewelke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 16 Januarii 1796 te hebben verkogt 
 en overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren, aan 
 en ten erfelijken behoeve van Bart Hartgersen en Hendrikje Aalts Ehel. en haare 
 Erven, een half mud saaijland geleegen in Hierden, naast het huis van voorñ. Aart 
 Lubbertzen ter eenre en ’t land van Jan Petersen ter andere zijde, doende in ord. 
 jaarlijxe verponding volgens Quohier f :-7-14, voorts met zijn lusten en lasten, 
 regt en geregtigheden, ende zulx voor een somma van Tweehondert en Veertig 
 Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij dezen bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, beloovende ’t voorñ. perceel te zullen wagten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1794 daarvan afte.. 
 ..doen, als erfkoops regt, is onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 30 Januarii 1797. Derde jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
                                                      Rec. et Reg. 11 Maart 1797. 
 
 
 Voor van Raalten en Mulder Raaden, compareerden Thijmen Thijmensen voor 
 hem en zijn mede Broers en Zusters, Thijmen Eijbertsen mede voor hem en zijn mede  
 Broers, Gerrit Cornelissen, Cornelis Boonestroo, Eijbert Brandsen en Beeltje Roest 
 Ehel., voor haar en mede voor haar absente Zuster Hendrikje Brandsen en Jannet.. 
 ..je Jans, Wed. Jan Roelofsen, geassisteert met Eijbert Brandsen, te saamen Erfge.. 
 ..naamen van wijlen Aart Lubbertsen en Metje Thijmensen Visch, in leeven Ehel., 
 dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publieq op den 16 Januarii 1796 
 te hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Hendrik Gerritsen en zijne Erven 
 ongeveer een mudde Zaaijland geleegen op den Hoogen Hierder enk, naast het 
 land van Mevrouw de Wed. van de Graaf ter eenre en het land van de Heer 
 Heijdendaal ter andere zijde, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens 
 Quohier f :-9-4, voorts met deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden 
 ende zulks voor een somma van tweehondert Gulden vrijgelt, daarvan de 
 Comparanten en transportanten bij dezen bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn. Beloovende ’t voorñ. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1794 daarvan aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 30 Januarii 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
                                                           Rec. et Reg. 11 Maart. 
 
 
 Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Leonard Arnolt en A.C. La 
 Verge Ehel., dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan 
 en ten erfelijken behoeve van Jannetje Boon Wed. A Bosch en haare Erven, 
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 een huis staande in de Vullerstraat naast ’t huis van … Elbersen ter eenre en de 
 Wed. van Gerrit Claasen ter andere zijde, doende in ordin . jaarlijxe verp. … 
 voords met deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende zulx voor een som van 
 Driehondert en vrijgtig Guldens vrijgelt, daarvan de Comparanten en transportanten 
 bij dezen bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende ’t voorñ. huis te zullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over den jaare 
 1792 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als 
 na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 2 Maart 1797. Derde jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
 
 

Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en van Dalen Raaden, compareerden Willem Zevenbergen en 
van bezwaar over de Stad Pieternella Gerrits Ehel., dewelke bekenden uit hoofde van ter leen ontfangene 
Rub. Hoogstraat Fol.177 penningen wel en deugdig schuldig te weezen aan en ten erfelijken behoeve 
 van Mr. R.G. Wijnstok en Juff. S.B. Wijnstok een somma van Vierhondert 
 Guldens, beloovende dezelve te verrenten met vier ten honderd en daarmede 
 jaarlijx te continueeren tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen, mogen en moeten geschieden, mids een vierde deel jaars voor den verschijn.. 
 ..dag worde opgezegt aan een van beide zijden, zullende de verschijndag 
 zijn jaarlijx op den 25 Januarii, voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk 
 aantewendene kosten de Comparanten verklaarden te verbinden hunne persoonen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand daarvoor stellende hunl. huis 
 en erve in de Groote poortstraat, naast het huis van Gerrit Buijtenhuis, om  
 daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van 
 alle exceptien, in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 7 Maasrt 1797. Derde jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en van Daalen Raaden, compareerden Joost Herman van Erckelens 
van bezwaar over ’t Schependom en Everarda Geertrui ab Hoogland Ehel., de Vrouw zoveel noodig als dienstig 
Rub. Hoven voor de Smeepoort geadsisteert met haaren voorñ. Eheman, welken te saamen voor haar en haare 
fol. 76 Erven bekennen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de Jonkvrouwen M. 
 en F.H. van Westervelt tot Essenburg, een somma van Vierduijzend Caroli 
 Guldens, procedeerende wegens van tijd tot tijd ter leen verschoote en betaalde 
 penningen, voor welke somma samt alle onverhoopte kosten, de Comparanten 
 met haaren vrijen wille, na volkoome informatie van verwillekeurings regten,verbinden 
 en bij parate executie en aankeering verwillekeurt hebben, doende zulx kragt 
 dezes, alle haare gereede goederen bestaande in goud, zilver, linnen, wollen, 
 huisraad en al het geen wat eenigsins onder het gereede kan gerekent wor.. 
 ..den,  voorts  alle actien en crediten in deze Stad of elders uitstaande, geene 
 van dien uitgezondert, en stellende bovendien nog tot een verdere waarschap 
 haar geregte een derde part in een hof, geleegen buiten de Smeepoort, naast 
 den hof van Mevrouw Cramer ter eenre, en den hof van Andries Apeldorn ter 
 andere zijde, om daaraan de voornoemde somma paratelijk buiten form van 
 proces te kunnen verhaalen met de kosten die daatoe aangewend mogten 
 worden, alles ten bedwang als na Rechten dezer Stede, met renunciatie 
 van alle exceptien, in specie de exceptie van ongetelden gelde. 
    Actum Harderwijck den 30 Maart 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
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Geregistreerd ten Prothocol. Voor Wiesell en van Daalen Raaden compareerden Willem Aartsen Roest en Hermina 
van bezwaar over ’t Schepen.. Arends Ehel., de Vrouw met gemelden haaren Eheman geadsisteert als Rechtens, en 
..dom Rub. Hoven voor de verklaarden wegens opgenoome en bij haarl. ter leen ontfangene penningen opregt 
Groote poort fol. 13 verso en deugdelijk schuldig te zijn aan Vrouwe Antoinetta Schrassert Douairière Marklof 
 of haare Erven, eene capitale summa van eenhondert Guldens, beloovende Comparan.. 
 ..ten, daarvan heden over een jaar te betaalen eene interesse van vier ten hondert, en 
 daarin jaarlijx te continueeren tot de finaale aflossing des gez. capitaals toe, welke 
 restitutie alle jaar zal kunnen, mogen of moeten geschieden, mits de opzage van 
 een van beide zijden een half jaar voor de verschijndag gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente, en onverhooptelijk aantewendene kosten, 
 de Comparanten verklaarden te verbinden in ’t generaal haare persoonen en goederen, 
 en daarenboven tot een speciaal onderpand te stellen haar hof buiten deze Stad 
 bij de Luttekepoort aan de bleek kennelijk geleegen, en door de Comparanten 
 zelve gebruikt wordende, ten einde de Renteheffersche daaraan ten allen tijde 
 allen hinder en schade zal kunnen verhaalen, onder renunciatie van alle excep.. 
 ..tien, den inhoud dezes eenigsins contratieerende, inspecie die van onaangetelden 
 gelde, onder verband en submissie als rechtens. 
    Actum d. 15 Maart 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Volten Raaden, compareerden Mr. S.G. Wijnstok en Sara Bal.. 
 ..thina Wijnstok, dewelke verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en te transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van Andries van der Veen en Aaltje ten Broek Ehel.,een 
 huis, staande in de Vijhestraat, naast het Keijzershof met allle deszelfs lusten 
 en lasten, regt en geregtigheeden, doende hetzelve in ordinaris jaarlijxe verponding 
 behalven de stads stuivers f 3-3-12 en straatgeld f …  ende zulks 
 om eene somma van Zevenhondert en vijftig Guldens vrijgeld, waarvan 
 de Comparanten bekenden voldaan te weezen, zullende hetzelve kunnen 
 anvaart worden met primo Maij dezes jaars, tot welke tijd de huurpen.. 
 ningen door Verkooperen zullen genooten worden, beloovende gemelde 
 huis te wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over 1795, straatgeld tot Ultº April 1797 en haardstedegeld tot Ultº Junij 
 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submis.. 
 ..sie als na Rechten.  
    Actum d. 17 Maart 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Esser en Volten Raaden compareerde de Burger F.C.H. de Wolff, gepen.. 
 ..sioneert Lieutenant Collonel bij de Bataafsche Republiecq, welke verklaarde 
 in de beste en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en machtig te 
 maaken den Burger Frans Augustus van Vlierden, Lid van ‘t Committé 
 tot de zaaken van de Westindische Colonien, om namens hem en in zijnen 
 naame te ontfangen zijn pensioenen, zo agterstallige als toekomende, hier 
 voor quitantien te geeven, en voor hem en in zijnen naam zodaane verzoeken 
 te tekenen, als hij praesent zijnde zoude kunnen of mogen doen. alles onder 
 belofte van indemnisatie en atihabitie. 
    Actum d. 20 Maart 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Esser en Volten Raaden, loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Jacobus Poelman en Christiaan Doodenhuis voor ’t erf en sterfhuis 
 van Hendrikje Bunschoter in leven Weduwe van P.B. Duvergé voor 
 zo verre de erfportie van Evert en Marija Duvergé aangaat. Des beloofden 
 Evert Duvergé en Maria Duvergé deeze haar Borgen te vrijen en schadeloos 
 te houden.  Actum Harderwijck d. 25 Maart 1797. 3e j.d.B.V. 
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Geregistreerd ten protho.. Voor Esser en Volten Raaden, compareerden Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuur.. 
colle van bezwaar over ’t Sche.. ..man Ehel. dewelke bekenden opregt en deugdelijk schuldig te weezen aan en 
..pendom Rub. Landerijen tus.. ten erfelijken behoeve van den Professor N. Forsten en Vrouwe A. Nijhoff Ehel. 
sen de laage Sijpelt en Weij.. eene somma van Eenduijzend Caroli Guldens ad 20 st. het stuk, beloovende dezelve 
steeg in Westen fol 326 jaarlijx te verrenten met vijf ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale 
 aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen en moeten geschie.. 
 ..den, mids de opzage geschiede een vierendeel jaars voor den verschijndag, voor 
 welk Capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparanten 
 verklaarden te verbinden hunne persoonen en goederen en tot een speciaal 
 onderpand hiervoor stellende hunl. Olijmoolen op de Stads Wijde, om daaraan 
 allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle 
 exceptien in specie die van ongetelden gelde. 
   Actum d. 24 Maart 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Hol Raaden, compareerden Bertus Volten en Tetje de Vries 
 Ehel., dewelke verklaarden op den 19 November des jaars 1796 ( om met 1 Mai 
 1797 te aanvaarden ) in een vasten en stedigen erfkoop in ’t openbaar te hebben 
 verkogt en kragt dezes te cedeeren , transporteeren en in vollen en volkomen 
 eijgendom overtegeeven, aan en ten behoeve van Dirk Knaap en Willemijntje 
 Breukers Ehel. ende haare Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen 
 deze Stad op den hoek van de klijne Marktstraat aan de Vischmarkt met 
 de daar annex zijnde broodbakkerij, bij Verkooperen zelve bewoond en gebruikt 
 wordende, doende dit perceel in jaarlijxe ords. verponding zonder de stads 
 stuivers f 4-15-10, en een straatgeld jaarsch f 2-:-, voords met alle deszelfs 
 verdere lusten en lasten, regten en geregtigheden, die er op zijn moogen 
 geenen van dien uitgezondert, ende zulks voor een somma van Zevenhonderd 
 en Zestig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten bekenden voldaan en 
 betaalt te zijn, beloovende overzulks voors. huis en erve te zullen wag.. 
 ..ten en whaaren kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen, hetzelve 
 te zuiveren van de verponding over den jaare 1795, straatgeld tot 
 1e Maij 1797 incluis, en verdere, zo als erfkoops regt is,onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 28 Maart 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Hol Raaden, loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is, Jan Teunissen en Arend Carssen voor het erf en sterfhuis van 
 Jannetje Aertsen, des beloofden Rikert Petersen, Aart Petersen, Jan 
  Petersen, Geertje Petersen, Aaltje Petersen en Aertje Petersen, alle 
 Kinderen en Erfgenaamen van Jannetje Aertsen voorñ. gezegde Borgen te 
 wharen en te guarandeeren als erfhuis regt is. 
    Actum Harderwijck d. 29 Maart 1797.  Derde jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Esser en van Raalten Raaden, compareerde Johanna Jacoba Bakelaar 
 Wed. Dº. D.N. van Nes, dewelke verklaarde te constitueeren en magtig te maa.. 
 ..ken zulx doende kragt dezes den Burger P.J. van Nes, Coopman te 
 Amsterdam, om namens Comparante zig te vervoegen bij den Boekverkooper 
 J. van Woensel te Amsterdam en van denzelven aftevorderen zodaanige pennin.. 
 ..gen, als van de verkoop van haar overleedene Ehemans boeken geprovenieert 
 en onder hem al nog berustende zijn, tot voldoening en verandwoording daar 
 van in ’t minnelijke te handelen, en bij verweigering in Rechten daartoe te 
 ageeren, en alle zulke middelen te entameeren, als na stijle gebruikelijk 
 zijn, sententie te aanhooren, en verder alles te verrigten wat in deze 
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 des Geconstitueerdens raad gedraagen zal, alles met belofte van ratihabitie en 
 magt van substitutie, des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 eene behoorlijke verandwoording. 
    Actum d. 8 April 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Sonnevelt Raaden, loofden en wierden Borgen als voorvanks 
 regt is Aart Brouwer en Bart Jansen voor ’t erf en sterfhuis van Reintje 
 Jans in leeven Huisvrouw van Lubbert Hendriksen, des beloofde Lubbert Hendrik.. 
 ..sen voorñ. Borgen te vrijen en schadeloos te houden. 
    Actum Harderwijck d. 8 April 1797. Derde jaar de Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Laar en Sonnevelt Raaden, compareerden J.F. de Rooij en C.A. Wakker 
 Ehel. en Susanna Benjamina Wakker, geadsisteert met J.F. de Rooij voorñ., 
 dewelke verklaarden samt en een ider in ’t bijzonder publieq op de 31 Dec. 
 1796 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulx kragt 
 dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken 
 behoeve van Jan Arends en Jan Bleumink een welgeleegen hof met zijn vrugt.. 
 ..boomen daarin, geleegen buiten de Smeepoort aan ’t Jufferenpad, naast den hof 
 van Dº. Hoefhamer ter eenre, en den hof van Jan Loogen ter andere zijde, doende 
 in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier f :-7-4, voords met dezelfs lusten 
 en lasten, regt en geregtigheeden en zulks voor een somma van Driehonderd Gld. 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan 
 en betaald te zijn, beloovende ten dien einde het voorñ. perceel te zullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding over den 
 jaare 1795 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 14 Maart 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
                                               Rec. en Registr. 12 April. 
 
 
 Voor Sonnevelt en van Raalten Raaden, compareerde de Burger Dirk Everhard 
 de Rooij woonende binnen onze Stad, welke verklaarde verkogt te hebben, en 
 overzulks wel en wettig te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom 
 op te draagen en overtegeeven bij deze aan en ten behoeve van de Regenten van 
 het gasthuis te Noordwijk Binnen, en zulks ten behoeve van hetzelve Gasthuis. 
 Een obligatie ten lasten van het gemeene land van Holland en Westfriesland 
 ten comtoire Leijden, groot in capitaal Tweeduijzend Guldens, staande op de 
 letters N.N. van dato 7 Febr. 1707 ten comtoire geboekt N. 10 fol. 219 Nº.ge.. 
 ..aggreert 12 Septb. 1707 ter financie Nº. 7075 Reg. fol. 696. 
 Welke obligatie den Comparant is aangekoomen uit de nalaatenschap van wijlen 
 Jacob Viellerd. 
 En dat met alle het regt, toe en aanseggen van dien,’t geen hem Comparant 
 daarop in eenigerhande manieren heeft gecompeteert, beloovende de voorn. obl. 
 tegen alle en een ider te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband 
 als na Rechten. 
 Eindelijk bekende hij Comparant ter zaake dezer verkoop geheel en al voldaan 
 te zijn, den eersten penning met den laasten. 
    Actum Harderwijck d. 12 April 1797.  Derde jaar der Bataafsche  
 vrijheid.  
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Volten en Sonnevelt Raaden, compareerde Jannetje Boon Wed. A. Bosch 
van bezwaar over de dewelke bekende wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten erfelijken behoeve 
Stad Rub. Wulleweverstraat aan Hermina van Laar een somma van Driehonderd Guldens, spruitende uit 
fol. 235verso. ter leen ontfangene penningen, beloovende dezelve te verrenten met vier ten 
 honderd jaarlijx, en jaarlijx van het capitaal aftelossen dertig Guldens, zullende 
 van het resteerende aan wederzijden de opzaage vrijstaan, drie maanden voor 
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 den verschijndag, voor welk capitaal, aflossing, renthe en opverhooptelijk aantewen.. 
 ..dene kosten zij Comparante verklaarde te verbinen haar persoon en goederen, en 
 
 tot een speciaal onderpand haar huis in de Vullestraat naast het huis van… 
 Elbertzen zo en als hetzelve van L. Arnold en Vrouw is aangekogt, om daaraan 
 allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle 
 exceptien in specie die van onaangetelden gelde. 
   Actum d. 13 April 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Hol en van Raalten Raaden, compareerden Loge Priester en Maria van 
van bezwaar over ’t Sche.. den Berg Ehel., dewelke bekenden opregt en deugdig schuldig te zijn aan en ten erfelijken 
..pendom Rub. Landerijen behoeve van Hendrik van Essen en Johanna Lindemans Ehel. een somma van 
tussen de Broek en Zand.. een honderd Guldens, spruitende uit ter leen ontfangene penningen, beloovende 
..steegen Fol. 152verso dezelve jaarlijx te verrenten met vier ten honderd en daarmede te continueeren 
 tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mids de opzage aan een van beide de zijden 
 gedaan worde drie maanden voor den verschijndag, voor welk capitaal, 
 renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparanten verklaar.. 
 den te verbinden hun persoon en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 hun camp land in de Zandsteeg, naast het land van de Erven Pennink 
 om daaran allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renun.. 
 ..ciatie van alle exceptien, in specie die van onaangetelden gelde. 
   Actum d. 20 April 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocole Voor Hol en van Raalten Raaden, compareerden Dirk Knaap en Willemijna 
van bezwaar over de Stad Breukers Ehel. welke bekenden voor haar en haar Erven wegens opgenoome 
Rub. Hoogstraat fol. 186 en ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Andrea 
ferso Schaart en haare Erven een somma van Vierhondert Caroli Guldens ad 
 20 stuivers het stuk, waarvan de Comparante jaarlijx, en alle jaaren 
 op de verschijnsdagen, waarvan heden over een jaar de eerste zal zijn, belo.. 
 ven te zullen betalen een interesse van vier Guldens van ider hondert 
 en daarmede continueeren tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren 
 op de verschijnsdagen zal kunnen mogen en moeten geschieden, mids een 
 half jaar voor den verschijnsdag aan een van beide kanten behoorlijke opzaage 
 moet worden gedaan. Tot securitiet van ’t voorenst. capitaal, renthe 
 en kosten verbinden de Comparanten haare persoonen en goederen en stellende 
 bovendien tot een verdere whaarschap haarlieder aangekogte huis met 
 de bakkerij daar annex, staande binnen deze Stad in de klijne Marktstraat 
 op den hoek van de Vischmarkt, om daaraan alle hinder en schade te 
 kunnen verhaalen, en dat onder submissie van alle Gerigten, in specie het Stad.. 
 gerigt van Harderwijck, met renunciatie van alle exceptien, in specie die 
 exceptie van ongetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 23 Maart 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
                                                     Rec. et Registr. 25 April. 
 
 
 Voor Volten en Wiesell Raaden, compareerde Dr. Arend Anthonis Raukens 
 Momboir der Landschap, als bij resolutie van ’t Provinciaal Collegie van Politie, 
 Finantie en Algemeen Welzijn in Gelderland d.d. 24 Februarii dezes, ten navolgen.. 
 ..den einde speciaal geauthoriseert en versogt, nadien de provintie was voldaan van 
 het slot der conclusive rekening als de Erfgenaamen van den geweesen Hr. Land 
 Rentmeester van Veluwe J.H. Apeldorn waaren verschult geweest, dat overzulks 
 ten prothocolle van bezwaar mogten worden geroyeert, niet alleen alle zodaane 
 verbanden, als tot securieteit van hetzelve door gemelde Erfgenaamen, maar oock 
 de dusdaanigen, welke door gezegde J.H. Apeldorn als mede ten behoeve zijnen 
 overleedene Broeder J. Apendorn ten eijnde voorsch. zijn gestelt, gepasseert 
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 en geregistreert. 
    In waarheids oirkonde is deze getekent den 25 April 1797. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Volten en Hol Raaden, compareerde Abraham van Heumen, welke bekende 
van bezwaar over de Stad wegens opgenoomene en ter leen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
Rub. voor den Broederen zijn aan Wijmtje van Heumen en haare Erven, de somma van een duijzend Guldens, 
Fiol.350 ad 20 stuivers het stuk, daarvoor beloovende jaarlijx op den verschijndag, welke heden 
 over een jaar de eerste zal zijn, te zullen betaalen vier Guldens van ider honderd 
 en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe, die alle jaaren op gemelde 
 verschijndag zal kunnen geschieden, mids een half jaar bevoorens van de eene  
 of andere zijde opgezegt of opgeeischt zijnde. 
 Tot naarkooming van ’t gunt voorschreeven is, verklaart d Comparant te ver.. 
 ..binden zijn persoon en goederen, gereede en ongereede, geene van dien uitgezondert, 
 stellende tot een speciaal onderpand zijne twee huizen staande en geleegen 
 binnen deze Stad op den Broederen, naast het choor ter eenre, en de schuur 
 van Betje Timmers ter andere zijde, ten einde om bij onverhoopte wanbetaaling 
 daaraan alle hinder en schade te kunnen verhaalen, alles onder verband 
 en submissie als na Rechten, met renunciatie van alle exceptien en middelen 
 rechtens, dezen enigsints contrarieerende, in specie die van ongetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 28 April 1797.  Derde jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Sonnevelt en van Raalten Raaden, compareerden Jannetje en Cornelia van Zoeren 
 dewelke verklaarden op den 26 November des jaars 1796 (om met pr.Maij 1797 te aanvaarden) 
 in een vasten en stedigen erfkoop in ’t openbaar te hebben verkogt en kragt deezes te 
 cedeeren, transporteeren en in vollen en volkomen eijgendom overtegeeven aan en ten 
 behoeve van Dr. Johannes Bernardus Heijdendaal en Jacoba van Aalts Ehel. en haare 
 Erven, een huis en erve staande en geleegen binnen deze Stad op de Smeepoorterbrink, 
 tussen het huis van J. van Asseldt en schuur van W. Sonnevelt, zo als hetzelve bij 
 Aartje van Zoeren bewoond en gebruikt is, en mede vor 1/3 portie heeft toebehoort, 
 dit perceel last in ordinaris jaarlijxe verponding (zonder stads stuivers) f 1-5-8, 
 straatgeld, haardstede, waak en pompgeld, ende voords met alle deszelfs lusten, lasten 
 regten en geregtigheeden die er op zijn mogten, geene van dien uitgezondert, en zulks 
 voor een somma van Tweehonderd vijf en dertig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, beloovende overzulks voors. huis en erve te zullen wagten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen, ’t zelve te zuiveren van de 
 verponding over den jaare ords. 1795 incluis, zullende ’t straatgeld met 1e Maij en het 
 haardstedegeld met 1 Julij 1797 ten lasten van Koperen beginnen, en verders zoals erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 26 April 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Sonnevelt en Hol Raaden, compareerden Goosen Evers de Groot en Grietje van der Craats 
 Ehelieden, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over.. 
 zulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken 
 behoeve van J.W. van Overmeer Fischer en Vrouwe H.M. Evers Ehel. een huis staande in 
 de Smeepoortstraat, naast het huis van Kooperen, en zulks met alle deszelfs lusten en lasten, 
 regt en geregtigheeden, doende hetzelve aan ordinaris verponding met de stadsstuivers f 4-4- 
 straatgeld f 2-:-, en zulks voor een somma van Eenduizend vijf en twintig Guldens, waarvan 
 de Comparanten bij deze bekennen voldaan te weezen, beloovende het voorñ. huis te zullen 
 whagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over den jaare ords. 
 1796 straatgeld tot Ultº. April 1797 en haardstedegeld tot Ultº. Junij 1797 daarvan aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 30 April 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
  
  
   
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
ORAH-156  1797 fol.258vso 



517 
 

 
 

Geregistreerd ten prothocolle van Voor Hol en van Raalten Raaden, compareerden Beertje Brands, Wed. Peter Hendrikse 
bezwaar over ’t Schependom voords Beertje Peters, Hendrik Peters, Brand Peters en Petertje Peters, dewelke verklaarden 
Rub. Landerijen in Hierden tot uit hoofde van opgenomene penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten erfelijken 
aan ’t erve van R. Apeldoorn behoeve van Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schut Ehel. een somma van Vierhon.. 
Decimer Fol. 368verso ..derd Guldens beloovende dezelve te verrenten met vier ten honderd, en daarmede te continue.. 
 ..ren tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle(jaaren) zal kunnen mogen en moeten 
 geschieden, mids de opzage aan een van beide zijden geschiede drie maanden voor den 
 verschijndag, voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten, de  
 Comparanten verklaarden te verbinden hunne persoonen en goederen, en tot een speciaal 
 onderpand een camp en huis in Hierden geleegen, aan het pad tegen den eersten 
 brink aan den hof van de Erven van Westervelt, om daaraan allen hinder en 
 schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie 
 die van onaangetelden gelde. 
   Actum d. 1 Maij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerde Geertje Zegers Wed. en Boedelhoudersche 
over de Stad Rub. Kleine Oos.. van Hendrik Carssen, dewelke bekende uit hoofde van ten behoeve des gemeenen 
..terwijk Fol. 337verso boedels opgenoomene penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten erfelijken 
 behoeve van Jan Schavier en deszelfs Huisvrouw een somma van Eenhonderd Guldens, 
 beloovende dezelve te verrenten met vijf ten honderd, en daarmede te continueeren 
 tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen en moeten geschieden 
 mids de opzage aan een van beide zijden drie maanden voor den verschijndag 
 geschiede, voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten, 
 de Comparante verklaarde te verbinden, zo voor zig als in qualiteit voorschr., 
 haar persoon en goederen en tot een speciaal onderpand daarvoor stellende 
 haar geregte 1/4 part in een huis in de Oosterwijk naast het huis van Cars Carssen, 
 om daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van 
 alle exceptien, in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum den 2e Maij 1797. Derde jaar der Bataafse vrijheid. 
 
 
 Voor Sonnevelt en de Rooij Raaden, compareerden Jan Helmigsen en Willempje 
 Driesen Ehel., welke verklaarden voor haar en hare Erven publieq op den 18 
 Maart 1797 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en oversulks 
 kragt deezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Willem Hendriksen 
 en Mechtelt Bartels Ehel. twee mathen hooiland, geleegen in ’t Scheependom 
 van Harderwijck op de Lange Elle, naast het land van Mevr. de Wed. van de 
 Graaff, doende jaarlijx in ordinaris verponding volgens Quohier f 2-13-12, 
 voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, en zulks  voor een somma 
 van Vierhonderd en vijftig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en trans.. 
 ..portanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, en beloovende voors. 
 perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over 1795 incluis daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 6 Maij 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Sonnevelt en de Rooij Raaden, compareerden Jan Helmigsen en Willempje 
 Driesen Ehel., dewelke verklaarden voor haar en haare Erven publieq op den 18 Maart 
 1797 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve van Aartje 
 Stevens Wed. Elbert Aaltzen en haar Erven een math hooijland geleegen in ’t Sche.. 
 ..pendom van Harderwijck op de Oostermehen aan of bij de Beekhuizer camp, doende 
 jaarlijx in ordinaris verponding volgens Quohier f 1-:-:, voorts met zijn lusten en 
 lasten, recht en gerechtigheid, ende zulks voor een somma van Driehonderd en 
 thien Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij dezen bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn en beloven voorñ. perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt de verp. over 1795 incluis daarvan aftedoen als 



518 
 

ORAH-156  1797 fol.259 
 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijk d. 6 Maij 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en van Voorst Raaden, compareerden Jan Claver en Johanna Craaijenhorst 
 Ehel., welke verklaarden te hebben verkogt, en uit dien hoofde te cedeeren, trans.. 
 ..porteeren en in vollen eigendom overtegeeven aan den Heer J.C.F. de Vries en Vrouwe 
 M. van Westervelt Ehel. een schuur, staande in den grooten Oosterwijk tussen de huizen 
 van Christiaan Doorhof en Rikert Petersen, schietende van agteren tegen den hof 
 van Koperen aan, doende in ordinaris verponding f 2-2-8 en straatgeld 10 stuivers 
 en zulks voor een somma van Zevenhonderd Guld. waarvan Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn en daarom geen regt of eijgendom daaraan meer te behouden, beloo.. 
 vende dit perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 tot over het jaar 1796 incluis en het straatgeld tot Maij 1797 daarvan aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 8 Maij 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerde Gijsbert van Aken, dewelke bekende 
 wel en deugdig schuldig te weezen aan Andries van der Veen en Huisvrouw eene 
 somme van Tweeduizend en Tweehonderd Guldens uit hoofde van een gekogt 
 vheerschip, en vier nieuwe planken, van welke somme Eenduizend en tweehon.. 
 ..derd Guldens door Comparant niet eer zal behoeven te worden betaald dan na 
 doode van L. Bunskerken waarvan de Comparant de hoop van successie heeft, terwijl 
 de andere Eenduizend Guldens zullen gevestigt worden in gemelde vheerschip 
 gelijk geschied bij deze, met belofte dezelve te zullen verrenten met vier ten hon.. 
 ..derd, van welke eenduizend Guldens jaarlijx een honderd Guldens zal worden 
 afbetaalt, met overgifte aan Andries van der Veen en Erven om bij wanbetaaling 
 het schip weder te kunnen naasten voor welk een en ander Comparant 
 verbind zijn persoon en goederen, in specie gemelde schip, om daaraan allen 
 hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum 9 Maij 1797. Derde jaar der Batafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Volten en Wiesell Raaden, compareerde Dirk Snel Weduwnaar en Boedehou.. 
van bezwaar over de Stad ..der van wijlen Adriana van Thuijn, en bekende uit hoofde van ter aflossing van 
Rub. Schoemmakerstraat zeker capitaal, ten behoeve des gemeenen boedels genegotieert, ontfangene en 
fol. 256 geleende penningen wel en wettig schuldig te weezen aan en ten erfelijken behoeve 
 van Mr. P.G. Wijnstok en Sara Balthina Wijnstok een som van Driehondert Guldens, 
 beloovende dezelve te verrenten met vier ten honderd, en daarmede te continueeren 
 tot de finaale aflosse toe, welke jaarlijx zal kunnen, mogen en moeten geschieden 
 mids de opzage gedaan worde drie maanden voor den verschijndag  -  voor welk 
 capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten, de Compatant zo voor zig, 
 en als Boedelhouder voorsch. verklaart te verbinden zijn persoon en goederen, en 
 tot een speciaal onderpand daarvoor stellende zijn huis in de Schoemmakerstraat, 
 op de hoek van de Groote Poortstraat, naast het huis van B. van Aken, om daaraan 
 allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, 
 in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum d. 7 Maij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Know all men by these present, that J: Gerrit Abraham Cramer, Minister of the Reformed 
 Church at Harderwijck do make constitute and appoint Sir Charles Pole Baronet, 
 Messr. Peter Pole, Charles Pole the jounger and Abraham Pole the jounger of London, 
 Merchants jointlij or seperatelij mij truwe and lawfull attorneys for me in mij 
 name and on mij behalf to contract for, accept and receive, all such shares 
 or stock in the principal stock ans fond of the united Companij of Merchants of 
 England trading to the east Indies, which might or shall hereafter be transferred to 
 me, and to receive and give receipts for all devidents now due or that hereafter 
 shall grow due and payable for anij mij East Indien stock for the time being. 
 Ratifying ans confirming all that mij said Attorneys or either of them shall do 
 thereing bij virtue hereof. 
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 In wittnes whereof I have hereunto sett my hand and seal, at Harderwijck afo.. 
 ..resaid the 18 day of April Aº. Di. One thousand seven hundred and ninetij 
 seven. Signed ans sealed in the presence of us, was getekent Jan Schim.. 
 ..melpenninck. Johannes Wilhelmus Tilanus.  Laager stond naast een cachet in 
 rod lak uitgedrukt Gerrit Abraham Cramer. als mede naast een dito cachet 
 Isaac Johannes Elsevier Secretarij. 
 
 
 Know all men by these presents that I, Gerrit Abraham Cramer Minister of the 
 Reformes Church at Harderwijck, do make constitute and appoint Sir. Charles 
 Pole Baronet, Messr. Peter Pole, Charles Pole the jounger and Abraham Pole 
 the jounger of London, Marchants jointlij or seperatelij mij true and lawfull 
 Attorneijs  -  for me in mij name and on mij behalf, tot contract for accept and 
 receive all such shares or stocks in the capital and principal stock of the Go.. 
 ..vernor and Companij of the Bank of England, which might or shall hereafter 
 be transferred to me, and to receive and give receipts for all dividents now 
 due or that hereafter schall grow due or that hereafter shal grow due and 
 payable for anij mij bankstock for the time being. Ratifying and con.. 
 ..firming all that my said Attorneys or either of them shall do herein bij 
 virtue hereof. 
 In witness whereof I have hereunto sett mij hand and seal, at Harderwijck 
 aforesaid the 18 daij of April Aº. Di. One thousand Seven Hundred and Ninetij 
 Seven.   Signed and sealed in the presence of us was getekent Jan 
 Schimmelpenninck. Johannes Wilhelmus Tilanus. Lager stond naast 
 een cachet in rood lak uitgedrukt  Gerrit Abraham Cramer.  als mede naast 
 een dito cachet  Isaac Johannes Elsevier Secretarij. 
 
 
 Voor Sonnevelt en Appeldoorn Raaden, compareerde Vrouwe H. de Man Wed. 
 wijlen Dr. J. Schot, dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maaken 
 bij deze Mr. R. Tulleken Advocaat te Elburg, om namens Comparante intevor.. 
 ..deren zodaanige penningen als Mr. J. van Erckelens woonagtig aldaar Comparante 
 verschuldigt is, gemelde gelden te ontfangen, en bij verweigering daartoe 
 in Rechten te ageeren, termijnen rechtens te respicieeren, sententie te vraagen, 
 en te aanhooren, en voords alles te doen en te verrigten wat behoort, in 
 specie om bij onverhoopte tegenweer en vraagen van borgstelling pro 
 litis expensis aan zijde van Verweerder tot cautie juratoir te concludeeren 
 en de eed in de ziele van Comparante te doen, en voords, tam agendo 
 quam defendendo, alles te verrigten wat des Geconstitueerdens goeden raad 
 gedraagen zal, en na stijle locaal zal worden vereist ; des blijft de Gecon.. 
 ..stitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording ; alles 
 onder verband en submissie als na Rechten, speciaal aan zijde der Comparante 
 van ratihabitie en indemniteit, ten opzigte van de Geconstitueerde. 
    Actum d. 25 Maij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en R.J. Appeldoorn Raaden, compareerde Maria Ludovica Baas 
 meerderjaarige Jongedochter woonagtig te Hierden onder ’t Scheependom van Harderwijck 
 geassisteert door den Burger Binke Willem Lembregts Predicant te Hierden, als 
 haar Momboir in dezen ; en verklaarde te constitueeren en magtig te maaken 
 den Burger Amos Lembregts Predicant te Doetichem en bij absentie van denzelven 
 den Burger Jacobus Rijsdijk Takens Predicant te Amsterdam om uit naam en van 
 wegen haar Constituante, zijnde de eenige nagelatene Dochter en Erfgenaame 
 ab intestato van wijlen Leendert Baas, Zoon van wijlen Aert Baas, als mede 
 Erfgenaame van wijlen Dº. Jacob Schelvisvanger in leven Predicant te Serooskerke 
 op ’t Eiland Walcheren in Zeeland, en voords te Maaslandsluis overleeden, met en 
 nevens de andere mede Erfgenaamen in den voorsch. boedel te procedeeren tot schif.. 
 ..ting, scheijding en deeling van alle zodaanige goederen en effecten geenen 
 exempl als bij gemelden Dº. Jacob Schelvisvanger door den dood zijn ontruimt 
 en nagelaaten, en volgens den inhoud van zijnl. laaste testament, aan de 
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 respective Erfgenaamen daarin benoemt zijn vervallen, haares Constituantes portie uit 
 dezelve te ontfangen, en daar voor de respective Executeuren van den voorschreevene 
 boedel naar stijle locaal quitantie te geeven, en te indemneeren, met volkoome magt 
 van substitutie daar zulks nodig is, en voorts generalijk in ’t geen voorschreeven is 
  alles meer te doen, dat zij Constituante zelve praesent zijnde zou kunnen of vermo.. 
 ..gen te doen, al waare ‘t, dat de zaak breeder magt of speciaalder last, dan in deze 
 geexprimeert is, requireerde, beloovende zij Constituante van waarde te houden, 
 ’t geen hierin door de voorsch. Geconstitueerde en deszelfs Gesubstitueerde gedaan 
 zal worden onder ’t verband als naar Rechten. 
 Daarenboven verklaarde zij Comparante noch te constitueeren en magtig te 
 maaken den Burger Amos Lambrechts Praedicant te Doetichem en bij absentie 
 van denzelven den Burger Jacobus Rijsdijk Takens Praedicant te Amsterdam 
 om uit naam en van wegen haar Constituante zodaanige obligatien en ef.. 
 ..fecten welke haar uit den voorsch. boedel zullen worden aanbedeelt, ’t zij 
 publieq of onder de hand te mogen verkoopen en veralieneeren, de kooppennin.. 
 ..gen daarvoor te ontfangen, quitantie te geeven, en behoorlijk daartoe te transpor.. 
 ..teeren, met ’t provenu dier penningen haar uitstaande schulden en zaaken te 
 vereffenen, en tot liquiditeit te brengen en ’t resteerende daarvan tot aankoop  
 van zodaanige effecten te besteeden, en verder daarover alzo te disponeeren, als 
 dezelve tot haar profijt ’t meest convenabel zal oordeelen te behooren, met 
 volkoome magt van substitutie daar zulks noodig is, en voords generalijk in 
 ’t geen voorschreeven is alles meer te doen, dat zij Constituante zelve praesent 
 zijnde zoude kunnen en vermogen te doen zonder speciaalder of breeder magt 
 daartoe noodig te hebben, beloovende zij Constituante van waarde te houden 
 ’t geen hierin door den voorsch. Geconstituerde en deszelfs Gesubstitueerde 
 gedaan zal worden, onder ’t verband als naar Rechten. 
    Actum d. 31 Maij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Willem Jan Maters en 
van bezwaar over de Stad Aaltje Gerritsen Ehel., en bekenden wel en deugdig schuldig te weezen aan en ten 
Rub. Wulleweverstraat fol. erfelijken behoeve van Mr. P.G. Wijnstok en Sara Balthina Wijnstok een som van 
230 eenhonderd vijftig Guldens, spruitende uit ter leen ontfangene penningen 
 met belofte dezelve te verrenten met vier ten honderd en daarmede te continueeren 
 tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen en moeten geschie.. 
 ..den, mids de opzage geschiede drie maanden voor den verschijndag, voor welk capitaal, 
 renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparanten verklaarden te verbinden 
 hun gereede en ongereede goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis in de 
 Luttekepoortstraat naast de schuur van H. Walters om daaraan allen hinder en 
 schade te verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die van onaan.. 
 getelden gelde. 
   Actum d. 6 Junij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Andries van der Veen, dewelke 
 verklaarde te hebben verkogt en overzulks te cedeeren en te transporteeren aan en 
 ten erfelijken behoeve van Mr. F.G. Wijnstok en Sara Balthina Wijnstok een renthe 
 ten laste de Provincie Overijssel groot in capitaal Zevenhonderd Guldens en inter.. 
 ..esse Agt en twintig Guldens jaarlijx, verschijnende 5 Junij Nº. 29 Reg. fol.116 en 
 ten zijnen naame staande, waarvoor  Verkooper bekent de kooppenningen na 
 genoegen ontfangen te hebben en daarvan voldaan te zijn en alzo van gemelde 
 losrente te zijn ontgoedet, beloovende de Koperen voor alle namaaning in 
 deze te vrijen en te guarandeeren, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum d. 5 Junij 1797. Derde jaar der Batafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten protho.. Voor Holl en van Voorst Raaden, compareerden Aalt Willemsen en Jannetje Elbers 
..colle van bezwaar over Ehel., dewelke verklaarden uit hoofde van ter leen ontfangene penningen wel en  
’t Schependom Rub. Ooster.. deugdig schuldig te zijn aan en ten erfelijken behoeve van Jacob de Meester en Geertje 
mehen en Crommehen Timmers Ehel. een som van Vierhonderd Guldens, beloovende dezelve te zullen 
Fol.123verso et Rub. 
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Land en erve van ’t Erve van verrenten met vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale 
R.Apeldoorn Dec. tot aan aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen en moeten 
’t erve van Burgemeester geschieden, mids de opzage aan een van beide zijden gedaan worde 
W.J. van Westervelt  fol. 331 drie maanden voor den verschijndag, voor welk capitaal, renthe en 
 onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparanten verklaarden te 
 verbinden hunne persoonen en goederen en tot een speciaal onderpand 
 twee math hooijland op de Oostermehen, als mede zes schepels gezaaij 
 met het houtgewasch, daar op staande wooning, en noch een half mudde 
 zaaijland in de laage Hierder enk, om daaraan allen hinder en schade 
 te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien in specie 
 die van onaangetelden gelde. 
    Actum d. 19 Junij 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerde Jacoba Johanna Bakelaar Wed. 
 Dº. N. van Nes, woonagtig alhier, en verklaarde te constitueeren en magtig te 
 maaken bij deze den Burger F. Volhaven woonagtig in ’s Hage om namens Com.. 
 ..parante, als Geinteresseerde in de Generaale Lijfrenthe compagnie, door van den 
 Heij eertijds in Amsterdam opgerigt, te compareeren op de comparitie van geinte.. 
 resseerdens in ’s Hage zullende gehouden worden, en aldaar haar belangens 
 waarteneemen en op dezelve zodaanig te helpen delibereeren en resolveeren 
 als Comparante zelfs praesent, zoude kunnen of mogen doen, met belofte 
 van volkomene approbatie en ratihabitie, onder verband en submissie als  
 Rechtens. 
    Actum d. 27 Junij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en D. Apeldoorn Raaden, loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is, Cornelis ten Bosch en Arij Bastert voor de geregte derde 
 part van het erf en sterfhuis van Hendrikje Bunschoter Wed. van Paulus 
 Benin Duvergé ; des beloofde Mr. H. van Hoeclum als volmagtiger van 
 Johan Ehrenfried Schmidt en Aaltje Duvergé Ehel. zijnde zij, Aaltje Duvergé 
 Kind en mede Erfgenaam van voorsch. Hendrikje Bunschoter, zegde 
 Burgen te vrijen en guanrandeeren als regt is. 
    Actum Harderwijck d. 29 Junij 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrihjheid. 
 
 
 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden L. Arnold en A.C.La 
 Verge Ehel. woonagtig te Purmerende, en verklaarden te constitueeren en  
 magtig te maaken, doende kragt dezes, den Burger Jan Gelderman, generalijk 
 om alle der Comparanten zaaken waarteneemen, speciaal om te verkoopen 
 hunne onroerende goederen, zo binnen deze Stad, haar jurisdictie, als binnen 
 dit Quartier geleegen, de penningen daarvoor te ontfangen en te quiteeren, 
 transport te doen, de onwillige betaalers tot voldoening in der minne aan.. 
 ..temaanen of daartoe in rechten te constringeeren, en alles meerder te 
 doen en te verrigten in deze, wat zijnes Geconstitueerdens goeden raad ge.. 
 ..draagen zal, alles met magt van substitutie, surrogatie, met belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde gehouden tot 
 behoorlijk bewijs, rekening en reliqua. 
    Actum d. 8 Julij 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raaden, compareerden A. Schilders en 
 Vrouwe M. Apeldorn Ehel. woonagtig alhier, dewelke verklaarden te constitueeren 
 en magtig te maaken, doende zulks kragt dezes, Philip Christiaan Popp, 
 Procureur voor de Raad van Rechtspleeging te Utregt, ten einde der 
 Comparanten zaaken waarteneemen tegen Hendrik Buijn cum uxore 
 ter invordering van zodaanige praetensien als Comparanten van denzelven te 
 praetendeeren hebben, daartoe in Rechten te ageeren, termijnen te respicieeren, 
 sententien te vraagen, die te aanhooren, de voordeelige ter executie te leggen, 
 en van de nadeelige na stijle locaal te appelleeren, voorts alles te doen 
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 en te verrigten wat in deze behoort, en des Geconstitueerdens goeden raad gedraagen 
 zal, caeteresque sub clausulis de jure solitis et necessariis, des blijft de geconstitueerde 
 gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
 Actum d. 11 Julij 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Transport van ’s Heeren wegen 
 
 Wij Raad der Gemeente van Harderwijck doen kond en certificeeren mids deze dat de Erfge.. 
 ..naamen van Claas Gosens en Jannetje Lourens, in leven Ehel., op d. 28 Sept. 1795 den voorsch. 
 boedel hebben gerepudieert en als eenen geabandoneerden boedel overgegeeven, dezelve 
 door Richteren in der tijd is geinventariseert en in ’t openbaar verkogt, waaronder 
 de helft in een huis op de Vullersbrink naast het huis van Rijer Vermeer, waarvan 
 de andere helfte is gehoorende aan de Wed. Gerrit Gerritsen, doende in ords. verponding 
 samt met de helft van het huis daarnaast mede den voorsch. boedel gehoorende, en 
 nog een open plaats, in een post f 4-5-  en straatgeld voor ’t geheel f 1-:-, ’t welk is ge.. 
 ..kogt bij Gerrit Nagelhout op den 6 Novemb. 1795, en wel voor een somma van Een 
 hondert zeven en zestig Guldens, welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, 
 om door ons inter jus habentes gedistribueert te worden , weshalven wij verklaaren 
 te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan gemelden Gerrit 
 Nagelhout ’t voorz. halve huis met alle zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, 
 beloovende wij denzelven van ’s Heeren, dat is van ’s Volks wegen, te zullen wagten 
 en wharen en de verponding te zullen zuiveren tot over den jaare ords. 1793, haard.. 
 ..stedegeld tot Ult. Junij 1795 en straatgeld tot primo Maij 1795, en zal de verpon.. 
 ..ding na rato der kooppennningen moeten gesteld worden. 
           T’ oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 7 Julij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Transport van ’s Heeren wegen. 
 
 Wij Raad der Gemeente Harderwijck doen kond en certificeeren mids deze, 
 dat de Erfgenamen van Claas Gosens en Jannetje Lourens in leeven Ehel. op 
 d. 28 Septemb. 1795 den voorsch. boedel hebben gerepuudieert en als eenen 
 geabandoneerden boedel overgegeeven, dezelve door Richteren in der tijd is 
 geinventariseert en in ’t openbaar verkogt, waaronder de helfte in een huis is 
 op de Vullersbrink, naast het huis van Aart Roest, waarvan de wederhelft is 
 gehoorende aan de Wed. Gerrit Schuurman, doende in ords. verponding samt met 
 de helft van ’t huis daarnaast, mede den voorsch. boedel gehoorende f 4-5- en 
 straatgeld voor ’t geheel f :-10-, ’t welk is gekogt bij voorsch. Woutertje 
 Lourens Wed. Gerrit Schuurman en wel voor een somma van twee en zeventig 
 Guldens, welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, om door ons inter 
 jus habentes gedistribueert te worden, weshalve wij verklaaren te cedeeren, 
 transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan gemelde Woutertje 
 Lourens Wed. Gerrit Schuurman, ’t voorz. halve huis met alle zijne lusten en 
 lasten, regt  en geregtigheeden, beloovende wij dezelve van ’s Heeren, dat is 
 van ’s Volks weegen, te zullen wagten en wharen en de verponding te zullen 
 zuiveren tot over den jaare 1793, haardstedegeld tot Ultº. Junij 1795 en 
 straatgeld tot primo Maij 1795 en zal de verponding na rato der kooppenningen 
 worden gestelt. 
 T’oirkonde etc. 
   Actum Harderwijck d. 7 Julij 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Transport van ’s Heeren wegen. 
  
 Wij Raad der Gemeente Harderwijck doen kond en certificeeren mids deze 
 dat de Erfgenaamen van Claas Gosens en Jannetje Lourens Ehel. op d. 28 Sept. 1795 
 den voorsch. boedel hebben gerepudieert en als eenen geabandoneerden boedel over.. 
 ..gegeeven, dezelve door Richteren in der tijd is geinventariseert en in ’t openbaar 
 verkogt, waaronder de helft in eenen open plaats, waarvan de wederhelft 
 toebehoort aan de Wed. Gerrit Schuurman, doende in ords. verponding met de beide 
 huizen tot den boedel gehoorende f 4-5-, straatgeld f :-10-, welke is gekogt bij 
 Geerlof Rijers en wel voor eene somma van Negen en veertig Guldens, welke 
 in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, en door ons inter jus habentis 
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 gedistribueert te worden, weshalven wij verklaaren de cedeeren, transporteeren 
 en in vollen eijgendom overtegeeven, aan gemelden Geerlof Rijers voorz. halve plaats 
 met alle haare lusten en lasten, regt en geregtigheden, beloovende wij dezelve 
 van ’s Heeren, dat is van ’s Volks wegen, te zullen wagten en wharen en de 
 verponding te zullen zuiveren tot over den jaare 1793 en straatgeld tot 
 primo Maij 1795, en zal de verponding na rato van de kooppenningen moeten 
 gestelt worden. 
 T’oirkonde etc. 
   Actum Harderwijck d. 7 Julij 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerde de Burger Jan Gelder.. 
 ..man als volmagtiger van L. Arnold en A.C. La Verge Ehel. vermoogens acte 
 van volmagt d.d. 8 Julij 1797 alhier gepasseert en geleezen, dewelke bekende namens 
 zijn Principaalen in eenen vasten en stedigen erfkoop publieq op d. 24 Junij 1797 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom 
 te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van onzen mede Raadsvriend 
 R.J. Apeldoorn en S.A. Bouduijnx Ehel. en haare Erven navolgende onge.. 
 ..reede goederen. 
 1e. de eijgendom van een haage of akkermaalsbosch genaamd Zeeboersakker 
 geleegen in de Harderwijcker eng naast een haage, genaamt de Holscamp 
 ter eenre, en het land van den Burger F.H. van Erckelens ter andere zijde, 
 zijnde vrij van verponding, ende zulks voor een somma van Driehonderd en 
 veertig Guldens vrijgeld. 
 2e. den eijgendom van een haage gedeeltelijk met opgaande dennenboomen 
 en akkermaalshout genaamt Ingens hagen, geleegen in ’t Schependom 
 van Harderwijck buerschap Hierden, doende in ords. jaarlijxe verponding 
 volgens quohier in twee posten te weeten van twee campen van Ingen 
 f 1-1-10 en Land van Ingen f -10-10 dus te samen f 1-12-4, voor een som 
 van Vierhonderd vier en sestig Guldens vrijgeld, waarvan de Comparant 
 qq  bekent voldaan en betaalt te zijn, beloovende in zijn bovengenoem.. 
 ..de qualiteit voorñ. perceelen te zullen wagten en wharen kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding over 1796 incluis daarvan aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 12 Julij 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
                    vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en van Voorst Raaden, loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is J:F: de Rooij en A: van Daalen voor ’t erf en sterfhuis 
 van Helena Apeldoorn ; des beloofde Gerritje Apeldoorn, als volmagt 
 hebbende van R. Apeldoorn, Praedicant te Obdam, en aangestelde Erfgenaam 
 van wijlen Helena Apeldoorn, voorñ. Burgen te vrijen en te guarandeeren als 
 regt is. 
    Actum d: 26 Junij 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
                  vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Bakker Raaden, compareerde Maria Sibilla 
 Limbach Wed. Gerardus Wolters en deszelfs Zoon Johannes Hermannus 
 Gerardus Wolters, dewelke verklaarden uit de hand te hebben verkogt 
 en overzulks te cedeeren en te transporteeren, zulks doende kragt dezes, 
 aan en ten erfelijken behoeve van F.H.A. Nebe te Cleve, een obligatie 
 op het comtoir van ’s Land waterwerken te Cleve staande op den 
 naam van Gerard Wolters, groot f 1250-:- Holl. Courant, verrentende 
 jaarlijx met 4 ten honderd, en zulks voor een somma van Twaalf 
 honderd en vijftig Guldens vrijgeld, van welke penningen de 
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 Comparanten en transportanten mids deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, 
 beloovende overzulks gemelde obligatie voor alle namaaning te zullen 
 wagten en wharen onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijk d. 31 Julij 1797.  Derde jaar der 
                        Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raden, compareerde Jan Gelderman als volmagtiger 
 van L. Arnold en A.C. La Verge Ehel. woonagtig te Purmerende, vermoogens acte van 
 volmagt d.d.8 Julij 1797 alhier gepasseert en bij ons gezien en geleezen, en verklaarde 
 in zijn voorñ. qualiteit in eenen vasten en stedigen erfkoop publieq op den 24 Junij 1797 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes re cedeeren en in vollen eijgendom te 
 transporteeren aan en ten behoeve van Willempje Peters Wed. van Hendrik Lubbertsen 
 en haare Erven, een math hooijland, geleegen in de Oostermehen bij de peel wordende 
 te samen gehooijt met een math dat thans Thijmen Gerritsen den Besten in pagt 
 gebruikt, doende in ords. jaarlijkse verponding volgens quohier f 1-1-4, voorts met 
 zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende zulks voor eene somma van Vier.. 
 ..hondert Vijf en twintig Guldens vrijgelt, daarvan den Comparant bij dezen bekent 
 voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en 
 wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1796 daarvan 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 5 Augusti 1797. Derde jaar der bataafsche 
             vrijheid. 
 
 
 Kennelijk zij aan igelijk dat ick Peterus Gijsbert Wijnstok tot Harderwijck hier 
 mede constitueere en volmagtige den Heeren Kops en Cousmaker tot London, 
 mijne waare en wettige gevolmagtigde te samen, of afzonderlijk, om voor mij 
 en in mijnen naam, en ten mijnen behoeve te accepteeren alle zodaanige 
 transporten, als mij zijn gedaan, of aan mij gedaan mogten worden van eenig 
 interest of aandeel in het capitaale of geunieerde fonds van drie percent an.. 
 ..nuiteiten, opgerigt door eene acte in het Parlement van het 25e jaar der Rege.. 
 ..ring van Koning George den 2e. geïntituleert  eene acte van diverse 
 annuiteiten daarin vermeld te converteeren, in verscheidene geunieerde fondsen 
 van annuiteiten, transportabel in de Bank van Engeland, om op het sinkend 
 fonds te worden belast etc. en door verscheidene volgende actes, als mede 
 om te ontfangen, en quitantien te geeven voor alle zodaanige uitdeelingen, 
 welke bereids op dezelve verschuldigt en betaalbaar zijn of in der tijd zullen 
 worden, en om alle wettige handelingen ter uitvoering van het voorenstaande 
 te doen, ratificeerende en confirmeerende bij deezen al dat geene dat mijn 
 genoemde gemagtigdens uit kragte deezes zullen of zal doen. 
 Ten getuige van dien heb ick mijne handtekening en zegel hieronder gezet 
 te Harderwijck voornoemd den zesden dag van Augustus des jaars Zeventien 
 honderd zeven en Negentig. onderstond getekent en gezegelt en uitgelevert 
 in praesentie van ons was getekent naast vier cachetten allen in rood 
 lak uitgedrukt  Jacob Herman Wiesell. Johannes van Kasteel. Petrus 
 Gijsbert Wijnstok. Isaac Johannes Elsevier Secretaris. 
 
 Kennelijk zij een igelijk dat ick Sara Balthina Wijnstok tot Harderwijck 
 etc. verbintenis als boven.  en zo mede getekent en gezegelt. 
 
 
 Voor Backer en van Voorst Raaden compareerden Mari Ludovica Baas, meerderja.. 
 ..rige jonge Dochter, woonagtig te Hierden in ’t Schependom van Harderwijck, ge.. 
 ..adsisteert door Jacob Evekink, als haren Momboir in dezen, en verklaarde 
 voor haare persoon en Erven, ter vermijding van kostbare, langduurige en ten aan.. 
 ..zien van den uitslag van zaaken geheel onzekere proceduren, die anders te 
 wagten staan,ter zaake van verschillende sustenues ter interpretatie van de 
                                                                                               
                                                                                                                 zin 
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 zin en mening van wijlen Willem Schelvisvanger bij ’t maaken van zijn testa.. 
 ..ment op den 23 October 1792, voor den Notaris Mr. Bartholomeus Kooij en 
 getuigen te Maaslandsluis gepasseert waarbij dezelve in drie vierden parten 
 van zijn nalatenschap tot mede Erfgenaamen heeft geinstitueert zijn 
 Testateurs naaste vrinden en Erfgenaamen ab intestato van ’s Vaders en Moeders 
 zijde, ieder voor de helft, die op ’t overlijden van Ds. Jacob Schelvisvanger zullen 
 geregtigd bevonden worden, in dier voegen, dat tusschen die van geheelen of halven 
 bedde geen onderscheid zal worden gemaakt, en dat midsdien de nagelatene 
 descendenten van Aart Baas en Maria Denitz evenveel zouden moeten trek.. 
 ..ken en genieten, als de afkomelingen van Maria van der Koft, in leven Huis.. 
 ..vrouw van Dr. Binke Lambrechts ; dat des Comparanted Oom Alewijn 
 Baas als den overledene in den vierden graat bestaande, en dus absoluut 
 als de naaste bloedverwant van Willem Schelvisvanger geconsidereert kun.. 
 ..nende worden, of, daar dezelve stom en doof is, deszelfs toezicht hebben.. 
 ..de Voogden, als denzelven representeerende zouden kunnen sustineeren, 
 uit krachte van ’t Zuid Hollandsch versterf recht alleen, en met uitsluiting 
 van alle anderen, en dus ook van de afkomelingen van Maria van der Loft 
 in leven Huisvrouw van Dr. Binke Lambrechts tot de drie agtste van moe.. 
 ..derszijde gerechtigd te weezen, terwijl daartegen de afkomelingen van Maria 
 van der Koft, in leven Huisvrouw van Dr. Binke Lambrechts, als bij ’t voorn. 
 testament, zoo wel als de Erven van Aart Baas nominatium geroepen zijn.. 
 de sustineeren te zamen met bovengemelde Alewijn Baas, en wel ieder e.. 
 venveel van de drie agtste van Moeders zijde te moeten genieten ; uit 
 welke verschillende sustenues, wanneer dezelve gehandhaaft en be.. 
 krachtigd zouden worden, niet anders dan kostbaare langduurige en 
 ten aanzien van den uitslag geheel onzekere proceduuren zouden kunnen 
 proflueeren, waarvan de schade, indien ’t zelve ten nadeele van haare 
 Oom Alewijn Baas mocht worden uitgewezen, op haar Comparante als  
 de praesumtive Erfgenaame voor de helft van deezen haaren Ooms na.. 
 latenschap, bij zijn overlijden, ook voor de helft zou devolveeren, uit 
 dien hoofde te rade geworden te zijn, zich daar aan niet te moeten 
 rificeeren, maar liever zich met de excpectance van dat deel in de na.. 
 latenschap van Willem Schelvisvanger, waarover ten faveure van bovenge.. 
 melden haaren stommen en dooven Oom Alewijn Baas geene quaestie 
 is, te willen contenteeren, en dus voor zich zelve en haar Erven bij dezen 
 ten vollen te renuntieeren van alle recht, actie of praetensie,welke zij uit 
 kracht van meergemelde Testament van Willem Schelvisvanger mogt 
 voor ’t toekomende als mede Erfgename van bovengemelden haaren 
 Oom bij zijn overlijden verkrijgen op ’t aandeel aan Moeders zijde, dat de 
 afkomelingen van Maria van de Koft, in leven Huisvrouw van Dr. Binke 
 Lamrechts uit hoofde van den uitdrukkelijken wil van den Testateur 
 in zijn bovengemeld Testament daar op sustineeren te hebben, en ’t zel.. 
 ve mids deezen aan bovengemelde afkomelingen van Maria van der 
 Koft in leeven Huisvrouw van Dr. Binke Lambrechts in vollen en vrijen 
 eigendom over te laten, met renuntatie van alle rechten en exceptien 
 hoe genaamd, waar van zij Comparante immer ter vernietiging of 
 krachteloosmaking van deze acte zou kunnen gebruik maaken, ver.. 
 klarende voorts met alle kosten, welke tot maintenu van ’t gesustineer.. 
 de recht van Alewijn Baas tot ’t voorschr. aandeel door iemand, wie hij 
 ook wezen mochte, en speciaal deszelfs toeziende Voogden of haare prae.. 
 sumtive mede Erfgenaamen mogten gemaakt worden, niets te willen te 
 doen hebben, maar in tegendeel dezelve over te laten tot verantwoor.. 
 ding en vergoeding van alle zodanige, welke zich deze zaak zouden 
 willen aantrekken en dieswegens gerechtelijke procedures enta.. 
 meren. 
     Actum Harderwijck den 17 Augustus 1797. Het derde  
 jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor D: Appeldoorn en Joan van Voorst Raaden, compareerde Jannetjen Sandijck en 
 verklaarde in het openbaar den 26 April 1797 te hebben verkocht, en over.. 
 zulks kracht dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van  
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 Franciscus Martinius en Gerharda Aalten Ehel. ende haare Erven, een 
 huis en erve, met een schuur en plaats en afdak, benevens de geregtigheid 
 aan het huisjen bij de pomp, doende dit perceel in jaarlijksche verponding 
 zonder stadsstuivers f 10-:-: en straatgeld f 4-:-: en zulks voor een som.. 
 ma van twee duizend achthonderd en drie en zestig Guldens, waar van 
 de Comparante voor de halfscheid bekend in gelde voldaan te zijn,zul.. 
 lende door de getransporteerdens van de overige halfscheid eene vestenis 
 afgegeven volgens de conditien van verkoping d.d. 26 April 1797. 
 Belovende Comparante voorschr. perceel te zullen wachten, waaren 
 kommervrij en alle voorpligt daar van af te doen, in zonderheid de 
 verponding over 1795, straatgeld tot Meij 1797 en het heerdstedegeld 
 tot ultº. Junij 1797, zo als erfkoops recht is, onder verband en submis.. 
 sie als na rechten, en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum Harderwijck den 11 Augustus 1797. “t derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 Registratuur den 6 Sept. 1797. 
 
 
 Voor Bakker en de Rooij Raaden compareerden Peter Geurssen Luiten en 
 Marrietjen Jans Klok Ehel. en verklaarden voor haar en haare Er.. 
 ven uit de hand te hebben verkocht, in eenen vasten en stedigen erfkoop, 
  en overzulks te cedeeren en te transporteeren, zulks doende kracht dezes, 
  aan en ten erfelijken behoeve van Evert Cornelissen en Maria Meier 
 Ehel. en haare Erven een huis en erve staande en gelegen binnen deze 
 Stad in de Oosterwijk, op de hoek naast de pomp, en zulks voor 
 eene somma van driehonderd en vijfentwintig Guldens vrijgeld, van 
 welke penningen zij Comparanten en transportanten mids dezen be.. 
 kennen voldaan en betaald te zijn ; doende dit perceel in ordinaris 
 verponding, buiten de stads stuivers f 1-19-: straatgeld f :-15-:. 
 Belovende overzulks voorschreven perceel te wachten en wharen 
 kommervrij en alle voorplicht, de verponding over den jaare 1796, 
 ’t haardstedegeld tot primo Julij 1796, als mede het straatgeld tot 
 Meij 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als naar rechten. 
    Actum Harderwijck den 26 Augustus 1797. ’t derde jaar 
 der Bataafsche vrijheid. 
    Registratuur d. 6 Sept. 1797. 
 
 
Geregistreert ten pro.. Voor Sonnevelt en Stoll Raaden, compareerden Evert Cornelissen en Maria Meier 
thocolle van bezwaar Ehel. welke verklaarden wegens opgenomen en ter leen ontfangene pennin.. 
over de Stad, Rubr. gen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Peter Geurssen Luiten en 
Groote Oosterwijck Marrietjen Jans Klok Ehel. en hunne Erven, de somma van tweehonderd 
fol. 355 en vijf en zeventig Guldens à twintig stuivers het stuk, daar voor belovende 
 jaarlijks op den verschijndag, heden over een jaar de eerste, te zullen 
 betaalen vier enkelde Guldens van ieder honderd, en daarmede te 
 continueeren, tot de finaale afloss toe, die alle jaar op gemelden 
 verschijndag zal kunnen geschieden, mids een vierendeel jaars bevorens 
 aan zijde van Comparanten opgezegd zijnde, kunnende dit capitaal 
 aan de zijde van de Leengevers niet worden opgeeischt, doch zullen 
 Comparanten elken jaar op de verschijndag van hetzelve in mindering 
 afdoen de somma van vijftig Guldens, edoch niet minder. 
 Tot nakoming van ’t gunt voorschreven, verklaarden Comparanten te 
 verbinden hunne persoonen en goederen, gereede en ongereede, geene van 
 dien uitgezonderd, stellende tot een speciaal onderpand hun huis en erve 
 staande en gelegen binnen deeze Stad in den Oosterwijck op den hoek 
 naast de pomp, ten einde om bij onverhoopte wanbetaaling daaraan al.. 
 len schade en hinder te kunnen verhaalen, met renuntiatie van alle ex.. 
 ceptien, deezen enigzints contrarieerende, in specie die van ongetelden gel.. 
 de, alles onder verband en submissie als naar rechten. 
    Actum Harderwijk den 26 Augusti 1797.  ’t  derde jaar 
 der Bataafsche vrijheid. 
     Registratuur d. 6 Dept. 1797. 
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Geregistreert ten Protho.. Voor Sonnevelt en Holl Raaden, compareerden Franciscus Martinius en Ger.. 
colle van bezwaar harda Aalten ehel. dewelke verklaarden oprecht en deugdelijk [schuldig] te wezen 
over de Stad Rubr. aan Jannetjen Zandijk en Cornelis Wendelboe, onmondige Zoon van wijlen 
Bruggestraat fol.106 Cornelis Wendelboe, bij Cornelia Zandijk, thans hertrouwt aan Cornelis 
fso La Cassen, eheijk verwekt, ofte haare Erven, eene somma van veertien 
 honderd Guldens ad 20 stuivers het stuk, heenkomende weegens 
 de halve koopspenningen van het huis binnen deze Stad door Com.. 
 paranten op den 26 April 1797 van eerste Rentheffersche aangekocht, van 
 welke hoofdsomma de Comparanten jaarlijks beloven te betaalen eene 
 interessen van vier guldens van ieder honderd in het jaar, en daar mede te 
 continueeren tot de finaale aflosse toe, zullende het eerste jaar rente 
 heden over een jaar verscheenen zijn, kunnende de opzage jaarlijks 
 van een van beide zijden gedaan worden, mits malkanderen een half 
 jaar bevorens te waarschuwen. 
 Tot securiteit van bovenstaand capitaal rente, en onverhoopt aan 
 te wendene kosten de Comparanten verbinden haare persoonen en goe.. 
 deren, en stellen daar en boven tot een speciaal onderpand haar huis 
 en erve, staande binnen deeze Stad, aan de Bruggepoort, van ouds genaamd 
 De Zwaan, zo als door de Comparanten, zo als hier boven is vermeldt, is 
 aangekogt, ten einde om daaraan ten allen tijde alle hinder en schade 
 te kunnen en mogen verhalen, onder verband en submissie als naar 
 rechten, en met renunciatie van alle exceptien, in specie die van onaan.. 
 getelden gelde. 
    Actum Harderwijck den 1 September 1797. ’t derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
    Registratuur d. 6 Sept. 1797. 
 
 
 Voor Sonnevelt en van Voorst Raaden, compareerden Jacob Baertsen en Aaltje 
 Wouters Ehel. en verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop uit de hand 
 te hebben verkocht, en overzulks te cedeeren en te transporteeren, zulks doen.. 
 de kracht deezes, aan en ten erfelijken behoeve van de Wed. vanBaert 
 Hendriksen en haare Erven, één math hooiland, gelegen op den Ooster.. 
 mehen, te wandelen met Aart Brouwer en Aalt Willemsen, en zulks 
 voor eene somma van driehonderd Guldens vrijgeld, van welke penningen 
 de Comparanten en transportanten mids dezen bekennen voldaan en be.. 
 taald te zijn ; doende dit perceel in ordinaris verponding de somma van 
 f :-13-14. Belovende overzulks voorschr. perceel te zullen wachten en 
 wahren kommervrij, en alle voorpligt, inzonderheid de verponding over 
 den jaare 1795 daarvan aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als naar rechten. 
    Actum Harderwijck den 2 September 1797. Het derde jaar 
 der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Backer Raaden, compareerden Joan van Voorst en Geertruijd 
 Metz Ehel. dewelke verklaarden te constitueeren en magtig te maaken, zulks 
 doende kracht dezes, Menso Johannes Menso Predikant te Slijkewijk, ten 
 einde om in de veiling te brengen, en te verkopen, het zij uit de hand, ’t zij pu.. 
 bliek, zo als ten meesten nutte en voordeel van Constituanten zal strekken, 
 alzulke roerende en onroerende goederen, welke alsnog onverdeeld zijn, en 
 toebehooren aan Constituanten, in qualiteit als mede Erfgenamen van wij.. 
 len hunne overledene Tante E:C: Menso, binnen Rheenen overleden, en 
 aan Geconstitueerde; van de verkochte goederen transport te doen, pen.. 
 ningen te ontfangen, en daar voor te quitteeren, en voorst alles te doen 
 en te verrichten, wat ter zaake voorschreven ten meeste nutte en oirbaar 
 van Constituanten zal zijn, en zij zelfs tegenwoordig zijnde, zouden kunnen, 
 mogen of moeten doen; alles met magt van substitutie, belofte van ra.. 
 tihabitie en indemniteit; des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het 
 doen van behoorlijke verantwoording. 
    Actum Harderwijck d. 12 September 1797. Het derde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en R:J: Apeldoorn Raaden, compareerde Jan Gelderman, dewelke 
 verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt deezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren 
 aan en ten erfelijken behoeve van Cars de Lange en Hendrina van Asselt Ehel. 
 en haare Erven, een huis, kamer en schuur daar agter, met zijn plaas, staande 
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 binnen deze Stad in de Bruggestraat, op de hoek van de Kerkstraat, zo en als hetzelve 
 thans gedeeltelijk bij Koperen en gedeeltelijk bij Verkooper, en S. van den Ham gebruikt 
 en bewoond word, doende dit perceel in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier 
 in twee posen op naamen van H. de Sluijter f 5-16-14 en H. Vermeer f 2-17-6 
 te saamen op f 8-14-4 ; voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, ende 
 zulks om eene somm a van Twaalfhonderd Gulden vrijgelt, daarvan de Comparant mids 
 deze bekent ontfangen te hebben eene som van Driehonderd en vijftig Guldens, en van 
 de nog resteerende kooppenningen zal eene naadere schuldbekentenis gemaakt worden, 
 des beloovende de Comparant voorseide perceel te zullen wagten en wharen kom.. 
 ..mervrij en alle voorpligt, de verponding over 1795 daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 21 Augustus 1797. Derde jar der Bataagfsche 
 vrijheid. 
 Rec. et Registr. d. 28 Septemb. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Cars de Lange en Hendrina 
van bezwaar over de van Asselt Ehel. dewelke bekenden voor haar en haare Erfgenaamen wel en deugdig 
Stad. Rub. Brugge.. schuldig te weezen aan Jan Gelderman en zijne Erven eene capitaale som van Agt.. 
..straat fol. 107 honderd en vijftig Guldens ad 20 st. het stuk, procedeerende wegens noch restee.. 
 ..rende kooppenningen van een huis, kamer en schuur, staande in de Bruggestraat 
 op den hoek van de Kerkstraat zo en als hetzelve op den 21 Augusti 1797 aan 
 voorñ. Comparanten is getransporteert, van welk capitaal de Comparanten jaarlijx 
 en alle jaaren op de verschijndagen, waarvan heden over een jaar de eerste zal 
` weezen, te zullen betaalen een interesse van vier Gulden van ider honderd Gulden 
 en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen, mogen en moeten geschieden, mids een vierendeel jaars voor den 
 verschijndag behoorlijk denunciatie aan een van beijde kanten worden gedaan. 
 Tot securiteit van voorñ. capitaal, rente en kosten de Comparanten verbinden 
 haare persoonen en goederen, en stellende tot meerdeer securiteit en whar.. 
 ..schap het bovengenoemde huis cum annexis om bij wanbetaaling 
 daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen en dat onder 
 submissie als na Rechten en renunciatie van alle tegenstrijdige 
 exceptien, in specie de exceptie van ongetelden gelde. 
    Actum d. 25 Augusti 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Franciscus Martinius 
 en Gerharda Aalten Ehel. dewelke verklaarden uit de hand te hebben verkogt 
 en overzulks kragt deezes te cedeeren, te transporteren en in vollen eijgendom 
 overtegeeven aan en ten erfelijken behoeve van Loge Gelderman en Johanna Hensen 
 Ehel. een schuur staande en gelegen binnen deze Stad aan het Blokhuis en zulks 
 voor een som van Driehonderd en Zeventig Gulden vrijgeld, van welke penningen 
 zij Comparanten en transportanten mids deze bekenden voldaan en betaalt te zijn, 
 zijnde dit perceel vrij van verponding doch bezwaard met 12 stuivers booggeld  
 en straatgeld 10 stuivers, beloovende zij Comparanten voorñ. perceel te zullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, het booggeld over den jaare 
 1797 en straatgeld tot Maij 1797 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, zul.. 
 ..lende de huur van 1 Novemb. tot 1 Maij 1798 aanstaande, bij den Koper 
 geprofiteert  worden, alles onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 29 Septemb. 1797.  Derde jar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Franciscus Martinius 
 en Gerharda Aalten Ehel. dewelke verklaarden in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen 
 eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve van Hendrik Gerritsen en 
 zijn Erven, een math hooiland geleegen op de Oostermehen op de Lange Elle 
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 naast ’t land van de Wed. Lubbert Jansen ter eenre en ’t land van Jan Petersen 
 ter andere zijde, doende jaarlijx in ordinaris verponding volgens Quohier f :-18-2 
 voorts met zijn lusten en lasten, Recht en gerechtigheden, ende zulks voor een 
 somma van Een honderd Vijf en dertig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparan.. 
 ..ten en transportanten mids deze bekennen voldaan en betaald te zijn, beloo.. 
 ..vende voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle 
 voorpligt de verponding over den jaare 1796 incluis daarvan aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 29 Septemb. 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Par devant Sonnevelt et van Laar Officiers Municipaux, comparut Monsieur 
 Jean Henry Roseboom, le quel par ce present a fait et constitué pout ces Procu.. 
 ..reurs general et special Armand Pierre Marie Bevière et Joseph Pierre Silvain 
 Cartier, Negotiants a Paris, ou a l’un d’eux, auquels il donne pouvoir de pour  
 lui et en son nom, retirer des mains de qu’il appartiendra tous les titres de créan.. 
 ..ces perpetuelles et viageres et pensions a lui appartenantes, sur les revenues de 
 la Republique Française de quelle natur ils puissont être, ainsi que ceux des 
 créances, aussi a lui appartenants et provenants des Emigrés, Condemnés, depotés, 
 et autres, et generalement de toutes créances declarées nationales, comme aussi 
 celles sur touts particuliers, comter avec les depositaires ou dé temteurs des dets 
 titres, ou autres debiteurs di dit Constituant ; arreter leur comte tant en reelté 
 qu’en depence, en fixer payer ou recevoir les reliquats , suivre das tels bureaux 
 qu’il appartiendra la liquidation de ceux de ces titres de créance don’t la 
 remise a eté ordonée pas les decrets, affirmer pour le Constituant la sincerité 
 des dites créances, par devant tels Tribunaux en Bureaux d’administration et 
 liquidation qu’il appartiendra, signer, en consequence tot actes a ce neces.. 
 caires, faire inscrire le Constituant sur le grand livre de la dete Natio.. 
 nale pour le montant des dites créances, retiter un extrait de cette 
 inscription, toucher et recevoir de qu’il appartiendra les arreages echus 
 et a echeoir a l, avenir de toutes les dites créances soit perpetuelles 
 soit viageres, pensions, appointemens secours et gratifications qui peuvent 
 et pourront lui être accordés appartenants au dit Constituant, et qui pour.. 
 ..roient lui appartenis par la suite a tel titre que ce soit, vendre tput, ou 
 partie des dites créances, soit par transport soit par tout autre voye, en 
 recevoir le prix, toucher egalement  touts rembourcemens qui pourroient 
 être offerts, et ordonnés d’après la mode praescrit, de touts reçus generalement 
 quelquonques donner toutes quitances et decharges valables, signer touts 
 transferts emergemens, decllarations et autres actes qui seront besoin, a 
 defait de payements ou de remise des pieces et en cas des contestations donner 
 toutes citations et comparaitre devant tous Bureaux de consiliation, traiter, 
 transigner, se consilier, si faire se peut, si non se pouvoir par tout autre 
 voye de droit, faire et former toute saisies et oppositions, en suivre l’effect 
 ou en donner main levée en consentir la radiation, obtenir tous jugemens, 
 les faire mettre en execution, aux effets ci dessus, faire tout ce qu’il sera 
 convenable sans qu’il soit besoin d’un pouvoir special, notamement pour 
 les operations qui pourroient être ordonnées sur toutes les créances declarées 
 dettes nationales, substituer une ou plusieurs personnes, en tot ou en 
 partie de present pouvoir, les revoquer en substituer d’autres, de ratifier 
 le tout a la premiere requisition. 
   Fait a Harderwijck ce 30 Septembre 1797. Troisième Année 
 de la Liberté Batave. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Holl en R.J. Appeldoorn Raaden, compareerden Franciscus Martinius  
van bezwaar over ’t Sche en Gerharda Aalten Ehel. dewelke bekennen voor haar en haare Erfgenaamen 
..pendom Rub. Hoven voor wegens opgenomene en ter leen ontfangene penningen opregt en deugdelijk 
de Smeepoort fol. 77verso schuldig te zijn aan en ten behoeve van Andrea Schaart en haare Erven 
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 ( ingevolge obligatie d.d. 13 Decemb. 178 door voorñ. Franciscus Martinius, en wijlen 
 zijne eerste overleedene Huisvrouw Geertruij Oosterbaan ondertekent ) eene capitaale 
 som van Agthonderd Guldens ad 20 stuivers het stuk, daarvan de Comparanten 
 belooven jaarlijx en alle jaaren op de verschijnsdagen te zullen betaalen een 
 interesse van Drie en een halve Gulden van ider honderd Gulden, daarvan 
 de eerste zal weezen den 13 Decemb. 1797 en zo vervolgens van jaar tot jaar 
 tot de volkoomene aflosse van voorñ. capitaal, en de daarop verloopene interesse 
 incluis, welke jaarlijx en alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, 
 mids eenvierendeel  jaars voor den verschijndag behoorlijk aan een van beide 
 de kanten word opgezegt of opgeeijscht. 
 Voor welk capitaal met de daaop verloopene interesse de Comparanten 
 verbinden hunne persoonen, gereede en ongereede goederen, en stellen tot een 
 verdere whaarschap en onderpand een hof met een steene huisje daarin 
 staande en geleegen buijten deze Stad aan of bij ’t Pospaard naast een hof 
 van Dº. van Bommel en den hof van Mevr. de Wed. Markloff, zo en 
 als bij de Comparanten thans zelf gebruikt word ; a;;es onder verband 
 en submissie als na Rechten, met renunciatie van alle tegenstrijdige 
 exceptien, in specie de exceptie van ongetelden gelde. 
    Actum d. 29 Septemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Bakker en de Rooij Raden, compareerde Maria Agatha Croiset, 
 Weduwe Willem Kuijsten van Hoesen, in qualiteit als mede Erfgenaam voor 
 de helft in de nalaatenschap van wijlen den Heere Samuel van Hoesen, in 
 leven Sr. Koopman en eerste Administrateur van Compagnies provisie magazijn 
 woonene de Comparante binnen deze Stad – dewelke in voormelde qualiteit 
 verklaarde te constitueeren en magtig te maaken van Wijck en Co. Kooplieden 
 te Amsterdam, specialijk om mede in haar naam te compareeren voor het 
 generaal Committé der O.I. handel en bezittingen te Amsterdam, en aldaar 
 te verzoeken betaaling van zodaanige som van Driehonderd en seventig 
 Guldens ses stuivers en thien penningen, als de voorñ. Samuel van Hoesen 
 aan verdiende maandgelden van ’t voors. Committé was competeerende 
 volgens een piès, soldij, dood rekening, midsgaders overgezonde acte van 
 licentie van den ontvang van gemelde somma, het voors. Committé te 
 quiteeren, en voor alle namaaning dienaangaande te indemneeren 
 ende dat alles onder belofte van approbatie, ratificatie, verband en 
 bedwang als na Rechten. 
    Actum d. 30 Septemb. 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Franciscus Martinius  
 en Gerharda Aalten Ehel. dewelke verklaarden uit de hand te hebben verkogt 
 en overzulks te cedeeren, te transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven 
 aan en ten erfelijken behoeve van Gerrit de Vente en Antje Morren Ehel., een 
 huisje staande en geleegen in de groote Poortstraat digt bij de groote poort, 
 zo als hetzelve tegenwoordig door Koperen voorñ. bewoond en in huur gebruikt 
 word, en zulks voor een somma van drie honderd Guldens vrijgeld, van welke 
 penningen zij Comparanten en Transportanten mids deze bekenden ontfangen te 
 hebben eene somma van tweehonderd Guldens, zullende Eenhonderd Gulden 
 door Koper aan Comparanten worden verdiend, doende dit perceel in ordin. jaarlijxe 
 verponding zonder stads stuivers f 3-:-: en straatgeld, belovende zij Comparanten 
 voorsch. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 inzonderheid de verponding over den jaare 1796, haardstedegeld tot ultº. Junij 
 en straatgeld tot Maij 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is ; zullende 
 de loopende huur tot primo Maij 1796 door Verkoperen worden geprofiteert, 
 alles onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 28 Septemb. 1797.  Derde jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
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Geregistreert ten prothocolle Voor Volten en van Raalten Raaden, compareerden Gerrit de Vente en Antje 
van bezwaar over de Stad Morren Ehel., dewelke bekenden wegens opgenomene en ter leen ontfangene 
Rub. Hoogstraat Fol.189 penningen opregt en deugdelijk schuldig te weezen aan Abraham van Vossen 
 en Driesje Jansen Boers Ehel. en haare Erven eene somma van Tweehonderd 
 Guldens ad 20 stuivers het stuk daar voor beloovende jaarlijx op den verschijn.. 
 ..dag, heden over een jaar de eeste, te zullen betaalen vier Gulden van ider honderd 
 en daar mede te continueeren tot de finaale aflosse toe, welke alle jaaren op 
 den gemelden verschijndag zal kunnen geschieden, mids een vierendeel jaars te 
 vooren aan de eene of andere zijde opgezegt of opgeeist zijnde. 
 Tot securiteit van voorsch. capitaal, renthen en verdere aantewendene kosten 
 verbinden Comparanten hunne persoonen en goederen, gereede en ongereede, geene 
 van dien uitgezondert, stellende tot een speciaal onderpand hun huis staande 
 en gelegen in de Grootepoortstraat, digt bij de groote poort, zo als het thans 
 door Comparanten bewoond word ; alles onder verband en submissie als na 
 Rechten, met renunciatie van alle exceptien, deze enigsinds contrarieerende, 
 in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 29 Septemb. 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor D. Apeldoorn en R.J. Apeldoorn Raden, compareerde Mr. Isaac Johannes 
 Elsevier, Secretaris dezer Stad, als in huwelijk hebbende Johanna Petronella Martinius 
 en dezelve J.P. Martinius, ten deze met haar voorñ. Man Mr. I.J. Elsevier geadsisteert 
 en tot het passeeren dezes voor zo veel des noods geautoriseert, woonende binnen deze Stad. 
 En verklaarden de Comparanten bij deze te volmagtigen Cornelis Kluit Schout en 
 Secretaris van Mijnsheerenland van Moerkerken, om ten overstaan van Leden uit 
 de Municipaliteit voorñ. in wettigen eijgendom overtedragen aan, en ten behoeve van 
 Teunis Dirksen Maaskant, Bouwman woonende aldaar, twee morgen 487 roeden 
 bouwland geleegen in ’t Nieuweland van Moerkerken, belend ten Oosten Doctor 
 Hendrik Gerhard Jordens, ten Westen Hendrik Boer als bruiker, ten Zuiden de 
 Vliet en ten Noorden den Dijk, de koop en rantzoen penningen daarvan ter som 
 van Veertienhonderd zes en zeventig Guldens te ontfangen, den Kooper deswegens 
 te quiteeren en voor alle namaaning te indemneeren, en vervolgens alles verder 
 of anders te doen en verrigten wat de Comparanten zelfs praesent zijnde, zouden 
 moeten of gehouden zijn te doen. 
 Voorts noch om ingevalle door de Comparanten of derzelver order hebbende 
 mede mogten worden verkogt een parthij land, groot vijf morgen 456 R 
 geleegen in ’t oude land van Moerkerken, belend te Oosten de Maasweg, ten 
 Westen Bastiaan de Komer als bruiker, ten Zuiden de groote armen van Moerker.. 
 ..ken en ten Noorden Hendrik Keijzerswaard als bruiker, deswegens alles te doen 
 en verrigten, zonder nadere of ampeler volmagt te behoeven, als hiervoor ten 
 opzigte der verkogte parthij land breeder is uitgedrukt ; alles onder verband als 
 na Rechten. 
    Actum den 3e October 1797.  Derde jaar der Bataafsche  
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en de Rooij Raaden, compareerden Evert Zandbergen en Aaltje Verhoef 
 Ehel. en verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben ver.. 
 ..kogt en overzulks te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtegeven, 
 zulks doende kragt dezes, aan en ten erfelijken behoeve van Hermanus Verhoef en 
 Hendrina Dalhuis Ehel. en hunne Erven, een huis en erve staande en geleegen 
 binnen deze Stad in de Snijderstraat naast het huis van Hendrik van Raalten 
 ter eenre en de Weduwe Fijnvandraat ter andere zijde, met alle deszelfs lusten 
 en lasten regt en geregtigheeden, geene van dien uitgezonderd, ende zulks voor 
 eene somma van Negenhonderd en tien Guldens vrijgeld, van welke penningen 
 zij Comparanten en transportanten mids deze bekenden voldaan en betaald te 
 zijn, doende dit perceel in ordinari  jaarlijxe verponding zonder stadsstuivers 
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 f 3-17-2, straatgeld f        belovende zij Comparanten voorñ. perceel te zullen wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, inzonderheid de verponding over den jaare 
 1796 en straatgeld tot Maij 1796 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 2e October 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor van Voorst en R.J. Appeldoorn Raaden, compareerde Woutertje Lourens, zo voor zig 
van bezwaar over de Stad als in qualiteit van Erfuijtersche haarer overleedene Mans Gerrit Gerritsen, en bekende 
Rub. Schoenmakerstraat wel en deugdlijk schuldig te weezen aan en ten behoeve van Mr. S.G. Wijnstok en 
fol. 264. Sara Balthina Wijnstok en haare Erven eene somma van Eenhonderd Guldens spruitende 
 uit ten behoeve des gemeenen boedels ontfangene penningen, beloovende dezelve te zullen 
 verrenten jaarlijx met vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse 
 van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mids de 
 opzage geschiede aan een van beide kanten drie maanden voor den verschijndag, waarvan 
 de eerste zal zijn heden over een jaar. 
 Voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten, de Comparante 
 zo voor zig als q:p: verklaarde te verbinden haar persoon en goederen, en tot meerder 
 securiteit tot onderpand daarvoor stellende en speciaal hypotheequeerende eerstelijk 
 haar huis staande op de Vullersbrink, 2e. de helft in een huis mede aldaar, waarvan 
 de wederhelft Gerrit Nagelhout toebehoord, en 3e. de helft in eene opene plaats 
 waarvan de wederhelft behoord aan Geerling Reijers, staande de beide huizen 
 naast elkander, en de opene plaats tussen de Haverstraat en de Olistraat, ten  
 einde om daaraan  allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie 
 van alle exceptien, in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum den 6 October 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Feanciscus Martinius en 
 Gerharda Aalten Ehel. dewelke verklaarden uit de hand te hebben verkogt en over.. 
 ..zulks te cedeeren, te transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven, zulks doende 
 kragt dezes, aan en ten erfelijken behoeve van Aart Willemsen en Aaltje Tijmesen 
 Ehel. een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad tussen het huis van  
 Koper ter eenre en een straatje ter andere zijde, zo als het thans bewoont en in 
 huur gebruikt word door Barend Smink Junior, en zulks voor eene somme 
 van Vijfhonderd en Vijftig Guldens vrijgeld, van welke penningen zij Compa.. 
 ..ranten en transportanten mids deze bekenden voldaan en betaald te zijn, 
 doende dit perceel in ords. jaarlijxe verponding zonder stads stuivers f 2-13-2 
 straatgeld f 1-5- beloovende zij Comparanten voorñ. perceel te zullen wagten 
 en wharen kommervrij, en alle voorpligt, inzonderheid de verponding over den 
 jaare 1796, haardstedegeld tot Ultº. Junij 1797 en straatgeld tot Maij 1797 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, zullende de huur van Alleheiligen tot 
 Maij 1798 aanstaande door den Koper geprofiteert worden, alles onder verband 
 en submissie als naar Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 29 Septemb. 1797.  Derde jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
                                             Rec: et Registr: d 10 Octob. 1797. 
 
 
 Voor Volten en Holl Raaden, loofden en wierden Burgen als voorvanks regt 
 is Jan Priester en Teunis van Keulen voor het erf en sterfhuis van Hendrik 
 Mulder, des beloofden Tijmen Mulder, Jacob Mulder, Maartje Mulder, Gerrit 
 Oudshoorn in huwelijk hebbende Jacobje Mulder, en Jan Klaaver als vol.. 
 ..magtiger van Evert van Buuren en Hendrikje Mulder Ehel. en zig 
 mede sterkmaakenden voor de absente vrienden, en alle te saamen Erf.. 
 ,,genaamen van wijlen haarlieder Oom Hendrik Mulder voorñ., deze haare 
 Burgen te vrijen en guarandeeren als recht is, alles onder verband en 
 submissie als na Rechten.                         Actum Harderwijck d. 6 Octob. 1797. 
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Geregistreert ten prothocolle Voor Wiesell en Backer Raaden, compareerde Willem van Luijk, zo voor zig en 
van bezwaar over de Stad als Erfuijter zijner overleedene Vrouw Gerritje van Luttervelt, en bekende uit 
Rub. Bruggestraat Fol.107vso hoofde van ter leen ontfangene penningen wel en deugdig schuldig te weezen 
 aan en ten erfelijken behoeve van Abram van Vossen en Driesje Jansen Boer 
 Ehel eene somme van Tweehonderd Guldens, beloovende dezelve te zullen 
 verrenten met vier ten honderd jaarlijx, te betaalen op den verschijndag, 
 waarvan de eerste zal zijn heden een jaar, en daarmede te continueeren 
 tot de finale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mids de opzage gedaan worde aan een 
 van beide kanten, drie maanden voor den verschijndag, voor welk 
 capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten, de Comparant, 
 zo voor zig als q:p: verklaarde te verbinden zijn persoon en goederen 
 en tot meerder secutiteit tot een onderpand daarvoor stellende deszelfs 
 huis staande in de Bruggestraat, tussen de huizen van Jan van Essen en 
 onze mede Raadsvriend J. van Voorst, ten einde daaraan allen hinder en 
 schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in 
 specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum d: 10 October 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerden Jan Jansen Troost en 
 Riekje Eijbers Ehel., en verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 uit de hand te hebben verkogt, en overzulks te cedeeren en transportee.. 
 ren aan en ten erfelijken behoeve van Jacob Stevensen de Meester en Geertje 
 Timmer Ehel., een hof geleegen aan de Molen buiten de Stad, tussen de 
 hoven van Evert Duvergé en Gijsbert Fijnvandraat, doende in ords. verponding 
 jaarlijx  f :-9-:, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden 
 ende zulks voor eene somma van Tweehonderd en Veertig Guldens, 
 zullende de onkosten van transport en 50 penning voor rekening van 
 Verkooperen blijven, bekennende de Comparanten van gemelde penningen 
 ten vollen voldaan en betaalt te zijn, beloovende midsdien voorz. hof 
 te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 over ords. 1796 incluis daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 30 Octob. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Holl en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Rijer van Aken en Willempje 
van bezwaar over de Stad Fijnvandraat Ehel., welke verklaarden opregt en deugdig schuldig te zijn aan Lub.. 
Rub. Bruggestraat Fol. ..bertus Bunskerken of deszelfs regtverkrijgende eene somma van Zeshonderd Guldens 
108 ad 20 stuivers het stuk, procedeerende wegens geleende en aangetelde penningen, 
 beloovende dezelve jaarlijx op den verschijndag, welke wezen zal d. 25 Septemb. 1798 
 de eerste, te zullen verrenten met vier Guldens van ieder honderd, doch de interesse 
 binnen ses weeken voor den verschijndag betaald wordende, zal alsdan met 3½ Gulden 
 van ieder honderd kunnen worden voldaan, en zulks tot de volkoome aflosse toe, 
 welke jaarlijx op den verschijndag zal kunnen en mogen geschieden, mids drie maanden 
 bevoorens het kapitaal worde opgezegt of opgeeist. 
 Tot securiteit van bovengemelde capitaal, interesse en verdere in cas van 
 wanbetaling aantewendene kosten, zij Comparanten verbinden hunne persoonen 
 en goederen, stellende daarenboven tot een speciaal onderpand een huis en 
 erve, staande in de Bruggestraat, naast het huis van de Weduwe Brinkink 
 ter eenre, en dat van D. Apeldoorn ter andere zijde. 
 Alles onder verband en submissie als na Rechten, met renunciatie van alle 
 exceptien, dezen enigsinds strijdig, in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum Harderwijck d. 13 Octob. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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 Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerde Reinier Reiniersen als Volmagtiger 
 van F.H. Pannekoek Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen Mr. I. Ammon in leven 
 Scholtis des amts Ede, vermogens acte van volmagt voor de vertegenwoordigers des 
 amts Ede op d. 13 Octob. 1797 gepasseert, bij ons gezien en geleezen ; en verklaarde 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks mids deze te cedee.. 
 ..ren en transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van F. Martinius en G. Aalten 
 Ehel. twee huizen staande binnen deze Stad in de Vijhestraat, naast elkander, belend 
 ten Zuiden het huis van de Scholarchie door den Rector bewoond wordende, met 
 alle derzelver lusten en lasten, regt en geregtigheeden, zijnde bezwaard met een 
 ordinaris verponding van f 9-:-10 het eene, en f 2-13-2 het andere zonder 
 stads stuivers, voords met een straatgeld van f 3-10- en f 1-5- en zulks samt 
 voor eene somma van Tweeduizend Vijhonderd Guldens vrijgeld, waarvan de 
 Comparant p:q: bekend voldaan te weezen, beloovende overzulks gemelde perceel 
 te wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt de verponding over ords. 1796, 
 straatgeld tot Ultº. April 1797 en haardstedegeld tot primo Julij 1797 daarvan 
 aftedoen als Erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 14 October 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor van Raalten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Franciscus Martinius en 
van bezwaar over de Stad Gerharda Aalten Ehel., dewelke bekenden uit hoofde van ontfangene koopmanschappen 
Rub. Vijhestraat Fol. 76 wel en deugdig schuldig te zijn aan Daniel Visscher te Schiedam Vijfduizend Agt 
et Rub. Bruggestraat en Sestig Guldens een stuiver en vier penningen, aan Christoffer Meijlink te Amsterdam 
Fol. 106veso Agthonderd en elf Guldens, en aan Dionisius Hille te Amsterdam een som van Vier 
 duijzend tweehonderd zeven en veertig Guldens vijf stuivers, tot securiteit van welke 
 penningen zij Comparanten verklaarden te verbinden hun gereede en ongereede goederen 
 en speciaal, aan dezelve Crediteuren, ider na rato van ’t montant van gezegde 
 penningen, eerstelijk hun huis in de Vijhestraat, naast het huis van Aart Willemsen 
 en dat der Scholarchie, en 2e een huis in de Bruggestraat staande, de Zwaan 
 eertijds genaamt, bij de poort, ten einde daaraan allen hinder en schade 
 te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien deze eenigsins 
 contrarieerende. 
    Actum d. 15 October 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerde Peter Lammertsen, dewelke verklaarde 
 in een vaste en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt, en overzulks te cedeeren 
 transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven, aan en ten erfelijken behoeve van 
 Gerrit Lammertsen en Jannetje Jakken Ehel. een huis en erve staande en geleegen 
 binnen deze Stad in de Vrouwestraat, naast het huis van de Burgeres Schaart ter 
 eenre, en dat van R.J. Apeldoorn ter andere zijde, met alle deszelfs lusten en lasten, 
 recht en gerechtigheden, geene van dien  uitgezondert, en zulks voor eene somma van 
 Zes honderd Guldens vrijgelt, van welke penningen hij Comparant en transportant 
 mids deze bekend voldaan en betaalt te zijn, doende dit perceel in ordinaire verponding 
 zonder de stadsstuivers jaarlijx f 3-11-8, straatgeld f :-15-, beloovende hij Comparant 
 voorsch. perceel te zullen whagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, inzon.. 
 ..derheid de verponding over de jaare 1797, straatgeld tot Maij 1797 en haardstede 
 geld tot Ultº. Junij 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als naar rechten. 
    Actum Harderwjck d: 21 October 1797.  Derde jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en van Raalten Raaden, compareerde Jan Samuelsen in qualiteit 
 als Volmagtiger van Gijsbertje Cobussen, ingevolge acte van volmagt, gepasseerd voor 
 de Municipaliteit van Putten, d.d. 20 Octob. 1797 bij ons gezien en geleezen, dewelke 
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 verklaarde in voorsch. qualiteit in eenen vasten en stedigen erfkoop uit de hand 
 te hebben verkogt en overzulks te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom over.. 
 tegeeven zulks doende kragt dezes aan en ten erfelijken behoeve van Gijsbert Mulder 
 en Petronella van Luik Ehel. en hunne erven twee derde portien van een hof gelee.. 
 ..gen buiten de Stad Harderwijck aan den haven, naast den hof van Abram Joormans 
 ter eenre, en die van Drees Meijnsen ter andere zijde, ende zulks voor eene som 
 van honderd en dertig Guldens vrijgeld, van welke penningen hij Comparant en 
 Transportant mids deze bekend voldaan en betaalt te zijn, doende dit perceel 
 in ordinaris jaarlijxe verponding zonder stadsstuivers f 1-13- beloovende hij 
 Comparant q:p: voornoemde twee derde portien te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt, inzonderheid de verponding over den jaare 1797 
 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 21 Octob. 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde Gerrit Engelen, en verklaar.. 
 ..de in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragte 
 dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Hendrik 
 Wessels en Grietje Hendriks Ehel., een hof in de Touwbaan, naast den hof van de 
 Weduwe W.J. van Westervelt, ende zulks met alle deszelfs lusten en lasten, regt en 
 geregtigheeden, doende in ordinaris verponding zonder stads stuivers f     
 en zulks voor eene somme van Vierhonderd en twintig Guldens vrijgeld, waarvan 
 de Comparant bekend voldaan te weezen, beloovende voorz. perceel te zullen 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over ords. 1796 
 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum d: 31 October 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Backer en de Rooij Raaden, compareerde J.M. Constant Wed. D. Bruin, en  
 verklaarde mids deze aan de Erfgenaam van Gijsbert Knipschaar uit hoofde 
 van verscheene huishuur schuldig te zijn een restant bedraagende de somma 
 van Eenhonderd vijf en negentig Guldens, alsmede de onkosten, zo gerechtelijke 
 als ongerechtelijke van eene gedaane pijnding op de gereede goederen van 
 haar Comparante, welke schuld zij Comparante mids deze belooft te zullen 
 betaalen in 4 termijnen waarvan de eerste zal weezen heden over een jaar 
 de tweede heden over twee jaaren en zo vervolgens tot de volkoome betaaling toe, 
 voor welke schuld zij Comparante verklaard te verbinden haare persoon en goede.. 
 ..ren en tot meerder securiteit ten dien einde te stellen tot Burgen J.W.V.O. 
 Fisscher en Maria Everts Ehel., de Vrouw geadsisteert door haar Man als na Rechten, 
 en J.B. Boxhorn, dewelke praesent zijnde deze borgtogt op hun en aangenoomen 
 hebben, met dien verstande echter dat elk der respective Burgen zig verbind niet 
 verder en niet anders dan voor de gerechte halfscheid dier geheele schuld, en 
 geenzins ider als principaal of een voor allen of als hunne propre en eigene 
 schuld, onder verband van hunne persoonen en goederen, gereede en ongereede, 
 geenen van dien uitgezondert, met renunciatie van alle exceptien, beneficien 
 en privilegien rechtens, deze enigsins contrarieerende ten einde omme 
 daaraan te kunnen verhaalen alle schade en hinder, in cas van wanbetaa.. 
 ..ling en verder ten zulken effecte, als na Rechten. Des beloofde de 
 eerste Comparante, deze haare Borgen allenthalven te indemniseeren kost en 
 schadeloos te houden, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 1 November 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
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 Par devant Backer et de Rooij officiers Municipaux, comparut Mr. Jean Henri Ro.. 
 ..deboom le quel a par ces presentes fait, et constitué pour ces Procureurs Generaux 
 et speciaux, Antoine Chrisostome Contremoulin et Abraham Texier, tous deux Citoyens 
 de Paris, ou l’ un d’eux indistinctement ; Aux quels il donne son pouvoir de pour lui 
 et en son nom retirer des mains des Sieurs Beviere Cartier et Compagnie, ou de 
 tous autres, qu’ il appartiendra, tous les titres des créances perpetuelles et viageres, et 
 pendions appartenantes au dit Constituant sur les revenus de la Republique Fran.. 
 ..caise de quelgue nature qu’ ils puisente être, ainsi que ceux des créances aussi a 
 lui appartenans et provenans des emigrés, condamnés, deportés et autres, et gene.. 
 ..ralement de toutes créances declarees detes Nationales, comme aussi celles sur 
 tous particuliers, et tous les titres, pieces et renseignements quelqu’onques ; compter 
 avec les dépositaires et detenteurs des dits titres ou autres debiteurs du dit Constituant, 
 debattre, clre, et arreter leur comte tant en recette que depence, en fixer 
 payer ou recevoir les reliquats suivre dans tels bureaux qu’ il appartiendra la 
 liquidation de ceux de ses titres de créance dont la remise, à été ordonnée par 
 devant tels bureaux d’administrations et liquidation et tribunaux qu’il appar.. 
 ..tiendra ; signer en consequence tous actes et declarations a ce necessaire ; faire 
 inscrire le Constituant sur le grand Livre de la dette Nationale pour le 
 montant des dites créances, retirer un extract de cette inscription ; toucher et rece.. 
 ..voir de qu’ il appartiendra les arrerages echus et a echeour a l’ avenir, de 
 toutes les dites créances, soit perpetielles, soit viageres, pensions, appointemens 
 secours et gratifications, qui peuvent et pourront lui être accordés, appartenans 
 a le dit Constituant, et qui pourroient lui appartenir par la suite, a tel titre 
 qu’il se soit ; vendre tout ou partie des dites créances soit par transports, soit 
 par transferts ou toute autre voye, en recevoir le prix, toucher egalement 
 tous remboursemens, qui pourroient être offers ou ordonnés, après le mode 
 prescrit, soit de portion, soit de la totalité des dites créances, faire d’après 
 les ordres du dit Constituant la negocistion des valeurs et effets qui seront 
 donnés en payement des dits emboursemens ;  remettre tous titres et pièces 
 de tous reçus et remises de pièses generalement quelconques, donner et 
 retirer toutes quittances et decharges valables, signer tous emargemens, decla.. 
 ..rations et autres actes que besoin sera, comme aussi representer le dit 
 Constituant et assister pur lui aux assemblées des crèanciers des dits 
 sieurs Beviere Cartier et Compagnie ; entendre et ecouter les propositions 
 d’arrangements qui seront faites ; consenter et adherer a toutes delibetations 
 qui seront prises par la mayorité des créanciers ; signer tous actes d’union 
 et contrats d’atermoiement, faire toutes remises, accorder tous termes et 
 delais ; affirmer devant tels tribunaux qu’ il appartiendra, la sincerité 
 de la créance du dit Constituant ; former toutes demandes en cortribution, où 
 instance de preference, accepter tous abandons, delegations et transports, soit 
 d’ objets mobiliers, soit d’ objets immoblliers ; proceder a la vente d’y ceux 
 a l’ amiable, si non en justice ; nommer tous syndies et directeurs des dits 
 créanciers unis, les revoquer en constituer d’ autres, poursuivre l’ ordre du 
 prix des bien vendus, toucher tout ce qui pouvra revenir au dit Constituant 
 dans les dites contributions, donner toutes quitances et decharges valables ; 
 remettre tous titres et pièces ; consenter tous prélevemens des frair quelconques 
 en faveur de qu’ il appartiendra ; donner et préter generalement tous autres 
 consentemens qui besoin sera, en cas de contestation de la part des tous debi.. 
 teurs du dit Constituant ; et aussi en cas de non-conciliation de la part de 
 la mayorité des créanciers des dits Beviere Catrier et Compagnie, donner 
 toutes citations a tous bureaux de paix, il comparoitre soit en demandant, 
 soit en defendant, s’ y consilier, s’ y faire se peut, traiter, transigner, si non 
 se pouvoir par toute autre voye de droit, faire toutes poursuites, contraintes 
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 et diligences necessaires, obtenir tous jugemens provisoires et definitifs, les faire 
 mettre à execution par toutes voyes de droit ; si besoin est faire apposer tous 
 scelles, former toutes oppositions a la levée et reconnoissance de ceux qui se. 
 ..roient apposés, comme aussi a tous decrets volontaires ou forcés, ainsi qu’ aux 
 hypotheques, sur les immeubles et partout ou besoin sera, faire toutes saisies 
 arrets, et saisies executoires, tout mobiliaires qu’ immobiliaire, donner toutes 
 mains levées pures et simples du tout, constituer tous defenseurs officieux, 
 les revoquer en constituer d’ autres, plaider, appeler, elire domicile ; regler 
 tous fraix en acquiter si besoin est ; passer et signer tous actes, substituer 
 en tous, ou partie des presens pouvoirs une ou plusieurs personnes, les revoquer, 
 en substituer d’ autres, et generalement faire pour raison, de tout ce que 
 dessus, tout, ce que les dets Procureurs constitués jugeont convenabeles 
 pour l’ interet du dit Constituant et que les circonstances prevues ou 
 non prevues necesseront. 
    Actum ce 2 Novembre 1797.  Troisième année de la Liberté 
 Batave. 
 
 
 Voor Holl en van Laar Raaden, compareerde Evert Tijhoff, woonagtig alhier en 
 verklaarde te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, zijnen 
 Broeder Frans Tijhoff, woonagtig te Amsterdam, om in naame van den Consti.. 
 ..tuant te assisteeren bij de vergadering der Crediteuren van Hermannus Keizer 
 aldaar rekening aftehooren, de gelden die Constituant daarvan te pretende.. 
 ..ren heeft te ontfangen, daarvoor te quiteeren, en alles daaromtrent meerder 
 en anders te verrigten wat behoort, en des Geconstitueerdens goeden raad 
 gedragen zal, beloovende van volkoomene kragt en waarde te zullen 
 houden, wat in deze zal zijn verrigt ; alles met magt van substitutie, 
 surrogatie en belofte van ratihabitie en indemniteit ; des blijft de Gecon.. 
 ..stitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke rekening, bewijs en 
 reliqua. 
    Actum d: 3 Novemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerde Mr. Hendrik van Hoëclum 
 in qualitweit als volmagtiger van Gerrit Vermeer en Cornelis Blonck in qua.. 
                        (en boedelredders) 
 ..liteit als Executeurs \/  van den boedel en nalaatenschap van wijlen Gijsbert 
 Knipschaar, overleeden binnen Amsterdam, ingevolge acte van volmagt d.d. 
 19 Octob. 1797 voor het Committé van algemeen Welzijn binnen Amsterdam, bij 
 ons gezien en geleezen ; dewelke verklaarde in publique veiling op den 
 8 Julij 1797 in eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
 te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtegeven, zulks doende 
 kragt dezes aan en ten erfelijken behoeve van Evert Zandbergen en Alida Verhoef 
 Ehel. en hunne Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad 
 in de Smeepoortstraat tussen de huizen van Goosen Evers ter eenre en dat 
 van J:W:V:O: Fisscher ter andere zijde met alle deszelfs lusten en lasten, 
 regt en gerechtigheden, geene van dien uitgezonderd en zulks voor een som 
 van Een duizend Vijfhonderd en Sestien Guldens vrijgeld, van welke penningen 
 hij Comparant en Transportant q:p: mids deze bekend voldaan en betaald te 
 zijn, beloovende hij Comparant in voorsch, qualiteit voorn. perceel te zullen 
 wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, inzonderheid de verponding 
 tot over den jaare 1795, straatgeld verscheenen incluis tot den 1 Maij 1797 
 en ’t haardstedegeld tot Julij 1797 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, zullende 
 de noch loopende huur van 1 Novemb. 1797 zijn ten profijte van den Koper ; 
 alles onder verband en submissie al na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 6 Novemb. 1797.  Derde jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
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 Voor Wiesell en van Laar Raaden, compareerde Mr. Hendrik van Hoeclum in qua.. 
 ..liteit als volmagtiger van Gerrit Vermeer en Cornelis Blonck in qualiteit als Exe.. 
 ..cuteuren en Boedelredders van den boedel en nalaatenschap van wijlen Gijsbert 
` Knipschaar, overleden binnen Amsterdam, ingevolge acte van volmagt d.d. 19 
 Octob: 1797 gepasseert voor ’t Committé van alg. welzijn binnen Amsterdam, bij ons 
 gezien en geleezen, dewelke verklaarde in publieque veiling op d. 8 Julij 1797 in 
 eenen vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks te cedeeren, trans.. 
 ..porteeren en in vollen eijgendom overtegeeven, zulks doende kragt dezes, aan 
 en ten erfelijken behoeve van Joseph Nathan Levi en Sara Asser Levi Ehel. 
 en hunne Erven, een huis en erve staande en geleegen binnen deze Stad in de 
 Donkerstraat op de hoek van de Israëlsstraat, aan zijde daar de pomp staat, met 
 alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, geene van dien uitgezonderd, 
 en zulks voor een somma van Vijfhonderd en drie en twintig Guldens vrijgeld, van 
 welke penningen hij Comparant en transportant q:p: mids deze bekend voldaan 
 en betaald te zijn, doende dit perceel in ordinaire jaarlijxe verponding zonder 
 stads stuivers f 3-3-13 en straatgeld f 3-10-:, beloovende hij Comparant in voorz. 
 qualiteit voorn. perceel te zulen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt 
 inzonderheid de verponding tot over den jaare 1795, straatgeld verscheenen incluis 
 tot Maij 1797 en ’t haardstedegeld tot Julij 1797 daarvan aftedoen als erfkoops 
 recht is, en zal dit perceel kunnen aanvaard worden met primo Maij 1798, 
 zullende de nog loopende huur van 1 Novmb. 1797 zijn ten profijte van den 
 Koper, alles onder verband en submissie al na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 6 Novemb. 1797. Derde jaar der 
 Bataafse vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor de Rooij en van Voorst Raaden, compareerden Hermannus Verhoef en 
van bezwaar over de Stad Hendrina Dalhuis Ehel., en verklaarden uit hoofde van ter leen ontfangene 
Rub. Snijderstraat Fol. 161 penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan A. Barneveld en Sophia Kellner 
verso Ehel. en haare Erven, een som van zes honderd Guldens, welke Comparanten 
 beloofden te verrenten met vier ten honderd, en daarmede te continueeren 
 tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mids aan een van beide zijden drie maanden 
 voor den verschijndag, welke heden een jaar de eerste zal zijn, worde opge.. 
 zegt ; voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten 
 de Comparanten verklaarden te verbinden hunne persoonen, gereede en 
 ongereede goederen, en tot een sprciaal verband en onderpand daarvoor 
 stellende hun huis staande in de Snijderstraat naast het huis van de 
 Weduwe Fijnvandraat, ten einde aan ’t zelve allen hinder en schade 
 te kunnen verhalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die 
 van onaangetelden gelde. 
    Actum d. 6 Novemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en van Voorst Raaden, cmpareerden Rutger van 
 Werven en Geertje van den Poll Ehel., welke verklaarden te constitueeren en 
 volmagtig te maken, zulks doende kragt dezes, haarlieder Broeder Jan van 
 Werven, woonagtig in den Amte Heerde, om namens de Comparanten als 
 mede Erfgenaamen van den boedel en nalatenschap van wijlen Aalbert 
 Egberts van Merle en Magteltje Bredelaar in leven Ehel., met en nevens de 
 verdere Erfgenaamen, den gemelden boedel te brengen tot liquiditeit 
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 van de verkogte ongereede goederen, transport in forma te doen, penningen te ontfan.. 
 ..gen en daarvoor te quiteeren, de lasten des boedels te voldoen, en verders alles 
 te doen en te verrigten, het geen de Comparanten zelfs praesent zijnde, zou.. 
 ..den kunnen, mogen en moeten doen, alles met magt van substitutie, be.. 
 ..lofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en submissie al na 
 Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 7 Novemb. 1797.  Derde jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreert de 1e in rang Voor Wiesel en de Rooij Raaden, compareerden Gerrit Lammersen en Jannetje 
ten prothocolle van bezwaar Jakken Ehel., welke bekenden wegens opgenomene en ter leen ontfangene penningen 
over de Stad Rub. Vrouwen opregt en deugdelijk schuldig te weezen,  aan Anna Maria Schrassert, Wed. Markloff 
straat Fol.339 verso en haare Erven eene somma van Driehonderd Guldens ad 20 stuivers het stuk, 
 daarvoor beloovende jaarlijx, op den verschijndag, heden over een jaar de eerste, 
 te zullen betaalen vier guldens voor ider honderd, en daarmede te continuieeren 
 tot de finaale aflosse toe, die alle jaar op gemelden verschijndag, zal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mids een vierendeel jaars bevoorens aan de 
 eene of andere zijde opgezegt of opgeeist zijnde.  Tot scuritiet van 
 voorsch. capitaal, renten en kosten, verbinden zij Comparanten hunne 
 persoonen en goederen, gereede en ongereede, geene van dien uitgezonderd, 
 stellende daarenboven tot een speciaal onderpand hun huis en erve, staande 
 en geleegen binnen deze Stad in de Vrouwestraat, naast het huis van de 
 Burgeres Schaart ter eenre en dat van den Burger R.J. Apeldoorn ter andere 
 zijde, ten einde, om bij onverhoopte wanbetaaling, daaraan allen hinder 
 en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, 
 dezen enigsins strijdig, in specie die van onaangetelden gelde ; alles 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 8 Novemb. 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerden Gerrit Lammersen en Jan.. 
van bezwaar de 2e in rang ..netje Jakken Ehek., welke bekenden wegens opgenoomene en ter leen ontfan.. 
Rub. Vrouwestraat Fol.135verso ..gene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weezen aan deszelfs Broeder 
 Peter Lammertzen en zijn Erven, de somma van Driehonderd Guldens ad 
 20 stuivers het stuk, daarvoor beloovende jaarlijx op den verschijnsdag, 
 heden over een jaar de eerste, te zullen betaalen vier guldens voor ider 
 honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe, die 
 alle jaaren op gemelden verschijndag zal kunnen, mogen en moeten ge.. 
 ..schieden, mids een vierendeel jaars bevoorens aan de een of andere zijde 
 opgezegd of opgeeist zijnde. 
 Tot securiteit van voorsch. capitaal, renten en kosten, verbinden zij 
 Comparanten hunne persoonen en goederen, gereede en ongereede, geene 
 van dien uitgezonderd, stellende daar en boven tot een speciaal onder.. 
 ..pand hun huis en erve, staande en geleegen binnen deze Stad in de 
 Vrouwe straat, naast het huis van de Burgeres Schaart ter eenre en 
 dat van den Burger R.J. Apeldoorn ter andere zijde, ten einde om bij 
 onverhoopte wanbetaaling daar aan allen hinder en schade te kunnen 
 verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, dezen enigsins strijdig, 
 in specie die van onaangetelden gelde ; alles onder verband en sub.. 
 ..missie als na Rechten. 
 Actum Harderwijck d. 8 November 1797.  Derde jaar 
 der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raaden, en als Overprovisoren der Burgerweezen der Stad Har.. 
 ..derwijck, Petronella Willems Weduwe van wijlen Gerrit Fijnvandraat, benevens Gerrit 
 van Luijk en Jan Huijgen in qualiteit als Voogden over de minderjaarige Kinderen van 
 wijlen Jannetje Fijnvandraat, bij Pieter Engelen in leven ehelijk verwekt, zijnde de 
 overleedene geweest een dogter van eerste Comparante, en verklaarden te samen 
 overeengekomen te zijn, dat ingeval de eerste Comparante voor haar Dogter Hijntje 
 Fijnvandraat, getrouwt aan Andries Bolleman en haare Kindskinderen mogt 
 komen te overlijden, alsdan het huis, staande binnen deze Stad in de Rabbenstraat, 
 en door 1e Comparante bewoond en gebruikt wordende, in eijgendom zal overgaan 
 en bezeeten worden aan haar Dogter Hijntje Fijnvandraat aan Andries Bolleman 
 gehuwd, die daarvoor in den boedel zullen moeten inbrengen de som van zevenhon.. 
 ..derd Guldens ad 20 stuivers het stuk, zo en als hetzelve door twee onpartijdige 
 mannen is gewaardeert, verklaarende haar voorgem. Dogter Hijntje Fijnvandraat en 
 haar Eheman met deze schikking alzo genoegen te neemen, blijvende het overige 
 van den boedel in zijn geheel en onverdeelt, tot na doode van 1e Comparante, 
 zullende alsdan haare nalaatenschap door haar geregte Erfgenamen verdeelt worden, 
 verklaarde de tweede Comparanten in haare qualiteit hiermede genoegen te neemen, 
 benevens haare toestemming omtrent de taxatie van het huis te geeven ;  alles 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 7 Augusti 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
                                          Rec. et Registr. d. 14 Novemb. 1797 
 
 
 Voor Holl en Backer Raaden, compareerde Abraham van Daverveld, emeritus 
 Praedicant van Apeldoorn en verklaarde kragt dezes te qualificeeren en te volmag.. 
 ,,tigen den Burger P. van Meurs J.U. Dr. en Secretaris des Amts van Heerde 
 om voor en in naam der Comparants van D. Huijsman, tweede Praedicant te 
 Apeldoorn intevorderen en te ontfangen ’s jaarlijx eene somma vanVijf.. 
 ..honderd Guldens, den Comparant competeerende en door D. Huijsman zo lang 
 hij Praedicant te Apeldoorn is aan denzelve moetende worden uitgekeerd, 
 alsmede daarvoor te quiteeren ; zijnde de eerst anstaande verschijnsdag 
 van een verschuldigt jaar den 2 Febr. 1798, zullende de Comparant zulks 
 houden als door hem zelfs geschied te zijn. 
    Actum Harderwijck den 14 Novemb. 1797. Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en de Rooij Raaden, compareerden Evert Sandbergen en Aaltje Verhoef 
 Ehel. dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te 
 hebben verkogt en overzulks te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom over.. 
 tegeeven, zulks doende kragt dezes, aan en ten erfelijken behoeve van Anna Maria 
 van den Bergh en haare Erven, een huis en erve staande en gelegen binnen deze 
 Stad in de Smeepoortstraat tussen de huizen van Goosen Evers ter eenre en dat van 
 J.W.V.O. Fisscher ter andere zijde, zo en als hetzelve op den 8 Julij 1797 door 
 Comparanten in eene publieque veiling is gekogt, met alle deszelfs lusten en lasten 
 regt en geregtigheden, geene van dien uitgezondert, en zulks voor eene somma van 
 Een duizende Vijfhonderd en Zestien Guldens vrijgeld, van welke penningen zij Com.. 
 ..paranten en transportanten mids deze bekenden voldaan en betaalt te zijn ; 
 doende dit perceel in ordinaire jaarlijxe verponding zonder stads stuivers f 4-9-4 
 en straatgeld f 2-:-. 
 Beloovende zij Comparanten en transportanten voorñ. perceel te zullen wag.. 
 ..ten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, inzonderheid de verponding over 
 Ultº. Junij 1797 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en sub.. 
 ..missie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 15 Novemb. 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche Veijheid. 
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Geregistreert ten prothocolle Voor Wiesell en D: Apeldoorn Raaden, en als Overweesmeesteren compareerde Jo.. 
van bezwaar over de Stad ..hanna Aleijda Groenewouds Wed. Gerit Hubers, en verklaarde, voorneemens zijnde zich 
Rub. Vijhestraat Fol. 76verso te veranderzaten, aan haar onmondig Kind, bij wijlen haar Eheman verwekt, met 
 naame Willemijna Hendrika Hubers, voor haar vaderlijk versterf te bewijzen de 
 somma van Tweehonderd Guldens, te betaalen aan haar Kind voornt. bij haar Comparantes 
 overlijden, stellende ten dien einde tot securiteit en een waarborg haar huis, staande 
 en geleegen binnen deze Stad in de Smeepoortstraat, naast het huis van Dirk Brouwer 
 en de plaats van Joost Harmen van Erckelens ter andere zijde, hetzelve verbindende tot 
 een speciaal onderpand voor voorñ. penningen om te strekken als na Rechten, 
 beloovende de Comparante gemelde haar Dogter te zullen kleden en reeden, tot 
 haare mondige jaaren, huwelijk of anderen geapprobeerden staat , waartegen zij 
 Comparante den overigen boedel voor zich zal behouden, met alle deszelfs lusten  
 en lasten. 
 Hiermede waaren aan, over en mede te vreeden Warnar IJsendoorn, en Adolf Meijer 
 in qualiteit, als bij den Raad der Gemeente dezer Stad aangestelde Voogden. 
     Aldus geapprobeerd en getekent binnen Harderwijck d. 15 Novemb. 1797. 
 Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raaden, en als Overweesmeesteren com.. 
 ..pareerde Wijnand van der Horst, laast Weduwnaar van wijlen Jannetje Jacobs 
 en verklaarde, voorneemens zijnde zich te veranderzaaten, aan zijne onmondige 
 Kinderen bij wijle zijne Ehevrouw verwekt, met naame Gerrit van der Horst en 
 Jacob van der Horst, voor hun Moeders versterf te bewijzen de som van Vijftig 
 Guldens, te betaalen aan zijn Kinderen voornt. bij ’t overlijden van hem Compa.. 
 ..rant, aan ider namelijk Vijfentwintig Guldens of de geregte halfscheid, 
 beloovende hij Comparant gemelde zijn Kinderen te zullen kleeden en reeden 
 tot hunne mondige jaaren, huwelijk of andere geapprobeerde staat, waartegen 
 hij Comparant den overigen boedel voor zich zal behouden, met alle deszelfs 
 lusten en lasten. 
 Hiermede waaren aan, over, en mede te vreeden Hendrik Jansen en Bartus 
 Volten, in qualiteit als bij den Raad der Gemeente dezer Stad, aangestelde 
 Voogden. 
    Aldus geapprobeert en getekent binnen Harderwijck d. 15 Novemb. 
 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Backer en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Jan Hijmensen en 
 Elisabeth Ossenberg Ehel., welke verklaarden te cedeeren, transporteeren en in vol.. 
 ..len eijgendom overtegeven aan Arij Baster en Gerritje Timmer Ehel. of hunne 
 regt verkrijgende het regt van sesjaarige losse welke Comparanten hebben op 
 ’t huis in de Vrouwenstraat, thans noch bij haar bewoond wordende hetwelk 
 heden bij executie is verkogt, met het bezwaar van gemelde losse en zulks voor 
 de somma van Thien Guldens, welke penningen Comparanten bekennen ontfan.. 
 ..gen te hebben, en dus geen recht op gemelde losse meer te behouden, beloo.. 
 ..vende dezelve te zullen wagten en wharen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 18 Novemb. 1797.  Derde jaar der Ba.. 
 ..taafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde de Burger Dries van der Beek, 
 woonagtig te Elburg, welke verklaarde te constitueeren en volmagtig te maaken de Adv. 
 Mr. C. Tulleken, mede te Elburg domicilieerende, om namens en van wegens hem 
 Comparant , in het minnelijke, of des noods door middelen rechtens, intevorderen 
 van de Burger Willem Witteveen alhier woonende, alzodaane somma van pennin.. 
 ..gen als meergemelde W. Witteveen aan hem Comparant per resto noch schuldig 
 is, om verders namens hem Comparant, zulks gerequireerd wordende, in zijne 
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 ziel juratorie te caveeren, termijnen te respicieeren en de zaak ten einde toe te vertree.. 
 ..den en waartenemen, sententie te aanhooren en het gewijsde, als na Stads Rechten, 
 te poursuiveeren, penningen te ontfangen, daarvoor te quiteeeren, mids van alles te 
 doen behoorlijke rekening en reliqua ; en eijndelijk alles verder te doen en te verrig.. 
 ten wat der zaaken nooddruft zal komen te vereischen, even als of hij Comparant 
 daar praesent waare en die zoude kunnen mogen en moeten doen, met belofte 
 van goedkeuring en verder verband als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 22 Novemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en R. Apeldoorn Raaden, compareerden H.R. Streck in huwelijk hebbende 
 A.H.S. de Meester, Mr. E.G. Ardesch, A. Ardesch, G.J. Ardesch en H.J. Ardesch, meerder.. 
 ..jaarige Kinderen en mede Erfgenaamen ab intestato van Mr. H.J. Ardesch en J.J. de 
 Meester in leeven Ehel., dan noch A.D. van Daverveld Weduwe en als Moeder en 
 legitime Voogdesse van haare onmondige Zoon W.A. de Meester, bij wijlen Mr. W. de 
 Meester ehelijk geproduceert, zijnde 2e., 3e., 4e., 5., 6e. en 7e. Comparanten geweest pro 
 portionibus, Erfgenaamen ab intestato van wijlen Mechtelt de Meester, en verklaarden 
 in amplissima forma juris kragt dezes te constitueeren en machtig te maaken 
 Mr. J.H. Rauwenhof, woonende te Campen, ten einde om namens de Comparanten 
 qq.pp. alsodaane goederen en effecten als door wijlen gemelde Vrouwe Mechtelt de 
 Meester met er dood ontruimt en nagelaaten, en door wijlen Mr. P.R. Toewater 
 in tucht bezeeten en gebruikt geweest zijn, en alnog tussen de gezamenlijke 
 Erfgenaamen, pro communi indurjo bezeeten worden, te administreeren, dezelve 
 te verpachten, daarover huurcedullen opterigten en te tekenen, de huur of pacht pen.. 
 ..ningen, alsmede de interessen der obligatien, zo wel van die ten lasten van par.. 
 ticulieren als van het gemeene Land te ontfangen, de capitaalen ten lasten van 
 particulieren te denuncieeren en des noods door middelen rechtens intevorderen, 
 daartoe alle ingangen rechtens voor alle Gerechten te entameeren, decreeten en 
 sententien te aanhooren, dezelve te vervolgen tot de executie incluis, midsgaders 
 oock om die goederen en effecten in het openbaar of uit de hand te verkoopen, 
 en na costume locaal te transporteeren, de koopspenningen daarvan pro.. 
 ..venieerende te ontfangen en daarvoor te quiteeren, belofte van waaring te doen, 
 de schulden en lasten des boedels aftedoen en te betaalen, wijders in het gene.. 
 ..raal alles te doen hetgeen de natuur en nooddruft der zaak zal vereischen, 
 en de Comparanten qq.pp. zelve praesent zijnde zouden kunnen, mogen of 
 moeten doen, met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 mids Geconstitueerde gehouden blijve te doen rekening, bewijs en reliqua, 
 onder verband en submissie als na Rechten, en met renunciatie van alle 
 exceptien. 
    Actum den 25 Novemb. 1797  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en R.J. Apeldoorn Raaden, loofden en wierden Burgen als 
 voorvanks regt is Gerrit van Voorst en Gerrit van Luijk voor ’t erf en sterfhuis 
 van wijlen Lucretia Ravensbergen ; des beloofden Johanna Cornelia Planten 
 Weduwe W. Aussmorth, Henderina Maria Planten, IJsbrand Planten, Alij.. 
 ..da Lucretia Planten, huisvrouw van W. Bluemink, Helena Elisabeth Planten, 
 alle te samen Erfgenaamen van wijlen Lucretia Ravensberg voornoemd, deze 
 haare Borgen te zullen vrijen en guarandeeren als na Rechten. 
    Actum d. 25 Novemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en Wiesell Raaden, compareerden Petrus Gijsbert Wijnstok en Sara Balthina 
 Wijnstok, dewelke verklaarden te hebben verkogt, en overzulks te cedeeren en te trans.. 
 ..porteeren aan en ten behoeve van Aldert Willem Seedorf te Amsterdam 12 stuks 
 obligatien ten lasten van Willem de Vijfde, Prins van Oranje en Nassauw, zijnde gedateerd 
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 20 Januarii 1785, a 3 perct. interest als Nº. 679, 1287 C. 1288 C. 1289 C. 1290 C. 1291 C. 
 1292 C. 1293 C. 1294 C. 1295 C.1296 C.1297 C.  van welke kooppenningen zij Com.. 
 ..paranten mids deze bekenden voldaan en betaald te zijn ; beloovende overzulx 
 voorn. effecten te zullen wagten en wharen, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 6 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor D. Apeldoorn en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Willemina Prijs 
 Weduwe en getugtigde Boedelhoudersche van wijlen J.H. Backer, Albertus Ojen, 
 en Aart van Veluwe ter eenre, en Andries Apeldorn ter andere zijde, welke verklaar.. 
 ..den met den anderen overeengekomen en verdragen te zijn, dat voorñ. drie eerste 
 Comparanten als op de gereede en ongereede goederen van den laasten Comparant 
 Andreas Apeldorn hebbende gepijnd, breeder bij de respective acten van peinding 
 vermeld, quo relatio, ter voorkooming van zware onkosten, welke zouden kunnen 
 loopen, bijaldien bepeinde goederen gerechtelijk wierden verkogt, zijn overeengekomen, 
 dat Andreas Apeldorn zijn bepeinde goederen bij wijze van vrijwillige verkooping 
 in de veiling zal brengen, mids zulks geschiede door den Secretaris Mr. J.J. Elsevier, 
 den inzaat derzelve op eerstkomende Zaterdag, na het passeeren dezes, en dat uit 
 die penningen zullen betaalt worden de bovenstaande Comparanten als pandeisschers 
 wegens hunne praetensien met de kosten daarop gevallen, of onverhoopt daarop noch 
 te vallen, een ider na order van zijne gedaane pijnding onder expres beding, dat de 
 voorch. peindingen hierdoor zullen onverkort blijven, ten effecte, dat in cas de 
 goederen niet mogten verkogt worden, den Pandeisseren zal vrijstaan om 
 hunne peindingen ten allen tijde te vervolgen, tot de executie incluis ; en  
 zal ’t gehouden worden als of deze niet gepasseerd waaren geweest. 
    Actum Harderwijck, d. 12 Decemb. 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Backer en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde Johan Erherntfried Smith, 
 als in huwelijk hebbende Aaltje Duvergé, en namens zijn Vrouw voornt. luid volmagt 
 voor de Regering der Stad Amsterdam gepasseerd d.d.2 Junij 1700 Seven en Negentig 
 welke alhier vertoond, geleezen en van waarde erkent ; voorts Evert Duvergé en 
 Marie Duvergé, welke geassisteert met den Advocaat Mr. R. Tulleken voor zo 
 verre in deze noodig ; te samen, Kinderen en Erfgenaamen van wijlen hunne 
 Ouders Paulus Benijn Duvergé en Hendrikje Beunschoter in leven Ehelieden, 
 welke Comparanten voornt. verklaarden bij, en door dezen opterigten een wel en 
 wettig magescheid over den boedel en nalatenschap van wijlen hunne Ouders 
 voornt. en zulks op de navolgende manier. 
 Dat de eerste Condividenten J.E. Schmidt en Aaltje Duvergé, eeuwig en erfelijk 
 cedeeren aan en ten behoeve van Evert Duvergé en Maria Duvergé, derzelver 
 Erfgenaamen of regtverkrijgende, alle de vaste goederen, zich nog in den gemeen.. 
 ..schappelijke boedel bevindende in de navolgende, 
 1e. een plaatsje Kortenbroeck genaamt, met zijn getimmer, hooge en laage lande.. 
 ..rijen en houtgewasschen, zo en in dier voegen als het in zijn bekende bepaaling 
 onder het Scheependom dezer Stad geleegen is in Hierden. 
 2e. een dito plaatsje met zijn getimmer, landerijen en houtgewasschen, het Klontie 
 genaamd, mede gelegen in Hierden. 
 3e. een kamp lands, geleegen in zijn bekende bepaaling, aan de Sandsteeg onder het 
 Scheependom dezer Stad, de Bredde genaamt. 
 4e. een dito kamp lands, mede aan de Sandsteeg geleegen, de Molenkamp ge.. 
 ..naamt ; en eijndelijk 
 5e. Een hof in zijne bekende bepaaling, gelegen alhier in de Touwbaan. 
 Dat zij eerste Condividenten afstand doen op het regt van eijgendom, voor, en ten 
 behoeve van de twee laaste Condividenten op een capitaal somma van f 3500 groot, 
 geprovenieerd van op den 5 Novemb. 1796 alhier verkogte vaste goederen des 
 boedels, volgens copie der verkooping, alhier geexhibeert. 
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 als mede dat zij eersten, aan de twee laasten cedeeren en afstaan aan de praetensie 
 welke zij mogten hebben voor hun een derde op alzodaane penningen gemaakt van de 
 verkogte mobilia ter somme te samen S.E.C.  f 210-:-. 
 En eijndelijk dat zij, J.E. Schmidt en Aaltje Duvergé cedeeren en afstaan aan Evert 
 en Maria Duvergé hunlieder regt en praetensie voor hun een derde ’t welk zij 
 uit eenigerhanden hoofde mogten hebben of kunnen praetendeeren op eenige effecten 
 acte en crediten, die zo in de boeken als andersins in den ouderlijken boedel zich 
 mogten bevinden. 

Voords is door de gezamentlijke Condividenten en wel speciaal, de eerste en tweede ten behoeve van de 
derde, Maria Duvergé, geresolveertt en gecontracteert, dat zij Maria 
Duvergé uit de boedelpenningen geprovenieert van de verkogte goederen, vooraf zal 

 trekken en genieten alzodaanige f 500-:-, als Aaltje en Evert Duvergé bij het aangaan 
 hunner huwelijken tot een uitzet van wijlen hunne Ouderen hebben genooten, voorts 
 de gedane verschotten bij de begrafenis van wijlen hunne Moeder gedaan, en welke 
 zij meer mogte hebben, laatende J.E. Schmit voor hem, en als Gevolmagtide van zijn 
 Vrouw zulks over aan Evert en Maria Duvergé, om zulks verder te dirigeeren, 
 en te doen na hunlieder rade en onderling welgevallen. 
 Dat daarentegen Evert Duvergé en Maria Duvergé aanneemen en beloven, om aan 
 J.E. Schmidt en Vrouw tot een uitkoop te betaalen, een somma groot Sestien 
 honderd seven en zestig Guldens eens, welke zullen betaald worden voor morgen 
 zonnen ondergang. 
 Dat mede bij en door dezen gemortificeert zullen zijn gedood en vernietigt, alzodane 
 praetensien, als Evert en Maria Duvergé, op de eerste Condividenten J.E. Schmidt en 
 deszelfs Vrouw Aaltje Duvergé hebben, uit hoofde van door wijlen hunne Moeder 
 Hendrikje Bunschoter Wed. Duvergé opgeschooten en verstrekte penningen, mogte  
 hebben of hebben, zo dat de eerste Condivident en Vrouw, daarvoor immer of ooit door 
 de twee laasten meergemeld Evert en Maria of derzelver Erfgenaamen of regtverkrijgende 
 zullen kunnen of mogen aangesprooken worden, zij twee laasten meergemeld, voor die alle 
 quiteerende bij deze. 
 Vervolgens nemen Evert Duvergé en Maria Duvergé te zamen tot hunnen laste alle 
 de schulden des boedels van wijlen hunne Ouders, van welken aart ofte natuur die oock 
 zijn mogen, zo dat J.E. Schmidt en Aaltje Duvergé of derzelver Erfgenaamen, daar 
 nooit of immer voor aanspraakelijk zullen zijn. 
 Actum Harderwijck d. 13 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor D. Apeldoorn en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Evert Duvergé en 
 Evertje Romeijn Ehel. en Maria Duvergé, Kinderen en universeele Erfgenamen van de 
 nagelaatene goederen van wijlen P.B. Duvergé en H. Bunschoter Ehel in leven, inge.. 
 ..volge vrindelijk accoort en erfmagescheid d.d. 13 Decemb. 1797 voor Raaden dezer Stad 
 alhier gepasseert te hebben ingegaan met onzen Broeder J.E. Schmidt als Volmagtiger 
 van zijn absente Vrouw Aaltje Duvergé, voor den Gerechte der Stad Amsterdam d.d. 
 2 Junij 1797 gepasseert, bij ons gezien en geleezen, en verklaarden de voorñ. Comparanten 
 publieq op den 5 Novemb. 1796 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren 
 aan en ten erfelijken behoeve van Loge Gelderman en Johanna Hensen Ehel., en haar 
 Erven, een camp weijland met zijn houtgewasch, geleegen voor deze Stad aan de 
 Weijsteeg, naast een camp van J.B. de Vries ter eenre en een camp van Kooperen 
 ter andere zijde, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier, in twee 
 posten, op naam van twee halve campen van J. Karsen f 4-9-, voorts met zijn 
 lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende zulks voor een somma van Een 
 duijzend Zeeven en dertig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en 
 transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voorñ. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verpondinge over 1795 daarvan aftedoen, als Erfkoopsregt is onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijk d. 12 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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 Voor Volten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Evert Duvergé en Ever.. 
 ..tjen Romeijn Ehel., en Maria Duvergé, Kinderen en universeele Erfgenaamen 
 van de nagelaatene goederen van wijle P.B. Duvergé en H. Bunschoter in 
 leven Ehel., ingevolge vrindelijk accoord en erfmagescheid  d.d. 13 Decemb. 1797 
 voor Raaden dezer Stad alhier gepasseert, te hebben ingegaan met onzen 
 Broeder J.E. Schmidt, als Volmagtiger van zijne absente Vrouw Aaltje 
 Duvergé voor den Geregte der Stad Amsterdam d.d. 2 Junij 1797 gepasseert, bij 
 ons gezien en geleezen, en verklaarden de voorñ. Comparanten publiq op den 5 
 Novemb. 1796 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en 
 ten erfelijken behoeve van Hendrik Verhoef en Crilina Nijlant Ehel. en haar 
 Erven, een huis met zijn plaats en schuur, uitkomende in de Bruggestraat 
 naast het huis van de Burgeressen van Westervelt ter eenre, en een huis bij 
 Gerrit Knaap gekogt ter andere zijde, zo en als hetzelve bewoond word bij 
 Maria Duvergé voornt., doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier 
 f 5-6-4, straatgeld f 2-5-, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtig.. 
 ..heden, ende zulks voor eene somma van Zevenhonderd vijf en negentig Guldens 
 vrijgeld, waarvan de Comparanten en transportanten, bij deze bekennen vol.. 
 ..daan en betaald te zijn ; beloovende voorseide perceel te zullen wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1795, straatgeld 
 Maij 1796 en heerdstedegeld 1 Julij 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 15 Decemb. 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Evert Duvergé en Ever.. 
 tje Romeijn Ehel. en Maria Duvergé, Kinderen en universeele Erfgenaamen van 
 de nagelaatene goederen van wijlen P.B. Duvergé en H. Bunschoter in leven 
 Ehel., ingevolge vrindelijk accoord en erfmagescheid  d.d. 12 Decemb. 1797 voor 
 Raaden dezer Stad alhier gepasseert te hebben ingegaan, met onzen Broeder 
 J.E. Schmidt en als volmagtiger van zijn absente Vrouw Aaltje Duvergé voor 
 den Geregte der Stad Amsterdam d.d. 2 Junij 1797 gepasseert, bij ons gezien 
 en geleezen, en verklaarden de voorñ. Comparanten publiq op den 5 Novemb. 
 1796 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van Peter Beijels en Luutje Willems Ehel. een huis, 
 schuur, stalling cum annexis, staande in ’t olijstraatje, naast de schuur van 
 Arend de Wilde ter eenre, en een plaats van Willem Fijnvandraat ter 
 andere zijde, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier f 2-19-10, 
 straatgeld f :-10-, voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden 
 ende zulks voor een som van Driehonderd en Negen en tagtig Gulden vrijgeld, 
 daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en 
 betaalt te zijn, beloovende voorn. perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1795, straatgeld Maij 1796 
 en heerdstedegeld p. Julij 1796 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 15 Decemb. 1797.  Derde jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Evert Duvergé en 
 Evertje Romeijn Ehel. en Maria Duvergé Kinderen en universeele Erfge.. 
 ..naamen van de nagelaatene goederen van wijlen P.B. Duvergé en H. Bunschoter 
 in leven Ehel., ingevolge vrindelijk accoord en Erfmagescheid d.d. 13 Decemb. 
 1797 voor Raaden dezer Stad alhier gepasseert, te hebben ingegaan met 
 onzen Broeder J.P. Schmidt en als volmagtiger van zijn absente Vrouw 



546 
 

ORAH-156  1797 fol.273 
 
 Aaltje Duvergé, voor den Geregte der Stad Amsterdam d.d. 2 Junij 1797 gepasseert, bij 
 ons gezien en geleezen, en verklaarden de voorn. Comparanten publiq op d. 5 Nov. 1796in een vasten en 
stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoe.. 
 ve van Evert Frens en zijn Erven 
 1e. den eijgendom cvan een haage of akkermaalsbosch, geleegen in de Harderwijker 
 Eng, naast den koper selven, genaamd de Paardenkring, doende in ords. jaarlijxe 
 verponding volgens Quohier f :-10-, ende zulks voor een som van Eenhonderd 
 sesentagtig Gulden vrijgeld. 
 2e. den eijgendom van een haagen of akkermaalsbosch aan de Elsweg naast den 
 koper, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier f :-10-6, ende zulks 
 voor een som van Eenhonderd en veertig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 en transportanten bij dezen bekennen van bovengem. twee perceelen ten vollen 
 voldaan en betaalt te zijn, beloovende voorn. perceelen te zullen wagten en 
 wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1795, daarvan afte.. 
 ..doen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 15 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en R.J. Apeldoorn Raden, compareerden Evert Duvergé en Evertje 
 Romein Ehel. en Maria Duvergé, Kinderen en universeele Erfgenaamen van de 
 nagelaatene goederen van wijle P.B. Duvergé en H. Bunschoter in leven Ehel. 
 ingevolge vrindelijk accoort en Erfmagescheid d.d. 13 Decemb. 1797, voor Raaden 
 dezer Stad alhier gepasseert, te hebben ingegaan met onzen Broeder J. P. Schmit 
 en als volmagtiger van zijn absente Vrouw Aaltje Duvergé voor den Geregte 
 van Amsterdam d.d. 2 Junij 1797 gepasseert, bij ons gezien en geleezen, en 
 verklaarden de voorñ. Comparanten publiq op den 5 Novemb. 1796 in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en 
 in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Jan 
 Bleumink en zijn Erven. Een hof geleegen in de Touwbaan met zijn opgaande 
 vrugtboomen, agter den hof van Hendrik Walters, doende in ords. jaarlijxe 
 verponding volgens Quohier f :-10-10, en zulks voor een som van Eenhondert 
 en taggentig Guldens vrijgelt, daarvan de Comparanten en transportanten 
 bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, en alle voorpligt de verponding over 
 1795, daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d: 15 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafse 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Volten en Wiesell Raaden, compareerde Doken Bredinger en bekende 
van bezwaar over ’t Schependom uit hoofde van ter leen ontfangene penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
Rub. Hoven voor de Smeepoort Rijer Bredinger en Jacoba Gerrits Ehel. en hun Erven, een som van Vijftig Guldens, 
fol. 78 beloovende dezelve te verrenten met drie en een half ten honderd, en daarmede te 
 continueeren tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kun.. 
 ..nen, mogen en moeten geschieden, mids de opzage gedaan worde drie maanden voor 
 den verschijndag , voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten 
 de Comparant verklaard te verbinden zijn persoon en goederen, en tot een speciaal 
 onderpand daarvoor stellende zijn hof in de Touwbaan naast den hof van Dirk 
 Woutersen, om daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen, met renun.. 
 ciatie van alle exceptien, in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum d: 16 December 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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 Compareerde voor ons, ondergeschrevene Raadender Gemeente der Stad Harderwijck, 
 Cornelia Martina van der Paart, Wed. wijlen Gideon de Meijere, haar verstand en zin.. 
 ..nen volkomen magtig, doch ziek van lichaam, welke verklaarde uit hoofde van de 
 trouwe diensten, onderhoud en oppassing, uit eene zuivere genegenheid en liefde, 
 zonder hiertoe eenigsins geinduceerd of aangeraaden te zijn, te cedeeren, te transpor.. 
 teeren en in vollen eijgendom overtegeeven, zulks doende kragt dezes, aan en ten 
 erfelijken behoeve van haaren Schoonzoon Jan Hendrik Reinoud en Catharina 
 Alida Oosterhuis Ehel. en hunne Erven, alle haare goederen, welke zij Comparante 
 thans bezit, of in ’t vervolg zou komen te bezitten, ’t zij uit kragt van erfenis, 
 versterfregt, legaat, donatie onder de levenden of ter zaake des doods, ofte uit welke 
 anderen hoofde zulks zoude kunnen gebeuren, verders alle actien en crediten, 
 geenen van dien uitgezondert ; alles egter onder deze uitdrukkelijke mids en voor.. 
 ..waarde, dat bovengenoemde haar Schoonzoon Jan Hendrik Reinout en Catha.. 
 ..rina Alida Oosterhuis Ehel. zullen verpligt zijn, haar Comparante tot er 
 dood toe te alimenteeren en van het noodige te verzorgen en na deszelfs  
 overlijden eene eerlijke begrafenis aantedoen, het welk dan oock beide deze Comparanten 
 aan, en op zich genoomen hebben te volbrengen, en hebben daarop gestipuleert 
 als na Rechten. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt. Actum Harderwijck 
 d: 15 Decemb. 1797. ’t Derde jaar der Bataafsche vrijhjeid. was nevens twee 
 cachetten, beide in rood lak uitgedrukt, getekent J.H. Wiesell. Joan van 
 Voorst.  onderstond geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijk d. 15 dec. 
 1797.  was getekent  J.J. Elsevier. 
 
 
 Voor Volten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Evert Duvergé en 
 Evertje Romeijn Ehel. en Maria Duvergé, Kinderen en universeele Ergfgenaa.. 
 ..men van de nagelaatene goederen van wijlen B.P. Duvergé en H. Bunschoter 
 Ehel. ingevolge vriendelijk accoort en erfmagescheid,d.d. 13 Decemb. 1797 
 voor Raaden dezer Stad alhier gepasseert, te hebben aangegaan met onze 
 Broeder J.E. Schmidt, en als volmagtiger van zijn absente Vrouw Aaltje 
 Duvergé, voor den Gerigte der Stad Amsterdam d.d. 2 Junij 1797 gepasseert, 
 bij ons gezien en geleezen, en verklaarden de voorñ. Comparanten publiq 
 op den 5 Novemb. 1796 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren, 
 aan en ten erfelijken behoeve van Hendrik Walters en Jacoba Brigitta 
 Bodenstaff Ehel. en haar Erven, een schuur met een plaatsje daarbij 
 staande in de Bongaartssteeg, genaamd het Cijshok, doende in ordinaire 
 jaarlijxe verponding volgens Quohier f. 2-13-2, straatgeld f. :-15-, voorts met 
 zijn lusten en lasten regt en geregtigheden, ende zulks voor een somma 
 van Eenhonderd twee en dertig Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloo.. 
 ..vende vooseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij en 
 alle voorpligt de verponding over 1795, straatgeld Maij 1796 daarvan 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d 15 Decemb. 1797.  Derde jaar der  
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Evert Duvergé en 
 Evertje Romeijn Ehel. en Maria Duvergé, Kinderen en universeele Erfgenamen 
 van de nagelaatene goederen van wijlen P.B. Duvergé en H. Bunschoter in leven 
 Ehel., ingevolge vrindelijk accoord en erfmagescheid d.d. 13 Decemb. 1797 voor 
 Raden dezer Stad alhier gepasseert, te hebben ingegaan met onzen Broeder 
 J.E. Schmit, en als volmagtiger van zijne absente Vrouw Aaltje Duvergé 
 voor den Gerigte der Stad Amsterdam d.d. 2 Junij 1797 gepasseert, bij ons gezien 
 en gelezen, en verklaarden de Comparanten voornt. publiq op den 5 Novemb. 
 1796 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt 
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 dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van Gerrit Knaap en Hermijntje Mons Ehel. en haare Erven, een huis met zijn pakhuis 
 daar agter annex, staande in de Bruggestraat, naast het huis dat Hendrik Verhoef 
 heeft gekogt ter eenre, en ’t Roepersteegje ter andere zijde zo en als ’t gedeeltelijk 
 bij Evert Duvergé gebruikt word, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier 
 f. 5-2-2, straatgeld f.1-10-, voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden,  
 ende zulks voor eene somma van Agt honderd en Dertig Guldens vrijgelt, daarvan 
 de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, 
 beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding over 1795, straatgeld Maij 1796 en haardstedegeld primo Julij 1796 
 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
    Actum Harderwijck, d. 15 Decemb. 1797. Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde Maria Vriends 
 Weduwe wijle Daniel Vijgh, in qualiteit als bij mutueele testament, door haar 
 en wijle haar voorñ. Man op den 8 Junij 1772, voor den Notaris Johannes Thijssen 
 binnen Leijden gepasseert, aangestelt zijnde tot Vogdes over de natelaaten 
 minderjaarige Kinderen van voorñ. Daniel Vijgh, met magt van adsumtie en 
 surrogatie.  En verklaarde zij Comparante uit kragte van evengemelde 
 magt van assumtie en surrogatie tot Medevoogden over de voorñ. minderjaarigen 
 benevens zich te adsumeeren Jacob Engelgeer en Dirk Veegens Med. Dr. 
 beide woonende te Haarlem, en zulks met zodaanige magt en gezag, als 
 ten opzichte van haar Comparante als aangeselde Voogdesse bij meervoornt. 
 testament vermelt staat, waartoe alhier word gerefereert. 
    Actum d. 20 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en de Rooij Raaen, compareerde Petrus Gijsbert Wijnstok, als wee.. 
 zende een nagelaatene Zoon van wijlen  Dº. Petrus Wijnstok, in leeven Praedikant 
 te Harderwijck, die een Neef was van wijlen Mr. Johannes Brouwer, en alzo 
 uit magte van den testamente door den zo evengenoemden Mr. Johannes Brouwer 
 op den 4 Febr. 1793 voor den Notaris Lambert Sijthof en getuigen in ’s Hage 
 gepasseert, pro parte mede geinstitueerde Erfgenaam van dezelve Mr. Johan.. 
 ..nes Brouwer, en hebbende alzo bij acte van scheiding en verdeeling van zijn 
 nalatenschap op den 1 Augusti 1794 voor gemelde Notaris Sijthof en getuigen 
 gepasseert, ’t regt van eijgendom bekomen tot de natemeldene obligatien, die 
 door de voorn. Mr. Johannes Brouwer zelve belegt en op zijn naam doen stellen 
 zijn ; woonende de Comparant binnen deze Stad. Dewelke verklaarde te 
 hebben verkogt, en overzulks te cedeeren, transporteeren en in vollen en 
 vrijen eijgendom overtegeeven aan en ten beoeve van Albert Willem Zee.. 
 ..dorf, woonagtig te Amsterdam zes obligatien ten laste van Willem de 
 Vijfde, Prins van Oranje en Nassau Etc. Etc. Etc. ider groot in capitaal 
 f. 1000-:-, alle staande ten naame Mr. Johannes Brouwer, en gedateert 20 
 Januarii 1785, zijnde genumereert als volgt. 
     Een N. 1292 C. 
     Een N. 1293 C. 
     Een N. 1294 C. 
     Een N. 1295 C. 
     Een N. 1296 C. 
     Een N. 1297 C. 
 Bekennende de Comparant van de kooppenningen van de voormelde gecedeer.. 
 ..de obligatien zo wegens capitaal als interessen uitgeloofd voor voorn. Koper 
 als voldaan en wel betaalt te zijn, quiteerende zijnEd. overzulks dieswegens en 
 ter zaake voormeld, finaal en absolut bij deze, zonder dat hij Comparant aan 
 opgemelde gecedeerde obligatien eenig meerder regt actie of eijgendom is 
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 hebbende of reserveerende, belovende oock de opgemelde gecedeerde obligatien 
 ten allen tijde, en tegens een ider voor alle namaaning, op of aanspraak kost 
 en schadeloos te zullen indemniseeren en bevrijden, onder verband als na Rechten. 
    Actum d. 24 Decemb. 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerde Sara Balthina Wijnstok, meer.. 
 ..derjaarige en ongehuwd, als weezende eene nagelaatene Dochter van wijlen Dº. 
 Petrus Wijnstok in leeven Praedicant te Harderwijck, die een Neef was van 
 wijlen Mr. Johannes Brouwer en alzo uit kragte van den testamente door 
 den zo evengenoemde Mr. Johannes Brouwer op den 4. Febr. Aº. 1793 voor den 
 Notaris Lambert Sijthof en Getuigen in ’s Hage gepasseert pro parte mede gein.. 
 ..stitueerde Erfgenaame van dezelve Mr. Johannes Brouwer en hebbende alzo 
 bij acte van scheijding en verdeeling van zijn nalatenschap op de 1 Augusti 
 1794 voor gemelde Notaris Sijthof en getuigen gepasseert, ’t regt van eijgendom 
 bekoomen tot de natemeldene obligatien, die door de voorn. Mr. Johannes Brouwer 
 zelve belegt, en op zijn naam doen stellen zijn, woonende de Comparante binnen 
 deze Stad – dewelke verklaarde te hebben verkogt en, overzulks te cedeeren, 
 transporeeren en in vollen en vrijen eijgendom overtegeeven aan, en ten behoeve 
 van Albert Willem Zeedorf, woonagtig te Amsterdam, zes obligatien ten 
 laste Willem de Vijfde Prince van Oranje en Nassau  Etc. Etc. Etc. ider groot 
 in capitaal f. 1000-:-, alle gedateerd 20 Januarii 1785, staande ten naame 
 en zijnde genummert als volgt. 
 Een ten naame de Heer Johannes Brouwer N. 679 V C. 
 en vijf ten naame Mr. Johannes Brouwer 
    Een N. 1287 C. 
    Een N. 1288 C. 
    Een N. 1289 C. 
    Een N. 1290 C,. 
    Een N. 1291 C. 
 Bekennende de Comparante van de kooppenningen van de voorñ. gecedeerde 
 obligatien, zo wegens capitaal als interesse uitgeloofd door voorñ. Koper 
 al voldaan en welbetaald te zijn, quiteerende zijn Ed. overzulks, dieswegens 
 en ter zaake voornt. finaal en absolut bij deze, zonder dat zij Comparante 
 aan opgemelde gecedeerde obligatien eenig meerder regt, actie of eijgendom 
 is hebbende of reserveerende ; Beloovende oock de opgemelde gecedeerde 
 obligatien, ten allen tijde en tegens een ider voor alle namaaning ,op of 
 aanspraak, kost en schadeloos te zullen indemneeren en bevrijden, onder 
 verband als na Rechten. 
    Actum den 24 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Backer en D. Apeldoorn Raaden, compareerde Jan Bavius de Vries 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Jannetje 
 Smink en haar Erven, een huis staande binnen deze Stad agter de muur 
 tussen twee huizen van transportant, waarvan ’t een bewoond word door Rokus 
 Jongeneel en ’t andere ledig staat , zijnde vrij van verponding doch van dit 
 perceel moet betaald worden aan deze Stad voor Booggeld jaarlijx ses stuivers 
 en ords. straat en haardstedegeld, voorts met zijn lusten en lasten, regt en gereg.. 
 ..tigheeden, en zulks voor een som van Eenhonderd en Vijftig Guldens a 20 
 stuivers het stuk, daarvan de Comparant bij deze bekend voldaan te zijn, beloo.. 
 vende voorseide huis te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 ’t booggeld over 1797, het haardstedegeld tot Ultº. Junij 1797, ’t straatgeld tot 
 1 Maij 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
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 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 29 Decemb. 1797. Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raaden, compareerde onze mede Raadsvriend W. 
 van Laar, en verklaarde te constitueeren en magtig te maaken bij deze, Albertus 
 van Welbergen, woonagtig te Twello, om des Comparants persoon te vertreeden in het 
 erf en sterfhuis van wijle Gerrit van Welbergen en deszelfs Weduwe te Deventer over.. 
 ..leeden, aldaar namens Comparant zig in gemelde sterfhuis te inmisceeren, 
 de erfenisse voor zijn gedeelte te aanvaarden en verder daaromtrent te doen en 
 te verrigten, als na Rechten behoort, met belofte van vrijwaaring en approbatie, 
 blijvende de Geconstitueerde gehouden tot een behoorlijke verandwoording. 
    Actum d. 29 December 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Wiesell en de Rooij Raaden, compareerden Jan Jansen en Aaltje Hijmens 
van bezwaar over de Stad Ehel. en bekenden wel en deugdig schuldig te weezen, aan en ten erfelijken behoeve 
Rub. Groote Oosterwijk Fol. van Benjamin Penninck een som van Tweehondert en Vijftig Guldens, spruitende 
355 verso uit ter leen ontfangene penningen, beloovende dezelve te verrenten met Vijf ten honderd 
 en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden mids opgezegt wordende aan een 
 van beide zijden drie maanden voor den verschijndag, waarvan de eerste zal zijn 
 d. 1 Decemb. 1798, voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene 
 kosten de Comparanten verklaarden te verbinden hun persoonen en goederen, en tot 
 een speciaal onderpand hun huis in de groote Oosterwijk naast het huis van Truij 
 Slors, wijders na ( volkomen informatie van verwillekeurings kragt en regt ) bij 
 deze verwillekeurende alle hun gereede goederen, inzonderheid hun schuit, netten 
 en alle daartoe gehoorende vissersgereedschap, hetzelve onderwerpende aan 
 parate executie, ten einde om aan een en ander allen hinder en schade te 
 kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die van onaange.. 
 telden gelde. 
    Actum d. 30 Decemb. 1797.  Derde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 
                    Lectum et Recognitum d. 12 Januarij 1798. 
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 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde Otto van Buuren, en verklaar.. 
 ..de te hebben verkogt, en overzulks bij deze te cedeeren en overtegeeven aan en ten be.. 
 ..hoeve van Jan de Vries, een wijtschip met al desselfs behooren, en zulks voor een 
 som van Zesduijzend Zevenhondert en twee en vijftig Guldens, waarvan de Comparant 
 bekent voldaan te zijn, beloovende gezeide schip te zullen wagten en wharen kom.. 
 ..mervrij, onder verband als na Rechten. 
        Actum d. 3 Januarij 1798. Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en Wiesell Raaden, compareerde Mr. Hendrik van Hoeclum als Vol.. 
 ..magtiger van Wander te Boekhorst woonagtig te Zutphen ingevolge acte van 
 volmagt d.d. 31 Maij 1797 voor de Regeering van Zutphen gepasseert, bij ons ge.. 
 ..zien en geleezen, en verklaarde in de beste en bestendigste forma Rechtens te 
 constitueeren en volmagtig te maaken, zulks doende kragt dezes, Mr. Arnold 
 Antoni Gaijmans, Advocaat voor den Hove van Justitie in Gelderland, ten einde 
 Comparant q:p: te patrocineeren in zodaane proceduure in cas d’appel aan 
 welgemelden Hove van een sententie tusschen Wander ten Boekhorst als peinder 
 ter eenre, en J.D. Stocker en J.M. Feijth Ehel. Peinders ter andere zijde, 
 voor den Gerichte van Ermelo op den 19 Maij 1797 ergaan, en welke Comparant 
 q:p: tegen gemelde J.D. Stocker en J.M. Feith Ehel. zich heeft genoodzaakt 
 gevonden te entameeren, in deze des Comparants interesse q:p: waarteneemen, 
 alle regtstermijnen te respicieeren, decreeten en sententien aantehooren, verders 
 in die zaak tot de sententie en executie toe, alles te doen of te laten geschieden 
 ’t geen na de natuur der zaake noodig en dienstig zal weezen, en na stijle 
 van den Hove zal moeten worden verrigt, en Comparant q:p zelfs praesent zijnde 
 zoude kunnen mogen of moeten doen, al waar het oock, dat tot een of ander 
 eene specaale volmagt mogt worden vereist welke Comparant q:p: verklaarde 
 hiermede voor gegeeven te houden ; met belofte van ratihabitie en schade.. 
 ..looshouding, caeteresque clausulis de jure solitis ac necessariis. 
      Actum Harderwijck d. 9 Januarii 1798. Vierde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde Mr. F.C.H. de Wolff 
 Lt. Colonel ten dienste dezer Republiq, en verklaarde in de beste en bestedigste 
 forma Rechtens te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, 
 Mr. F.A. van Vlierden, Lid van ’t Committé tot de Westindische Colonien, woonagtig 
 in ’s Hage, om namens hem Comparant te ontfangen zijn pensioen en zodaane 
 gelden als hem verschuldigt zijn, daarvoor te quiteeren, en verders alles te doen 
 ’t geen hij Comparant praesent zijnde zoude kunnen of vermogen te doen, onder 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder mids dat de Geconstitueerde ten allen 
 tijde gehouden zij te doen rekening, bewijs en reliqua. 
    Actum Harderwijck d. 12 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en van Raalten Raaden, loofden en wierden Burgen aks voorvanks 
 regt is, Gerrit van Nijendal en Jan Michelsen voor het erf en sterfhuis van wijlen 
 B.H. Esser ; des beloofde de Burgeresse M.J. Esser voor zich en mede caveerende 
 voor H.G. Esser en C.S. Roos en Catharina Johanna Esser Ehel. te zaamen Erfge.. 
 ..naamen van wijlen haar Broeder B.H. Esser hunne voorschreeve Borgen te 
 vrijen en guarandeeren als recht is. 
    Actum d. 12 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
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 Voor Holl en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Geertruida Joanna Ardesch, Hen.. 
 ..rietta Joanna Ardesch en Mechteld Ardesch, geadsisteert met A.H.J. van der Plaat 
 als haaren hiertoe speciaal gekooren Momber, alle Kinderen en Erfgenamen ab intes.. 
 ..tato van Mr. H.J. Ardesch en J.J. de Meester in leven Ehn. en verklaarden in de beste 
 en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en volmagtig te maaken hunl. 
 Broeders Engelbert George Ardesch Advocaat te Harderwijck en Nicolaas Wilhem 
 Ardesch Advocaat voor den Hove van Justitie in Gelderland, zampt en ider in ’t bijzon.. 
 ..der, om alle de zaaken van Comparanten, in en buiten rechten, zo jegenwoordige als 
 toekomstige, van wat aart of natuur, met wien, tegen wien, of waar ter plaatze 
 zulks oock zoude mogen weezen, tam agendo quam defendendo, te vertreden, en 
 waar te neemen, speciaal om alzodaane erfenissen, als op Comparanten reeds 
 mogten zijn verstorven, of haar noch verder zullen aankomen, te aanvaarden, om.. 
 ..trent zodaane erfenissen al ’t noodige te verrigten, tot schifting, scheiding en 
 deeling van zodaane boedels toe, voorts den geheelen boedel en eijgendommen van 
 Comparanten te zamen, of oock van ider van hen te administreeren, verhuuringen 
 te doen, obligatien te denuncieeren, ongereede goederen en effecten te verpanden, in het 
 openbaar of uit de hand te verkoopen en daarvan transport te doen naar behooren, 
 penningen te ontfangen, en daarvoor te quiteeren, cautie te stellen en eeden te 
 praesteeren, rekening en verandwoordig te vorderen, onwillige debiteuren in regten 
 aantespreken, exceptien te proponeeren, lites te contesteeren, alle termijnen van Regten 
 te respicieeren en der Comparanten zaken tot sententie te vervolgen, die te hooren 
 pronuncieeren, voordeelige ter executie te leggen, en van nadeelige te appelleeren, en 
 provoceeren, tot in ’t hoogste ressort van Justitie, na bevind van zaaken te accordee.. 
 ..ren en te transigeeren en in ’t generaal om alles te doen en te laaten geschieden 
 wat Comparanten praesent zijnde zouden kunnen, mogen of moeten doen, al was’t 
 dat tot een of ander een speciaalder volmagt wierde vereist, de Comparanten 
 voor alhier geinsereert willen houden hebben. Alles met magt van substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit,voors cum clausilis de jure solitis ac 
 necessariis, blijvende Geconstitueerdens niettemin verpligt ten allen tijde des 
 gerequireert rekening bewijs en reliqua te doen. 
 En zijn wijders oock gecompareert Engelbert George Ardesch en Nicolaas Wilhem 
 Ardesch, mede als Kinderen en Erfgenaamen van Mr. H.J. Ardesch en J.J. de Meester 
 in leven Ehel. en verklaarden den een den anderen te constitueeren, volmagtig 
 te maaken en te substitueeren ten alzulken einde en effecte, als zijl. hierboven 
 zijn volmagtig gemaakt ; verklaarden zij den een den anderen te geeven alzodaane 
 magt, als hierboven aan hun is verleend, en zulks mede onder alle zodaane re.. 
 ..strictien en clausulen als hierboven met meerdere vermeld staan. 
 Waarop Comparanten gestipuleert hebben ten alzulke effecte als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 26 Decemb. 1797.  Derde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
   Rec: et Regist: 13 Januarii 1798. 
 
 
 Voor Wiesell en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde Mr. Andréas Ardesch 
 mede Erfgenaam ab intestato van Mr. H.J. Ardesch en J.J. de Meester in leeven 
 Ehel., en verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueeren en 
 magtig te maaken zijn Broeders, Engelbert George Ardesch Advoc. te Harderwijck 
 en Nicolaas Willem Ardesh Advoc. voor den Hove van Justitie in Gelderland 
 sampt, en ider in ’t bijzonder, om alle zaaken van Comparant in en buiten 
 rechten, zo jegenswoordige als toekomende, van wat aart of natuur, met 
 wien, tegens wien of waar ter plaatze zulks oock zoude mogen weezen, tam 
 agendo quam defendendo te vertreeden, en waarteneemen, speciaal om alzo.. 
 ..daane erfenissen, als op Comparant reeds mogten zijn verstorven, of nog verder 
 zal aankoomen, te aanvaarden, omtrent zodaane erfenissen al het noodige 
 te verrigten tot schifting, scheiding en deeling van zodaane boedels toe; 
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 voorts den geheelen boedel, en eijgendommen van Comparant te samen te administree.. 
 ..ren, verhuuringen te doen, obligatien te denuncieeren, ongereede goederen en 
 effecten te verpanden, in ’t openbaar of uit de hand te verkoopen, en daarvan 
 transport te doen na behooren, penningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren, 
 cautien te stellen, en eeden te praesteeren, rekening en verandwoording te 
 vorderen, onwillige debiteuren in rechten aantespreeken, exceptien te proponeeren, 
 lites te contesteeren, alle termijnen van Rechten te respicieeren, en des 
 Comparants zaaken tot sententie te vervolgen, die te hooren pronuncieeren, 
 voordeelige ter executie te leggen, en van de nadeelige te appelleeren, en 
 provoceeren, tot in ’t hoogste ressort van Justitie, na bevind van zaaken 
 te accordeeren, en te transigeeren, en in ’t generaal, om alles te doen en te 
 laaten geschieden, wat Compt. praesent zijnde zoude kunnen mogen of moeten 
 doen, al was ’t schoon, dat tot een of ander een speciaalder volmagt wierde 
 vereist, die Comparant voor alhier geinsereert houd ; alles met magt van 
 substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, voorts cum clausilis 
 de jure solitis ac necessariis, blijvende Geconstitueerden niettemin verpligt 
 ten allen tijde des gerequireert, rekening, bewijs en reliqua te doen. 
 Waarop Comparant gestipuleert heeft ten alzulken effecte als na Rech.. 
 ..ten. 
    Actum den 12 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor D. Apeldoorn en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerden Peter Plancius 
van bezwaar over de Stad en Geertje van Lingen Ehel., en bekenden wegens ter leen verstrekte penningen 
Rubr. Hoogstraat Fol. 174 opregt en deugdig schuldig te weezen aan, en ten behoeve van Alexander 
 Schilders en Maria Apeldorn Ehel. en haare Erven, een capitaale somma van 
 Driehonderd Zeven en twintig Guldens ad 20 stuivers het stuk, waarvan de 
 Comparanten jaarlijx belooven te betaalen een interesse van drie Guldens ten 
 honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse toe, die alle 
 jaar zal kunnen en mogen geschieden mids van een van beide zijden 
 een vierdeel jaars bevoorens gedaan werde. 
 Tot securiteit van ’t capitaal, renthe, en kosten verbinden Comparanten 
 haare persoonen en goederen, en tot een speciaal onderpand haar huis en erve 
 staande binnen deze Stad in de Hoogstraat tussen Jan Claver en Gerrit 
 Dirksen (Weever) en door Comparanten bewoond, ten einde om daaraan 
 allen hinder en schade te kunnen verhalen met renunciatie van alle 
 exceptien, in specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum d: 12 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raaden, en als Overweesmeesteren, compareerde 
 Jan Eijbersen Honing, en verklaarde, voorneemens zijnde zich te veranderzaaten, aan 
 zijne Kinderen Eibert en Hendrik, ehelijk verwekt bij wijle Jannetje Vissers, voor 
 ’t moederlijk versterf te bewijzen, ider de som van vijf stuivers en agt penningen, 
 te betaalen bij derzelver meerderjarigheid, beloovende overigens, en aanneemende, 
 dezelve te zullen kleeden en reeden tot hunne mondige jaaren, huwelijk of 
 andere geapprobeerden staat. 
 Hiermede waaren aan en over te vreeden Teunis Besselsen van Keulen en 
 Aart Jacobsen, als bij den Raad dezer Stad aangestelde Voogden. 
   Aldus geapprobeerd en getekent d. 16 Januarii 1798. Vierde jaar 
 der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Raaden der Gemeente der Stad 
 Harderwijck Jacob Lindemans, met ons gaande en staande, zijn verstand 
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 en zinnen volkomen magtig, welke verklaarde uit overdenking van de zekerheid des 
 doods, doch onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze waereld te willen scheijden, zonder 
 over zijn tijdelijke goederen gedisponeert te hebben. 
 Dies daartoe tredende, verklaarde hij Comparant voor nul, en casseert alle dispositien 
 voor dato dezes gepasseert, en verders tot zijn eenige en universeele Erfgenaamen aan.. 
 ..testellen, te institueeren en te nomineeren, gelijk hij aansteld, institueert en nomi.. 
 ..neerd kragt dezes, Hendrik van Essen en Johanna Lindemans Ehel. en bij voorover.. 
 ..lijden van dezelve, derzelver Kinderen Willem Jan van Essen en Geertje van Essen 
 en verdere wettige descendenten bij plaatsvulling, of Erfgenaamen, van alle zijne ge.. 
 reede en ongereede goederen, actien en crediten, geene van dien uitgezonderd, en verders 
 van alles hoegenaamd, hetgeen hij Testateur bij zijn overlijden dezer waereld zal 
 komen natelaaten, en zulks met uitsluiting van elk en een igelijk, wie het zoude 
 mogen weezen. 
 Egter onder deze mids en uitdrukkelijke voorwaarde, dat zijns Testateurs gein.. 
 ..stitueerde Erfgenaamen ( zullen gehouden en verpligt zijn ) derzelver Kinderen voornt 1 
 of andere wettige descendenten of Erfgenaamen, hem Testateur zijn leven lang 
 behoorlijk te alimenteeren, klederen, huisvesting en verder levens onderhoud 
 naar hem Testateurs staat en conditie toe te bezorgen, en bij zijn overlijden een 
 behoorlijke burgerbegrafenis aantedoen ; verklaarende en willende hij Testateur 
 deeze zijne dispositie en uiterste wille, in contraire geval van geen de minste 
 kragt en valeur te zijn, en houdende dezelve alsdan als of deeze nooit waare 
 gepasseert. 
 Verder verklaarde hij Comparant te maaken en te legateeren, zo als hij Testateur 
 maakt en legateert mids deze, aan Hendrik Willem van Essen, Zoon van Willem 
 Jan van Essen, eene somma van Driehondert Guldens, willende en begeerende 
 dat zijne aangestelde Erfgenaamen voornt., immediaat  na het overlijden 
 van hem Testateur zullen verpligt en gehouden zijn voorn. som van Drie.. 
 ..honderd Gulden, uittereiken aan Hendrik Willem van Essen, Zoon van Willem 
 Jan van Essen. 
 Willende en begeerende hij Comparant, dat deze zijne laaste en uiterste  
 dispositie immediaat na deszelfs dood effect sorteere, als Testament, 
 Legaat, Codicil, donatie onder de levenden of ter zaake des doods, of 
 in andere en betere forma, als naar Rechten best zal kunnen bestaan, 
 verzoekende hierin het uiterste beneficie te mogen genieten. Actum 
 Harderwijck d. 16 Januarii 1798. ’t Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was nevens twee cachetten, beide in rood lak uitgedrukt, getekent 
 Joan van Voorst. D. Apeldoorn.  onderstond geregistreert in ’t Recog.. 
 ..nitieboek der Stad Harderwijck d. 17 Januarii 1798. was getekent J.J. 
 Elsevier. 
 
 
 Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Gerrit van Voorst en Gerrit 
 van Luijk in qualiteit als executeuren van den testamente van wijlen Lucretia Ravensberg, 
 en verklaarden uit kragt van ’t legaat bij gemelde testamente bemaakt, te cedeeren 
 en transporteeren aan en ten behoeve van de Diaconij der Gereformeerde Gemeente 
 binnen deze Stad, een obligatie ten lasten der Straaten der Stad Harderwijck, ten  
 naame Lucretia Ravensbergh, groot in capitaal Vijftienhonderd Guldens d.d. 15 Dec. 
 1781 ad 2½ perct. interesse jaarlijx, beloovende midsdien p:q: gezeide effect te 
 zullen wagten en wharen en de voorz. Diaconi het vreedzaam genot van dezelve 
 te zullen laaten genieten als Recht is onder verband als na Rechten. 
    Actum d. 21 Januarij 1798. Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en Wiesell Raaden, compareerden Mattheus Huijgens en Gijsberta 
 Geertruij Brouwer Ehel. en verklaarden kragt dezes te constitueeren en te qualificee.. 
 ..ren haar Stiefmoeder, de Weduwe Nicolaas Brouwer, woonende te Utregt, ten 
 einde om het huis en erve, staande buiten de Wittevrouwenpoort van Utregt, speciaal 
 te verbinden voor zodaane obligatie ad Vijfhonderd Guldens, als de Geconstitueerde 
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 heeft  ter leen ontfangen en welk huis de tweede Comparante voor een derde portie 
 in eijgendom is toebedeelt ; daartoe alle formaliteiten daar ter plaatze te observeeren 
 en alles te doen wat de nooddruft der zaake vorderen zal, onder renunciatie van 
 alle exceptien, met submissie als na Rechten. 
    Actum d. 24 Januarij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche vrijheid.  
 
 
 
 Voor de Rooij en Wouters Raaden, compareerde Johan Fredrik de Rooij als volm. van 
 IJsbrans Hoefhamer, bedienaar des Goddelijken Woords in de Nederduitse Gereformeerde 
 gemeente te Amsterdam, ingevolge acte van volmagt gepasseert voor ’t Committé van 
 Alg. welzijn te Amsterdam d.d. 24 Octob. 1797, bij ons gezien en geleezen, en verklaarde 
 in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt, en overzulks te cedeeren, 
 te transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven, zulks doende kragt dezes, aan 
 en ten behoeve van Steven Bos en zijn Erven, een gedeelte in een hof, even 
 gelegen buiten de Smeepoort, onder dezer Stads jurisdictie, waarvan de twee overige 
 deelen bij Jan van Beekhuizen en Jan van Asselt zijn aangekogt, voor een somma 
 van Vierhonderd en Vijftien Guldens vrijgeld, van welke penningen hij Comparant 
 en transportant qq. mids deze bekend voldaan en betaald te zijn, doende de 
 geheele hof in ordinaris verponding volgens Quohier f.2-1-4, waarvan 
  Koper f.3-1-4 zal betaalen, beloovende hij Comparant qq. voorñ. hof te 
 zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, inzonderheid de verponding 
 tot over den jaare 1796 daarvan te zuiveren, als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 26 Januarij 1798. Vierde jaar der Bataaf.. 
 ..sche Vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en Wouters Raaden, compareerde Johan Fredrik de Rooij in qualiteit 
 als Vr. van IJsbrand Hoefhamer, Bediener des Goddelijken Woords in de Nederduitse 
 Gereformeerde gemeente in Amsterdam, ingevolge acte van volmagt, gepasseert voor 
 het Committé van Alg. welzijn te Amsterdam d.d. 24 Octob. 1797, bij ons gezien en ge.. 
 ..leezen ; en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt en overzulks te cedeeren, te transporteeren en in vollen eijgendom over.. 
 ..tegeeven, zulks doende kragt dezes, aan en ten behoeve van Jan van Asselt en 
 zijn Erven, een gedeelte in een hof, even geleegen buiten de Smeepoort, onder 
 dezer Stads jurisdictie, waarvan de twee overige deelen bij Steven Bos en Jan 
 van Beekhuizen zijn aangekogt, en zulks voor een somma van Agtensestig 
 Guldens vrijgeld, van welke penningen hij Comparant en transportant qq. mids 
 deze bekent voldaan en betaalt te zijn, doende de geheele hof in ordinaris 
 verponding volgens quohier f.2-1-4, waarvan Koper vijf stuivers zal betaalen, 
 beloovende hij Comparant qq.  voornoemde hof te zullen wagten en wharen kom.. 
 ..mervrij, en alle voorpligt, inzonderheid de verponding tot over den jaare 1796 
 daarvan te zuiveren, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rech.. 
 ..ten. 
 Actum Harderwijck d. 26 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en Wouters Raaden, compareerde Johan Fredrik de Rooij in 
 qualiteit als Vr. van IJsbrand Hoefhamer, bediener des Goddelijken Woords in 
 de Nederduitsche Gereformeerde gemeente te Amsterdam, ingevolge acte van 
 volmagt, gepasseert voor ’t Committé van Alg. Welz. te Amsterdam d.d. 24 Octob. 
 1797, bij ons gezien en geleezen, en verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 uit de hand te hebben verkogt, en overzulks te cedeeren, te transporteeren en in 
 vollen eijgendom overtegeeven, zulks doende kragt dezes, aan en ten behoeve van 
 Jan van Beekhuizen en zijn Erven ; een gedeelte in een hof, even buiten de Smeepoort 
 geleegen onder dezer Stads jurisdictie, waarvan de twee overige deelen  bij Steven 
 Bos en Jan van Asselt zijn aangekogt, en zulks voor een somma van Twee 
 honderd Zeven en dertig Guldens vrijgeld, van welke penningen hij Comparant 
 en transportant qq. mids deze bekend voldaan en betaald te zijn, doende 



556 
 

ORAH-156  1798 fol.278 
 
 de geheele hof in ordinaris jaarlijxe verponding volgens Quohier f.2-1-4, waarvan de 
 Koper vijftien stuivers zal betaalen, beloovende hij Comparant qq. voorn. hof te zullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, inzonderheid de verp. tot over den jaare 
 1796 daarvan te zuiveren als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 26 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en Wouters Raaden, compareerden Jan Berentzen en Wijmpje van Wessel 
 Ehel., welke verklaarden te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren, 
 transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan, en ten behoeve van Aart 
 van Veluwen en Hendrina van Galen Ehel. en hunne Erven, een vierde part in een camp 
 lands geleegen aan de Wijsteeg over de middelwal tussen de landerijen van de 
 Wed. Cramer en van ’t Weeshuis dezer Stad, met zijn lusten en lasten, doende de 
 geheele camp in ordinaris verponding zonder stads stuivers f.3-11-:, en zulks voor 
 een somma van Eenhonderd en thien Guldens vrijgeld, waarvan Comparanten beken.. 
 ..nen voldaan te weezen, belovende dit perceel te wagten en te wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1793 daarvan aftedoen als erfoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 26 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en D. Apeldoorn Raaden,en als Overweesmeesteen, compareerde 
 H. Huijberts, Weduwenaar van A.M.B. van Rosendaal, bij wien vier kinderen 
 ehelijk heeft verwekt, ter eenre en A.F. van Rosendaal en J.B. Heijdendaal, zo 
 voor hun als de rato caveerende voor Hk. Huijberts, in qualiteit als Voogden over gemel.. 
 ..de Kinderen ter andere zijde, en verklaarden onderling overeengekomen te zijn, dat H. 
 Huijberts als Vader van zijne vier onmondige Kinderen bij derzelver meerderjaarig.. 
 ..heid voor haar moedersversterf de halfscheid van een derde portie in de koop.. 
 ..meniggoederen met alle de actien en crediten daarbij gehoorende zal uitkeeren, onder 
 beding nochtans, dat de eerste Comparant zodaane tweeduijzend Guldens zal 
 kunnen en mogen aftrekken als hij bij het ingaan van ’t huwelijk heeft ingebragt, blijvende 
 de negotie van de eerste Comparant, met der Kinderen Grootvader A.F. van Rosendaal 
 voor haar aandeel in ’t gemeen ; verklaarende de voorgem. Voogden met deze 
 schikking genoegen te neemen, verklaarende 1e Comparant als Vader voor der 
 Kinderen moedersversterf tot securiteit van dien te stellen en verbinden alle  
 zijne gereede goederen, en speciaal zijne halfscheid van die derde portie, inge.. 
 ..volge resolutie dezer Stad in dato 4 febr. 1734, ten einde om alle hinder en 
 schade daaraan te kunnen verhalen, onder renunciatie van alle exceptien. 
    Actum d. 26 Januarii 1798. Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en D. Apeldoorn Raaden, compareerde Gerrit Engelen, en verklaar.. 
 ..de bij dezen te constitueeren en volmagtig te maaken Gerrit Nijendael, woonende 
 binnen deze Stad, ten einde om namens Comparant alle zaaken zo in als buiten 
 rechten waarteneemen, zo tegenwoordige als toekomende, van wat naam,aart 
 of natuur, met wien, tegen wien, of waar ter plaatze zulks oock zoude mogen 
 weezen, tam agendo quam defendendo te vertreeden, en waarteneemen, penningen 
 te ontfangen, en daarvoor te quiteeren, onwillige debiteuren in Rechten aante.. 
 ..spreeken, alle termijnen van Rechten waarteneemen, en tot de sententie toe 
 te vervolgen, dezelve te hooren pronuncieeren, de voordeelige ter executie te 
 leggen, en van de nadeelige te appelleeren, na bevind van zaaken te accor.. 
 ..deeren, en te transigeeren en in ’t generaal alles te doen en te laaten ge.. 
 ..schieden wat Comparant praesent zijnde zoude kunnen of moeten doen, of.. 
 ..schoon hier of daar ampeler volmagt vereist wierde, als wordende alhier 
 voor geinsereert gehouden ; alles met magt van substitutie, belofte van 
 goedkeuring en indemniteit, onder alle gewoone clausulen van Rechten, 
 mids Geconstitueerde verpligt zij ten allen tijde, des gerequireert, rekening 
 bewijs en verandwoordig te doen ; waarop de Comparant heeft gestipuleert 
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 als na Rechten, ten effecte zo als behoord. 
    Actum d. 3 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Backer en de Rooij Raaden, compareerde Maria Elisabeth van Groin, 
 Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen Mr. J.A. W. Pagenstecher, in leven 
 Professor in de Rechten alhier, die bij sententie van den Hove van Holland, 
 van dato 17 Novemb. 1797 is verklaard te zijn geweest mede naaste Erfgenaam 
 ab intestato, van ‘s Vaders zijde voor de helfte en dus te zijn geregtigd 
 tot een vierde part van den boedel en nalatenschap van wijlen Mr. Petrus 
 Eduard Witteboll, in de maand Decemb. van den jare 1795, intestatus, in 
 ’s Hage overleeden, dewelke verklaarde, in haare voorsch. betrekking, als Wed. 
 en Boedelhoudersche van haaren voorn. overleedenen Man en dus ten opzigte 
 van zijn recht, tot een vierde gedeelte van den gemelden nalaateschap 
 van wijlen Mr. Petrus Eduard Witteboll, te constitueeren en magtig te maaken, 
 haaren Zoon Mr. Theodorus Johannes Alexander Pagenstecher, woonende te Leij.. 
 ..den, speciaal voor en in haar naam te compareeren voor den Hove van Holland, 
 of waar zulks mogte noodig zijn, ten einde met de Sequesters, in den voorsch. 
 boedel te liquideeren, de rekening te approbeeren of te debatteeren, en voords 
 met de respective Erfgenaamen te procedeeren tot schifting, scheiding en verdee.. 
 llning van den voors. boedel, alsmede om te concurreeren tot het verkoopen van 
 zodaanige goederen en effecten, als noodig zal zijn om de voors. boedel te brengen 
 tot liquiditeit ; en eindelijk om daaromtrent, zo in Rechten als daar buiten, 
 alles te doen en te verrigten, het geen zij Comparante praesent zijnde zoude kun. 
 ..nen of behooren te doen ; met magt van substitutie, assumtie en surrogatie, 
 alles onder verband en bedwang als na Rechten. 
    Actum d. 3 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en van Laar Raaden, compareerden Evert Duvergé en 
 Evertje Romeijn Ehel. en Maria Duvergé, geassisteert met Evert Duvergé 
 voorn., dewelke bekennen publiek op d. 30 Decemb. 1797 te hebben ver.. 
 ..kogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te trans.. 
 ..porteeren aan en ten erfelijken behoeve van R.J. Apeldoorn en S.A. Bouduijnx 
 Ehel. en haar Erven, een huis met een kamer annex schuur, en opgaande 
 boomen daarbij, een groote hof, met zijn vrugtboomen, agter dezelve ongeveer 
 twee schepel lands, dan noch een derde part in een zogenaamde hagen 
 bij Greevenhof, geleegen in ’t Schependom van Harderwijck, Buurschap 
 Hierden, genaamt het Kluntjen, en thans pagter Hendrik Bheene,doende 
 in ords jaarlijxe verponding volgens quohier ’t Kluntje f. :-7-8 en 1/3 
 van de Haagen f. -2-, voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, 
 ende zulks voor een som van Agthonderd Guldens vrijgeld, daarvan de 
 Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te 
 zijn (: buiten de verkoop is buiten bedongen 2 schuurtjes en een varkenskot 
 welke door Hendrik Behne zijn gezet, en wederom weggenomen worden :), 
 beloovende voors. perceelen te zullen wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding en haardstedegeld over den jaare 1797 daarvan 
 aftedoen als erfkoops regt is, alles onder verband en submissie als 
 na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 6 Februarii 1798.  Vierde jaar 
 der Bataafsche Vrijheid. 
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 Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Gerrit van Voorst en Gerrit van Luijk, 
 in qualiteit als Executeuren van wijlen den boedel en nalatenschap van Lucretia Ravens.. 
 ..berg, en verklaarden op d. 9 Decemb. 1797 in het openbaar te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom overtegeeven, aan en ten behoeve van 
 Gerrit Roest en zijn Erven een huisje met een plaats daar agter, staande binnen deze 
 Stad in de groote Marktstraat, naast het huis van den Burger Boonen ter eenre 
 en Jacob Eversen ter andere zijde, doende dit perceel, zonder stads stuivers in verpon.. 
 ..ding f.2-2-8, straatgeld f.:-15-: en zulks voor een somma van Eenhondert en tagtig 
 Guldens, waarvan de Comparanten bekenden voldaan te weezen, en daaraan geen 
 regt of eijgendom daaraan meer te behouden, beloovende voors. perceel te zullen wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1797, straatgeld Maij 
 1798, en haardstedegeld tot Ultº. Junij 1797 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na Rechten, en met renunciatie van alle 
 exceptien. 
    Actum d. 6 febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Gerrit van Voorst en 
 Gerrit van Luijk, in qualiteit als Executeuren van den boedel en nalaatenschap 
 van wijle Lucretia Ravensberg, en verklaarden op d. 9 Dec. 1797 in ’t openbaar 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom 
 overtegeeven aan en ten erfelijken behoeve van Pieter Otten en Johanna Kroon 
 Ehn. en haar Erven, een hof gelegen buiten de Stad in de gang naast den hof 
 van Z. Buijtenhuis ter eenre, en die van Peter Beerendzen ter andere zijde, doen.. 
 ..de in verponding zonder stads stuivers f. :-14- ende zulks voor een som 
 van tweehonderd negenen zestig Guldens, waarvan de Comparanten in 
 hun qualiteit bekenden voldaan te weezen, en daarom geen regt of eijgen.. 
 ..dom daaraan meer te behouden ; beloovende voors. perceel te zullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 
 1797 daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en submisie 
 als na Rechten, en met renunciatie van alle exceptien. 
    Actum d. 6 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerde Jacob Lindeman 
 welke verklaarde te constitueren en magtig te maaken, zulks doende 
 kragt dezes, Willem Jan van Essen, ten einde Comparants goederen, gelegen 
 in de Amte Apeldoorn te administreeren, dezelve te verhuuren, te verkoo.. 
 ..pen, penningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren, verders alles te doen 
 en te laaten geschieden ’t geen den aart en natuur der zaake vordert en 
 Constituant zelf tegenwoordig zijnde, zoude kunnen, mogen of moeten 
 doen ; alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verand.. 
 ..woording. 
    Actum Harderwijck d. 30 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Gijsbert Mulder timmermansbaas, 
 en Louw Jansen metzelaarsbaas, beiden binnen deze Stad woonagtig, en verklaarden 
 ter instantie van Aart Roest en Jan Hendrik Zikken, naauwkeurig gevisiteerd, geexamineerd 
 en opgenoomen te hebben, twee huizen met de verdere ab en dependentien, staande 
 het eene op de Vullersbrink, zo als het thans bij Aart Roest bewoond word, en het 
 andere staande in de kleine Haverstraat, zo als hetzelve thans bewoond en gebruikt 
 word door Jan Hendrik Zikken, en bevonden naar haar beste weetenschap te waardeeren 
 en te taxeeren kragt dezes, het huis op de Vullersbrink voorñ. op Zevenhonderd Guldens, 
 en het huis in de klijne Haverstraat voorñ. op Driehonderd Guldens, zijnde de prijs 
 waarvoor het hun Comparanten in cas van verkoop zelve zoude aanstaan ; dat 
 zij deze taxatie naar hunl. beste kennis en wetenschap hebben afgegeven, dezelve met 
 solemneele eede bevestigende. Actum Harderwijck d. 26 Januarij 1798. 4: j.d.B.v. 
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 Voor Volten en van Laar Raaden, compareerden J.H. Sikken en Emmerentia Nieurode 
 Eck Ehel en verklaarden (: ingevolge taxatie van Gijsbert Mulder Mr. Timmermansbaas 
 en Louw Jansen Mr. Metzelaarsbaas, beijden alhier d.d. 26 Januarii 1798 :) in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt deezes te cedeeren 
 en in vollen eijgendom te transporteeren, aan en ten erfelijken behoeve van Aart 
 Roest en Woutertje van Leeuwen Ehel., een huis staande in de kleine Haverstraat 
 naast het huis van Aart Roest voornt. ter eenre en de Wed. Jan Jansen ter andere 
 zijde, om ’t zelve aanstaande 1e Maij 1798 te kunnen aanvaarden, doende in ordinaris 
 jaarlijxe verponding f. 1-10-4, straatgeld f. :-15-:, voorts met zijn lusten en lasten, 
 regt en gerechtigheden, en zulks voor een somma van Driehondert Guldens vrij.. 
 ..gelt, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en 
 betaalt te zijn ; beloovende voorseide huis te zullen wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over 1797, straatgeld Maij 1797, en haardstede.. 
 ..geld primo Julij 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is ; alles onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 10 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en van Laar Raaden, compareerden Aart Roest en Woutertje 
 van Leeuwen Ehel. en verklaarden (: ingevolge taxatie va Gijsbert Mulder, Mr. 
 Timmermansbaas en Louw Jansen Mr. Metzelaarsbaas, beijde alhier d.d. 26 Januarii 
 1798 :) in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes 
 te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten erfelijken behoeve 
 van J.H. Sikken en Emmerentia Nieurode Eck Ehel., een huis en hof staande 
 aan de Vullersbrink, naast het huis van Volthen ter eenre en de Wed. Gerrit 
 Schuurman ter andere zijde, om ’t zelve aanstaande primo Maij 1798 te kunnen 
 aanvaarden, doende in ords. jaarlijxe verponding f. 3-2-8, straatgeld f.1-:- 
 voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, en zulks voor een som 
 van Zevenhonderd Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten bij deze 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn ; beloovende voorseijde huis te zullen 
 wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1797, 
 straatgeld Maij 1797, haardstedegeld primo Julij 1797 daarvan aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 10 Febr. 1798.  Vierde jaar der 
 Bataafsche vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Hol en van Laar Raaden, compareerden Evert Pluim en Johanna 
van bezwaar over de Stad Buitenhuijs Ehel., welke bekenden deugdelijk schuldig te weezen, wegens 
Rub. Wulleweverstraat fol.229 opgenomene gelden, aan Mechteld en Frederika Hendrietta van Westervelt 
en over ’t Schependom Rub. tot Essenburg, de som van Veertienhonderd Caroli Guldens ad 20 stuivers het 
Hoven voor de Luttekepoort stuk, waarvan zij belooven jaarlijx, ider jaar te betaalen, een rente van drie 
Fol.52. gelijke Guldens en thien stuivers van ider honderd, en daarin te continueeren, 
 doch deze renthe betaalende binnen den tijd van ses weeken na de verschijn.. 
 ..dag, alsdan met drie zodaanige Guldens zullen kunnen volstaan, tot de 
 finaale aflosse der voorzeide onverdeelde capitaale somma toe, die alle 
 jaar op de verschijndag, heeden over een jaar de eerste verschijndag, zal mogen 
 of moeten geschieden in ongedut Hollands grof zilvergeld, wanneer zulks zes 
 maanden bevoorens zal weezen opgezegt. 
 Voor dit capitaal, renthen, en onverhoopte wanbetaaling te vallen kosten, 
 verbinden de Comparanten haare persoonen, gereede en ongereede goederen, samt 
 en ider in ’t bijzonder, en tot meerder securiteit haarlieder huis bij en door 
 haarlieden zelf bewoont, staande in de Luttekepoortstraat, hebbende aan zijn 
 eene zijde de Haverstraat en aan zijn andere zijde een huis, waarvan Jan Klok 
 en Hendrerika Klok de Eijgenaars van zijn, zijnde Ehel., en oock door haarl. 
 zelf bewoond word ; ten tweeden verbinden de Comparanten hiervoor haarlieder 
 hof, geleegen  aan de Smeepoortsgragt, aan de eene zijde hebbende de hof 
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 van A. Schilders en Ehevrouw M. Apeldorn en aan de andere zijde een deurgaant 
 wegje of anders gezegt gangetje, zullende zulks ten prothocolle van bezwaar worden  
 aangetekent. 
 Alles met submissie aan alle Heeren, Hoven, Municipaliteiten en Geregten, bijsonder 
 dat van Gelderland, voords onder renunciatie van alle exceptien en beneficien Rechtens 
 den inhoud dezes eenigsins contrarieerende, inzonderheid, die van ongetelden gelde, 
 van welker kragt en effect zij Comparanten verklaarden zig volkoomen onderrigt 
 te houden. 
    Actum Harderwijck d. 10 febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Volten en van Laar Raaden, compareerden J.H. Sikken en Emmerentia Nieu.. 
van bezwaar over de Stad ..rode Eck Ehel., dewelke bekennen voor haar en haar erfgenaamen opregt en deugdelijk 
Rub. Schoenmakerstraat schuldig te zijn aan Aart Roesrt en Woutertje van Leeuwen Ehel. en haar erven, een som 
Fol. 266 van Vierhonderd en vijftig Gulden ad 20 st. het stuk, procedeerende wegens noch 
 resteerende kooppenningen van een huis staande aan de Vullersbrink zo en als 
 hetzelve den 10 febr. 1798 aan voorn. Comparanten is getransporteert, waarvan de 
 Comparanten ’s jaarlijx en alle jaaren, op de verschijnsdagen, dewelke aanvang zullen 
 neemen den 1 Maij 1798, en waarvan het eerste jaar verscheenen zal weezen den 
 1 Maij 1799, te zullen en moeten betaalen, een interesse van drie en ½ Gulden, van ider 
 honderd Gulden, en daarmede continueeren tot de finale aflosse toe, dewelke 
 alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mids een vierendeel jaars voor 
 den verschijndag, behoorlijk denunciatie aan een van beijde kanten, moet worden  
 gedaan. 
 Tot securiteit van voorñ. capitaal, renthe en onkosten, de Comparanten verbinden 
 haare persoonen en goederen, en stellende tot een verdere whaarschap, het boven.. 
 ..genoemde huis cum annexis, om bij wanbetaaling daaraan allen hinder en schade 
 te kunnen verhaalen, alles onder verband en submissie als na Rechten, met re.. 
 ..nunciatie van alle tegenstrijdige exceptien, in specie de exceptie van ongetelden 
 gelde. 
    Actum Harderwijck d. 11 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor D. Apeldoorn en R.J. Apeldoorn Raaden, compareerde Mr. J.C.F. de Vries, oud- 
 -Secretaris dezer Stad, in qualiteit als volmagtiger van Burchard Johan van Deneken, 
 vermogens volmagt op den 10 Januarij 1798 voor Leden van het College van Crimi.. 
 ..neele en Civile Justitie van den Haag gepasseert, en van Jan Petrus Scholten, en 
 Mr. Hendrik Hooft Graafland, volgens volmagt op den 1 Decemb. 1797 voor Schepenen 
 van IJsselstein gepasseert, beide ad hunc actum, zijnde zij te samen Executeurs 
 van de nalatenschap van wijle Vrouwe Jeanne Esther Dupeyroux, in leven Ehevrouw 
 van gemelde B.J. van Deneken, en hij B.J. van Deneken, medeeijgenaar van 
 het hierna te transporteeren huis en erve, welke volmagten bij ons gezien en 
 geleezen zijn, en verklaarde de Comparant, in zijn voorsch. qualiteit te hebben verkogt, 
 en overzulks te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven, aan 
 Hilletje Rijers Weduwe Poel, en aan Rijer van Raalten en Cornelia Schut Ehel. 
 een huis en erve met zijn schuur, staande en geleegen binnen deze Stad, in de 
 Hoogstraat, naast het huis van Jan Scaviel, doende in ordinaris verponding 
 zonder stads stuivers in vier posten f.10-13-12, straatgeld f.5-5- en verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een som van Veertienhonderd en twintig Gul.. 
 ..den vrijgeld, van welke koopspenningen de Comparant bekend voldaan te zijn 
 beloovende qq hetzelve huis te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding tot over het jaar 1796 incluis, straatgeld tot 1 Maij 
 1797 en het haardstedegeld tot den 1 Julij 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 25 Januarii 1798.  Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
                                         Rec. et Regist. 12 febr. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Sonnevelt en van Voorst Raaden, compareerden Aart Brouwer en Jan.. 
van bezwaar over het ..netje Rijers Ehel., en bekenden uit hoofde van ter leen ontfangene penningen 
Schependom Rub. Erven wel en deugsig schuldig te weezen aan en ten erfelijken behoeve van Wille.. 
in Hierden, beginnende 
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met het erf van Rijkert Apel.. ..mina Prijs Wed. J.H. Bakker, een som van Vijfhonderd Guldens, beloovende dezelve 
doorn Decimer  Fol. 383verso jaarlijx te verrenten met vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale 
 aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden 
 mids hetzelve aan een van beide zijden drie maanden voor den verschijndag worde 
 opgezegt, zullende de eerste zijn heden over een jaar – voor welk capitaal, renthe 
 en onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparanten verklaarden te verbinden 
 hunne persoonen en goederen, en tot een speciaal onderpand een camp in Hierden 
 Schommelopskampje genaamt, naast het land van Willem Petersen ; om daaraan alle 
 hinder en schade te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in 
 specie die van onaangetelden gelde. 
    Actum d. 12 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerden Gerrit Knaap en Harmtje 
van bezwaar over de Stad Mons Ehel., welke bekenden opregt en deugdelijk schuldig te weezen wegens opgenoomene 
Rub. Bruggestraat fol. 108 gelden de som van Zevenhonderd Caroli Guldens ad 20 st. het stuk, aan Mechtelt 
Verso en Frederika Henrietta van Westervelt tot Essenburg, deszels Erven, of daartoe 
 regt verkreijgen, beloovende deugdelijk van deze bovengemelde somme van Zeven 
 honderd Guldens jaarlijx en wel alle jaar op de verschijndag te zullen be.. 
 taalen drie diergelijke Guldens en thien stuivers van ider honderd, edog deze 
 renthe betaalende binnen vier weeken na de verschijndag, zullen kunnen 
 volstaan met drie Guldens van ieder honderd te geeven, en dit zal continuee.. 
 ..rende blijven tot de finaale en onverdeelde restitutie der voorz. capitaal, 
 die alle jaar op de verschijndag, heden over een jaar, zal mogen of moeten 
 geschieden in ongedut Hollands grof zilver geld, wanneer zulks drie maan.. 
 ..den te vooren zal worden opgezegt ; deze opzage zal mogen geschieden van 
 weerskanten. 
 Voor dit capitaal, renthe en onverhoopte wanbetaaling te vallen kosten, 
 verbinden de Comparanten hunne persoonen, gereede en ongereede goederen, 
 niets uitgezonderd, en tot meerder securiteit in ’t bijzonder een huis 
 binnen Harderwijck staande in de Bruggestraat, aan zijn eene zijde hebbende 
                (genoemt anders het Roepersstraatje) 
 Heeren Aalts straatje \/  en aan zijn andere zijde een huis toebehoorende aan 
 Hendrik Verhoef, zullende dit ten prothocolle van bezwaar worden aange.. 
 ..tekent ; alles met submissie aan alle Heeren, Hoven en Geregtien, speciaal 
 mede den Hove Provinciaal van Gelderland, voorts onder renunciatie 
 van alle exceptien en beneficien regtens, den inhoud dezes enigsins contra.. 
 ..rieerende, inzonderheid die van ongetelden gelde, van welkers kragt en 
 effect zij Comparanten verklaarden zig volkomen onderrrigt te houden. 
    Actum Harderwijck d. 13 febr. 1798. Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Sonnevelt en van Laar Raaden, compareerden Evert Duvergé en 
van bezwaar over ’t Schepen.. Evertje Romeijn Ehel., alsmede Maria Duvergé, geadsisteert met Evert Duvergé 
..dom Rub. Landerijen tussen voornt., dewelke bekennen voor haar en haar Erfgenaamen opregt en deugdelijk 
de Zandsteeg en Eng. Fol. 180 schuldig te weezen aan Goslik Lijkles en Trijntje Claases Bonstra Ehel., en haar 
verso et 181 et Rub. Lande.. Erven, wegens van tijd tot tijd gekogt en ontfangen koorn, een som van Vijf 
rijen tussen de Laage Zijpelt Duizend Vierhonderd Carolij Guldens ad 20 stuivers het stuk, waarvan de Compa.. 
en Weijsteeg fol.322 et 326 ..ranten ’s jaarlijx en alle jaaren op den verschijndag, waarvan heden over een 
 jaar de eerste zal weezen, te zullen betaalen een interesse van twee Gulden 
 van ider honderd Gulden, en daarmede continueeren tot de finaale aflosse toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mits een half 
 jaar voor den verschijndag behoorlijk denunciatie aan een van beijde kanten 
 moet  worden gedaan. 
 Tot securiteit van ’t voorn. capitaal, renthe en onverhoopte kosten de Comparanten 
 sampt en een ider in ’t bijzonder verbinden haare persoonen en goederen, geen 
 van dien uitgezonderd, en stellende tot een verdere whaarschap en securi.. 
 ..teit. 
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 1e. een huis, schuur met zijn hoven rondsom, als mede de wind koornmoolen met alle 
 deszelfs gereedschappen, hoe oock genaamt, dan noch den hof van den Burger Streck 
 aangekogt en een kamp zaaijland, schietende tot aan de Weijsteeg, alles staande 
 en geleegen bij en aan malkanderen buijten de Smeepoort aan het zoogenaamde 
 Jufferenpad, zo en als hetzelve thans bij Evert Duvergé bewoont en gebruikt word. 
 2e. Een camp zaaijland geleegen aan of langs de Zandsteeg, genaamt de Meulencamp. 
 3e. een camp zaaijland geleegen mede aan de Zandsteeg genaamt de Breddekamp, 
 om bij wanbetaaling daaraan allen hinder en schade te kunnen verhaalen, alles 
 onder verband en submissie als na rechten, met renunciatie van alle tegenstrij.. 
 ..dige exceptien, in specie de exceptie van ongetelden gelde. 
 En verklaarde zo de Comparanten als de Crediteur Goslik Lijckles, meede 
 praesent alhier, dat dit verband van goederen in geenen deele zal benadeelen 
 het regt der Stad op de goederen van eerste Comparanten, zo uit hoofde van boete 
 als proceskosten, in cas van succumbe, in zaake litis pendent tussen den 
 Procureur Fiscaal R.O. en eerste Comparant, zo in exep…..] als ten proncipaale 
 worden gehouden, en in geene andere deelen geldig zijn. 
    Actum Harderwijck d. 19 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en D. Apeldoorn Raaden, compareerde N.W. de Bruin Wed. wijlen Jan 
 Valkenier, in qualiteit als mede Erfgenaame van wijlen Hadewich Wijnanda Lulofs, 
 welke is geweest Huisvrouw van Gerhard Antonij Mennink, die door gezegde voorsch. 
 Huisvrouw voor zijn leven lang is getugtigd geweest in haar nalatenschap en alnu 
 overleeden, en verklaarde te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt 
 dezes, den Burger J. Lulofs woonagtig te Zutphen, ten einde Comparantes zaaken 
 voorsch. boedel aangaande waarteneemen, en wel speciaal om namens Comparante 
 na stijle locaal, op of na den 22 febr. aanstaande opdragt te doen van het halve 
 erf Smeenk, geleegen in ’t Scholtamt van Zutphen, kerspel Gorsel, Buurschap 
 Eschede, voor zo veel namelijk haar Comparantes erfportie aangaat, zijnde hetzelve 
 bij publieque veiling op den 14 Maart 1797 gekogt door Christiaan Slichtenbrie 
 te Deventer, voorts opdragt te doen, van ’t erve Lensing met de tiende uit het 
 Loink, in ’t zelve Scholtamt, kerspel Alme, buurschap Hansen kennelijk ge.. 
 leegen, aangekogt door Albert Lensink, zijnde deze perceelen uit gezegden 
 boedel herkomstig, de penningen daarvoor te ontfangen, en daarvoor te quitee.. 
 ..ren, en verders alles te doen en te verrigten, wat ten meesten interesse en oirbaar 
 van Comparante zal vermeenen te doen en te behooren, al waare het oock 
 dat hiertoe eene specialere volmagt mogt worden vereischt, welke Comparan.. 
 te mids deze hierin voor geinsereerd en geratificeerd wil gehouden hebben, 
 alles met magt van substitutie, ratihabitie, met belofte van indemniteit, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verand.. 
 ..woording. 
    Actum Harderwijck d. 19 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataaf.. 
 ..sche Vrijheid. 
 
 
 Voor Holl en D. Apeldoorn Raaden, compareerde Herman Isaac de Bruin, in 
 qualiteit als mede erfgenaam van wijlen deszelfs Grootmoeder patermel, Bernardina 
 Aleijda Lulofs, voorts als mede Eijgenaar van de erfgoederen  door doode van wijle 
 deszelfs Tante Hadewich Winanda Lulofs vervallen en agtergelaaten en bij deszelfs 
 alnu mede te Deventer overleeden Man Gerhard Antoni Mennink in tucht 
 bezeeten geweest ; en verklaarde in de beste en bestendigste forma Rechtens te 
 constitueeren en volmagtig te maaken, zulks doende bij en kragte dezes, Mr. 
 Jan Lulofs Lid van de Municipaliteit te Zutphen, ten einde om des Comparants 
 zaaken, zo in als buiten rechten te vertreeden en waarteneemen, en in zonderheid  
 de zaaken welke betrekkelijk zijn tot de voorgemelde boedels en nalaatenschap.. 
 ..pen, ten dien einde daarover met de mede Erfgenaamen en geinteresseerden schif.. 
 ..ting en scheiding en deilinge te maaken, accoorden en magescheiden opterigten 
 en te tekenen, de daarbij toebedeelde effecten of penningen te ontfangen en 
 daarvoor te quiteeren, midsgaders om des Comparants aandeel te gelde te 
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 maaken en te verkoopen, de ongereede goederen na Stad of Landregten te transportee.. 
 ..ren, speciaal het halve erf Smeenk in ’t Scholtamt van Zutphen kerspel Gorsel, 
 en ’t erve Lensink in denzelven Scholtamt onder Alme geleegen, en daarvan aan 
 de respective koperen opdragt te doen, cessien en royementen van gevestigde capi.. 
 ..taalen te verrigten, en eindelijk om in ’t generaal alles te doen en te laaten 
 geschieden ’t geen de natuur der zake zal komen te vorderen, en hij Comparant 
 zelve praesent zijnde, zoude kunnen, mogen of moeten doen, schoon daartoe een 
 speciaalder volmagt vereist mogte worden, welke men hier voor geinsereert gehouden 
 wil hebben, voords alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 schadelooshouding, en andere na Rechten gewoone en noodzaakelijke clausulen 
 de super stipulando. 
    Actum Harderwijck d. 25 Febr. 1798.  Vierde jaar der Bataaf.. 
 ..sche vrijheid. 
 
 
 Voor van Voorst en D. Apeldoorn Raaden, compareerde Dr. Paulus Feriët, woonagtig 
 alhier, zo voor zich als in qualiteit van Volmagtiger van Dº. J.W. Tilanus, als in 
 huwelijk hebbende A.R.E. Feriët en van Hermanus van Hoff, Directeur Generaal van 
 ’s Lands fortificatien en Chef van ’t Corps der Genie, als in huwelijk hebbende M.L. Feriët, 
 en verklaarde in de beste en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en vol.. 
 ..magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Burger A. van Raaij, woonagtig te 
 Arnhem, ten einde namens Comparant zo voor zig als in voorsch. qualiteit te 
 ontfangen de penningen, spruitende uit het aftelossene capitaal, ter groote van Vier.. 
 ..duijzend Guldens met interesse, genegocieert door Gerrit Mos en Johanna Hendri.. 
 ..ka Mos ehel. op den 23 Maart 1791 luid acte voor Burgem., Schepenen en Raad 
 der Stad Arnhem gepasseert, met speciaal verband van zekere snuifmoolen cum 
 annexis, breeder bij voorz. acte vermeld, zijnde deze gelden opgenoomen van, en 
 verschuld aan Johanna Judith Rolina Westenberg, als de gelden verstrekt hebbende, 
 doch alnu overleeden, en van welke gezegde J.J.R. Westenberg Comparant en 
 voorz. zijne Zusters mede Erfgenaamen ab intestato geworden zijnde, bij magenscheid 
 d.d.27 April en 3 Maij 1797, het regt tot gezegde gevestigde obligatien verkreegen  
 hebben – de penningen daarvoor te ontfangen zijnde te quiteeren, royement ten 
 prothocolle van bezwaar te verzoeken, en voorts alles in deze te doen en te verrigten 
 wat na stijle locaal behoort ; en zulks met magt van substitutie en surrogatie 
 met belofte van ratihabitie en indemniteit, caeterisque sub clausulis de jure 
 solitis ac necessariis ; des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen behoor.. 
 ..lijke rekening, bewijs en reliqua. 
     Actum d. 10 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en van Raalten Raaden, compareerden Bertus Volten en Tetje de Vries 
 Ehel. dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt, en kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen en volkomene eijgendom 
 overtegeeven, aan en ten behoeve van Dirk Jansen en Reijntje Meijnders Pluim Ehel. 
 en haar Erven, een huis en erve staande en geleegen binnen deze Stad in de Oosterwijk 
 zo en als hetzelve bij Koperen thans zelve bewoond en gebruikt word, doende dit 
 perceel in jaarlijxe ords. verponding zonder stadsstuivers f. 2-2-8 en aan straatgeld 
 jaarlijx f. :-15-:, voorts met alle deszelfs lusten en lasten die er op zijn mogen, 
 geene van dien uitgezondert, en zulks voor een somma van Vijfhonderd vijf en seven.. 
 ..tig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten bekenden voldaan en betaalt te 
 zijn, beloovende oversulx voors. huis en erve te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen, ’t zelve te zuiveren van de 
 verponding tot over den jaare ords. 1797, straatgeld 1 Maij 1797 en heerdste.. 
 ..degeld tot Ultº. Junij 1797 incluis, en verders zo als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 12 Mart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor van Raalten en Wiesell Raaden, compareerden Andries van der Veen 
van bezwaar over ’t Schependom en Aaltje ten Broek Ehel., en bekenden wegens opgenoomene en ter leen ontfan.. 
Rub. Landerijen in Hierden tot ..gene penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten erfelijken behoeve van 
aan ’t erv van R.Apeldoorn Des. Teunis Hendriksen, minderjaarig kind van Hendrik Gerritsen, een som van 
Fol. 374. Driehonderd Guldens, welke Comparanten jaarlijx belooven te verrenten 
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 met vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse van ’t capitaal 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mids de opzaage aan 
 een van beide de zijden gedaan worde drie maanden voor den verschijdag, welke 
 heden een jaar de eerste zijn zal en zo vervolgens – voor welk capitaal, renthe 
 en onverhooptelijk aantewendene kosten, de Comparanten verklaarden te verbinden 
 hunne persoonen en goederen, en tot een speciaal onderpand daarvoor stellende een camp 
 zaaijland met zijn houtgewasch, genaamd de Nieuwe Camp in Hierden aan den Elsweg 
 naast de camp van Zeger Buijtenhuis, ten einde om daaraan allen hinder en schade 
 te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden 
 gelde. 
     Actum d. 13 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
                   Acte van Aperture 
 
 Wij, J.H. Wiesell en D. Apeldoorn, Raaden, als de plaatsvervangenden van wijlen H. 
 H. Pannecoeck, en M.S. van Cooth, Schepenen der Stad Harderwijck, doen kond en certificee.. 
 ..ren mids deze, dat wij ons ten verzoeke van Mr. J.C.F. de Vries hebben begeeven ten sterfhuize 
 van wijlen J.B. de Vries ; alwaar ons vertoont en overgegeeven is, zeker beslooten en 
 verzegult papier, houdende de volgende superscriptien. 
 =Voor ons ondergeschreevene Schepenen der Stad Harderwijck, compareerde onzen 
 =mede Raadsvriend, de Heer J.B. de Vries, gesond van lichaam en verstand; en 
 = verklaarde in dit beslooten papier begreepen te zijn zijn laaste en uiterste wille, 
 =welke immediaat naa zijn overlijden sal worden geopent en naa zijn dood stip.. 
 =..telijk, als testament, legaat, codicil, of andere betere forme sal werden agter.. 
 =..volgt. 
 = T’ oirkonde is deze, benevens onse Secretaris gesegult en betekent. Actum Harder.. 
 =..wijck den 17 September 1785 ; zijnde, onder drie cachetten, alle in rood lak 
 =uitgedrukt getekent  H:H: Pannecoeck, M:S: van Cooth. Abr. van de Graaff Secr. 
       De ondertekening gezien, en de zeguls geexamineerd hebbende, hebben wij dezelve 
 gaaf en ongevitieert gevonden ; waarna hetzelve door onzen Secretaris geopent, en in  
 praesentie van Mr. Johan Cornelis Francois de Vries, Willem Hendrik de Vries, 
 Mr. Charles Bavius de Vries, en Willem Hendrik van Steenberch de Vries, is voor.. 
 ..geleezen, in voege als bij transfix hieraan geannexeert is ; waarvan registratuure 
 en copie in forma is verzogt, ’t welk wij geaccordeert hebben. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden, deze getekent en bezegult in Harderwijck d. 19 
 Maart 1798. Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. was nevens twee cachetten 
 beide in rood lak uitgedrukt getekent J.H. Wiesell. D. Apeldoorn. onderstond 
 mij praesent J.J. Elsevier Secret. in margine stond onder een cachet in zwart lak 
 uitgedrukt In fidem Transfixi  geteekent  J.J. Elsevier. 
 
                    Testament 
 Ik ondergeschreevene Jan Bavius de Vries, overweegende de zekerheid des doods, doch 
 de onzekere uure van dien, en niet gaarne uit deze waereld willende scheiden, zonder 
 over mijne tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, verklaare te revoceeren, casseeren 
 en te niete te doen alle zodaanige dispositien, als ick te vooren mogt hebben ogerigt, 
 niet willende dat eenige derzelven de minste kragt en effect zal hebben, maar 
 dat de inhoude deses na mijn overlijden eeniglijk en alleen nagekomen en agtervolgt 
 zal worden, en tot een nieuwe dispositie dan overgaande, verklaar ick tot mijn eenige 
 en universeele Erfgenaamen te nomineeren en institueeren, gelijk ik doe mids deze, 
 mijn drie Zoonen Johan Cornelis Francois, Wilhem Hendrik, en Charles Bavius, ieder 
 voor een vierde part, of haar wettige descendenten in haar plaatzen, en voor de overige 
 vierde part de Kinderen van mijn overleeden Zoon Hendrik Jacob Arnoud, in huwelijk 
 verwekt bij Catharina Sophia Bake, bij repraesentatie in haar Vaders plaatze, of haar 
 wettige descendenten, zonder dan den een boven den anderen eenige praerogativen 
 genieten zal, begeerende ick, dat ’t geen door mijn Zoon Wilhem Hendrik voor uit is 
 genooten, tot dato dezes gerekent zal worden op een somma van Zestien Duijzend 
 Guldens, welke door hem in collatie zullen moeten gebragt worden. 
 Alle de revenuen der Plantagie Coresburg zullen moeten dienen tot aflossinge der 
 schulden, zonder dat daarvan iets tot andere eijndens zal mogen gebruikt worden, 
 voor dat alle de schulden afgedaan zijn ; ten zij mijn mondige Erfgenamen te samen 
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 mogten goedvinden, dat de omstandigheden konden lijden, dat daar iets tot haar bijzonder 
 gebruik van afgenoomen wierd, in welk geval de portien van de onmondigen, door de hierna 
 te noemene Voogd en Executeur zullen bewaart, en zo als hij tot haar meeste voordeel 
 goedvind geemployeert worden. 
 Mijn meubilaire goederen, welke mijn drie Zoons niet mogten willen verkoopen, zullen 
 zij onder haar kunnen verdeelen, doch moeten die dan door twee luij getaxeert, en 
 de vierde portie door haar uitgekeert worden in gelde, voor de genoemde onmondige 
 kinderen van mijn overleeden Zoon Hendrik Jacob Arnoud ; doch van ’t silver 
 en linnengoed zal de portie voor de onmondigen moeten bewaard worden. 
 Wijders verklaare ick te stellen en committeeren tot Voogd over mijne onmondige 
 Erfgenaamen zo ver deze mijne nalaatenschap betreft, tot Executeur over deze 
 mijn testament, en Administrateur over mijn nalatenschap, hoe en waar die gelee.. 
 ..gen mogt zijn, mijn oudste Zoon Johan Cornelis Francois, dezelve aanstellende 
 bij deze tot Voogd, Executeur en Administrateur, met alle zodaanige ampele 
 magt en gezag, als aan een Voogd, Executeur en Administrateur kan en vermag 
 te worden gegeeven, en is competeerende, met magt van adsumtie, substitutie en 
 surrogatie, en zelfs om, indien hij met mijne twee andere mondige Erfgenaamen 
 goed mogt vinden ’t een of ander van mijn goederen te verkoopen, zulks mede 
 voor de onmondigen zal mogen doen, zonder daartoe verlof van eenige Magistraat 
 of Overweesmeesteren te verzoeken, begeerende oock, dat de staat des boedels 
 niet aan dezelve zal geopenbaard of eenige rekening aan dezelve zal gedaan 
 worden, bedankende midsdien alle andere, en speciaal alle Weesheeren en wees.. 
 ..kameren, waar ter plaatze zulks zoude mogen weezen, als dezelve mede zo veel 
 noodig bij deze salvo respectu, excluseerende, begeerende dat ’t zelve na mijn dood 
 zal worden geobserveert, schoon alle solemniteiten in deze gerequireerd, niet 
 waaren geobserveert, ten dien einde heb ick deze ondertekent binnen Harder.. 
 ..wijck, 17 September 1785.  was geteekent J:B: de Vries  laager stond Geregis.. 
 ..treerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d: 20 Maart 1798. was getee.. 
 ..kent  J.J. Elsevier. 
 
 
                       Copia 
  
 Voor ons ondergeschrevene Raaden der Stad Harderwijck, compareerde Rudolph 
 Forsten Professor in de Geneeskunde aan deze Hoogeschool en Archiater van 
 ’t voormalig Gewest Gelderland, woonagtig binnen deze Stad, gezond van 
 lichaam, zijn verstand, oordeel en geheugen volkomen gebruikende ; dewelke 
 verklaarde te noemen en stellen bij deze, de Burgers Jacob Balthasar 
 Forsten woonende te Campen, en Govert Anne Verstege woonende te Zutphen, 
 en bij vooroverlijden van een van hen den langstleevende, tot Executeurs of 
 Executeur, Adminiatrateurs of Administrateur van alle zodaanige effecten 
 en actien in de publique fondsen en andere goederen en crediten, in het Koning.. 
 ..rijk van Groot Brittannien, dewelke hij Comparant zal hebben of kunnen hebben, 
 of die op eenigenleij wijze aan hem zouden mogen toebehooren, in geñ. Koning.. 
 ..rijk, ten tijde van zijn overlijden. Geevende, en bij deze opdragende hij Compt. 
 aan zijn voorn. Executeurs of Administrateurs of aan den langstevenden 
 van hen, alle noodige magt en autoriteit, en specialijk om de gemelde 
 effecten en actien te administreeren, de dividenten daarop verschuldigt, en 
 betaalbaar zullende zijn te ontfangen en dieswegens te quiteeren, voorts om alle 
 of een gedeelte dezer effecten en actien te verkoopen en adsigneeren en  
 transporteeren, de prijs en penningen daarvan komende te ontfangen, voor den 
 ontfangst quitantie te geeven, en wijdens om bij het praerogative Hof van Cantel.. 
 ..berg te verzoeken en ligten brieven van administratie en alle andere acten 
 die vereijscht zullen zijn. 
 En verzogt hij Comparant hiervan acte, om te dienen en strekken als na  
 behooren, ’t welk is deze. Aldus deze t’ oirkonde getekent, gezegult en 
 verklaart te Harderwijck d. 22 Maart 1798. was getekent, naast een 
 cachet in rood lak gedrukt  R. Forsten. op zijde staat nevens Stads Zegel 
 En tot bewijs daarvan hebben wij deze benevens de Compt. eijgenhandig onder.. 
 ..tekent en het Zegul dezer Gemeente daarop doen drukken ten dage en 
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 jaare voorschreeven. was nevens twee cachetten, beide in rood lak uitgedrukt, 
 getekent J.H. Wiesell.  D. Appeldoorn. 
 
 
                              Copia 
 
 Voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck, compareerde Rudolph Forsten 
 woonende alhier, dewelke verklaarde te constitueeren en magtig te maaken bij deze, de 
 Heeren Charles Pole, Ridder Baronet, Peter Pole, Charles Pole junior en Abraham Pole, 
 alle kooplieden te London, gezamenlijk of afzonderlijk, tot zijne waare en wettige 
 Gevolmagtigden of Gevolmagtigde, om voor hem in zijnen naam en ten zijnen behoeve 
 te accepteeren alle zodaanige transporteeren, als reeds aan hem gedaan zijn, of noch 
 zullen gedaan worden van eenig aandeel of interest in het capitaal of  gecombi.. 
 ..neerd fonds van drie percents gereduceerde annuiteiten, geconsolideert bij acten van ’t Par.. 
 ..lement van de 25 en 26e jaaren van George den 2e., en het 5e, 21e en 33e jaar van 
 George den 3e , gelegt op het zinkend fonds, transportabel op de Bank van Engeland 
 te samen, met de proportioneele annuitet daarop verloopen ; alsmede om te ontfan.. 
 ..gen, en quitantien te geeven, voor alle dividenten, daarop nu verschuldigt zijnde, of 
 zullende worden, en om alles te doen, hetgeene wettiglijk voor de uitvoeringe dezes 
 zal worden vereist.  Ratificeerende en confirmeerende hij Compt. alles wat zijn 
 voorn. Gevolmagtigdens, gezamenlijk of afzonderlijk, uit kragte dezes zal of 
 zullen doen. 
 Aldus deze ten oirkonde getekent, gezegult en verklaart te Harderwijck, deze 
 22 Maart 1798 was nevens een rood cachet getekent R. Forsten.  ter zijde staat 
 benevens het Stads Zegul  Tot bewijs daarvan, hebben  wij deze benevens de 
 Comparant, eijgenhandig ondertekent, en het Zegul dezer Gemeente daarop 
 doen drukken ten dage en jaare als voorschreeven. was nevens twee roode 
 cachetten getekent  J.H. Wiesell.  D. Appeldoorn. 
 
 
 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Volten en Backer Raaden, compareerden Pieter Engelen en Eva Catharina Mer.. 
van bezwaar over de Stad ..tens Ehl., en bekenden wegens opgenoome en ter leen verstrekte penningen opregt en deugdig 
Rub. Broederen fol.150vso schuldig te weezen aan en ten behoeve van Zwaantje Stulting en haar Erven, een capitaale 
 som van Zeshonderd Guldens ad 20 st. het stuk waarvan de Comparanten jaarlijx op den 
 verschijndag belooven te betalen een interesse van vier guldens van ieder honderd Gulden 
 en daarmede te continueeren tot de finaale aflossing van ’t capitaal, dewelke alle jaar 
 zal kunnen en mogen geschieden, mids de opzaage een viereldeel jaars van een van 
 beide zijden bevoorens gedaan worde. – Tot securiteit van het capitaal, rente en 
 onverhooptelijk aantewendene kosten, de Comparanten verbinden haare persoonen en 
 goederen, en stellen daarenboven tot een speciaal onderpand haar huis en erve, 
 staande binnen deze Stad, op den Broederen, zo en als bij T.L. van den Bink word 
 bewoond, ten einde om ten allen tijde alle hinder en schade te kunnen en mogen verhaa.. 
 ..len, onder renunciatie van alle exceptien, insonderheid die van ongetelden gelde. 
    Actum d. 22 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten prothocolle Voor van Voorst en D. Appeldoorn Raaden, compareerde Mr. E.G. Ardesch, voor zig 
van bezwaar over de Stad zelfs en in qualiteit als Volmagtiger van zijn Broeders en Zusters en bekende wegens 
Rub. Marktstraat fol. 321 opgenoomen ter leen ontfangen penningen, opregt en deugdig schuldig te zijn, aan en 
 ten behoeve van Anna Maria van den Bergh ende haare Erven, een somma van Een.. 
 ..duizend Caroli Guldens ad. 20 stuivers het stuk, waarvan de Comparant beloofd jaarlijx 
 te zullen betaalen een interesse van vier guldens van ieder honderd, zullende het eerste 
 jaar rente heden over een jaar verscheenen zijn, en zo van jaar tot jaar tot de finaale 
 aflossing van het capitaal, dewelke jaarlijx zal kunnen en moogen geschieden, mids 
 de opzaage van een van beide zijden een half jaar bevoorens gedaan worde. 
    Tot securiteit van het capitaal, rente en opverhoopte aantewendene kosten de Com.. 
 ..parant en mede in zijn qualiteit, verbind zijn persoon en goederen, en stelt daaren.. 
 ..boven nog tot een speciaalder onderpand haarlieder huis en erve, staande binnen 
 deze Stad van vooren aan de Vismarkt, en van agteren in de Grootepoortstraat ken.. 
 ..nelijk geleegen, ten einde om ten allen tijde alle hinder en schade daaraan te kunnen 
 en moogen verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, inzonderheid die van onge.. 
 telden gelde. 
     Actum d: 26 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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 Voor van Raalte en de Rooij Raaden, compareerde Maria Catharina Kuijsten 
 van Hoesen Weduwe van Nicolas Martinus Klijn, woonende binnen deze Stad, 
 en verklaarde te constitueeren, en bij deze magtig te maaken, Marcus Broenette Zn 
 woonagtig te Amsterdam, specialijk om in den naam en van wegen haar Vrouwe 
 Comparante te transporteeren, te cedeeren en in vollen vrijen eijgendom overte.. 
 ..geeven aan en ten behoeve van Louis Mojana en Josephus Donatus Justus 
 Thijm, een wisselbrief, groot negenduizend zestien Guldens en tien stuivers 
 courant geld, getrokken uit Suriname den 14 Junij 1796 door Thot Robison 
 tot lasten van Daniel de Bruijn en Co. te Amsterdam, en houdende te 
 betaalen twaalf weeken na sigt aan M.P. Wiltens Andrée of order, en 
 door denzelven aan haar Comparante geendosseert Suriname d. 14 Junij 1796, 
 welke wisselbrief op den 14 Maart 1797 van non acceptatie, en op den 10e Junij 
 1797 van non betaaling, beide ten overstaan van den Notaris Pieter Cornelis 
 Heidweiller en Getuigen te Amsterdam is geprotesteert ; Voorts oock te bekennen 
 van den koopprijs, der voorgemelde wisselbrief ter voorsch. summa van negen 
 duizend zestien Guldens en tien stuivers door den voorn. Louis Mojana en Josephus 
 Donatus Justus Thijm, volkomen voldaan te zijn, en midsdien in haar Comparantes 
 naam te verklaaren, dat zij geen het allerminste regt, actie of praetensie aan 
 dezelve wisselbrief blijft reserveeren of open te houden, maar aan dezelve 
 Louis Mojana en Josephus Donatus Justus Thijm, of die hun regt verkrijgen 
 mogten, verleend volkomen magt en authoriteit, midsgaders cessie en actie 
 en procuratie in res proprias om de gezegde gecedeerde wisselbrief met de 
 wissel en herwissel, midsgaders verdere kosten, schadens en interesse als eigen 
 intevorderen, te ontfangen en dieswegens te quiteeren, en ten dien einde zo 
 in als buiten regten, zo tegens den trekker Th. Robison, als tegens den endor.. 
 ..sant Martinus Pieter Wiltens Andrée of derzelver Repraesentanten, te 
 procedeeren naar welgevallen ; voorts oock in den naam van haar Comparante 
 te belooven het transport ten allen tijde gestand te doen, en het getransporteerde 
 vrijtewaaren en daar voor haar Comparantes persoon en goederen te verbinden 
 als na Rechten. 
    Gepaseerd d. 28 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Vor Volten en van Raalten Raaden, loofden en wierden Burgen als voor.. 
 ..vanks regt is Tijmen Hooiberg en Roelof Jagers voor het erf en sterfhuis van 
 wijlen J.B. de Vries, in leven oud Burgemeester dezer Stad ; des verklaarde Mr. 
 J.C.F. de Vries, in qualiteit als Executeur Testamentair, uit naam van de 
 Erfgenaamen, dat zij hunne Borgen zullen vrijen en guarandeeren als regt is. 
     Actum d. 29 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Sonnevelt en de Rooij Raaden, compareerden Evert Duvergé en Evertje Romeijn 
 Ehel. en Maria Duvergé, geädisiteert met Evert Duvergé voorn., dewelke bekennen 
 in een vasten en stedigen erfkoop publiq op den 24 Maart 1798 te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren 
 aan en ten erfelijken behoeve van Aris van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel. 
 en haare Erven, een camp zaaijland met zijn houtgewasch, geleegen bij de oude 
 moolen aan de Sandsteeg, zo en als dezelve thans bij Evert Duvergé gebruikt word, 
 doende dezelve in ordinaire jaarlijxe verponding volgens Quohier f. 30-9-6, ( kunnende 
 dezelve aanvart worden St.M. 1798, het loopende jaar pagte blijft  ten profijte 
 van Verkooperen ) voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende 
 zulks voor een somma van Een duijzend driehonderd Een en taggentig Guldens 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan 
 en betaalt te zijn ; beloovende voorn. perceel te zullen wagten en wharen kommer.. 
 ..vrij, en alle voorpligt, de verponding over 1797 daarvan aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na Rechten.  
    Actum Harderwijck d. 31 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
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 Voor Sonnevelt en de Rooij Raaden, compareerden Evert Duvergé en Evertje Romeijn 
 Ehel. en Maria Duvergé, geadsisiteert met Evert Duvergé voorñ., dewelke bekennen 
 in een vaste en stedigen erfkoop publiq op den 24 Maart 1798 te hebben verkogt, en over.. 
 ..zulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve 
 van Loge Gelderman en Johanna Hansen Ehel. en haar Erven, een camp saaijland met 
 zijn houtgewasch, geleegen voor deze Stad aan de Zandsteeg, genaamd de Bredde, zijnde 
 thiendvrij, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier f. 8-6-14 en aan thins 
 staande in Ermelse thindboek fol. 229, f. :-7-: en doorspijkerboek folio … f. :-3-14 
 ( kunnende dezelve aanvaart worden St. M. 1798, het loopende jaar pagt blijft  ten 
 profijte van Verkooperen ) voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ende 
 zulks voor een somma van Een duijzend Eenhonderd Gulden vrijgeld, daarvan de Com.. 
 ..paranten en transportanten bij dezen bekennen voldaan en betaalt te zijn ; belooven.. 
 ..de voorn. perceel te zullen wagten een wharen kommervrij, en alle voorpligt, de 
 verponding en thinsen over 1797 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
      Actum Harderwijck d: 31 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Sonnevelt en de Rooij Raaden, compareerden Evert Duvergé en Jannetje Romeijn 
 Ehel. en Maria Duvergé, zo veel noodig als dienstig geadsisteert met Evert Duvergé 
 voornt., dewelke bekennen publieq op den 24 Maart 1798 in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te trans.. 
 ..porteeren aan en ten erfelijken behoeve van Arend de Wilde en Anna Stultingh Ehel., 
 een hof met zijn vrugtboomen en huisje, geleegen in de oude Touwbaan naast den hof 
 van Jan Kooning ter eenre, en een gemeen steegje of weg ter andere zijde, zo en als 
 dezelve thans bij Berend Gerritsen gebruikt word, doende in ords. jaarlijxe verponding 
 volgens Quohier in vier posten, te weeten  ½ Hof van Peter Johannes f. :-10-, ½ d. 
 f. :-10-12, hof van Claas van Houten f. :-14-4, hof van Philippus Rigters f. :-14-6, dus 
 te samen f. 2-9-6, ( kunnende dezelve aanvaart worden St. M. 1798, ’t loopende jaar 
 pagte is ten profijte van Verkooperen ) voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtig.. 
 ..heeden, ende zulks voor een somma van Tweehonderd ses en negentig Guldens 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten bij dezen bekennen voldaan en 
 betaald te zijn, beloovende voorseide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding over 1797 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 31 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Volten en Backer Raaden, compareerden Jan Drost en Gerrit Bensink 
 beijden woonagtig binnen de Stad Harderwijck, dewelke verklaarden ter instantie 
 van de Erfgen. van wijlen Hendrik Elbertzen Mulder te hebben getaxeert en gewaar.. 
 ..deert , gelijk zij taxeeren en waardeeren mids deze, een camp saaijland, geleegen 
 voor de Stad Harderwijck, op een som van Een honderd en vijftig Guldens, waarvoor 
 het hun Comparanten in cas van verkoop zelve zoude aanstaan ; dat voornoemde 
 Comparanten deze taxatie na haar beste kennis en wetenschap hebben afgegee.. 
 ..ven, dezelve met solemneele Eede bevestigende. 
     Actum Harderwijck d. 2 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck 
 Joseph Teekman en Aartje Hendriks Ehel., en verklaarden uit conjugaale liefde 
 en toegenegenheid, onderling den een den anderen te bemaaken en bespreeken de 
 lijftugt in alle zodaanige goederen, zo gereede als ongereede, roerende en onroe.. 
 ..rende, als de Eerststervende bij doode zal komen natelaaten, zonder iemands 
 bespiering en wederzeggen, en zulks tot er dood toe, met uitzondering egter in 
 cas dat de Langstleevende een ander huwelijk zoude willen aangaan, als wan.. 
 ..neer deze tugt en vrugtgebruik daadelijk bij de voltrekking van een zo gezegd 
 huwelijk zal ophouden. 
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 Willende en begeerende zij Comparanten, dat deze zal gelden zo en als beste in 
 rechten bestaan kan, verzoekende des hiervan het uiterste beneficie te mogen 
 genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden deze getekent en gezegult den 7 febr. 1798 
 Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. was nevens twee cachetten beide in 
 rood lak uitgedrukt, getekent.  W. Sonnevelt. E. Holl.  laagerstond Geregis.. 
 ..treert in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 3 April 1798.  was getee.. 
 kent  J.J. Elsevier. 
 
 
 Voor van Raalten en van Laar, Raaden, compareerden Thijmen Mulder en Aartje 
 Claver Ehel., Marretje Mulder, Beert Mulder, Jacob Mulder en Gerritje van Beek 
 Ehel., Aaltje Mulder, Jan Claver, als Volmagtiger van Evert van Buuren en Hen.. 
 ..drikje Mulder Ehel., vermogens acte van volmagt d.d. 20 Septemb. 1797 voor 
 Leden van ’t Committé van algemeen welzijn der Stad Amsterdam gepasseert, 
 bij ons gezien en geleezen, Gerrit Oudshoorn en Jacobje Mulder Ehel., Elbert 
 Mulder en Johanna Barnevelt Ehel., Jan Mulder en Eva Roelofs Ehel., Jacobus 
 Mulder en Barta van der Waa Ehel., Hendrik Beekman en Geertje Mulder 
 Ehel., de laastgnoemde vier Comparanten, met naamen Elbert Mulder, Jan Mulder 
 Jacobus Mulder en Hendrik Beekman, compareeren mede als Volmagtigers 
 van haar absente Vrouwen in deze, vermogens acte van volmagt voor Burger 
 Magistraat der Stad Hattem d.d. 29 Maart 1798 gepasseert, mede bij ons 
 gezien en geleezen, Wouter van Aart en Marritje Mulder Ehel. en Aaltje 
 Volkers ( de praesente Comparanten caveerende te samen en een ider in ’t bij.. 
 ..zonder voor de in deze absente Beert Mulder ) te samen Erfgenaamen van 
 wijlen Hendrik Elbertzen Mulder ; dewelke verklaarden in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop publiq op den 7 November 1797 te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en 
 ten erfelijken behoeve van Looge Gelderman en Johanna Hensen en haar 
 Erven, een camp zaaijland met zijn houtgewasch, geleegen in de Harderwijker 
 eng, naast een camp genaamd de Doorncamp, ter eenre, en een akker.. 
 ..maals bosch ter andere zijde, genaamt de Halscamp, doende in ordinaire 
 jaarlijxe verponding volgens Quohier f. 3-18-, kunnende dezelve aanvaart 
 worden St. M. 1799 ; de pagte van St. M. 1797 tot St. M. 1799 is ten profijte 
 van koperen ; voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, 
 ende zulks voor een somma van Vijfhonderd en Negentig Guldens vrijgeld, 
 daarvan de Comparanten en transportanten bij dezen bekennen voldaan  
 en betaalt te zijn, beloovende voorñ. perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1796 daarvan aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten.  
     Actum Harderwijck d. 3 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en van Laar Raaden, compareerden Thijmen Mulder en 
 Aartje Claver Ehel., Marritje Mulder, Beert Mulder, Jacob Mulder en Gerritje 
 van Beek Ehl., Aaltje Mulder, Jan Claver als Volmagtiger van Evert van Buuren 
 en Hendrikje Mulder Ehel., vermogens acte van volmagt d.d. 20 Sept. 1797 voor 
 Leeden van het Committé van alg. welzijn der Stad Amsterdam gepasseert, bij ons 
 gezien en geleezen, Gerrit Oudshoorn en Jacobje Mulder Ehel., Elbert Mulder 
 en Johanna Barnevelt Ehel., Jan Mulder en Eva Roelofs  Ehel., Jacobus Mulder 
 en Barta van de Waa Ehel., Hendrik Beekman en Geertje Mulder Ehel., de laast 
 genoemde vier Comparanten met naamen Elbert Mulder, Jan Mulder, Jacobus 
 Mulder en Hendrik Beekman compareeren mede als Volmagtigers van haare 
 absente Vrouwen, in deze vermoogens acte van volmagt voor Burger Magistraat 
 der Stad Hattem d.d. 29 Maart 1798 gepasseert, mede bij ons gezien en geleezen, 
 Wouter van Aart en Marritje Mulder Ehel. en Aaltje Volkers, de praesente 
 Comparanten ( caveerende te samen en een ider in ’t bijzonder voor de in deze 
 absente Beert Mulder ) te saamen Erfgenaamen van wijlen Hendrik Elbertsen 
 Mulder, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publiq op d. 7 Novemb. 
 1797 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom 
 te transporteeren, aan en ten erfelijken behoeve van Antonij Vonk en Wesselina 
 Roodenspijker Ehel. en Peter Beerendsen en Maasje Olofsen Ehel. een camp 
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 zaaijland geleegen voor deze Stad aan Oosten, naast de Stads camp ter eenre en een camp van 
 de Wed. Bessel Gerritzen ter andere zijde, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens Quohier, 
 met naame akker van Juffrouw Blom, f. :-14-4, Alberts Enkje f. :-15-14, dus te samen f. 1-10-2, 
 voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, kunnende hetzelve aanvaart worden 
 St.M. 1799, de pagt van St.M. 1797 tot St.M.1799 is ten profijte van koperen ; ende zulks voor 
 een somma van Vierhonderd en thien Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en trans.. 
 ..portanten bij deze bekennen voldaan en betaalt t zijn, beloovende voors. perceel te 
 zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1796 daarvan 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
      Actum Hardrwijck d. 3 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en van Laar Raaden, compareerden Thijmen Mulder en Aartje 
 Claver Ehel., Marretje Mulder, Beert Mulder, Jacob Mulder en Gerritje van Beek 
 Ehel., Aaltje Mulder, Jan Claver, als Volmagtiger van Evert van Buuren en Hendrikje 
 Mulder Ehel, vermoogens acte van volmagt d.d. 20 Sept. 1797 voor Leden van het Com.. 
 ..mitté van Alg. welzijn der Stad Amsterdam gepasseert, bij ons gezien en geleezen, Gerrit 
 Oudshoorn en Jacobje Mulder Ehel., Elbert Mulder en Johanna Barneveld Ehel., Jan 

 Mulder en Eva Roelofs Ehel., Jacobus Mulder en Bara van der Waa Ehel., Hendrik 
 Beekman en Geertje Mulder Ehel., de laastgnoemde vier Comparanten, met naamen 
 Elbert Mulder, Jan Mulder, Jacobus Mulder en Hendrik Beekman compareeren  
 mede als Volmagtigers van haare absente Vrouwen, in deze vermoogens acte van 
 volmagt voor Burger Magistraat der Stad Hattem d.d. 29 Maart 1798 gepasseert, 
 mede bij ons gezien en geleezen, Wouter van Aart en Marritje Mulder Ehel. en Aaltje 
 Volkers ( de praesente Comparanten caveerende te samen en een ider in ’t bijzonder 
 voor de in dezen absente Beert Mulder ), te samen Erfgenaamen van wijle Hendrik 
 Elbertzen Mulder, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop publiq 
 op den 7 Novemb. 1797 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en 
 in vollen eijgendom te transporteeren aan, en ten erfelijken behoeve van Jan Hendrik 
 Hulsink en Grietje de Vente Ehel. en haar Erven, een camp zaaijland met zijn 
 houtgewasch, geleegen in ’t Schependom van Harderwijck, Buurschap Hierden, bij 
 den korten dood, genaamt den Hagecamp, naast een camp van de Wed. van de 
 Graaf ter eenre, en een steegje ter andere zijde, doende in ordinaire jaarlijxe 
 verponding volgens quohier f. 8-15-8, kunnende hetzelve aanvaart worden St.M. 
 1799, de pagt van St.M. 1797 tot St.M. 1799 is ten profijte van koper, en voorts 
 met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende zulks voor een somma van 
 Een duijzend Driehonderd en Zeven Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, beloovende 
 voorz. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding over 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 3 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en van Laar Raaden, compareerden Thijmen Mulder en 
 Aartje Claver Ehel., Marritje Mulder, Beert Mulder, Jacob Mulder en Gerritje 
 van Beek Ehel., Aaltje Mulder, Jan Claver als volmagtiger van Evert van Buuren 
 en Hendrikje Mulder Ehl., vermoogens acte van volmagt d.d. 20 Sept. 1797 voor Leden 
 van het Committé van alg. welzijn der Stad Amsterdam, bij ons gezien en geleezen, 
 Gerrit Oudshoorn en Jacobje Mulder Ehel. Elbert Mulder en Johanna van Barne.. 
 ..velt Ehel., Jan Mulder en Eva Roelofs Ehel., Jacobus Mulder en Barta van de 
 Waa Ehl., Hendrik Beekman en Geertje Mulder Ehl., de laastgenoemde 
 vier Comparanten met naamen Elbert Mulder, Jan Mulder, Jacobus Mulder  
 en Hendrik Beekman, compareeren mede als Volmagtigers van haare absente 
 Vrouwen, in deze vermoogens acte van volmagt voor Burger Magistraat der Stad 
 Hattem d.d. 29 Maart 1798 gepasseerd, mede bij ons gezien en geleezen, Wouter van 
 Aardt en Marritje Mulder Ehel. en Aaltje Volkers, de praesente Comparanten ca.. 
 ..veerende te samen , en een ieder in ’t bijzonder voor de in deze absente Beert Mulder, 
 te samen Erfgenaamen van wijlen Hendrik Elbertzen Mulder, en verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop publiq op den 7 Novemb. 1797 te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren, en in vollen eijgendom te transporteeren 
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 aan en ten erfelijken behoeve van Arend de Wilde en Anna Stultink Ehel. 
 en Bartus Volten en Tetje de Vries Ehel. en haare Erven een camp saaijland geleegen 
 in de Harderwijker Enk naast een camp van de Gronde ter eenre, en een camp van 
 B. Volten voornt., zijnde vrij van verponding, kunnende dezelve aanvaard worden 
 St. M.1799, de pagt van St. M.1797 tot St. M.1799 is ten profijte van de Koperen, voorts 
 met  zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende zulks voor een somma van 
 Eenhonderd en Zeventig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportan.. 
 ..ten bij deze bekennen voldaan en betaald te zijn, beloovende voorz. perceel 
 te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt daarvan aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 3 April 1798.  Vierde jaar der 
 Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Fijhoff, Leden van ’t Gemeentebestuur, compareerden Ben.. 
 ..jamin Pennink, Zwaantje Pennink en Petronella Pennink, de twee 
 laaste Comparanten geadsisteert met den eersten Comparant, en verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van R.J. Apeldoorn en S.A. Boeduijnx Ehel. en haare 
 Erven een camp zaaijland, met zijn houtgewasch, geleegen voor aan in 
 Hierden, naast het land van Kooperen ter eenre, en H. van Cleeff ter 
 andere zijde, zijnde thijntvrij, doende in ords. jaarlijxe verponding volgens 
 Quohier in twee posten, een van f. :-19-12 en een van f. 1-19-12, dus 
 te samen f. 2-19-8, kunnende dezelve aanvaart worden St. Maarten 1798 
 edoch het loopende jaar pachte is ten profijte van Kooperen, voorts met 
 zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende zulks voor een som van 
 Drie honderd Vijf en vijftig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn ; beloovende voorseide 
 perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding over den jaare 1796 daarvan aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 12 April 1798.  Vierde jaar 
 der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Gelderman, Leeden van ’t Gemeentebestuur, compareerde 
 Hendrik Jan Assink, en verklaarde in de beste en bestendigste forma Rechtens 
 te constitueeren en machtig te maaken, zulks doende kragt dezes, zijn Moeder 
 Christina van Dokkum, Wed. Jacob Morange Assink, ten einde om eenige 
 ongereede goederen geleegen in de Graafschap Zutphen, in de veiling te  
 brengen, te verkoopen, opdragten van de verkogte goederen in forma te doen, 
 penningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren, voorts alles te doen en te 
 verrigten ’t geen ten meesten nutte en voordeel van den Comparant noodig en 
 dienstig zoude kunnen zijn, en hij zelfs praesent zijnde zoude kunnen, mogen 
 of moeten doen, alwaare het oock dat daartoe een specialer volmagt dan deze 
 mogte worden vereijscht, welke hij Comparant alhier voor geinsereert wil ge,, 
 ..houden hebben, met magt van substitutie en surrogatie, met belofte van ratiha.. 
 ..bitie en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 eene behoorlijke verandwoording ; alles onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 12 April 1798.  Vierde jaar der Ba.. 
 ..taafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Erckelens Leeden van ’t Gemeente Bestuur compareerden 
 de Burgers J.B. Heijdendaal en Jacoba van Aalst Ehel., en verklaaren mids deze in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedee.. 
 ..ren, transporteeren, en in vollen eijgendom overtegeeven aan de Burger Heribert van 
 Westervelt en A. op ten Noort Ehel. en hunne Erven een koetshuis en erve staande 
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 en gelegen op de Smeepoorterbrink, tussen de erven en gebouwen van den voorn. koper 
 met deszelfs lusten en lasten, als het straatgeld f. 2-:- en verponding bedragende zonder 
 stads stuivers f. 3-14-6, en zulks voor een somma van Tweehonderd Gulden, waarvan 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, beloovende voorz. koetshuis te zullen wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1797 te zuiveren, 
 blijvende het agterstallige straatgeld, sedert den jare 1796 ten laste van den koper, 
 verder alles onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 16 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
                                               Copia 
 Voor ons ondergeschreevene Leden van ’t Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck, compa.. 
 ..reerde de Burger Gerrit Abraham Cramer, woonagtig binnen deze Stad, gezond van 
 lichaam, zijn verstand, oordeel en geheugen volkomen magtig, dewelke verklaarde 
 te noemen en te stellen bij deze de Burgers Barend Cramer en Hendrik Cramer 
 woonende te Amsterdam, Broeders van den Comparant, benevens de Burgers Jacobus 
 Johannes Ploos van Amstel, oock woonende te Amsterdam en Frans Bonier, woonende 
 re Nijmeegen, Zwagers van den Comparant, en bij overlijden van drie van hun den 
 langstlevenden, tot Executeurs of Executeur, Administrateurs of Administrateur 
 van alle zodaanige effecten en actien in de publique fondzen, en andere goederen en 
 crediten in het Koningrijk van Groot Brittannien, dewelke hij Comparant zal hebben 
 of kunnen hebben, of die op eenigerleij wijze aan hem zouden mogen toebehooren, 
 in gemelde Koningrijk ten tijde van zijn overlijden. Gevende en bij deze opdragende 
 hij Comparant aan zijne voorñ. Executeurs en Administrateurs, of aan den langs.. 
 ..leevenden van hen, alle noodige magt en authoriteit, en specialijk om de gem. 
 effecten en actien te administreeren, de dividenden daarop verschuldigt en be.. 
 taalbaar zullende zijn te ontfangen, en dieswegens te quiteeren, voorts om alle 
 of een gedeelte dezer effecten en actien te verkoopen, asigneeren en transportee.. 
 ..ren, de prijs en penningen daarvan komende te ontfangen, voor den ontfangst 
 quitantien te geeven, en wijders om bij het praerogative Hof van Cantelberg te 
 verzoeken en ligten brieven van administratie en alle andere acten, die vereist 
 zulen zijn. 
 En verzocht hij Comparant hiervan acte, om te dienen en strekken als na 
 behooren, welke is deze. 
    Aldus deze ten oirkonde getekent, gezegeld en verklaard, binnen Harder.. 
 ..wijck d. 21 April 1798.  was nevens een cachet in rood lak uitgedrukt gete.. 
 ..kent  Gerrit Abraham Cramer  op zijde staat  En ten bewijze hebben wij deze 
 benevens de Comparant eigenhandig ondertekent en het Zegul dezer Gemeente 
 daarop doen drukken ten dage en jaar vorschreeven. was, nevens Stads Segul 
 op een rooden ouwel, overdekt met een papiere ruite en twee cachetten, beide 
 in rood lak uitgedrukt, getekent  J.H. Wiesell. D. Apeldoorn.  
 
 
 
 Voor Wiesell en Steenwinkel Leden van t Gemeente Bestuur, compareerde 
 Herman Isaac de Bruijn en verklaarde in de beste en bestendigste forma Rechtens 
 te constitueeren en volmagtig te maaken, zulks doende kragt dezes, Floren.. 
 ..tius  Franco de Bruijn, Leeraar in de Gemeente Jesu Christi te Bennecum 
 speciaal om uit Comparants naam en van zijnent wegen van de Gecommitteerden 
 tot de zaken van de weeskamer der Stad Amsterdam te verzoeken afgifte van zoda.. 
 ..nig capitaal, als de Comparant is toekoomende uit de nalaatenschap van Sara 
 Holierhoek  Wed. Christiaan Isaac Stumphuis, en ter weeskamer der gemelte 
 Stad Amsterdam zijn berustende ( aldaar geboekt in ‘t 58e Regist. fol. 298 ), de 
 voors. penningen te ontfangen hebbende, voor het capitaal zo wel als voor de interessen 
 alle behoorlijke gevorderde quitantien te geeven, voor alle namaaningen te caveeren, 
 domicilium citandi et executandi te kiesen, alle gerequireerde cautien te stellen, 
  en verder hieromtrent alles te doen en te verrigten, het geen de Comparant zelve 
 praesent zijnde, ten deze zoude kunnen, moogen en moeten doen ; met magt 
 van substitutie, onder belofte van volkoome approbatie, en ratificatie, onder verband 
 als na Rechten. 
    Actum d. 19 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Par devant Steenwinkel et van Erckelens, Officiers Municipaux, comparut le 
 Citoyen Jean Gabriël La Font, demeurant ici, le quel a attesté et declaré, comme il 
 atteste et declare, par et en vertu de ce present, faire et constituer pour son procureur 
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 special le Citoyen Antoine François Xavier Maire, a Paris,  pour recevoir au nom du dit 
 Constituant le rembourcement des deux tiers du capital de son inscription sur le 
 grand livre de la dette publique de la Republique Fraiçaise ; lui accordant et 
 donnant en consequence toute faculté requise et a ci necessaire, pour toucher 
 et recevoir les arréages des rentes echus et en donner tous les aquits necessaires, 
 et en un mot touchant le dit rembourcement , agir ou faire agir en sorte qui 
 besoin sera, et qu ‘il jugera convenable, pour l’ interet du dit Constituant, et qui 
 les circonstances prevues, ou non prevues necessiteront ; tout sous promesse d ‘in.. 
 ..demnité a l’ une, et une responsabilité legale a l’ autre part ; en vertu du Droit 
 commun. 
    Fait a Harderwijck le 24e Avril 1798. Quatrième année de 
 la Liberté Batave. 
 
 
Geregistreert ten prothocolle Voor Wiesell en Gelderman Leeden van ‘t Gemeente Bestuur, compareerden E.W. 
van bezwaar over de Stad Velthuizen en Brigitta Brinkink Ehel. en verklaarden uit hoofde van geleverde 
Rub. Wulleweverstraat Fol.232 goederen schuldig te weezen aan H. Florijn, koopman te Amsterdam, een som 
Verso van Tweeduizend Guldens, beloovende dezelve te verrenten met vier ten honderd 
 en daarmede te continueeren tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mids de opzaage gedaan worde zes 
 maanden voor den verschijndag, die weezen zal jaarlijx den 1 April, voor welk 
 capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten zij Comparanten verklaarden 
 te verbinden hunne persoonen en goederen, zo hebbende als toekomende, en tot een speciaal 
 onderpand daarvoor stellende hunlieder huis, in de Wulleweverstraat, op den hoek 
 van de Schoenmakerstraat, ten einde daaraan allen hinder en schade te kunnen 
 verhaalen, met renunciatie van alle exceptien, in deze van applicatie. 
    Actum den 26 April 1798. Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Gelderman Leeden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 ..reerde Evert Duvergé, en verklaarde, alzo de proceduure tussen hem en den Procu.. 
 ..reur Fiscaal dezer Stad, voor den Geregte Litispendent, gaarne zag getermineert 
 zonder de principaale zaak te defendeeren, en hierdoor noch meerder onkosten 
 te maaken, iets waartoe de Raad der Gemeente zich bereidwillig heeft 
 verklaart, mids aan zijde van Comparant acte van vrijwillige condemnatie 
 wierd gepasseerd, en daartoe genegen zijnde, alzo bij en kragte dezes te renunciee.. 
 ..ren van alle andwoord en dupliq ten principaale, voorts verdere wheeren 
 en defensien regtens, zich onderwerpende aan zodaanige sententie als het 
 Gemeente Bestuur in voorschreeve zaak zal geeven, en als regt zal wijzen, 
 renuncieerende van alle middelen daartegens, in specie van appel, revisie 
 of andersinds, voorts beloovende alle de onkosten, zo gerigtelijke als ongerig.. 
 ..telijke promptelijk te zullen voldoen, zo deze, als die op de appelproce.. 
 ..duure in exeptiri reeds zijn verloopen, en als noch staan te betaalen, zo aan 
 den Gerigte dezer Stad als Procureur Fiscaal, zo mede de uitgegeeven spectul[?]- 
 gelden te voldoen ;  Houdende deze voor een formeele acte van willige 
 condemnatie ; willende, begeerende en verzoekende, dat deze alzo zal gelden 
 in rechten met renunciatie van alle exceptien, welke aan deze eenigsinds 
 zouden kunnen gemoveerd worden, alles zonder arg of list. 
 En verzogt wijders Comparant hiervan acte, welke is deze. 
    Actum d. 30 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreevene Raaden der Stad Harderwijck, Aartje 
 Stevens, wed. Elbert Aalten, thans alhier praesent, haar verstand, memorie en 
 uitspraak volkomen magtig, en niet gaarn uit deze waereld willende scheiden 
 zonder over haare tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, zo verklaarde zij Compa.. 
 ..rante bij dezen te nomineeren en aantestellen tot haar eenige en universeele 
 Erfgenaamen van haare nalaatenschap, zo gereed als ongereed, actien en crediten, 
 niets uitgezonderd, ten einde om door haar Erfgenaamen eeuwiglijk in eijgendom 
 bezeeten te worden, haar Dogters Hendrikje Elbersen en Lubbertje Elberzen, 
 voords begeerende de comparante, dat inval een van haar beide Kinderen voor testa.. 
 trice quame te overlijden, als dan die portie zal vererven op haar andere Dogter, 
 en beide voor Comparante overleeden zijnde, zal haar nalaatenschap verërven 
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 op haare wettige Erfgenaamen, die op haar sterfdag in leven zijn. 
 Verders zijn mede gecompareert de voorn. Hendrikje Elbers en Lubbertje Elbers, 
 meerderjaarige Kinderen van eerste Comparante, bij wijlen Elbert Aalten in echt 
 verwekt, beide haar verstand en memorie volkomen magtig, en verklaarden inval 
 zij een van beide ongetrouwd zijnde, kwamen te overlijden, malkanderen over en weder 
 te nomineeren tot haare universeele Erfgenaame, van alle de nalatene goederen, 
 niets uitgezondert, van wat natuur dezelve zouden mogen weezen, begeerende deze 
 beide laaste Comparanten dat inval zij beide ongehuwd zijnde komen te overlijden, 
 en wel voor haar Moeder Aartje Stevens Wed. Elbert Aalten aliden] alle de 
 nalatene goederen zullen vererven en versterven op haar voorgemelde Moeder, de  
 eerste Comparante in dezen, willende de Comparanten te samen, en een ider 
 in het bijzonder, dat deze dispositie zal gelden als een testament, legaat, codicil, 
 of zo als best na Rechten zal kunen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Raaden, deze getekent en bezegult in Harderwijck 
 d. 23 Febr. 1798 was nevens twee cachetten in rood lak uitgedrukt 
  getekent  D. Apeldoorn.  Joan van Voorst. onderstond Geregistreert in 
 ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 3 Maij 1798.  wasgetekent  J.J. 
 Elsevier. 
 
 
 Voor van Voorst en Apeldoorn, Raaden, compareerde O.H. Jansen, Weduwe.. 
 ..naar van Anna Geertruij Huijsman, en verklaarde in het openbaar op den 26 
 Januarij 1798 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en trans. 
 ..porteeren, aan en ten behoeve van A. Schrassert Wed. Marklof een hof gelegen 
 buiten de Luttekepoort aan de Platluis, naast de hoven van R.J. Apeldoorn en 
 J. Claver, doende in verponding zonder stads stuivers f :-18-12 ende zulk 

N.B. op dezen hof is noch bevon.. te samen voor eene somma van Driehonderd agt en Negentig Guldens, ad 
den een post van verponding 20 stuivers het stuk, waarvan de Comparant bekend voldaan te zijn en daarom 
van f. :-18-14 dus zamen dit perceel met alle deszelfs regt en geregtigheid, lusten en lasten overtegeeven, 
f. 1-17-10. bij deze beloovende overzulks voorz. perceel te wachten en whaaren kommer.. 
 ..vrij en alle voorpligt daarvan aftedoen, de verponding over 1797 te zuiveren 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten, en met 
 renunciatie van alle exceptien. 
    Actum d. 29 Maart 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 Rec. en Regist. d. 3 Maij. 
 
 
Geregistreerd ten prothocol.. Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareer.. 
le van bezwaar over het ..de A.J. van Westervelt Weduwe van wijlen den Burgemeester W.J. van Wester.. 
Schependom. Rub. Hoven ..velt, welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
voor de Luttekepoort Fol. en overzulks kragt dezes te cedeeren, transporteren en in vollen eijgendom 
52 verso overtegeeven aan Joseph Teekman en Aartje Hendriks Ehel., een hof geleegen 
 buiten deze Stad in de Nijptang tusen twee hoven door Comparante verkogt, 
 de eene aan Peter Beerendzen en de andere aan Jan Kempers, doende 
 in ords. verponding zonder stads stuivers f. 1-10-2 en verder met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor eene somma van Driehonderd en Twintig Guldens, 
 waarvan Comparante bekend ontfangen te hebben Eenhonderd en Twintig 
 Guldens, zullende de overige tweehonderd Guldens in gemelde hof ge.. 
 ..vestigd blijven en koper daarvan betaalen een interest van Drie ten honderd 
 in ’t jaar, waarvan de eerste zal verschijnen d. 1 Maij 1799 en zo vervolgens 
 tot de aflossing toe, zullende het capitaal van zijde van Comparante 
 in de eerste zes jaaren niet kunnen opgezegd worden, alles ingevolge 
 conditie van verkoop, waarvan registratuur ten prothocolle van be.. 
 ..zwaar word verzogt, beloovende zij den hof te zullen wagten en 
 wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jaare 1797 
 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als 
 na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 1 Maij 1798.  Vierde jaar der 
 Bataafsche Vrijheid. 
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Geregistreert ten prothocolle Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerde 
van bezwaar over het Sche.. A.J. van Westervelt Weduwe van wijlen den Burgemeester W.J. van Westervelt, 
..pendom Rubr. Hoven voor welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
de Luttekepoort Fol.53 kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eijgendom overtegeeven 
 aan Peter Beerendzen en Maasje Olofs Ehel. een hof gelegen buiten deze 
 Stad in de Nijptang, naast den hof van koperen ter eenre, en een hof door 
 Comparante verkogt ter andere zijde, doende in ords. verponding, zonder 
 stads stuivers f. 1-8-3. en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een somma van Driehonderd tagtig Guldens, waarvan Comparante bekend 
 ontfangen te hebben Een honder tagtig Guldens, zullende de overige twee.. 
 ..honderd Guldens in gemelde hof gevestigd blijven en koper daarvan betaa.. 
 ..len een interest van Drie ten honderd in ’t jaar, waarvan het eerste zal 
 verschijnen den 1 Maij 1799, en zo vervolgens tot de aflosse toe, zullende 
 het capitaal aan de zijde van Comparante in de eerste zes jaaren niet 
 kunnen opgezegd worden, alles ingevolge conditien van verkoop, waarvan 
 registratuur ten prothocolle van bezwaar word verzogt, beloovende zij 
 den hof te zullen wagten en wharen kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding tot over den jaare 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 1 Maij 1798.  Vierde jaar der 
 Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Tijhoff, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden Jan 
 Jansen Troost en Rikje Elbers Ehel., welke verklaarden in een vasten erfkoop te 
                                
(transporteeren) 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren,\/ en in vollen eijgendom overte.. 
 ..geeven aan Benjamin Pennink, Swaantje en Petronella Pennink, een camp land 
 geleegen buiten deze Stad aan Oosten, tussen een camp van Aard Roest ter eenre, 
 en een camp van Gerrit Buijtenhuis ter andere zijde, doende aan ords. jaarlijxe 
 verponding zonder stads stuivers f. 2-2-8, en verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een som van Tweehonderd zes en zeventig Guldens, waarvan Com.. 
 ..paranten bekennen voldaan te zijn, beloovende voorsch. camp te zullen wagten 
 en wharen kommervrij en alle voorpligt, de verponding tot over den jaare 1797 
 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 3 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Tijhoff Leden van ’t Gemeente Bestuur compareerden 
 Jan Jansen Troost en Rikje Elbers Ehel., welke verklaarden in een vasten en  
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren, transpor.. 
 ..teeren en in vollen eijgendom overtegeeven aan Jan Hendrik Mantel en Willempje 
 Evers Ehel. en hunne Erven, een camp land, geleegen buiten deze Stad in het 
 Soldersteegje tussen de Weescamp ter eenre en een camp van Herman Tappen 
 ter andere zijde, doende jaarlijx aan ordinaris verponding zonder stads stuivers 
 35 st. en verders met zijn lusten en lasten, voor een som van Vijfhonderd vijftien 
 Guldens, waarvan Comparanten bekennen voldaan te zijn, beloovende voorsch. 
 camp te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 tot over den jaare 1797 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 3 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en Tijhoff, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden 
 Steven Bos en Grietje Albers Ehel., en verklaarden te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en te transporteeren, aan en ten erfelijken 
 behoeve van Philip Smeenk en C.E. Heijdeboomen Ehel., een huis staande 
 en geleegen in de Luttekepoortstraat, naast het huis van Hendrik van Raalten 
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 doende in ordinaris verponding zonder aftrek der stads stuivers f. 3-5-6, straatgeld f.3-:- 
 voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, inzonderheid met de geregtigheid 
 van eene vrije waterloozing door een rooster over de plaats van Hendrik van Raalten, 
 blijvende de tussenmuur, tusschen dit huis en dat van den Burger Hendrik van 
 Raalten in ’t gemeen, kunnende dit perceel aanvaard worden met 1 Maij 1798, en 
 zulks voor eene somma van Vijfhonderd Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten 
 bekennen voldaan te weezen, beloovende midsdien gezegde huis te zullen wagten en 
 whaaren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jaare 1797, straatgeld 
 p. Maij 1798 en haardstedegeld tot p. Julij 1798 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 24 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 Rec. en Registr. d. 10 Maij. 
 
 
 Voor Wiesell en Steenwinkel, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden 
 Dirk Bredegaar, Rijer Bredegaar en Jacoba Gerrits Ehel., Rijk Hendriksen, 
 Lijsbet  Bredegaar, geadsisteert met Rijk Hendriksen vooornt., dewelke verklaarden 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop publiq op d. 7 April 1798 te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren 
 aan en ten erfelijken behoeve van Derk Wouters en Hendrika van Ham Ehelieden, 
 een hof met zijn vrugtboomen en huisje, geleegen buiten de Smeepoort, naast 
 den hof van Derk Woutersen voorn. ter eenre, en den hof van J. van Beek ter 
 andere zijde, doende jaarlijx in ordinaire verponding volgens Quohier f. :-17- 
 voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende zulks voor een 
 som van Eenhonderd Negen en tachtig Guldens vrijgeld, daarvan de Compa.. 
 ..ranten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaald te zijn, 
 beloovende voorn. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over 1797 incluis, daarvan aftedoen, als Erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na rechten. 
     Actum Harderwijck d. 5 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur. compareerde 
 J. van Woensel, en verklaarde in de beste en bestendigste forma Rechtens te 
 constitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, Mr. E.G. Ardesch 
 Advocaat in Harderwijck, ten einde om des Comparants zaak tegens Gesina 
 Willemsen voor dezer Stads Geregte waarteneemen, daartoe alle termijnen rech.. 
 ..tens te respicieeren, cautien te passeeren, exceptien te proponeeren, decreten en 
 sententien te aanhooren, de voordeelge ter executie te leggen en van de 
 nadeelige na bevind van zaaken te appelleeren, en wijders alles te doen en te 
 verrigten, wat de nooddruft der zaake zal komen te vorderen, en de Comparant 
 zelve praesent zijnde, zoude kunnen en moeten doen, met magt van substitutie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit, caeterisque sub clausulis neces.. 
 ..sariis de super stipulando. 
    Actum d: 11 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Tijhoff, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden Beert Jansen 
 Louwen en Jannetje Sijmons Ehel., dewelke bekennen op den 4 April 1798 in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en 
 transporteeren aan en ten erfelijken behoeve van Evert van Aken en Aartje Hendriks 
 Spikerboer Ehel. en haar Erven, een huis met zijn plaats en uitgang daar agter 
 staande in de Bruggestraat, naast het huis van de Weduwe Hendrik Fooijman tr 
 eenre, en dat van de Wed. Gerrit Timmer  ter andere zijde, doende in ordinaris verpon.. 
 ..ding jaarlijx f. 2-15-4, straatgeld f. 3-5-, en zulks voor een somma van Agthonderd 
 en vijfentwintig Guldens, daarvan Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn, 
 beloovende mids deze dit verkogte huis te wagten en wharen kommervrij, en alle 
 voorpligt, de ords, verponding over 1797 en het straatgeld tot 1 Maij 1798, en het 
 haardstegeld tot 1 Julij 1798 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, alles onder 
 verband en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 19 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 Rec. et Reg. 15 Maij. 
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 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden Gies 
 Schaffenaar, en Hendrika Groothans Ehel. en bekenden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van A. Barneveld en Sophia Kelner Ehel., een huis staande op de 
 Vischmarkt naast het huis van Lubbert Gerritsen en de schuur van Z. Buijtenhuis, 
 en zulks met al zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, doende in ords. verponding 
 zonder stads stuivers f. 3-:-, straatgeld f. :-15-, en zulks voor een somma van Drie 
 honderd zes en tagtig Guldens vrijgeld, daarvan de Comparanten bekennen 
 voldaan te weezen, beloovende midsdien voorz. perceel te zullen wagten en wharen 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over ords. 1797, straatgeld 1 Maij 1798, 
 haardstedgeld 1 Julij 1798 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum d. 9 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Tijhoff, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerde M. 
 A. Klinkhamer, en verklaarde in een vast en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom  overtegeeven aan Engel 
 Fijnvandraat en Catharina Margrita van Dasselaar Ehel. en haar Erven, een 
 huis en erve, staande in de Hoogstraat naast het huis van J. Claver ter eenre 
 en de Schoenmakerstraat ter andere zijde, doende in verponding zonder stads 
 stuivers jaarlijx f. 7-15-2, straatgeld f. 2-10, beneevens het gewoone haardstede.. 
 ..geld, en zulx voor een som van Elfhonderd Guldens, waarvan de Comparant 
 bekend voldaan te weezen, en daarom geen regt of eijgendom daaraan meer te 
 behouden, beloovende voorz. perceel te wachten en whaaren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding over 1797, haardstedegeld Ultº. Junij 1798, straatgeld 
 Maij 1798, daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum d. 12 Maij 1798. Veerde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
Gregistreert ten prothocolle Voor Steenwinkel en Tijhoff, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden 
van bezwaar over de Stad Engel Fijnvandraat en Catharina Margrita van Dasselaar Ehel., en bekenden 
Rub. Hoogstraat fol. 179 wegens opgenomene en ter leen ontfangene penningen oprecht en deugdelijk 
 schuldig te weezen aan, en ten behoeve van Arien Bastert en Grietje Timmer 
 Ehel. en haar Erven, een som van Negenhonderd Caroli Guldens, van welke 
 somma de Comparanten jaarlijx belooven te betaalen een interesse van vier 
 Guldens ten honderd, en zo van jaar tot jaar tot de finaale aflossing 
 toe, welke altijd op alle jaar zal kunnen en mogen geschieden, mids malkan.. 
 ..deren een half jaar bevoorens de opzage gedaan wordende. 
 Tot securiteit van welk capitaal, rente en onverhoopte aantewende kosten, 
 de Comparanten verbinden hun persoonen en goederen, en stellen tot een 
 speciaal onderpand haar huis en erve staande binnen deze Stad in de 
 Hoogstraat, naast het huis van Jan Claver ter eenre, en de Schoenmaker.. 
 ..straat ter andere zijde, zo als van M.A. Klinkhamer bij transpt. van 12 Maij 
 1798 is aangekogt, ten einde daaraan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, onder renunciatie van alle exceptien, in specie die van ongetelden 
 gelde. 
    Actum d. 15 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Tijhoff, Leeden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden 
 Engel Fijnvandraat en Catharina Margrita van Dasselaar Ehel. en ver.. 
 ..klaarden in een vasten erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te cedeeren, 
 transporteeren, en in vollen eijgendom overtegeven aan, en ten behoeve van 
 M.A. Klinkhamer en zijn Erven, een huis staande in de klijne Marktstraat, 
 naast Dirk Knaap en Willem Jansen, thans bij Willem Uitteveen bewoond 
 wordende, doende in verponding zonder stads stuivers f. 3-16-8, straatgeld f. 3-:-, en 
 het gewoone schoorsteengeld, en zulks voor een som van Tweehonderd Guldens, 
 waarvan de Comparanten bekenden voldaan te weezen, en daarom geen regt of 
 eijgendom daaraan meer te behouden, maar hetzelve te zullen zuiveren van de verp. 
 over 1797, straatgeld Maij 1798, en haardstedegeld Junij 17978 verscheenen, als erf.. 
 ..koops regt is, onder verband en submissie als na Rechten.   Actum 
 d. 15 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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 Voor Apeldoorn en Tijhoff, Leden van ’t Gemeene Bestuur, compareerde Mr. F.C.H. 
 de Wolff, Lieutenant Colonel ten dienste der Bataafsche Republieq, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste forma rechtens te constitueeren en magtig te maaken, zulks 
 doende kragt dezes, den Burger F.A. van Vlierden, Lid van het Committé tot de zaaken van 
 de Westindische colonien, thans woonagtig in den Haage, om namens de Comparant bij 
 ’t bureau van finantie van de geweeze provincie Holland te ontfangen zodaane 
 penningen, als aan den Comparant voor zijn pensioen verschuldigt zijn, voor de ontfangst 
 van die penningen te quiteeren, en alles dienaangaande te doen, ’t geen hij Comparant 
 praesent zijnde zoude kunnen of vermoogen te doen, alles onder belofte van approbatie, 
 ratihabitie en indemniteit, mids doende rekening bewijs en reliqua. 
     Actum Harderwijck d. 15 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeentebestuur, compareerden Mr. 
 Jacob Hendrik van de Graaff, Cornelis van de Graaff en Elia Elisabeth van de Graaff 
 de laaste geadsisteert met Cornelis van de Graaff als haaren verkooren Momber, 
 dewelke verklaarden ider in ’t bijzonder op de bestendigste wijze rechtens te 
 qualificeeren en te volmagtigen Mr.J.J. Schmauss, Scholtis van Colmschate 
 en Advocaat te Deventer, teneinde namens hun met de overige Erfgenaa.. 
 ..men van wijlen hunne Oom Mr. J. van de Graaff te treeden tot schifting en 
 deijling van deszelfs nalatenschap, ten dien einde voor hun igelijk in ’t bijzonder 
 het lot te werpen over de portien, waarin die nalatenschap door de testamentaire 
 Executeuren is verdeelt, de aan hun toegevallen erfportien, met alle de papieren 
 en documenten, daartoe betrekkelijk, uit handen der voornoemde Executeuren te 
 ontfangen, en daarvoor te quiteeren, als oock de goederen dewelke in ’t gemeen 
 verblijven, met de documenten daartoe betrekkelijk, neffens de overige Erfgenaamen 
 uit handen der meergemelde Executeuren over te neemen, en verder in deze dat 
 geene te doen, het welk de omstandigheid zal vorderen, en zij zelven tegenwoordig 
 zijnde, zouden kunnen en mogen doen ; alles onder belofte van goedkeuring 
 en schadelooshouding, onder verband als na Rechten. 
    Actum d. 17 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeentebestuur, compareerden Willem van 
 Luijk en Thijmen Hooiberg in qualiteit als oudste Diaconen, binnen deze Stad, dewelke 
 bekennen in haar voorn. qualiteit op den 14 April 1798 te hebben verkogt en over.. 
 ..zulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve 
 van Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schutte Ehel., een huis staande in de klijne 
 Schoenmakerstraat naast het huis van Albert Antink ter eenre, en het huis van de 
 Wed. Rijndert Jansen ter andere zijde, doende jaarlijx in ords. verponding volgens 
 quohier f. 2-18-2 en aan straatgeld jaarlijx f. :-15-, voorts met zijn lusten en lasten, regt 
 en geregtigheden, ende zulks voor eene summa van tweehonderd en twintig Gulden 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten bij dezen bekennen voldaan te zijn, belovende 
 voorzeide perceel te zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt, de 
 verponding over den jaare 1797, haardstedegeld versch. Julij 1797 en straatgeld Maij 
 1798 daarvan aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
     Actum Harderwijck, d. 1 Junij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Gelderman, Leden van ’t Gemeentebestuur. compareerden Ren.. 
 ..iger Hendriksen, Aart Petersen, Aart Cornelissen, Jan Jansen, Eijbert Scghuurman en Peter 
 Petersen, in qualiteit als Gildemeesteren en mede namens de verdere Gildebroederen, 
 dus voor alle de thans beregtigde Leden tot ’t visschers Gilde binnen voorn. Stad 
 gehoorende, dewelke verklaarden op den 21 Maij 1798 in een vast en stedigen erfkoop 
 in ’t openbaar te hebben verkogt, en kragt dezes te cedeeren, transporteeren, en in vollen 
 en volkomene eijgendom overtegeeven aan en ten behoeve van Wouter Jacobsen en 
 zijn  Erven, een stuk hooiland, aan gemelde Gilde toegehoort hebbende, groot ongeveer 
 een, een half math ( edog zo groot en klein ’t zelve zijn mag zonder aan de praesise 
 groote bepaald te zijn )  kennelijk in dezer Stads Schependom in den Duijnen Camp 
 geleegen tussen de zogenaamd Zeeboers enk en ’t land van wijlen den oud Burge.. 
 meester Ardesch Erfgenaamen, waarvan ’t zelve is afgedeelt, en met paalen afgebackent, 
 zo en als hetzelve bij de bierdragers dezer meegemelde Stad thans in pagt 
doende dit perceel in gebruikt word, jaarlijx voor f. 23-:-: voorts met alle deszelfs verdere lusten 
jaarlijksche ords. verpon.  
ding met de stads stui. 
vers f. 3-10-12 
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 en lasten, regten en geregtigheden,die er op zijn mogen, geene van dien uitgezonderd 
 ende zulks voor een somma van Driehonderd en Zeven en Zeventig Gulden vrijgeld, 
 daarvan de Comparanten en transportanten, alle in haar voorschreeve qualiteit 
 bekenden voldaan en betaalt te zijn, dus geen regt of eijgendom aan ’t verkogte meer 
 te hebben of te behouden, maar Koper integendeel daaraan ten vollen te eijgenen 
 en te goeden, beloovende overzulks voorseide perceel te zullen wagten en whaaren 
 kommervrij, en alle voorpligt daarvan aftedoen, ’t zelve te zuiveren van de verpon.. 
 ..ding tot over den jaare ords. 1797 incluis, zullende dit loopende jaar pagt, te verschij.. 
 ..nen Martini 1798, bij koperen geprofiteerd worden – verders zoals erfkoops regt 
 is, onder verband en submissie als na rechten. 
     Actum d. 2 Junij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor van Raalten en van Laar Raaden, compareerden Thijmen Mulder en Aartje 
 Claver Ehel., Marritje Mulder, Beert Mulder, Jacob Mulder en Gerritje van Beek 
 Ehel.,  Aaltje Mulder, Jan Claver als volmagtiger van Evert van Buuren en Hendrikje 
 Mulder Ehel., vermogens acte van volmagt d.d. 20 Sept. 1797 voor Leeden van het Com.. 
                (gepasseert) 
 ..mitté van Algemeen Welzijn der Stad Amsterdam \/ , bij ons gezien en geleezen, Gerrit 
 Oudshoorn en Jacobje Mulder Ehel., Elbert Mulder en Johanna Barneveld Ehel. Jan 
 Mulder en Eva Roelofs Ehel., Jacobus Mulder en Bara van der Waa Ehel., Hen.. 
 ..drik Beekman en Gerritje Mulder Ehel., de laastgenoemde vier Comparanten met naa.. 
 ..me Elbert Mulder,  Jan Mulder, Jacobus Mulder en Hendrik Beekman, comparee.. 
 ..ren mede als volmagtigers van haare absente Vrouwen in dezen, vermoogens acte 
 van volmagt voor Burger Magistraat der Stad Hattem d.d. 29 Maart 1798 gepasseert, 
 mede bij ons gezien en geleezen, Wouter van Oort en Marritje Mulder Ehel, en  
 Aaltje Volkers ( de praesente Comparanten caveerende te samen, en een ider in het 
 bijzonder, voor de in deze absente Beert Mulder ) te saamen Erfgenaamen 
 van wijlen Hendrik Elbertsen Mulder, dewelke verklaarden in eenen vasten en ste.. 
 ..digen erfkoop publieq op den 7 Novemb. 1797 te hebben verkogt, en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eijgendom te transporteeren aan en ten 
 erfelijken behoeve van Hendrik Jansen Arlerhof en H. – Bleumink Ehel. 
 een math hooijland, geleegen in ’t Scheependom van Harderwijck, op de Oostermehen 
 op de Lange Elle, gaande wandelen met de Kinderen van C. Arentzen, doende 
 in ords. jaarlijxe verponding volgens quohier f. :-18-14 , kunnende ’t zelve 
 aanvaart worden St.M. 1799, de pagt van St.M 1797 tot St.M. 1799 is ten profijte 
 van den koper ; voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende 
 zulks voor een somma van Eenhonderd vijf en vijftig Guldens vrijgeld, daarvan 
 de Comparanten en transportanten bij deze bekennen voldaan en betaalt te zijn, 
 beloovende voorseide perceel te zullen wagten en whaaren kommervrij en 
 alle voorpligt, de verponding over 1796 daarvan aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en submissie als na Rechten.\ 
     Actum Harderwijck d. 3 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche  
 Vrijheid. 
                                               Rec. et Regist. 16 Junij. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Gelderman Leden van ’t Gemeentebestuur, compareerde 
 Lambertus Gijsbertzen, woonagtig te Amsterdam, en verklaarde te constitueeren 
 en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, den Burger Jan Gelderman, 
 speciaal om Comparants onroerende goederen binnen deze Stad en Schependom 
 geleegen te verkoopen, de kooppenningen te ontfangen, daarvoor te quiteeren, 
 transport na stijle locaal te doen, voorts inval van wanbetaaling den koper 
 of koperen tot voldoening in rechten te constringeeren, termijnen te respicieeren, 
 sententien te aanhooren, die ter executie te leggen, en voords alles meer te 
 doen en te verrigten, wat de Gevolmagtigde zal oordeelen te behooren, alles 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit ; des blijft 
 de Geconstitueerde gehouden, tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
    Actum d. 7 April 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
                                            Rec: et Reg. 16 Junij. 
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 Voor Apeldoorn en Tijhoff, Leden van ’t Gemeentebestuur, compareerden Reijer 
 Wesenhagen en Grietje Gerrits Ehel., dewelke bekennen opregt en deugdelijk schuldig te 
 weezen aan Lambertus Gijsbersen en zijn Erven een somma van Tweehonderd Negen 
 en veertig Guldens, wegens een verloope pay en interesse van een gekogt huis van voorn. 
 Lambertus Gijsbersen, waarvan de Comparanten ’s jaarlijks en alle jaaren op de 
 verschijndag, waarvan heeden over een jaar de eerste zal weezen, belooven te zullen 
 betaalen een interesse van Drie Guldens thien stuivers van ’t honderd, en daarenbo.. 
 ..ven noch alle half jaaren, een vierde part van voorñ. schuldbekentenis, waarvan op 
 den 6 Novemb. 1798 ’t eerste half jaar zal verscheenen weezen, en zo vervolgens. 
 Tot securiteit van voorn. schuldbekentenis en verloopen interessen en onverhoopte 
 kosten van dien, de Comparanten, met haaren vrijen wille, na volkoome informatie 
 van verwillekeurings regten verbinden, en bij parate executie en aankeering 
 verwillekeurt hebben, doende zulks kragt dezes, alle haare gereede goederen, 
 actien en crediten, in deze voorn. Stad of elders uitstaande, geene van dien uitge.. 
 ..zondert, ten einde in cas van wanbetaaling daar aan alle hinder en schade te 
 kunnen verhaalen, met submissie aan deze, en alle andere Gerigten, onder renun.. 
 ciatie van alle tegenstrijdige exceptien. 
    Actum d. 9 Maij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
                                         Rec: et Reg: d. 16 Junij. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeentebestuur, compareerde Arent 
 de Wilde, burger en ingezeten alhier, welke verklaarde in de beste en bestendigste 
 forma Rechtens te constitueeren en volmagt te maaken, zulks doende kragt dezes, 
 de Burger S. van Wachtendonk Sr. woonende te Enkhuizen, om namens en van 
 wegens de Constituant A. de Wilde te vertreeden, verwalten en waarteneemen, zijn 
 zaaken als crediteur van Luijtje Hauwert, koopman in vee en Niesje Oostwouden 
 Ehel., woonende onder de jurisdictie der Stede Grootenbroek, speciaal om namens ende 
 van wegens de Constituant op den 18 Junij 1798, ’s namiddags ten twee uur te  
 compareeren voor die van den Gerigte der Stede Grootenbroek, om aldaar te hooren 
 de brieven van cessie, en verzoek van interiment, en namens de Constituant te 
 declareeren van geen genoegen te kunnen neemen in alzodaane cessie ; maar dat 
 hij eischt en vordert, van de debiteiren L. Hauwert cum uxore alzodaanig capi.. 
 ..taal groot Zevenhonderd vierentagtig Guldens vijf stuivers en agt penningen, 
 als hem wel en deugdig competeeren, volgens rekening daarvan overgegeeven, en  
 onder Geconstitueerde voornt. berustende - ; om voorts zo in als buiten regten deze 
 praetensie aangaande te doen en te verrigten, wat der zaak nooddruft zal komen 
 te vereisschen, des noods van den Gerigte te brengen na stijl locaal, en te vervol.. 
 ..gen ten uiteinde toe, het voordeelige vonnis ter executie te leggen, en van 
 ’t nadeelige te appelleeren, penningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren, 
 mids van alles doende rekening en reliqua als na Rechten, voords om des ge.. 
 ..requireerd wordende, de deugdigheid der gelibelleerde praetensie, in des Comparants 
 ziel solemneel te bezweeren en dus te corroboreeren. 
 En eijndelijk geeft de Comparant aan de Geconstitueerde de volkomen magt 
 van substitutie en adsumtie, tam ad litem quam ad negotia deze zaak 
 betrekkelijk, om te samen en ider afzonderlijk te doen en te verrigten wat de 
 Constituant zelfs praesent zijnde, zoude kunnen, mogen en moeten doen. 
 Alles onder belofte van goedkeuring, schadelooshouding en verder verband 
 als na Rechten. 
    Actum d. 12 Junij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Tijhoff, Leden van ’t Gemeente Bestuur, loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks regt is, David Smit en Peter Berendsen, voor het erf 
 en sterfhuis van wijlen Gerrit Scherrenberg ; des beloofden Willem, Hendrikje, 
 en Claasje Scherrenberg, alle Kinderen en algeheele Erfgenaamen van gezeiden 
 Gerrit Scherrenberg, gezgde haare Borgen te vrijen en te guarandeeren als regt 
 is. 
     Actum d. 23 Junij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Apeldoorn en Heijdendaal, Leden van ’t Gemeentebestuur compareerden 
van bezwaar over de Stad Wijnand van der Horst en Johanna Aleijda Groenewoud Ehel., en bekenden 
Rub. Vijhestraat fol.77 uit hoofde van ter leen ontfangene penningen wel en deugdig schuldig te 
 weezen, aan en ten erfelijken behoeve van Mr. S.G. Wijnstok en Sara Balthe.. 
 ,,na Wijnstok, een somma van Eenhonderd en vijftig Guldens, beloovende 
 dezelve te verrenten met vier ten honderd, en daarmede te continueeren tot 
 de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke alle jaaren zal kunnen, mogen 
 en moeten geschieden, mids de opzage aan een van beide zijden drie 
 maanden voor de verschijndag, die weezen zal op d. 30 Junij jaarlijx, gedaan worde, 
 voor welk capitaal, renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten, de 
 Comparante verklaarden te verbinden hunne persoonen en goederen, en tot 
 een speciaal onderpand daarvoor stellende, hunlieder huis in de Smee.. 
 ..poortstraat, het Houte Wambuis genaamt, naast het huis van Dirk 
 Brouwer, ten einde om daaraan allen hinder en schade te kunnen ver.. 
 ..haalen, met renunciatie van alle exceptien, in specie die van onaangetel.. 
 den gelde. 
    Actum d. 9 Julij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Heijdendaal, Leeden van ’t Gemeentebestuur, compareerde 
 Sijmen Jansz. de Haan woonagtig te Harlingen, in ’t voormaalig Gewest Fries.. 
 ..land, en verklaarde zo voor zich als zijn Erven, van den Burger A. Huijsman, 
 Lid van dit Gemeentebestuur, en den Burger J.J. Elsevier, Secretaris dezer Stad, 
 als ten deeze gequalificeert, gekogt te hebben, alle de heele, halve en quart 
 steenen, en verdere grove puin van de nedergevallen tooren, zo en als thans op 
 ’t kerkhof leggende, voorts de toorenmuur zelve, zo als dezelve thans staat, 
 omme die aftebreeken op zijn eijgene kosten, de fundamenten uittegraaven en 
 voorders de grond weder toetelijken, ten genoegen der tijdelijke Regeering dezer Stad; 

  wordende van dezelve koop geeximeerd alle de klokken, die onder de puin 
zelve 

 zullen gevonden worden, voorts al het ijzerwerk daaronder of daaraan, het hout, 
 lood, koper, en in een woord, alles wat geen steen is, welke hij Comparant 
 verklaarde te zullen overleveren, en daaronder en uit doen neemen, en zulks 
 een en ander ten zijnen eijgene kosten voor transport of anders ; neemende 
 hij Comparant bij deze aan, hiermede ten spoedigsten te beginnen, en uiterlijk 
 binnen drie jaaren te voleijnden, zo dat binnen dien tijd het kerkhof van een  
 en ander zal moeten gezuivert zijn, de tooren afgebrooken, en alles geapplaneerd, 
 en zal de Comparant voor al dat gekogte, betaalen aan de Stad Harderwijck 
 een som van Zes Stuivers per last vrijgeld, voor de Stad te betaalen bij de 
 aflevering van de respective quantiteiten, welke zullen worden ingelaaden 
 in geijkte schepen, waarvan hij Comparant de meetcedullen aan ’t Gemeente 
 bestuur vertoonen zal, terwijl Comparant mede aanneemt terstond te betaalen 
 na maaning zodaanige quantiteit grove puin, als door hem op de wal of andere 
 plaats aan zee opgestapelt is, en noch niet ingelaaden ; verbindende tot 
 naarkooming van al dit gunt voorsch., zijn persoon, gereede en ongereede 
 goederen, in specie zijne schepen, en huisgeraaden, en in ’t gemeen wat onder 
 eene generaale hypotheek, hier of elders, mogte weezen begreepen, alles 
 zonder arg of list. 
 En compareerden mede de voorsch. Burgers Huijsman en Elsevier als bij 
 resolutie van ’t Gemeentebestuur van heden den 11 Julij 1798 in deze cum plena 
 gequalificeert, verklaarende in maniere voorsch. namens ’t Gemeentebestuur 
 gezeid koopcontract aangegaan te hebben, reserveerende egter door de Stad 
 uit gezeide quantiteit steenen en grove puin, dertig duijzend geheele steenen, 
 waarmede de Comparant oock declareerd genoegen te neemen, zullende 
 aan de Comparant eene geschikte plaats aan zee worden aangeweezen, ter 
 opstapeling der halve steenen en puin , en denzelven geaccordeerd om de 
 gehele steenen, uitgesorteerd, te leggen in de hoeken bij de kerk, daar ter 
 plaatze alwaar de afgebrooke muuren te zien zijn, wordend de eerste Com.. 
 ..parant  en kooper in deze gepermitteert om, is ’t nood, zijn eijgen werkvolk, 
 schuiten, wagens en paarden, ter vervoering der voorschreeven steenen en puin 
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 Laastelijk reserveren parthijen contractanten aan zig, de faculteit om te accordeeren 
 over het transport der fijne puin, tegens de Stads beer ten koste van eerste Comparant, 
 onder aftrek van door hem gekogte en betaald moetende worden lasten steen en grove 
 puin, terwijl eerste Comparant aanneemt, daartoe gerequireerd, zig niet te zullen 
 verweijgeren ; en beloofd voorders de eerste Comparant zo veel fijne puin als 
 hem mogelijk zal zijn te zullen laaden en verkoopen, bijaldien dit zonder zijn schade 
 kan geschieden, en de meerdere ontfangst daarvan, als de onkosten beloopen, aan 
 de Stad te zullen restitueeren. 
    Actum Harderwijck d. 11 Julij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Hijdendaal, Leden van ’t Gemeentebestuur, compareerde Cornelis 
 Timmer, thans binnen deze Stad praesent, en verklaarde bij deze te cedeeren en 
 in eijgendom te transporteeren aan en ten behoeve van Gerrigje Bergshoef Wed. 
 en eenige geinstitueerde Erfgenaame van wijlen Jan Schreck, woonagtig te Woerden, 
 een schip, zijnde lang over steven vier en zestig voet, uitwatering vijf en een half 
 voet, met zijl, trijl en verdere gereedschappen, zo en als thans gearresteerd is 
 liggende binnen de haven van Enckhuizen, en waarin gezeide Weduwe bij custing 
 brieve binnen Woerden op d. 18 Octob. 1796 gepasseerd, gevestigd is, ter somma van 
 Nedenhonderd Guldens, doch waarvan is afgedaan een som van Eenhonderd 
 Guldens, op conditie dat gezeide Weduwe aan den Gerigte van Enckhuizen zal 
 betaalen een som van Tweehonderd vijf en dertig Guldens en zestien stuivers, 
 om gezegde schip te lossen, en dat koopersche voornt. alsdan het gemelde schip 
 ten meesten prijze zal verkoopen, en al ’t geen hetzelve meerder rendeert, als bo.. 
 ..vengenoemde Agthonderd Guldens per rest der kustingbrief en de verloopen 
 interessen als mede de voorteschietene twee honderd vijfendertig Guldens en 
 zestien stuivers, als mede alle de verdere onkosten, welke op gezeide schip of 
 verkoop van dien mogten weezen gemaakt, of noch gemaakt staan te worden, 
 aan den verkooper en Comparant in deze te zullen restitueeren. 
 En compareerde mede Peter Moerkerken, woonagtig te Alphen, in qualiteit als 
 volmagtiger van gezegde Weduwe, verklaarende voorseide koop als zodaanig 
 te contracteeren, en beloovende als voorsegd, namens gezeide Weduwe 
 en koopersche in deze te praesteeren als voorengemeld is ; alles zonder arg 
 of list, met renunciatie van alle exceptien, onder verband, bedwang en 
 submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 23 Julij 1798.  Vierde jaar der Bataafsche 
 vrijheid. 
 
 
 Voor Wiesell en D. Apeldoorn, Raaden en als Overweesmeesteren, compareerde Gerrit 
 Jan Buurink, Weduwnaar van Hijntje Gerrits, en verklaarde voornemens te zijn 
 zich te veranderzaaten, aan zijn onmondig Kind bij wijle zijn Ehevrouw verwekt, 
 met naame Jannetje, voor haar moederlijk versterf te bewijzen 
     2 jakken 
     1 rok 
     3 mutzen 
     1 hoed 
     1 keurslijf 
 voorders zes Guldens aan geld, te betaalen aan zijn Kind bij haar meerderjaa.. 
 ..righeid, huwelijk, of andere geapprobeerden staat, beloovende hij Comparant 
 zijn voorsch. Kind te zullen kleeden en reeden tot haare mondige jaaren, huwe.. 
 lijk, of andere geapprobeerden staat, waartegen hij Comparant den alingen  
 boedel voor zich zal behouden met alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hiermede waaren aan, over, en mede te vreeden Jan Willem Maters en 
 Lucas Baerendsen, als bij den Raad dezer Gemeente aangestelde Voogden. 
     Aldus geapprobeerd en getekend binnen Harderwijck d. 3 Maart 
 1798.  Vierde jaar der Bataafsche vrijheid. 
                                               Rec. et Regist. d. 14 Julij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van ’t Gemeentebestuur der 
 Stad Harderwijck, Jan de Vente en Janna Smit Ehel., en verklaarden onder.. 
 ..ling elkander en alzo de eerststervende den langstlevenden, uit conjugaale 
 liefde en toegenegenheid te bespreken en reciproquelijk te bemaaken  
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 den lijftugt in alle de goederen, zo gereede als ongereede, roerende, onroerende, 
 actien of crediten, welke door de eerststervende der Comparanten bij zijn 
 of haar dood zullen worden agtergelaaten, om dezelve na tuchtsregten zijn 
 of haar leeven lang te bezitten en te behouden, zonder iemands bespiering of weder.. 
 ..spreeken. 
 Willende zij Comparanten dat deze zal gelden na hunlieder dood zo en als in  
 rechten bestaanbaar is, verzoekende hierin het uiterste beneficie te 
 mogen genieten. 
 T’ oirkonde hebben wij, Leden van ’t Gemeentebestuur deze getekent en 
 gezegult binnen Harderwijck d. 25 Julij 1798,  Vierde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid.  was nevens twee cachetten, beiden in rood lag uitgedrukt, 
 getekent   A. Huijsman.  D. Apeldoorn.  onderstond geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 26 Julij 1798.  was getekent  
 J.J. Elsevier. f:s: 
 
 
 Voor Appeldoorn en Huijsman, Leden van ’t Gemeentebestuur, loofden 
 en wierden Borgen als voorvanks regt is, Gerrit Wassink en Cars de 
 Lange voor ’t erf en sterfhuis van David Smit, des beloofden Francijntje 
 Smit, Arij Hamstra, als Vader van Grietje, Coenraad en Jan Hamstra, 
 ehelijk verwekt bij Hendrika Smit, samt, met haar Moeij Francijntje 
 Smit, algeheele Erfgenaamen van gezeide David Smit, voorschreeve 
 haare Borgen te vrijen en guarandeeren als regt is. 
 Actum d. 25 Julij 1798. Vierde jaar der Bataasche 
 Vrijheid. 
 
 
 Voor ons ondergeschreven Leden van het Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck loofden en wierden Bor.. 
 gen als voorvanks regt is Antonij Vonk en P.L. van 
 den Brink voor het erf en sterfhuis van wijlen 
 Hendrina Elisabeth Liefhebbers in leven Wed. van E.. 
 ..vert Menno, des verklaarde Reinier Geurts als in 
 huwelijk hebbende Anna Elisabeth Menno, mede 
 Erfgename van de overledene deze zijne Borgen 
 te zullen vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum den 3 Augs. 1798.  4e  j: der B.V. 
 was getekend 
 A. Huijsman.  B. Heijdendaal. 
 
 
  
 
 
 Voor D. Appeldoorn en J.B. Heijdendaal, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
                (en Overweesmeesteren) 
 der Stad Harderwijck \/ compareerde Johanna Vostelman, Weduwe van 
 wijlen Willem Timmer, welke zich willende veranderzaten, heeft dezelve 
 haar vier nog onmondige Kinderen, met naame Alida, Maartjn, Leijdje 
 en Gerrit, bij wijlen voorñ. haaren Eheman in echt verwekt, voor ’s Va.. 
 ..ders versterf bewezen aan ieder de somme van Eene Gulden van 
 20 stuiv. en dit alles boven en behalven de opvoeding der voorz. 
 kinderen, welke Comparante dezelve verschuldigd is. Waar 
 tegen bij deze aan de Comparane zullen blijven alle de overige 
 boedelsgoederen, om daar mede na welgevallen te handelen, 
 zonder dat kind of kinderen eenige praetensien daarop in ver.. 
 ..volg van tijd zullen kunnen of mogen maaken. 
 Hier mede waren aan, over en mede te vreden Dirk Carsen 
 en Peter Olofsen, als bij resolutie van den 10 August. 1798 
 aangestelde Voogden. 
 Tn oirkonde is deze geapprobeerd ebn geteekend in Harderwijck den 
 16 August. 1798. 4e jaar der Bat. vrijheid. 
                                           Recept. & Registr. den 17 Aug. 1798. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeentebestuur van  
 Harderwijck, compareerden Mechteld van Westervelt tot Essenburg en Fre.. 
 derica Hendrietta van Westervelt tot Essenburg, beide geassisteerd met 
 Mr. Johan Cornelis Francois de Vries, als haaren iedere verkoren 
 Momber, en verklaarden in de beste en bestendigste forme rechtens 
 te constitueeren en volmachtig te maaken, zulks doende kragt dezes, 
 Mr. Augustus Johannes Houck, Advocaat te Deventer en 
 Jan Rijkerts, Roedendrager te Elburg, te samen en elk in ‘t  
 bijzonder, om namens de Comparanten van Gerrit Veldkamp 
 en Aaltje Heijmensen Echteluiden, woonende te Elburg, 
 inder minne of door middelen regtens intevorderen zoda.. 
 ..nig capitaal, groot vierduizend Guldens, als gemelde 
 Ehelieden op den 5 dcember 1783 van wijlen Comparanten 
 Vader Herbert van Westervelt tot Essenburg hebben opgeno.. 
 ..men, midsgaders de agterstallige renten van dien en 
 kosten, daarop reeds gelopen, en die verder daar op zullen moe.. 
 ten aangewend worden. 
 Met macht om tot bekoming van dat een en ander de nodige 
 middelen rechtens aan te wenden, welke zij zullen goedvin.. 
 den en dienstig oordeelen ; daartoe zodanige ingangen rech.. 
 tens te gebruiken, als de natuur der zaak zal medebren.. 
 gen, dezelve tot den uiteinde en executie te vervolgen, 
 voordeelige sententien ter executie te leggen, van nadee.. 
 lige te appelleeren en in ’t generaal alles te doen, wat de 
 Comparanten zelfs praesent zijnde zouden mogen, kunnen 
 of moeten doen. 
 Alles met macht van substitutie, en onder belofte van goed.. 
 keuring en schadelooshouding. 
 Actum Harderwijck den 20 Augustus 1798. 4e jaar der  
                               Bataafsche vrijheid. 
  
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck Willem Zonne.. 
 velt en Claasje Groot Ehl., dewelke bekennen in een 
 vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben ver.. 
 kogt en overzulks kragt dezes te cederen en in vol.. 
 len eigendom te transporteren aan en ten behoeve 
 van Jacob Petersen en Weimpje Jacobs Ehl. en haare 
 Erven, een kamp hooiland gelegen voor deze Stad 
 aan Westend, naast de campen van Lubbertus Buns.. 
 kerken, doende in ords. jaarlijksche verponding 
 f. -13-6, voords met zijn lusten en lasten, regt en 
 geregtigheden, ende zulks voor eene somma van 
 vijfenzeventig Guldens vrijgeld, daarvan de Com.. 
 paranten en transportanten bij dezen bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, en beloven het vor.. 
 noemde perceel te zullen wagten en whaaren 
 kommervrij van alle voorpligt, de verponding 
 tot den 15 September 1797 daarvan aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en submissie als  
 naar Rechten. 
    Actum Harderwijck den 14 Augustus 1798. 
 was get. J. Steenwinkel. D. Appeldoorn. 
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 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk Jacco 
 Reinders Weezenhagen en Grietje Gerrits. Ehel. de.. 
 welke bekennen in een vasten en stedigen erfkoop 
 publieq op den 26 Maij 1798 te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cederen en in vol.. 
 len eigendom te transporteren aan en ten 
 behoeve van Mattheus Huigen en G.G. Brouwer 
 Ehel. en haare Erven een huis en erve met een 
 overdekte kolfbaan, stallinge en bijgelegen tuin, 
 staande en gelegen binnen deze Stad in de Wol.. 
 leweverstraat, naast het huis van den poor.. 
 tier] ter eenre, en dat van coperen ter andere 
 zijde, doende in ords. verponding 5-19-6, straat 
 2-:-:, verders met zijn lusten en lasten en 
 zulks voor een summa van een duizend 
 tweehonderd en twee gulden vrijgeld, daar.. 
 van de Comparanten en transportanten bij 
 dezen bekennen voldaan en betaalt te zijn, 
 belovende voorn: perceel te zullen wagten 
 en whaeren commervrij, en alle voorpligt de 
 verponding over den jare 1798, heerdstdegeld 
 1e Julij 1797 en straatgeld Maij 1798 daarvan 
 aftedoen als erfkoopsregt is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijk den 13. Augs. 1798. 
 was get. D. Appeldoorn. J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk de Burger Franciscus Mar.. 
 tinius en Gerharda Aalten Ehel. welke verklaarden op.. 
 regt en deugdelijk schuldig te wezen aan Paul Joseph 
 Nolden en Anna Geertruida Siemons Ehel. of haare Erven 
 eene somma van vierduizend en tweehonderd Gulden ad 
 20 st. het stuk, procederende wegens geleende en aangetel.. 
 de penningen, belovende dezelve jaarlijks op den ver.. 
 schijndag, welke wezen zal den 1e September 1799 de eerste 
 te zullen verrenten met vijf gelijke Guldens van ieder 
 honderd, en zulks tot de volkomen aflosse toe, welke 
 jaarlijks op den verschijnsdag zal kunnen en mogen 
 geschieden, mids drie maanden bevorens het capitaal 
 worde opgzegd of opgeeischt. 
 Tot securiteit van bovengemelde capitaal, interessen 
 en verdere in cas van wanbetaling aantewendene kos.. 
 ten zij Comparanten verbinden hunne personen en 
 goederen, gereede en ongereede, geene uitgezonderd, stel.. 
 lende daarenboven tot een speciaal onderpand  1e. hun 
 Comparanten huis, staande en gelegen in de Vijhestraat 
 naast het huis van Aart Willemsen en dat der Scho.. 
 larchie binnen deze Stad en 2e. hun huis in de Brug.. 
 gestraat staande, van ouds genaamd de Zwaan, bij de 
 Hooge Bruggepoort mede binnen deze Stad, ten einde daar.. 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, alles onder 
 verband en submissie als naar Rechten, met renunciatie 
 van alle exceptien, deze eenigzints strijdig, in specie 
 die van onaangetelden gelde. 
    Actum in Harderwijk den 1e September 17 agt en ne.. 
    gentig. 4e jaar der Bataafsche vrijheid. 
 was get.   Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
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 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk, Willem Sonnevelt en 
 Claasjen de Groot Ehel., dewelke bekennen in een vas.. 
 ten en stedigen erfkoop publieq op den 26 Maij 1798 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cederen 
 en in vollen eigendom te transporteren aan en ten 
 erflijken behoeve van Jan Mouw en Annetjen Hen.. 
 driks Ehel. en haar Erven, een camp zaailand met zijn 
 houtgewassen, genaamd de Cromme Camp, zijnde tiend.. 
 vrij, gelegen voor de Stad aan de Zandsteeg, naast een 
 der campen van de Wed. G: Poels ter eenre en een 
 gemeen steegje ter andere zijde, doende in ords, jaar. 
 lijksche verponding volgens quohier 5-6-4, voorts 
 met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, ende 
 zulks voor een summa van tweeduizend en 
 zeshonderd Guldens vrijgeld, daarvan de Compa.. 
 ranten en transportanten mits dezen bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, beloven voorñ. perceel 
 te zulklen wagten en whaeren commervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding over den jare 1797 
 daarvan aftedoen als erfkoopsregt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijk den 18 Augustus 1798. 
 was get. Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Raaden der 
 Stad Harderwijk Tijmen Hooiberg, Louw Janssen, 
 Willem Sonneveld en Gerrit Joosten, alle van com.. 
 petenten ouderdom en binnen deze Stad woonag.. 
 tig, dewelke verklaarden ter instantie van Alber.. 
 tus Gelderman en Aartje Pop Ehel. als mede van 
 Jan Gelderman opgenomen en naauwkeurig geëx.. 
 amineert te hebben haarlieder navolgende on.. 
 roerende goederen als 1e. een huis en erve bin.. 
 nen deze Stad, zo en als hetzelve door A. Gelderman 
 zelf bewoond wordt. 2e. een camp land buiten deze 
 stad aan de Wijsteeg gelegen tusschen de cam.. 
 pen van Reinier Reiniers en persoons, 3e. een 
 do camp land gelegen aan de hoge Sijpel, tusschen 
 de campen van de Wed. Cramer en persoons 
 en 4e. een camp land aan de Weisteeg naast 
 het bokkensteegje, en alle deze goederen teza.. 
 men gewaardeerd te hebben op een summa van 
 elf duizend guldens, welke aestimatie zij de.. 
 clareren in alle opregtheid en na haar beste ken.. 
 nnis te hebben gedaan, ’t welk zij voor ons met 
 solemnelen eede hebben bevestigd. 
 Actum Harderwijk den 27 Augustus 1798. 
 was get.  Steenwinkel. D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Raaden der 
 Stad Harderwijk Albertus Gelderman, dewelke ver.. 
 klaarde in de bestendigste forma Regtens te constitu.. 
 eren en magtig te maaken, zilks doende kragt de.. 
 zes J.C. Korte, wonende in den Haage, speciaal om 
 in name van Comparant, welke aangesteld is tot 
 Rentmeester der Domeinen van Diever, in handen 
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 van den Agent van Finantien der Bataafschen 
 Republieq den eed daartoe staande te doen, alsmede 
 afteleggen en te ondertekenen de politieke belof.. 
 ten op den 22e Januarij dezes jaars bij de Con.. 
 stituerende Vergadering gearresteerd. 
    Actum Harderwijk den 27 Augs. 1798. 
 was get.   Steenwinkel.  D: Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Raaden der Stad 
 Harderwijk Albert Gelderman in qualiteit als aange.. 
 stelde Rentmeester der Domeinen van Diever en des.. 
 zelfs Huisvrouw Aartje Pop, marito tutore, dewelke ver.. 
 klaarden voor de trouwe bediening van ’t voornoemde 
 gehele Rentampt hunne personen en goederen te verbinden 
 en speciaal deze haare navolgende onroerende goederen 
 als 1º. een huis en erve staande binnen deze Stad in de 
 Smeepoortstraat zo als hetzelve door de Compten. bewoond 
 wordt, 2º. een camp land buiten deze Stad aan de 
 Weisteeg, tusschen de campen van Reinier Reiniers  
 en persoons. 
 Daarenboven stellen Comparanten nog tot Borg hunnen 
 Vader Jan Gelderman, dewelke present zijnde deze borgtogt 
 heeft aangenomen, en daarvoor speciaal verklaart te 
 verbinden, zulks doende kragt dezes, 1º. een camp lands 
 gelegen buiten deze Stad aan de hoge Siepel, tusschen de 
 campen van de Wed. Cramer en persoons, en 2º. een 
 dito camp lands buiten deze Stad aan de Weisteeg, naast 
 het Bokkensteegje, en zulks, om daaraan te verhalen 
 alle hinder en schade als de Bataafsche Republieq ter cau.. 
 se van voorzeiden Rentampt en derzelver bediening 
 zouden mogen komen te lijden, renuntierende ten dien 
 einde die Comoparanten, sampt en ieder in ’t bijzon.. 
 der van alle exceptien, beneficien en privilegien rech.. 
 tens, voornamelijk van de exceptien ordinis excus.. 
 ..sionis et divisionis en bijzonder Vrouwe Aartje Pop bo.. 
 ..vengenoemd en geassisteerd als voren van de excep.. 
 tien Senatus Consulti Vellejani et Authentica si qua 
 mulier, van welkers kragt de Comparanten me.. 
 de geinfiormeerd zijn, gelijk ook de eerste Comparan.. 
 ten beloven haaren Borg in dezen kost en schade.. 
 loos te zullen houden, alles onder verband en re.. 
 nunciatie als boven. 
    Actum Harderwijk den 8 September 1798 
 was get.   Steenwinkel.  A. Huijsman. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur van Harderwijk André Stolte, zijnde wat ziekelijk, 
 dog zijn verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke 
 verklaarde niet uit deze waereld te willen scheiden zonder 
 eenige beschikking over zijne goederen gemaakt te hebben. 
 Daartoe dan overgaande, legateert hij aan de Kerkenraad 
 der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente dezer Stad, de 
 somma van eenhonderd Gulden, waarover de oudste 
 predikant de beheering zal hebben, en waarvan de in.. 
 terest zal strekken tot vinding van een gedeelte van het 
 tractement der Predikanten van de Nederduitsche Ge.. 
 reformeerde Kerk, als dezelve uit ’s Lands cas niet meer 
 betaald worden. 
 Aan zijn meid Jannetje Joorman, indien dezelve bij zijn 
 overlijden nog bij hem mogte woonen ( anders niet ) de 
 somma van vijftig Gulds. 
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 Aan de beide hierna te noemene Executeurs voor het be.. 
 redden van zijn boedel, ieder de somma van eenhonderd 
 Gulds. 
 Voor het overige zullen zijn natelatene goederen vererven 
 zo en in dier voege, als bij Huwelijksche Voorwaarden, met zijn 
 laast overledene Vrouw opgerigt, is bepaald. 
 Wijders stelt dezelve aan tot Executeuren van zijne nala.. 
 tenschap en Beredderaars van zijn Boedel Lubbertus Buns.. 
 kerken, Oud Burgemeester en Mr. Johan Cornelis Francois 
 de Vries, Oud Secretaris dezer Stad, begerende dat dezelve 
 zijn huis en meubilaire goederen zullen verkopen, verders  
 met zodanige magt en gezag, als aan Executeuren kan 
 gegeven worden, ook van asumptie, substitutie en 
 surrogatie, bedankenden mitsdien alle anderen, en 
 speciaal alle Weesheeren en Weeskameren zoo veel no.. 
 dig dezelve salvo respectu bij dezen excluderende, bege.. 
 rende dat deze na zijn dood zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, of zo en als best na Rechten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in 
 Harderwijk den 10 September 1798. 
 was get. en gez.  L.G. Steenwinkel.  L.G.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur en mede als Overweesmeesteren der Stad 
 Harderwijk Reind Peterzen, Weduwenaar en Boedelhouder 
 van wijlen zijne overledene Vrouw Beerdjen Beerdzen, welke 
 verklaarde aan zijn twee onmondige Kinderen met name 
 Beeltje en Derkje Petersen, bij wijlen zijn voorn. Ehevrouw 
 geprocreëerd voor haar Moeders versterf  te bewijzen navol.. 
 gende klederen en lijfsbehoor: 4 hemden, 4 kraplappen, 7 
 vrouwen mutsen,1 keurslijf, 4 boezelaars, 4 jakken, 1 borstrok, 
 4 rokken, 1 paar kousen, 1 paar handschoenen, 1 boek met 
 zilveren krappen, zijnde de verdere inboedel geta.. 
 xeerd op een somma vanf.77-:-:, is de halfscheid                                   f. 38-10-: 
 De ongerede goederen worden in ’t gemeen bezeten 
 daarvan competeert den Compt. een zevende part, 
 bestaande in drie schepel zaailand met zijn hout.. 
 gewasch, den ouden Hof genaamd, 1 math hooiland 
 in de hooikamp, 1 math hooiland, het Strijpgat gent. 
 gelegen in Hierde, zijnde die posten in de gen. drie 
 kampen getaxeerd op f. 150, bedraagt de halfscheid                                . 75-:-: 
 Dus bedraagt de portie voor de kinderen                                                    113-10- 
 voor welke somma van eenhonderd dertien Gulden en tien 
 stuivers den Compt. verbindt zijn persoon en goederen en 
 wel in specie zijn 1/7 parten in gemelde drie kampen, 
 zullende de klederen en lijfsbehoor bij de Voogden in bewaring 
 moeten blijven, tot dat de kinderen meerderjarig zijn. 
 De comparant neemt op zig om die kinderen te alimenteren 
 en van ’t nodige te voorzien en behoorlijk te laten leeren 
 lezen en schrijven, de voor en nadelen des boedels blijven 
 voor den Comparant. 
 Hier waren aan, over en mede te vreden Derk Beerdzen en 
 Aalt Peterzen als door de Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 aangestelde Voogden. Alles onder verband en submissie 
 als naar Rechten.  Actum Harderwijk den 14 September 
 1798. het 4e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Raaden der Stad Har.. 
 derwijk Goosen Evertsen en Grietjen van der Kraats Ehel. 
 de laatste tutore marito als mede Grietje Fijnvandraat We.. 
 de. en Boedelhoudersche van wijlen Hermanus van Cleef, 
 en dan nog Fennetje van Cleef, Weduwe van Evert 
 Fijnvandraat, zijnde de Zuster en Erfgename van den  
 bovengenoemden Hermannus van Cleef, beide geadsisteerd 
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F aan en ten behoeve van als na Rechten, en verklaarden kragt dezes te cederen en trans.. 
   Geerlig Reijers en Ger.. porteren  F een huis en erve staande binnen deze Stad in de 
   ritje Jacobs Ehel. Oliestraat naast Hendrik Hendriksen ter eenre en de 
 plaats van de Wed. Gerrit Gerritzen ter andere zijde, 
 aan de kopers uit de hand verkogt met zijn lusten 
 en lasten, recht en geregtigheden, voor eene summa van 
 vijfhonderd en tien Guldens, daarvan Comparanten 
 bekenden voldaan te zijn, belovende overzulks voorzei.. 
 de perceel te zullen wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de ords. verponding ad f. 2-2-8 
 alsmede het haardstede en straatgeld daarvan af.. 
 tedoen als erfkoopsregt is, onder verband en submis.. 
 sie als naar rechten. 
     Actum Harderwijk den 15e September 1798. 
 was get:  Steenwinkel. A. Huisman. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Raaden der Stad 
 Harderwijk Geerlig Reijers en Gerritje Jacobs Echtelieden, 
 de laaste tutore marito, welke bekenden wel en deugde.. 
 lijk schuldig te wezen aan Grietje Fijnvandraat, Weduwe 
 en Boedelhoudersche van Hermanus van Cleef en aan 
 Fennetje van Cleef Weduwe van Evert Fijnvandraat, zijn.. 
 de de Zuster en Erfgename van wijlen Hermanus van 
 Cleef of derzelver Rechtverkrijgenden eene somma 
 van zeshonderd Gulden à 20 st. het stuk, spruitende 
 uit hoofde van door nu wijlen Hermanus van 
 Cleef en deszelfs nagelatene Weduwe Grietje Fijnvan.. 
 draat gereede aan haar Comparanten toegetelde pen.. 
 ningen, tot haar genoegen ontfangen en genoten, aanne.. 
 ..mende dezelve te venditueren  jaarlijksch op den eersten 
 September met den interest van dien, tegens drie Guldens 
 en tien stuivers van ieder honderd in ’t jaar, en bij pro.. 
 longatie gelijke interest, zullende zes weken voor de ver.. 
 schijndag de opzage moeten geschieden of ’t capitaal 
 telkens weder voor een jaar geprolongeerd gehouden 
 worden. Verbindende Comparanten hiervoor haare per.. 
 sonen en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 1º. Een huis en erve staande binnen deze Stad in de Olie.. 
       straat naast Hendrik Hendriksen ter eenre en de plaats 
       van de Weduwe Gerrit Gerritsen ter andere zijde. 
 2º. Een hof buiten deze Stad gelegen aan Oosten tusschen 
       ’t land van Bartus Voeten ter eenre en ’t land van Al.. 
        bert Antink ter andere zijde. 
 3º. de helft van een camp lands gelegen in Hierden, bij 
       den Essenburg, waarvan de andere helft toebehoort 
       aan Hendrik van Raalten. 
Geregistr. ten  En eindelijk bij dezen mede ex supra abundanti bij pa.. 
prothocolle van bezwaar rate executie en aankering verwillekeurende ( na vol.. 
der. Stad fol.321 verso komen informatie van verwillekeurings kragt en 
van Schependom fol. werkinge ) als doende kragt dezes,  alle haare gerede goe.. 
96verso en 409 verso deren ( niets daarvan uitgezonderd ) om daaraan alle 
den 15 Septemb. 1798 schadens te kunnen verhalen, met renunciatie van 
 alle exceptien, in specie die van ongetelden gelde, en 

  zoo veel mij Vrouwe Comparante aangaat van het 
 Senatus Cons: Vellej: en de Auth: Cod: si qua mulier 
 van welker inhoud zij onderrigt is, onder submissie 
 als na Rechten.  Actum Harderwijk den 15 September 1798. 
 was get.  Steenwinkel  A: Huijsman. 
 
 
 Wij Raaden van het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk 
 doen kond en certificeren mits dezen, dat voor ons 
 gecompareerd zijn Cornelis Beertsen en Gerritje Wil.. 
 lemsen Echteln., de Vrouw zoo veel nodig als dien.. 
 stig geassisteerd met haar voorn. Eheman, welke 
 te zamen voor haar en haare Erven bekennen 
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 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan M. en F.H. 
 van Westervelt tot Essenburg eene somma van agt.. 
 honderd Caroli guldens procederende wegens verschul.. 
 digde betaling van huis en landpagt als ook van 
 geleende gelden, voor welke penningen en sampt alle 
 onverhoopte kosten de Comparanten met haaren vrij.. 
 en wille, naar volkomene informatie van verwil.. 
 lekeuringsregten , verbinden en bij parate executie en 
 aankering verwillekeurt hebben, doende zulks kragt 
 dezes, alle haare goederen, bestaande in goud, zilver, 
 linnen, wollen, huisraad, hoornvee, paard, en al het 
 geene onder het gerede kan gerekend worden, voorts 
 alle actien en crediten in deze Stad of elders uitstaan.. 
 de, geene van dien uitgezonded, om daaraan de 
 voornoemde somma paratelijk buiten forme van 
 proces te kunnen verhalen met de kosten, die daar.. 
 toe aangewend mogen worden, alles ten bedwang 
 als naar Rechten dezer Stede, met renunciatie van 
 alle tegenstrijdige exceptien, in specie 
 van ongetelden gelde. 
 T’ oirconde der waarheid zoo hebben wij Leden 
 van het  Gemeente Bestuur deze getekend binnen 
 Harderwijk op den 16 Septemb. 1798. 4e jaar der 
 Bat: Vrijheid. 
 was get.   Steenwinkel. A: Huijsman. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk Andreas Apeldoorn 
 en verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 en in vollen eigendom te transporteren aan en ten erf.. 
 felijken behoeve van R.J. Appeldoorn en S.A. Boeduijnx Ehel. 
 een huisje en plaats agter de Nonne, tans bewoond 
 bij Gerrit Zeegers, doende in ordinaire verponding 
 zonder stads stuivers 2-13-2, straatgeld :-10-:, voorts 
 met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, en 
 zulks voor en om eene somma van eenhonderd 
 guldens vrijgeld, waarvan de Comparant mits dezen 
 bekent voldaan te wezen, kunnende dit huis aan.. 
 vaard worden op en met d: 1 November 1798, zullende 
 egter de huur ten profijte van koperen zijn, van  
 d. 6 Januari l.l., belovende voorts de Comparant ge.. 
 zegde perceel te zullen wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over ords. 1797, 
 straatgeld tot1º. November 1797 en haardstedegeld 
 tot 1º. Julij 1797 daarvan aftedoen als erfkoopsregt  
 is, onder verband en submissie als naar Rechten. 
     Actum den 14 Septemb. 1798. vierde jaar der 
     Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel. J.R. de Rooij. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het Ge.. 
 meente Bstuur der Stad Harderwijk Andreas Apeldoorn 
 en verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cede.. 
 ren en te transporteren aan en ten erffelijken be.. 
 hoeve van R.J. Appeldoorn en S.A. Boeduijnx Ehel. 
 een camp lands in de Oude Enge steeg, stads camp 
 genaamd, gelegen tusschen het land van Arent 
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 Creenen en dat van de Burgeressen M. en F.H. van 
 Westervelt, tans in huur gebruikt wordende door 
 Egbert Brandsen, doende in ordinaire verponding in 
 twee posten, zonder stads stuivers, als een van 3-11- 
 en een van f. 2-15-12, samen f. 6-6-12, voorts met 
 zijne lusten en lasten, regt en geregtigheden en 
 zulks voor eene summa van dertien honderd en 
 twee Guldens vrijgeld, daarvan de Comparant be.. 
 kend voldaan te wezen, belovende overzulks het 
 voorz. perceel lands te zullen wagten en wharen 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 ords. 1797 daarvan aftedoen, als erfkoopsregt is, 
 onder verband en submissie als naar Rechten, en 
 zal de huur van d: 6 Januarii 1798 ten profijte 
 van den koper loopen. 
 Actum d. 14 Septemb. 1798. vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het 
 Gemeente Bestuur en mede als Overweesmeesteren 
 der Stad Harderwijk Jacobje Jans Wede. en Boedelhou.. 
 dersche van wijlen haar overledene Man Aart Klaver 
 en verklaarde aan haare twee minderjarige kinderen 
 met namen Derk Jan en Jan Klaver, bij haar voorschreven 
 Eheman in egt verwekt, te bewijzen voor ’s Vaders versterf 
 eene somma van dertig Guldens, te betalen als zij meer.. 
 derjarig zijn. 
 Voor welke somma van dertig Guldens zij Comparante 
 verbindt haar persoon en goederen en tot meerder 
 securiteit haar huis, door haarzelf bewoond en ge.. 
 bruikt wordende, binnen deze Stad gelegen op de 
 Vischmarkt naast het huis van Dries van Ark en 
 dat van Jannes Stronkhorst, om daaraan alle hinder  
 en schade te kunnen verhalen ; voorts neemt zij Compa.. 
 rante op zig om alle lasten des boedels te dragen,  
 alsmede om haar gemelde kinderen te alimenteren 
 en van het nodige te voorzien, en behoorlijk te laaten 
 leeren leezen en schrijven. 
 Hier waren aan, over en mede te vreden Jan Klaver en 
 Goosen Simons als Voogden, door de Leden van ’t Gemeen.. 
 te Bestuur dezer Stad daartoe aangesteld, alles on.. 
 der verband en submissie als na Rechten.  Actum 
 Harderwijk den 19 September 1798. 4e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschr. Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk Jan Gelderman als 
 Volmagtiger van Leonh. Arnold en A.C. la Verge Ehel., 
 vermogens acte van volmagt d.d. 8 Julij 1797 alhier 
 gepasseerd, dewelke bekende in zijn voorn. qualiteit 
 ( door zijn voorñ. Principalen is verkogt) en overzulks 
 kragt dezes te cederen en in vollen eigendom te trans.. 
 porteren aan en ten erffelijken behoeve van Peter 
 Geurtsen en Marritjen Klok Ehel. een schuurtjen of 
 stal, staande binnen deze Stad bij de Vischmarkt, 
 naast het huis van Albert Antink ter eenre en 
 een schuur van den Burger Erkelens ter andere zijde, 
 doende in ords. jaarlijksche verpondinge volgens het 
 Quohier f. 1-1-4, en straatgeld jaarlijks 10 st., 
 voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtighe.. 
 den, ende zulks voor eene somma van een.. 
 honderd en vijftig Guldens, zeggen f. 150-:-: 
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 vrijgeld, daarvan den Comparant qq bekent voldaan en be.. 
 taalt te zijn, belovende namens zijne meergen. Principa.. 
 len voorz. perceel te zullen wagten en wharen kommervrij 
 en alle voorpligt, de verpondingen over den jare 1796 en 
 straatgeld 1e Maij 1797 daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijk den 25 September 1798. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Raaden der 
 Stad Harderwijk Jan Klaver en Dirk Bos welke loofden 
 en wierden Borgen als voorvanks regt is voor het erf 
 en sterfhuis van Maartje Mulder, des beloofden Tiemen 
  Mulder, Jacob Mulder, Gerrit Oudshoorn in huwelijk heb.. 
 bende Jacoba Mulder, Gerrit Mulder als gevolmagtigde 
 van zijn Vader Zeert Mulder, Aaltje Mulder en Hen.. 
 drikje Mulder, in huwelijk hebbende Evert van Buu.. 
 ren, Erfgenamen van wijlen haarl. Zuster Maartje 
 Mulder voornt., deze haare Borgen te vrijen en gua.. 
 randeren als regt is, alles onder verband en submissie 
 als naa Rechten. 
 Actum Harderwijk den 24 September 1798. 
 was get:  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van 
 het Gemeente Bestuur van Harderwijk Tijmen Everts 
 Mulder, Jacob Evertzen Mulder, Jacoba Everts Mulder 
 in huwelijk hebbende Gerrit Oudshoorn, Heintje Everts 
 Mulder, getrouwd met Evert van Buuren, dan nog Ger.. 
 rit Mulder in qualiteit als Volmagtiger van Zeert  
 Evertsen Mulder, te zamen Erfgenamen ab intestato 
 van wijlen Marritje Mulder, alhier overleden, en 
 verklaarden in een vast en stedigen erfkoop uit de 
 hand te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en 
 in vollen eigendom overtegeven aan Aaltjen Everts 
 Mulder een hof kennelijk  gelegen voor de Stad Har.. 
 derwijk in een steegjen aan de Bleek tusschen de hoven 
 van Hendrik Priester en Gerrit Schuurman, doende in 
 verponding met de stads stuivers tezamen f ;-11-4 
 ende zulks voor eene somma van tweehonderd 
 Guldens vrijgeld, belovende Comparanten dit perceel 
 met deszelfs lusten en lasten, met 22 Februarij 1799 
 aan kopersche  overtegeven, waartegen de verponding 
 over 1798 door verkoperen zal gezuiverd worden, 
 verklarende Comparanten van de kooppenningen 
 voldaan te zijn, en daarom geen eigendom daaraan 
 meer te behouden, onder verband en submissie als na 
 Rechten, met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 2 October 1798, het 4e jaar der Bat: Vrijheid. 
 was get:  J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk R.M. van Beest 
 Wed. van wijlen F. van Voorst, zijnde zij Comparante 
 behoorlijk geadsisteerd als na Rechten, welke verklaar.. 
 de in de beste en bestendigste forme Regtens te hebben 
 geconstitueerd en magtig gemaakt, zulks doende kragt 
 dezes, den Advocaat Mr. D: Westenberg en Procurator 
 H.U. Gravestein, beide woonagtig te Zwolle, ten einde 
 om van G: Timmerman, hetzij in der minne, hetzij 
 door middelen regtens, intevorderen alle zodanige 
 penningen als zij Comparante van den voorn. G: 
 Timmerman wegens geleverde wijnn in de jaaren 
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 1794, 1795, en 1796 alsnog te praetenderen heeft, die 
 gelden te ontfangen en daarvoor te quiteren en 
 voorts in het generaal alles te verrigten, wat der 
 zaaken nooddruft zal komen te vereisschen en 
 zij Comparante zelve praesent zijnde zouden kun.. 
 nen, mogen en moeten doen, alles met magt van  
 substitutie en assumtie, met belofte van rati.. 
 habitie en indemniteit, des blijvende Geconstitu.. 
 eerden gehouden tot het doen van behoorlijke 
 rekening, bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijk den 2 Octob. 1798. 4e jaar der 
              Bat: Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Par devant nous Municipaux de la Ville de Harderwijk 
 dans la province ci devant nommé Gueldre, fut 
 present Mr. Jan Hendrik Roseboom, lequel a fait et 
 constitué pour ses Procureurs Generaux et 
 Speciaux les Citoyens Pierre Antoine Ravel, Louis 
 Dourton et Jean Poet, Banquiers a Paris, auxquels 
 Conjoinctement ou separement a l’un d’eux en cas 
 d’absence ou de décès de l’autre il donne pouvoir 
 de pour lui et en son nom retirer des mains des 
 Citoyens Rviere, Cartier et Comp. ou des Citoyens 
 Coutremoulin et Pexier aisi que de tous autres 
 qu’il appartiendra, les titres des creances perpetu.. 
 elles ou viageres, appartenantes au dit Constituant, 
 sur les revenue de la Republique Française 
 comprer avex eux, debattre, clore et arrêter leur 
 compte tant en recette que depense, en fixer 
 payer ou recevoir les reliquats, et en cas de besoin 
 donner toutes citations de tous Tribunaux ou Bureaux 
 qu’il appartiendra, y comparaître, soit en de.. 
 mandant, soit en defendre, faire toutes poursui.. 
 tes contraintes et diligences necessaires en genera.. 
 lement faire pour raison, de ce que dessus tout, ce 
 que les dits Procureurs Constitués jujeront conve.. 
 nable pour l’interêt du dit Constituant. 
 Aussi pour lui et en son nom toucher et recevoir a l’avenir 
 les arreages échus et a échoir des rentes perpetuelles 
 et viageres qui lui appartiennent ou qui lui appar.. 
 tiendront pa la suite, assignées sur les revenus de 
 la Republique Française et sur particuliers, comme 
 aussi vendre, ceder ou transporter tout ou partie 
 des dites rentes, passer et signer a cet effet toute 
 cession transport ou transfert pour operer les dites 
 ventes, de tout reçus donner quitance et decharges 
 valables, consentir la cessation des arreages des dites 
 rentes vendues aux epoques qu’il conviendra, faire 
 toutes declarations necessaires et prescrites par les 
 decrets du Gouvernement national pour la conversation 
 vation des dites rentes, et pour la perception des ar.. 
 reages d’icelles, promettant de garantis et approu.. 
 ver les dites declarations comme ci elles avoient été 
 faites par le Constituant substituer aux pouvoirs 
 ci dessus un ou plusierrs Procureurs, les revoquer 
 en substituer d’ autres et generalement faire pour 
 la conservation perception et transferts des dites 
 rentes tout ce que les circonstances exigeront, pro.. 
 mettant de l’ approuvwer à la premiere requisition. 
 Fair et passé a Harderwijk le 4e Octobre 1798. 
 was get: Steenwinkel.  D: Appeldoorn. 
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Registratuur ten Wij Leden uitmakende het Gemeente Bestuur der Stad Harder.. 
prothocolle der Stad wijk, doen kond en certificeren mits dezen, dat wij uit 
Harderwijk fol. handen van Mr. J.J. Elsevier Oud Secretaris dezer Stad terug 
255 vso en van ontfangen hebbende eene zekere vestenis groot vijfhon.. 
het Schependom Fol. derd Guldens, behorende onder de bouk vacantia en alzo 
221 vso den 13 Octo.. mede onder de effecten, welke aan voorschr. onzen gewe.. 
ber 1798. zen Secretaris als een pand der minne volgens resolu.. 
 tie van Raad en Burger Commissie van den jare 1796 zijn 
NB. dit behoort bij ter hand gesteld, voor een geschoten summa van vijf 
de volgende acte duizend Guldens, door denzelven op eigen 9 stuks li.. 
 quidated debts ieder ad 1000 Guldens capitaal ten Stads 
 behoeve beleend, in plaatse voorst. ten concurrerender 
 som van f. 500-:- aan voorz. Mr. J.J. Elsevier heb.. 
 ben verbonden en speciaal gehypothequeerd, gelijk  
 wij verbinden en hypothequeren bij dezen het 1e 
 en 2e Ruimels Stads land, kennelijk in Hierden 
 gelegen, met registrature dezes ten prothocolle 
 van bezwaar, waartoe te doen onzen Secretaris bij 
 dezen wordt geauthoriseerd, alles ter fine en ver.. 
 band als Regtens en met renunciatie van alle te.. 
 genstrijdige exceptien. 
 Dies ten oirkonde is dezer Stads secreet zegel op het 
 spatium nevens de subscriptie van onzen Secretaris 
 gedrukt. Gedaan in Harderwijk den 5 October 1798 
 4e jaar der Bat: vrijheid. 
 nevens stond Stads                      op last van ’t Gemeente Bestuur 
 zegel op een ouwel                       voornt. 
 met een papiere ruit                      was get.  P.H.Baelen 
 overdekt. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk,  Jan Jansen Proost en 
 Riekjen Elbers Ehel. welke verklaarden wel en deugdig schul.. 
 dig te zijn wegens opgenomen en ter leen ontfangen 
 penningen aan Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok en Juf.. 
 frouw Sara Baldhina Wijnstok de somma van vier.. 
 honderd gulden, aannemende dezelve jaarlijks te zullen 
 verrenten met vier Gulden van ieder honderd, waarvan 
 het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo ver.. 
 volgens tot de volkomen aflossche toe, welke alle jaaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids het aan een 
 van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegd worde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 personen en goederen en stellen tot een speciaal on.. 
 derpand hun huis staande in de Schoenmakerstraat 
 naast de Herberg de Bijl en hun hof bij de Kuipwal 
 om daaraan alle schade te kunnen verhalen, renun.. 
 tierende van alle exceptien, in specie die van onge.. 
 telden gelde, onder submissie als naar Rechten. 
 Actum Harderwijk den 11 October 1798. 
 was get:  J.B. Heijdendaal.  J.P. de Rooij. 
 
 
 Wij Leden uitmakende het Gemeente Bestuur der Stad Har.. 
 derwijk doen cond en certificeren mits dezen, dat wij gecon.. 
 stitueerd en volmagtig gemaakt hebben, zulks doende 
 kragt dezes, Mr. A.A. Gaijmans, Advocaat voor den Hove 
 van Justitie in ’t voormalig Gewest Gelderland en Mr. 
 P.H. Raeben, Secretaris dezer Stad, ten einde zodane pro.. 
 cedure, als Reijer Gerritsen den Grooten heeft kunnen 
 goedvinden tegen het Gemeente Bestuur dezer Stad voor 
 welgem. Hove te entameren, waartenemen, daarin al.. 
 le termijnen en comparitien speciaal mede de com.. 
 paritie op den 18e dezes gedecerineerd te respicieren, daarin 
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 ons te repraesenteren, Stads belang en geregtigheid te 
 defenderen, voorts die gehele zaak en procedure ten 
 uiteinde toe te vervolgen en daarin en omtrent  
 alles te verrigten en te laten geschieden, wat de 
 nooddruft der zaken vereisschen zal en wij zelve 
 present zijnde zouden kunnen, mogen of moeten 
 doen, alware het dat tot het een of ander een 
 nader of speciaalder volmagt vereischt mogt wor.. 
 den, welke wij alhier voor geinsereerd willen ge.. 
 houden hebben, onder belofte van goedkeuringe 
 en schadelooshouding, voorts onder verband en 
 submissie als naar Rechten. 
 T’ oirconde is Stads Secreet zegel op het spatium 
 gedrukt en deze door een onzer bev. Secretarii  
 betekend binnen Harderwijk den 12e October 1798, 
 het 4e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was nevens Stads Zegel                 Op last van ’t Gemeente Be.. 
 op een roden ouwel                         stuur voornd: 
 met papier overdekt 
 getekend. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur binnen de Stad Harderwijk Rudolph 
 Vorsten, Johan Cornelis Francois de Vries, Willem Roest, Lub.. 
 bertus Bunskerken, Isaak Johannes Elsevier en Zeger 
 Buitenhuis, Leden van de Gereformeerde Gemeente, J.B. 
 Heijdendaal, A.P. van Rozendaal, H. Huberts, E.H. Hulsink, 
 en M. Dekkering, Leden van de Roomsche Gemeente, 
 Jacob Meijer Cohen en Aron Samuels, Leden van de 
 Joodsche Gemeente dezer Stad, alle bij de navolgende 
 speciale volmagten en qualificatien hunner respec.. 
 tive Gezindheden, tot het aangaan, passeren en per.. 
 fecteren dezes behoorlijk en genoegzaam geauthoriseerd. 
 De Kerkenraad, uitmakende de opzieners der Gereformeer.. 
 de Nederduitsche Gemeente binnen deze Stad Harderwijk 
 verklaart en certificeert bij dezen in naam dier Gemeente, 
 dat ingevolge de aanschrijving en authorisatie van 
 het Gemeente Bestuur alle de Leden dezer Gemeente, 
 hier hun vast verblijf hebbende, hoofd voor hoofd aan 
 hunne huizen, en op gisteren, Zondag, bij den openbare 
 Godsdienst, tot drie herhaalde verzen tegen heden namid.. 
 ..dag te drie uuren in de Kerk door hun opgeroepen 
 zijnde, om eenige kundige, onzijdige, bedaarde, vredelieven.. 
 de en verdraagzame Mannen te qualificeren, en met de 
 nodigste en ampelste magt te voorzien, om in naam 
 van ons Kerkgenootshap met de overige Gezindheden 
 betrekkelijk het 6e der additionele artijkelen der Ba.. 
 taafsche Staatsregeling, omtrent ons kerkgebouw, eene 
 finale schikking te beramen en te sluiten, op gemelde 
 plaats en ure de Gemeente in behoorlijk aantal ver.. 
 schenen is, en na duidelijke voorlezing des briefs van 
 het Gemeente Bestuur voornt. en de nodige voordragt 
 des Kerkenraads, teneinde voorsz. uit hun midden 
 gecommitteerd hebben, gelijk zij committeren bij dezen, 
 en met de nodigste en ampelste magt qualificeren, 
 de navolgende Leden dezer Gemeente, Johan Cornelis 
  Francois de Vries, Willem Roest, Rudolph Vorsten, Lub.. 
 bertus Bunskerken, Izaak Johannes Elsevier en Zeger 
 Buitenhuis, om in naam van ons Kerkgenootschap 
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 met de overige Gezindheden omtrent ons kerkgebouw ee.. 
 ne finale schikking te beramen en te sluiten, zullende zij daarin 
 berusten, en het gene dezelve Gecommitteerden zullen gedaan 
 hebben, van die magt en waarde houden, als of het door 
 hun alle gezamentlijk en hoofd voor hoofd geschied ware. 
 Aldus gedaan, voorgelezen en goedgekeurd door de vergaderde 
 Gemeente op heden den 15 October 1798. 
                               In naam en op last des Kerkenraads 
                               was getekend G:A: Cramer, Scriba. 
 
 
 Copia van het verhandelde in ons Roomsch Katholijk Kerkgenootschap 
 Mercurii 10 October 1798. 
L: A: De vergadering van het Roomsch Katholijk Genootschap 
pro vero extractu der Stad Harderwijk plegtig opgeroepen zijnde, zijn ersche.. 
 nen de navolgende Burgers: A.P. van Rozendaal, J.B. Heij.. 
 den daal, van Cooth, Dekkers, Reijnse, A. Oooijen, J. Sikken, E.H. Hul.. 
 sink, J.H. Sikken, H. Agtienhoven. H.J. Baille, B. Hulsink, J. 
 Maas, H. Veldkamp, D. Kempers, P. Vouk, J. Verger, H. Meerhuisz, 
 G. Benlink, D. Wolters junior, H. Zenlink, R. Geurs, D. Zenlink, 
 C. van Kielveld, J. Schavier, B. Berentzen, B. Starig, J.B. Nellen, 
 G. Kleintunte, D. Ropse,  D. Kleintunte, W. Kleintunte, H. van 
 Kielveld, G. Derksen, B. van Kielveld, FJ. Koen, M. Dekering, 
 Hk. Kleijntunte, B. de Groot, C. Doornhof, E. Kleijntunte, 
 B. Kleijntunte, Hk. Pluijel, G. de Groot, H. van Kielveld. H. 
 Huberts, Pastor Brink, en hebben naar voorlezing van 
 Resolutie der Raad der Gemeente der Stad Harderwijk bij 
 meerderheid van stemmen benoemd de navolgende Burgers 
 A.P. van Rozendael, H. Huberts, E.H. Hulsink, M. Dekering, met ad.. 
 sumptie van J.H. Heijdendael om in zo verre als laastgenoem.. 
 de als Lid van het Gemeente Bestuur dezer Stad niet kan 
 beschouwd worden, maar als een eenvoudig Lid onzer Ge.. 
 meente, om in allen gevalle de behulpzame hand te bieden, 
 en om door zijn toedoen en vlijtige medewerking een 
 minnelijk vergelijk te treffen met de overige Kerk ge.. 
 nootschappen dezer Stad, waartoe de bovengenoemde per.. 
 sonen in omni forma mits dezen gequalificeerd worden, als 
 eene Commissie uit den haaren, om ingevolge de additio.. 
F  om in alle geval.. nele artijkelen tot de acte van Staatsregeling, zijnde het 
len te handelen, in zelve art: derzelve een minnelijk vergelijk te treffen 
naam van het met het voormaals heerschend Kerkgenootschap F en te 
Roomsch Katholijk verrigten, wat zij zullen voordeelig en nuttig agten, tot 
Kerkgenootschap hijl en welzijn van hetzelve, met magt van substitutie 

 en surrogatie, behoudende voor zig het regt om in alle 
 gevallen het voornoemde Kerkgenootschap ten allen tijde 
 te kunnen oproepen, verbinden zig voorts om met alles 
 wat de voorschrevene Commissie in hunne naamen zal 
 doen, genoegen te nemen en hunne verrigtingen te sanc.. 
 tioneren. 
 Aldus gedaan in de kerkvergadering van het Roomsch Ka.. 
 tholijk Genootschap der Stad Harderwijk op dato voorschreven. 
 onderstond in fidem hujus was getekend  A.J. Brink Pastor 
                                                                  H. Huberts Secret. 
 
 Bij ons, Leden van de Joodsche Gemeente, ontfangen zijnde een 
 missive van het Gemeente Bestuur binnen deze Stad, geschre.. 
 ven den 6e dezer lopende maand, houdende de aanschrijving 
 om de Leden van ons Kerkgenootschap hoofd voor hoofd op.. 
 teroepen ten einde Gecommitteerden te benoemen en om met 
 de Gecommitteerden van de andere Kerkgenootschappen 
 de nodige schikkingen te maken betrekkelijk de Grote 
 Kerk binnen deze Stad ter voldoening aan den 6e addi.. 
 tionelen artikel tot de acte van Staatsregeling en na.. 
 dere publicatie van het Intermediair Uitvoerend Be.. 
 wind van den 12e Julij dezes jaars, hebben wij om daar 
 aan te voldoen, nadat de Leden hoofd voor hoofd zijn 
 opgeroepen, uit onze Gemeente gecommitteerd, gelijk wij 
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 committeren bij dezen, Jacob Meijer Cohen en Aron Samu.. 
 els, om aan de Gecommitteerden van de andere Kerk.. 
 genootschappen te declareren, dat de Joodsche Gemeente 
 geen het minste regt op de Gereformeerde Kerk preten.. 
 deert te hebben, en dienvolgens van alle aanspraak op 
 dezelve afziet, authoriserende gemelde Gecommitteerden 
 om dieswegens de nodige acte in forma te passeren, 
 belovende dezelve van volle waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijk den 14 October 1798. 
 was met diverse handen getekend  Simon Samuels 
 Levi, per order mijn Vader Nathan Jonas, P. Benjamin, 
 J.N. Levie, David Simon Magnus, Abraham Nissel. 
  
 En verklaarden de Comparanten ter voldoening aan 
 en in train brenging van den 6e. additionelen ar.. 
 tijkel, tot de acte van Staatsregeling voor het Ba.. 
 taafsche Volk, ter paritie aan de publicatie van het Inter.. 
 mediair uitvoerend bewind der Bataafsche Republieq 
 van den 13e Julij 1798, ter bevordering van eendragt en broe.. 
 derschap, en ten einde aan hunne landgenoten een eerlijk 
 voorbeeld van opregte verdraagzaamheid te geven, onder.. 
 ling voor zig en hunne respective Kerkgenootschappen 
 voor nu en voor het vervolg in der minne te zijn ge.. 
 convenieerd en overeengekomen. 
 Dat het actuele kerkgebouw der Hervormde Gezind.. 
 heid binnen deze Stad, bekend onder den naam van 
 de Vrouwenkerk, ten eeuwigen dage zal zijn en blijven 
 het wettig en onwedersprekelijk eigendom van de 
 Hervormde Gemeente, verklarende de Roomsche en Joodsche 
 Gezindheden bij dezen, dezelve te cederen en overtelaten aan 
 die Gemeente, zonder voor zich, hunne Descendenten, 
 Nakomelingschap of Rechtverkrijgende, eenige praeten.. 
 sie, regt of aanspraak te reserveren of te behouden. 
 Neem aan van al hetzelve in de bondigste en volledig.. 
 ste forme renuntierende en afziende, kragt en mits  
 dezen, van nu af aan en voor altoos, en zulks met  
 alle zodanige baaten en voordeelen, lasten en schulden 
 als tot dit kerkgebouw behoren, en daarop gevestigd 
 of hegtende zijn. 
 Gelijk welgemelde Roomsche en Joodsche Kerkgenoot.. 
 schappen, al mede aan voornoemde Gereformeerde 
 Gezindheid in erffelijken en vollen eigendom voor al.. 
 toos overlaten alle begraafplaatsen, mitsgaders alle 
 stoelen, banken, kroonen, en alle andere kerkelijke 
 vasa en mobilia, die in voorschr. kerkgebouw mog.. 
 ten gevonden worden, of tot hetzelve behoren ( voor 
 zo verre dezelve niet reeds een particulier eigendom 
 der Hervormde Gemeente of bijzondere persoonen zijn ), 
 om daarmede van nu af aan als een privatif en 
 wettig eigendom naar welgevallen te handelen,ook hier.. 
 van voor hun, hunne descendenten, nakomelingen, of 
 rechtverkrijgende, volledig renuntierende. 
 Waartegen het Gereformeerde Kerkgenootschap ver.. 
 klaart deze cessie van het gelibelleerde, hier boven 
 breder omschrevene kerkgebouw met deszelfs begraaf.. 
 plaatsen en alle daarin ervintelijke of daartoe beho.. 
 ende stoelen, banken, kroonen,vasa en verdere mo.. 
 bilia ( voor zoverre dit een en ander niet al reeds 
 hun of anderer particulieren eigendom is ) te accepte.. 
 ren, en aan en op zig te nemen, alle schulden en las.. 
 ten die op dit kerkgebouw mogten hegten, of daaraan 
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 verkogt zijn, met plegtige belofte en guarantie voor hun 
 en hunne descendenten, nakomelingen of rechtverkrijgers, 
 om de beide andere Kerkgenootschappen deswegens nu 
 en voor altoos voor alle op en aanspraak intestaan 
 en te caveren. 
 En verklaarden alzo de Comparanten in naame van 
 hunne respective Kerkgenootschappen dit minnelijk 
 en plegtig contract vrijwillig, ter goeder trouw, en zonder 
 arg of list met elkanderen te hebben ingegaan, opge.. 
 rigt en gesloten, belovende elkanderen onderling den 
 inhoud van dien te zullen wagten, wharen en gua.. 
 randeren, als in cas van cessie en acceptatie na Rech.. 
 ten en Costumen behoort, met renunciatie aan alle 
 bedenkelijke exceptien, uitvlugten en cavillatien 
 welke hetzelve eenigzints zouden kunnen cotra.. 
 rieren of verzwakken, speciaal aan de exceptien doli 
 et calionis, en onder submissie aan alle Richte.. 
 ren en Gerigten, speciaal alnoch aan het Hof van 
 Justitie in het voormalig gewest van Gelderland en 
 bij vervolg aan zodanig Departementaal Gerigtshof, 
 waaronder partijen Contrahenten eventueel zullen 
 komen te ressorteren. 
 Actum Harderwijk den 22 October 1798. 
 4e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get. Steenwinkel  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur en mede als Overweesmeesteren, der Stad 
 Harderwijk Daniel Arendsen, Weduwenaar en Boedel.. 
 houder van wijlen zijn overledene Vrouw Aaltje Jans, 
 en verklaarde aan zijn vijf nog minderjarige kinderen 
 met namen Maria, Reintje, Engeltje, Arent en Johanna 
 Arendsen, voor haar Moeders versterf te bewijzen deze  
 navolgende klederen en lijfsbehoor; een rok en jak zij.. 
 den stoff, een zijden rok, een zijden dito Rok, een damaste 
 rok, een dito damaste rok, een dito ligte damaste rok, 
 een catoene rok, een bruine damaste rok en jak, een 
 nagtgrond jak, vier diverse catoenen jakken, tien mutsen 
 met laget, een keurslijf. Alle bovenstaande gespecifi.. 
 ceerde goederen moeten bij de Voogden in bewaring blij.. 
 ven tot de meerderjarigheid toe ; den Comparant 
 neemt op zig om deze zijne kinderen te alimenteren 
 en van het nodige te voorzien, en behoorlijk te laten 
 leeren leezen en schrijven, en verders wat tot een bur.. 
 gerlijke en eerlijke opvoeding behoort. 
 Hier waren aan, over en mede te vreden Jan Klaver 
 en E:W; Veldhuizen, als bij ulieden aangestelde Voogden over 
 voorn. kinderen. Tot nakoming dezes verbindt den 
 Comparant zijn persoon en goederen, alles onder verband 
 en submissie als na Rechten. Actum Harderwijk den 
 8 November 1798. 4e jaar der Bataafsche vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.   B. Heijdendaal. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergetekende Leden van het 
 Gemeente Bestuur van Harderwijk, Jean Gabriel La.. 
 fout, Walsch Predikant ter dezen Stede, dewelke ver.. 
 klaarde te constitueren en magtig te maken bij dezen, 
 Dº. J.W. Tilanus G:G:P:J: en Predikant alhier, om uit 
 naam van hem Constituant te ontfangen al zulke 
 gelden als hij Constituant te goede heeft, spruitende 
 uit agterstallige tractementen als Predikant al.. 
 hier, na den ontfangst daarvoor quitantie te pas.. 
 seren, en daaromtrent en tot bekoming dier agterstallen 



599 
 

ORAH-156  1798 fol.299vso 
  
 al dat gene te verrigten en te doen, wat nodig zal 
 bevonden worden en Constituant zelve present zijn.. 
 de zoude kunnen, mogen of moeten doen, met be.. 
 lofte van goedkeuring en schadelooshouding, voorts 
 onder verband en submissie als naar Rechten. 
 Actum te Harderwijk den 12 November 1798. 
 4e jaar der Bataafsche Vrijheid 
 was get.  Steenwinkel.  J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van het 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk Aaltje Jans Wedu.. 
 we van Gerrit Gijsbertzen dewelke verklaarde bij de.. 
 zen te cederen, transporteren en in wettigen eigen.. 
 dom overtegeven aan haare Kinders Derk Pluim   
 en Engeltje Gijsbertzen Ehel. haar huis, staande bin.. 
 nen deze Stad in de Donkerstraat tusschen de 
 huizen van Juffrouw H.W.S. de Vries en Evert Stoll, 

 tans bij haare gemelde Kinders bewoond wordende, 
 met alle zijne lusten en lasten, regt en geregtig.. 

 heden zonder dat door gemelde haare Kinders 
 daarvoor iets zal behoeven uitgekeerd of betaald 
 te worden, mits dat de dezelven haar zo lang zij leeft 
 zullen onderhouden en van huisvestig, kost, 
 drank en klederen op een behoorlijke en ordente.. 
 lijke wijze moeten voorzien, en beloofden gemel.. 
 de Dirk Pluim en Engeltje Gijsbertzen Ehel. hier 
 present, het gemelde huis op gemelde conditien 
 overtenemen, belovende haar Moeder op eene or.. 
 dentelijke wijze, zo lang zij leeft, te zullen on.. 
 derhouden en van huisvesting, kost en drank 
 en klederen te voorzien, renuntierende de Comparan.. 
 ten van alle exceptien, onder verband en submis.. 
 sie tot nakoming dezes als na Rechten. 
 Actum Harderwijk den 16 November 1798. 
 was get.  Steenwinkel.  B. Heijdendaal. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van het Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijk, Geurt Petersen en Elisabeth 
 van Schooten Ehel:, dewelke bekenden opregt en deugde.. 
 lijk schuldig te weezen aan en ten erffelijken behoeve 
 van Peter Geurtzen en Marritje Klok Ehel. eene somma 
 van tweehonderd vierenvijftig Guldens, spruitende deels 
 uit verschuldigde huurpenningen en deels uit gelever.. 
 de en verkogte goederen, tot securiteit van welke ca.. 
 pitale somma zij Comparanten verklaarden te ver.. 
 binden hun personen en goederen, speciaal daarvoor 
 ( na informatie van verwillekeurings regten ) verwil.. 
 lekeurende met volkomene aankering en onder.. 
 werping aan parate executie, hunlieder gereede goe.. 
 deren, geene van dien uitgezonderd, alles ter fine 
 effecte en bedwang als Rechtens. 
 Actum den 19 November 1798. 
 vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  A. Huijsman. J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Gemeente Be.. 
 stuur en als Overweesmeesteren der Stad Harderwijk, Lau.. 
 rens Bakker en Gerard Knoop in qualiteit van Voogden 
 Testamentair over de erfportie van Claas Willem Maan  
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 in den boedel en nalatenschap van wijlenJannetje Maan 
 Weduwe Willem Jager, kragt testamentaire dispositie voor 
 Schepenen dezer Stad op den 24 December 1792 pepasseerd, dewelke 
 verklaarden aan gezeide Claas Willem Maan, nu meerderjarig 
 geworden zijnde, te hebben gecedeerd en overgegeven. 
 1º. Een obligatie ten lasten van Holland en Westfriesland, comtoi.. 
 re Amsterdam staande met Nº. 194 in blanco, groot in capitaal 
 eenduizend guldens gedat. 1 junij 1702 fol. 1259, zitt. R. fol. 70 
 verso, geaggreert 22 Augusti 1702 N.13405 Reg. fol.924. 
 2º. Een obligatie ten lasten als boven comtoire Amsterdam ten 
 name der Geinteresseerdens in ’t contract van overleving Nº. 
 16 gepasseerd voor de Notaris Stephanus Pellegrom op den 15 A.. 
 pril 1681, zijnde groot in capitaal eenduizend Guldens,  
 en bij vernieuwing gedateerd December 1758 itt. M. Fol. 114 
 Nº.1284, geaggreert 19 Maart 1754 Nº.38971 Reg. fol. 3628, 
 welke obligatien door Comparanten in voorschr. qualiteit 
 en ten behoeve van hunl. pupil zijn aangekogt volges 
 transporten d.d. 30 Maart en 27 Aug. 1794 voor den Notaris 
 Hendrik ten Broek en Getuigen binnen Amsterdam gepas.. 
 seerd en zulks met alle de daarbij gehorende papieren 
 van eigendom en specterende documenten. 
 En compareerde mede voor ons ondergeschreven Claas 
 Willem Maan tans hier present, welke verklaarde deze 
 overgifte te accepteren en deswegens zijnde voornoemde Voog.. 
 den te bedanken.  
 Dezelve voor alle namaning in dezen te zullen indemniseren 
 en schadeloos houden, alles onder verband als Rechtens, 
 wordende mits dezen gezeide Claas Willem Maan van 
 gezegde voogdijschap ontslagen en sui juris verklaart. 
 Aldus geapprobeerd en getekend binnen Harderwijk den 
 24 November 1798, vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.B. Heijdendaal. 
 
 
 Compareerde H.R. Hoeck, voorheen Lieutenant Collonel 
 ten dienste van den Staat, en verklaarde in de beste 
 en bestendigste forme rechtens volmagtig te maken Mr. 
 Jan Philips Scheiding, Advocaat voor den Hove ven Jus.. 
 titie in Gelderland, om zoo veel mogelijk te praevenieren 
 zodane actie als welke de Comparant is ontwaar ge.. 
 worden, dat de Substitut Momboir van dit voorma.. 
 lig gewest is geauthoriseerd geworden om tegens den.. 
 zelven te institueren, voorts om die zaak op de minst 
 kostbare wijze uit de waereld te helpen en daarom.. 
 trent alles te doen, wat de Comparant present zijnde 
 zoude kunnen of mogen doen, alles met magt van 
 assumtie en substitutie en onder belofte van rati.. 
 habitie en indemniteit, waarop de Comparant heeft 
 gestipuleerd als Rechtens is. 
 Actum den 26 November 1798. 
 was get.  J.P. de Rooij.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk de Burgers J. Steen.. 
 winkel, R.H. van Erckelens, D. Appeldoorn, J.H. Wiesell, A. Gel.. 
 derman en E. Dijkhof, op den 25 April dezes jaars uitgemaakt 
 hebbende het Gemeente Bestuur dezer Stad, dewelke verklaar.. 
 den in de beste en bestendigste forme rechtens te constitu.. 
 eren en volmagtig te maken Mr. A:A: Gaijmans, Advo.. 
 caat voor den Hove van Justitie in Gelderland ten 
 einde zodane procedure als Reijer Gerritzen den Groten 
 in cas van praetens exces en bezwaar heeft kunnen 
 goedvinden voor Welgem. Hove tegens hun Comparan.. 
 ten te entameren, waartenemen, daarin alle termij.. 
 nen te respicieren, en die gehele zaak met alle den 
 aankleven van dien ten uiteinde toe te prosequeren, 
 voordelige gewijsdens ter executie te leggen, en in alle 
 opzigten en betrekkingen tot deze zaak specterende, 
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 al dat gene te verrigten en te laten geschieden, wat 
 de nooddruft der zake vereisschen zal, en de Compara.. 
 ten, zelve praesent zijnde, zouden kunnen, mogen of 
 moeten doen, alware het dat tot het een of ander 
 een nader, ampeler of speciaalder volmagt vereischt 
 mogt worden, die de Comparanten alhier voor ge.. 
 insereerd willen gehouden hebben. Alles met magt 
 van substitutie, onder belofte van goedkeuring 
 en schadelooshouding, voorts onder verband en 
 submissie als naar Rechten. 
 Actum te Harderwijk den 30 November 1798 
        4e j.d.B.V. 
 was get.  A. Huijsman.  J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Willem Sonnevelt 
 en Claasjen de Groot Ehel. dewelke bekennen in een vas.. 
 ten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cederen, en in vollen eigen.. 
 dom te transporteren, aan en ten behoeve van Adrianus 
 van Daalen en Regina Knoop Ehel. en hunne Erven, 
 een schuur staande op de Smeepoortenbrink binnen  
 deze Stad, naast de schuur van den Burger Heijdendal 
 ter eenre en een huis van Jan van Allert ter andere 
 zijde, doende in ords. jaarlijksche verponding 3-3-10 en 
 straatgeld 10 st. voorts met zijn lusten en lasten, regt 
 en geregtigheden ende zulks voor eene somma van twee 
 honderd en tien Gulden vrijgeld, daarvan de Compa.. 
 ranten en transportanten bij dezen bekennen vol.. 
 daan en betaalt te zijn, en beloofden het voornoemde 
 perceel te zullen wagten en whaeren kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding tot den 15 September 1798 en 
 straatgeld Maij 1798 daarvan aftedoen als erfkoopsregt 
 is onder verband en submissie als naa Rechten. 
 Actum Harderwijk den 18 Augustus 1798. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het 
 Gemeente Bestuur binnen Harderwijk, Mr. J.C.F. de Vries 
 en Vrouwe M. van Westervelt Ehel. en eerstgenoemde nog 
 in qualiteit als Volmagtiger van W.H. de Vries en Vrouwe 
 H.J. Dulleken Ehel., vermogens volmagt op den 15 October 
 1798 voor het Gemeente Bestuur der Stad Arnhem gepas.. 
 seerd, van J.C.J. de Vries en H. van den Pluim Ehel. vol.. 
 gens volmagt op den 6 September 1798 voor de Municipa.. 
 liteit der Stad Deventer gepasseerd, en van W.H. van 
 Steenbergh de Vries, volgens volmagt op den 16 Augs. 1798 
 voor de Municipaliteit der Stad Oldenzaal gepasseerd, 
 welke volmagten bij ons gezien en gelezen zijn, en mede 
 caverende voor zijn absente Neef G.J. de Vries en W. 
 C.B. de Vries, te zamen Erfgenamen van hunnen Vader 
 en Grootvader J.B. de Vries, en verklaarden de Compa.. 
 ranten voor zig, en eerstgemelde mede in zijn voor.. 
 schreven qualiteit, te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cederen en in vollen eigendom overtegeven 
                                                       1º. Aan Loge Gelderman en Johanna Hensen Ehel. een camp 
 lands, leggende aan de Weijsteeg, tusschen een camp van 
 koper ter eenre en van J. Gelderman ter andere zijde, 
 doende in ordinaris verpondinge zonder stads stuivers 
 f. 2-4-6, verders met zijn lusten en lasten en zulks 
 voor een summa van agthonderd en twee Gulden. 
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                                                      2º.  Aan J.W. van Overmeer Visscher en Vrouwe H.M. Evers 
 Ehel. een camp lands leggende bij de Oliemolen, zijnde voor 
 dezen met het andere land van gemelde molen in één 
 erfpagt uitgegeven, dog bij verkoop daarvan afgescheiden, 
 zodat hetzelve tans weder met die erfpagt geconsolideert 
 is en ook op deze conditie verkogt, dat in geval de fabrijk 
 te eeniger tijd te niet mogt raken, en het land door de 
 Stad genaast worden, dit stuk land dan ook onder die naas.. 
 ting zal begrepen zijn, zonder eenige goeddoening daarvoor 
 en zulks met zijn lusten en lasten voor een summa van 
 tweehonderd een en twintig Gulden. 
                                                      3º. Aan Jan Scavier en Jannetje Simons Ehel., een huisje staande 
 agter de muur, tussen een huisje van  koperen en van 
 Teunis Kapper, zijnde bezwaard met 6 st. boog en 5 st. straat.. 
 geld, en verders met zijn lusten en lasten en zulks voor ee.. 
 ne summa van vijf en negentig Gulden. 
                                                       4º. Aan Jan Scavier en Jannetje Simons Ehel. een huisje staande 
 agter de muur tusschen een huisje van Jannetje Sinnink 
 en van koperen, zijnde bezwaard met 6 st. boog en 5 st. 
 straatgeld, en zulks voor een somma van negentig Gulden. 
                                                       5º. Aan Gerritje Hooijberg een huisje staande agter de muur, 
 tusschen een huisje van Jannetje Sinnink en van Peter Be.. 
 rendsen, zijnde bezwaard met 6 st. boog en 5 st. straatgeld, 
 en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor eene 
 summa van eenhonderd elf Gulden. 
                                                        6º. Aan Jan Scavier en Jannetje Simons Ehel. een huisje agter 
 de muur staande, tusschen twee huisjes van de Diaconie 
 bezwaard met 5 st. straatgeld, en zulks voor een somma 
 van zes en tagtig Gulden. 
                                                         7º.Aan Hendrikje van der Veen Wed. Paulus Bilstein, een huisje 
 agter de muur staande, tusschen een huisje van de Diaconie 
 en een schuurtje van Z. Buitenhuis, bezwaard met 6 st. boog 
 en 5 st. straatgeld en verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een somma van een honderd drie en twintig Gld. 
                                                        8º. Aan Zeger Buitenhuis en Gerritje Karssen Ehel. een schuurtje 
 staande agter de muur, tusschen een huisje van Peter 
 Hendrikze ter eenre en van de Weduwe Bilstijn ter andere 
 zijde, bezwaard met 6 st booggeld en 5 st. straatgeld 
 en zulks voor een somma van negen en zestig Gulden. 
 Van welke kooppenningen Comparanten bekennen vol.. 
 daan te zijn, belovende voorschreven percelen te zullen 
 wagten en whaaren kommervrij, en alle voorpligt, de 
 verponding en het booggeld tot over het jaar 1797, het  
 straatgeld tot d: 1 Maij 1798 en het haardstedegeld tot 
 den 1 Julij 1798 daarvan aftedoen, als erfkoopsregt is, on.. 
 der verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijk den 29 Novemb. 1798. 
 was get.  Steenwinkel.  A. Huisman. 
 
 
Geregistr. ten Proto.. Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Ge.. 
colle van ’t Schepen.. meente Bestuur van Harderwijk, Evert Duvergé en Evertje  
dom van Harderwijk Romein Ehel. dewelke verklaarden voor hun en hunne Erven 
fº. 327 den 9 Decemb. opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Goslien Lykles en 
1798 Trijntje Claasen Bonstra Ehel. en hunne Erven wegens 
 opgeschotene en ter leen ontfangene penningen de somma 
 van eenduizend Gulden ad  XX st. het stuk , belovende 
 hiervan Comparanten jaarlijks en alle jaaren op den 
 verschijndag, heden over een jaar de eerste, te zullen ver.. 
 renten met eene somma van drie gulden van ieder 
 honderd guldens, en daarmede te continueren tot de fi.. 
 nale afdoening toe, welke alle jaaren zal kunnen, 
 mogen en moeten geschieden, mits een half jaar voor  
 den verschijndag behoorlijke opzage aan een van beide 
 zijden geschiede. 
 Tor securiteit van voorñ. capitaal, interessen en verdere 
 onverhoopte aantewendene kosten, verbinden zij Com.. 
 paranten hunne personen en goederen en stellen tot 
 een speciaal onderpand 
 Een huis en schuur met zijne hoven rondsom, alsmede 
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 de windkorenmolen, alle deszelfs gereedschappen, een 
 hof aangekogt van den Burger Hoeck, alsmede die 
 van Andreas Appeldoorn, verder een camp zaailand 
 schietende tot aan de Weisteeg, alle bij en aan mal.. 
 kanderen gelegen en staande binnen deze Stads ju.. 
 risdictie en Schependom, buiten de Smeepoort aan het 
 zoogenaamde Jufferenpad, ten einde om bij wanbe.. 
 taling daaraan alle schade en hinder te kunnen 
 verhalen, alles onder verband en submissie als naar 
 Rechten en met renunciatie van alle exceptien en 
 middelen regtens, deze eenigzints contrarierende, in  
 specie die van onaangetelden gelde. 
 Echter onder dit beding en uitdrukkelijke voorwaarde 
 dat door het passeren dezes niet zal gemortificeerd 
 en vernietigd zijn, maar integendeel in staat gehou.. 
 den worden, zodanige acte van verband en vestenis.. 
 se als door Compten. voorsch. en Maria Duvergé op 
 den 19 Feb. 1798 voor den Raad der Gemeente dezer Stad is 
 gepasseerd geworden, blijvende overzulks dezelve in 
 volle kragt en waarde, uitgenomen zodanige preten.. 
 sie als den Fiscus en Stad Harderwijk uit kragt 
 van dezelve was competerende, welke mits dezen wordt 
 gemortificeerd en vernietigd, bedragende de somma 
 van negenhonderd vier en vijftig Guldens. 
 Actum Harderwijk den 30 November 1798. 
 4e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get. Steenwinkel J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur van Harderwijk, Mr. D. Boonen en Vrouwe 
 C.C. de Graat Ehel., benevens denzelven D. Boonen in quali.. 
 teit als Volmagtiger van A.B. Boonen en S.M. Dusart Ehel. 
 ingevolge acte van volmagt voor Burgemeesteren, Schepe.. 
 nen ende Raad der Stad Hattem dd, 28 Januarij 1765 ge.. 
 passeerd, bij ons gezien en van waarde bevonden, en ver.. 
 klaarden te zamen in het openbaar op den 26 Januarij 
 1798 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cede.. 
 ren en in vollen eigendom overtedragen aan en ten be.. 
 hoeve van Hendrik Priester en Geertruid Rietveld Ehel. 
 ende haare Erven, een huis en erve met een schuur 
 daaraan, van voren in de Hoogstraat en van agteren 
 in de grote Marktstraat uitkomende, doende in ver.. 
 ponding zonder stadsstuivers f. 11-6-12, straatgeld 3-10-: 
 ende zulks voor eene welbetaalde somma van negen 
 honderd vijfendertig Guldens, waarvan de Comparanten 
 en qp bekenden voldaan te wezen en daarom geen regt 
 of eigendom daaraan meer te behouden, maar integen.. 
 deel hetzelve aan koperen overgevende bij dezen, om te 
 handelen na welgevallen, belovende Comparanten het.. 
 zelve te zullen vrijen en waeren van alle voorkomens 
 inzonderheid de verponding over 1797, haardstedegeld 
 tot ultº. Junij 1798 en het straatgeld tot Maij 1798, 
 als erfkoopsregt is, onder verband en submissie als na 
 Rechten, met renunciatie van alle exceptien. 
           Actum den 3 December 1798 
 was get.  Steenwinkel.  A. Huisman. 
 
 
 Par devant nous, soussignés officieux Municipaux de la Ville 
 de Harderwijck, fut present Johannes Pols, lequel après 
 avoir declaré, qu’il n’est point 
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 qui pouvroirent lui être dues, à tel titre que ce soit, 
 et par qui ce soit, faire toutes ventes, transports, 
 transfers ou cessures de toutes sommes et tous 
 titres reçus, donner toute quitances et decharges 
 valables, substituer. 
 Fait a Harderwijk le 19 Decembre 1798. 
 l’ An 4e de la Liberté Batave 
 was get.  Steenwinkel.  J.B. Heijdendaal 
  
  
  
  
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk en als Overwees.. 
 meesteren, Anna Debora van Daverveld Wed. van wijlen 
 Mr. Willem de Meester, in qualiteit van Moeder en legi.. 
 time Voogdesse van haaren minderjarigen Zoon Willem 
 Abraham de Meester, ehelijk bij voornoemden haaren 
 Man verwekt, en verklaarde bij dezen bij zig te assu.. 
 meren en voorders aantestellen tot Voogden over gezei.. 
 den haaren Zoon, Hendrik Rutger Streck en Abraham 
 van Daverveld, en bij vooroverlijden van Hendrik Rut.. 
 ger Streck, Mr. Engelbert George Ardesch en bij het af.. 
 sterven van Abraham van Daverveld, Izaak Costerus 
 van Daverveld, ende zulks met volle magt en 
 authoriteit, welke in regten aan Voogden kan 
 gegeven worden ten effecte, om bij dode van de Com.. 
 parante, voor dat haren Zoon de meerderjarigheid 
 zal hebben bereikt den boedel te aanvaarden, die te 
 administreren, en alles te doen en verrigten wat behoort, 
 met seclusie van alle anderen, die zig iets deswegens zou.. 
 den willen of mogen ondervinden, in pecie bij dezen 
 ( ’t zij met vereischte eerbied gezegd ) bedanjkende alle 
 Burgers Overweesmeesteren of Weeskamers waar ook 
 fungerende of gelegen, of waar ter plaatse der Com.. 
 parantes sterfhuis mogte vallen, of de goederen 
 mogten leggende zijn, begerende de Comparante dat 
 deze zal gelden in tutelle testamentaire of zo 
 en als best in regten zal kunnen bestaan,wordende 
 in specie gezeide Voogden gegeven de magt van as.. 
 sumtie, alles egter ten pericule van dezelve. 
 In waarheids oirconde hebben wij Leden en Over.. 
 weesmeesteren deze getekend en bezegeld in Harder.. 
 wijk den 9 December 1798. vierde jaar de Bataaf.. 
 sche Vrijheid. 
 was get. en gez. L.G.   D. Appeldoorn,  J.B. Heijdendaal   L.G. 
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 Compareerde voor ons, ondergetekende Leden van t’ 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, de Burger 
 J.B. Heijdendael, dewelke verklaarde in de beste en 
 bestendigste forme regtens te constitueren en vol.. 
 magtig te maaken Izaak Vrijhof, Procureur te 
 Arnhem ten einde zodane procedure, als Her.. 
 mannus de Wilde pagter van den Successie op 
 de Wijnen over het district van Harderwijk over 
 den lopenden pagtjare heeft kunnen goedvin.. 
 den tegens hem Comparant te enta.. 
 meren, waartenemen, daarin alle bevindingen 
 te respicieren, en die zaak ten uiteinde toe te 
 vervolgen en daaromtrent alles te verrigten 
 en te laten geschieden, wat de nooddruft der 
 zake vereisschen zal en de Comparant zelve 
 present zijnde zoude kunnen, mogen of 
 moeten doen, alles met magt van substitu.. 
 tie, onder belofte van ratihabitie en indem.. 
 nisatie, voorts onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
 Actum den 24 Decebr. 1798. 4e jaar der Bat. Vrijheuid 
 was get.  A. Huisman. F.H. van Erckelens. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden 
 van het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, 
 Leonard van Hoesen, woonagtig te Zwolle en Maria 
 Catharina van Hoesen Wed. V. Klein, welke 
 verklaarden in de beste en bestendigste forma 
 regtens te constitueren en magtig te maaken 
 bij dezen, Leonard Kuisten van Hoesen, woon.. 
 agtig te Amsterdam om in hunne naam en 
 van hunnentwegen aanteslaan en met de 
 verdere Geinteresseerdens te verkopen hun 
 portie in een huis en erve, aangeerfd uit den 
 boedel van Elisabeth de Waard, de kooppennin.. 
 gen daarvan te ontfangen, daarvoor te quite.. 
 ren, van ’t perceel na stijle locaal transport 
 te doen en verder in dezen, zo in als buiten 
 Regten, te verrigten wat behoort, en ’t geen Com.. 
 paranten present zijnde zouden kunnen, 
 mogen of moeten doen, alles met magt van 
 sibstitutie en surrogatie en met belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, des blijft de Gecon.. 
 stitueerde gehouden tot het doen van behoorlij.. 
 ke verandwoording.  Actum Harderwijk den 25 
 December 1798. vierde jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van 
 het Gemeente Bestuur van Harderwijk, Hendrik 
 Rutger Streck Lieutenant Collonel bij de Armée 
 en verklaarde in de beste forme regtens te con.. 
 stitueren en magtig te maaken, doende kragt 
 dezes, Mr. P.H. Meijnhardt, Advocaat wonende te 
 Wamel in het Ampt tusschen Maas en Waal, 
 speciaal om namens Comparant uit kragt 
 van op den 5e September 1798 publicq ergane koop 
 in eigendom te transporteren 1º. voor een som.. 
 ma van eenduizend vierhonderd en vijf Guldens 
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 aan Reden van Elt, wonende te Dreumel en aan Hendrik 
 Blank, wonende te Thiel ieder voor de helft een eend.. 
 vogelkooi met zijn toebehoren, groot ongeveer drie 
 en een half morgen, genaamd de Nieukooi, en 2º. voor 
 eene somma van zevenhonderd negen en negentig Gul.. 
 dens aan Jacobus van Rossem en Josephus Blankers 
 beide wonende te Wamel, ieder voor de helft een ver.. 
 vallen eendvogelkooi groot drie morgen, de Landschrij.. 
 vers kooi genaamd, zijnde beide opgemelde percelen 
 kennelijk onder Dreumel, ampte voorschr. gelegen, de 
 kooppenningen te ontfangen, daarvoor bij opdragt 
              /\ vrijwaring te beloven 
 te quiteren,/\ en de koopconditien te  adimpleren, voorts  
 deswegens alles te doen, hetgeen Comparant zelfs al.. 
 daar present zijnde zoude kunnen, mogen of moeten 
 doen, met belofte van ratihabitie en inindemniteit, 
 alles met magt van substitutie, caeterisque sub clau.. 
 sulis de jure solitis ac necessariis, onder verband en 
 submissie als na Rechten, met renunciatie van alle 
 exceptien.   Actum den 28 December 1798. 
 was get. D. Appeldoorn. J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van ‘t 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Andreas Apeldorn 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen 
 en te transporteren aan en ten erffeliken behoeve 
 van Benjamin Pennink, Zwaantje Pennink Wed.  
 Lambertus van Heerdt en Petronella Pennink, een  
 camp lands, genaamd Lonkepijnkamp, gelegen  tus.. 
 sen een campje van het Diaconie Weeshuis en een camp.. 
 je der kinderen van de Koster van Elspeet, met alle 
 deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, doende 
 gezegde camp in de ordinaris verponding zonder stads.. 
 stuivers 7-8-12 en zulks voor en om eene somma 
 van veertienhonderd en vijftig Guldens vrijgeld, waar.. 
 van de Comparant bekende voldaan te wezen, belovende 
 mitsdien gezegde camp lands te zullen wagten en 
 whaeren kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 ords. over 1798 daarvan aftedoen als erfkoopsregt is, 
 onder verband en submissie als naar Rechten. 
 Actum den 14 Septemb. 1798.  4e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  J.P. de Rooij. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschrevene Leden van het 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Andreas Apeldorn 
 en verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen 
 en te transporteren aan en ten erffelijken behoeve 
 van Arent de Wilde en Gelma Stultink Ehel. een 
 hage of houtgewasch, Doopers Hagentje genaamd, 
 leggende buiten de Zandsteeg, schietende tegens 
 het land van onzen mede Raadsvriend F.A.H. 
 P. van Erckelens en den weg, zijnde vrij van 
 verponding, en zulks voor en om eene somma 
 van tweehonderd vijfen zeventig Guldens vrij.. 
 geld, waarvan de Comparant bekende voldaan 
 te wezen, belovende voorzeide perceel mitsdien 
 te wagten en te whaeren kommervrij en alle 
 voorpligt, die daarop zoude mogen zijn, 
 of gevonden worden, aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten.   Actum den 14 September 1798. 
                  4e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  J.P. de Rooij.  
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 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het  
 Gemeente Bestuur van Harderwijk, Dries van Ark 
 en Gerrit Molenberg, dewelke verklaarden verkogt 
 te hebben en alnu kragt dezes te cederen en te 
 transporteren aan en ten erffelijken behoeve van 
 Marritje Martens een huis en erve, staande in de 
 Grote Martkstraat naast het huis van de Erven 
 van Jan Moojen ter eenre en het Nonnestraatje 
 ter andere zijde, doende in ords. verpond. :-16- 
 en straatgeld 10 st., door verkoperen tot den 
 aanvank aftedoen, voorts met alle deszelfs reg.. 
 ten en gevestigheden en zulks voor een summa 
 van eenhonderd en twintig Guldens, waarvan 
 de Comparanten bekenden voldaan te zijn met 
 belofte van wagting en whaering als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. Actum te Harderwijk den 4 Januarij 
 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get. D. Appeldoorn.  A. Huisman. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergetekende Leden van 
 het Gemeente Bestuur van Harderwijk, Hendrik 
 Wessels dewelke verklaarde verkogt te hebben en 
 kragt dezes te transporteren aan en ten erffelij.. 
 ken behoeve van Gerrit Kleintunte een hof 
 buiten deze Stads Grote Poort naast den hof 
 van Peter Geurtzen ter eenre en de kamp van 
 Bartus Volten ter andere zijde, bezwaard met 
 :-16-4 ords. verponde. tot den aanvank door 
 verkoper aftedoen, voorts met deszelfs regten 
 en geregtigheden en zulks voor eene summa 
 van tweehonderd en vijftig Guldens, waar.. 
 van Compt. bekende voldaan te zijn met be.. 
 lofte van wagting en whaering als erfkoops 
 regt is en onder verband en submissie als 
 naar Rechten.  Adtum te Harderwijk den 4 
 Januarij 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get. D. Appeldoorn.  A. Huisman. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Andries 
 van Ark en Gerrit Molenberg, dewelke verklaarden 
 te constitueren en volmagtig te maken Jan Wessing 
 te Nijkerk ten einde met de overige Erfgenamen van 
 wijlen der Comparanten Grootmoeder Rijkje Peters 
 deszelfs boedel en nalatenschap te schiften, scheiden 
 en deelen en tot volkomene liquiditeit te brengen, 
 goederen te verkopen, te cederen en te transporteren, 
 penningen te ontfangen en daarvoor te quiteren, 
 te accorderen en transigeren en alle actens in Com.. 
 paranten naam te cesseren en te tekenen en 
 in ’t generaal ten dezen opzigte alles te verrigten 
 en te laten geschieden wat de nooddruft der zake 
 vereischen zal en de Comparanten, zelfs present 
 zijnde, zouden kunnen, mogen of moeten doen, 
 al waren het, dat tot het een of ander een nader am.. 
 peler of speciaalder volmagt vereischt mogt worden 
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 die de Comparanten alhier voor geinsereerd willen gehou.. 
 den hebben, alles met magt van substitutie ad lites 
 et negotia, onder belofte van ratihabitie en indem.. 
 nisatie voords onder verband en submissie als naar 
 Rechten, blijvende egter de Geconstitueerde gehouden 
 tot het doen van behoorlijke rekening bewijs en reliqua, 
 onder gelijk verband.  Actum Harderwijk den 11 Ja.. 
 nuarij 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get. D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk, Gerritje Hooiberg, wel.. 
 ke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Gerrit Oudshoorn 
 en Jacoba Mulder Ehel. en hunne Erven, een huis en erve 
 staande en gelegen binnen deze Stad agter de muur 
 tusschen het huis van de Wed. Claas Schuurman ter 
 eenre en dat van Bart Eijbergen ter andere zijde, doen.. 
 de in ords. verponding zonder stadsstuivers in twee 
 posten, een van 1-14-8 en een van 1-11-8, samen 3-6-:, 
 aan straatgeld 10 st. en verders met zijn lusten en 
 lasten en zulks voor eene summa van tweehonderd 
 en tagtig Guldens, waarvan Comparante bekent vol.. 
 daan te zijn, zullende de kopers het huis niet kunnen 
 aanvaarden voor den 1e Maij 1800 tot welke tijd het 
 verhuurd is aan de Wed. van Roelof Gerritsen, dog 
 zullen kopers de huur, welke den 1e Maij 1799 ingaat, 
 profiteren, verders belooft Comparante het voorschr. 
 perceel te zullen wagten en whaeren kommervrij en 
 alle voorpligt, de verponding tot over het jaar 1798, 
 het haardstedegeld tot den 1e Julij 1798 en het straat.. 
 geld tot den 1e Maij 1799 daarvan aftedoen als erf.. 
 koopsregt is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten.  Actum Harderwijk den 17 Januarij 1799. 
 was get. A. Huijsman.  Steenwinkel. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijk de Burger Jan Moojen en heeft  
 aan ons geëxhibeert een besloten testament, waarvan de 
 superscriptie luidende is als volgt. 
  
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk, Jan Moojen en Cla.. 
 sina Campert Echtelieden, de eerste met ons gaande en staan.. 
 de en de tweede ziek te bedde liggende, en beide hun verstand 
 memorie en duidelijke uitspraak magtig gelijk ons ui.. 
 terlijk gebleken is, en exhibeerden aan ons het inleg.. 
 gende verzegelde papier, en verklaarden daarin ver.. 
 vat te zijn hunlieder uiterste wil, die zij begeerden 
 dat na hun dood agtervolgd zal worden, het zij als 
 testament, codicil, legaat , gifte onder de levenden 
 of ter zake des doods, of zo en als hetzelve het beste 
 in regten zal kunnen bestaan, ofschoon alle solem.. 
 niteiten naar scherpheid van regten gerequireerd 
 wordende, in dezen niet geadhibeerd mogten zijn, 
 die de Comparanten voor geadhibeerd wilden gehouden 
 hebben. 
 T’oirconde hebben wij deze benevens onzen Secretaris bete.. 
 kend en met onze zegelen bekragtigd binnen Harderwijk 
 den 4e Januari 1799. 5e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was nevens drie cachetten in rood lak uitgedrukt getekend 
 L.G. Steenwinkel.  L.G.  A. Huisman.  mij present. L.G.  P.H. Raeber, Secret. 
 En is vervolgens het voorschr. testament, nadat de super.. 
 scriptie gelezen was en de cachetten gaaf en ongevitieerd 
 bevonden waren, ten verzoeke van den Comparant 
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 in presentie van Johannes van Elfrinkhof en Maria Kam.. 
 pert Ehel. en van Paulus Moojen en Bartha Kamps Ehel. 
 door mij Secretaris geopend, en daarin bevonden de na.. 
 volgende dispositie. 
  
 Wij ondergetekende Jan Moojen en Clasina Kampert Ehel. 
 wonende te Harderwijk, niet gaarne uit deze waereld 
 willende scheiden zonder eenige beschikking over onze 
 goederen gemaakt te hebben, verklaren bij dezen alvorens 
 te inhereren onze huwelijksche voorwaarden, op den 10 
 Februarij 1789 binnen Nijkerk opgerigt, begerende dat de.. 
 zelve van volle kragt en waarde zullen blijven, voor 
 zo verre de schikkingen daarin gemaakt bedoeld, al.. 
 leen met uitzondering van onze gerede goederen, welke 
 wij alle, gene van dien uitgezonderd, legateren en 
 bemaken aan onzen Broeder Paulus Moojen, voor.. 
 behoudens de langstlevende van ons beiden de tucht 
 daaraan levenslang. 
 Begerende wij dat deze zal gelden als testament, legaat, 
 codicil of zo en als best in Rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirconde hebben wij deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijk den 8 Januarij 1799 
in margine stond was nevens twee cachetten in rood lak uitgedrukt getekend 
In fidem transfixi L.G.   Jan Mooijen.    L.G.  Clasina Kampert 
was get. Zo en als zulks bij het transfix dezes te zien is. 
P.H. Raeber En heeft den Comparant hiervan verzogt registrature, 
 copie en acte in forma. 
 T’oirconde hebben wij, Leden van het Gemeente Bestuur, 
 deze benevens onzen Secretaris betekend en met onze 
 zegelen bekragtigd. 
 Aldus geopend en gedaan binnen Harderwijk den 8 Ja.. 
 nuari 1799. 5e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was nevens drie cachetten in rood lak uitgedrukt getekend 
 L.G.  Steenwinkel.  L.G.  A. Huijsman.  in kennis van mij 
                                                               L.G.  P.H. Raeber 
                                                              Secretaris. 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Evert Du.. 
 vergé en Evertje Romein Ehel. en Maria Duvergé, en ver.. 
 klaarden op den 29 October 1798 te hebben verkogt en 
 overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan den Burger Decimer 
 Apeldoorn en Vrouwe Maria van Davelaar Ehel. eene 
 vestenisse of schuldrente brief, groot de summa van 
F  lopende tegens den inter.. honderd vijfentwintig Guldens F  ten lasten van Peter 
     est van 4 percent. Priester en Geertrui Haverkamp Ehel. spruitende uit 
 opgenomene en aan voorñ. Peter Priester en Geer.. 
 trui Haverkamp Ehel. ter leen verstrekte pennin.. 
 gen door Hendrikje Bunschoten, Wed. van Paul 
 Benin Duvergé d.d. 11 Febr. 1794, en tot securiteit 
 voor welk capitaal voorn. P. Priester en G. Haver.. 
 kamp hun huis, schuur en erve staande in de Ge.. 
 vangenstraat alhier, tot een speciaal onderpand 
 gesteld hebben, en welke vestenisse aan Comparanten 
 uit den ouderlijken boedel door ’t overlijden van 
 voorñ. Compten. Moeder Hendrikje Bunschoten Wed. 
 van P. B. Duvergé is aangekomen en bij dezelve nog 
 onverdeeld en in ’t gemeen wordt bezeten, en zulks 
 voor eene somma van eenhonderd vijfentwintig 
 Guldens, waarvan Comparanten bekenden voldaan en 
 betaalt te wezen, en daarom geen regt of eigendom aan 
 voorn. vestenisse meer te behouden of eenige pretensie 
 daarop meer te hebben, maar al hun regt op het 
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 erve, huis en goederen van P. Priester en G. Haverkamp 
 Ehel. uit hoofde van voorn. acte van vestenis compe.. 
 terende, aan koperen geheel en al overtegeven, beloven.. 
 de dezelve te zullen wagten en whaeren en renunti.. 
 erende van alle exceptien, onder submissie als naar 
 Rechten.  Actum Harderwijk den 7 December 1798 4e jaar  
 der Bataafsche Vrijheid. 
 was get. Steenwinkel.  J.F. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Arent Kreenen 
 en Maria Hogenoort Ehel. en verklaarden te hebben verkogt 
 en mits dezen te cederen en te transporteren aan en ten erf.. 
 felijken behoeve van onzen mede Raadsvriend den Burger Deci.. 
 mer Apeldoorn en Maria van Davelaar Ehel. een camp lands 
 gelegen aan Westen tusschen het land van Jan Logen en 
 nog een camp aan denzelven in eigendom gehorende, doen.. 
 de in ords. verpond. zonder stadsstuivers 2-9-10 en zulks 
 om eene summa van driehonderd Guldens vrijgeld, 
 waarvan Comparanten bekennen voldaan en betaald 
 te zijn, belovende mitsdien gezeide campen lands te zul.. 
 len wagten en whaeren kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding tot over ords.        daarvan aftedoen, als 
 erfkoopsregt is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten.   Actum Harderwijk den 7 Januarij 1799. 5e jaar 
 der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  v.  Erkelens  Huisman. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschrevene Leden van het 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Hendrik Walten in 
 qualiteit als Volmagtiger van Boon van Voorst en Jannetje 
 Walten Ehel., luid volmagt voor het Collegie van criminele en 
 civile justitie van den Hage, den 16e dezer gepasseerd, alhier 
 vertoond, gelezen en van waarde erkend, en verklaarde 
 den Compt. qp uit kragt van gedane verkoop te cederen 
 en te transporteren aan en ten erffelijken behoeve van 
 Cecilia van Voorst de helft van een huis en erve staan.. 
 de en gelegen binnen deze Stad, belend aan de eene zijde 
 de Wed. van Voorst en den andere zijde de stadsmuur, 
 met alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtighe.. 
 den en zulks voor eene summa van tweehonderd en 
 vijfenzeventig Guldens, waarvan den Compt. qp bekende voldaan 
 en betaald te zijn, met belofte van wagting en whae.. 
 ring als erfkoopsregt is, mitsgaders onder verband en 
 submissie als naar Rechten.   Actum den 26 Januarij 1799. 
 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get. A: Huijsman.  J.F. de Rooij. 
 
 
 Transport van ‘s Heeren wegen 
 Wij Leden uitmakende het Gemeente Bestuur der Stad 
 Harderwijk doen kond en certificeren mits dezen, dat 
 den boedel van Jan Heimensen en E. Ossenberg Ehel. de.. 
 solaat geworden zijnde, dezelve door Rigteren in der 
 tijd is geinventariseerd, en in ’t openbaar verkogt, 
 waaronder een huis staande binnen deze Stad in 
 de Vrouwe straat, naast het huis van A.M. Schras.. 
 sert Wed. Markloff, doende in ords verpond. met 
 de stadsstuivers 2015-4, straatgeld 1-:-: ’t welk is ge.. 
 kogt bij Arij Bastert voor eene somma van ne.. 
 genhonderd en vijftien Guldens, welke in handen 
 van onzen Secretaris zijn voldaan. om door ons 
 inter jus habentis gedistribueerd te worden 
 weshalven wij verklaren te cederen, transporteren en 
 in vollen eigendom overtegeven aan Arij Bastert 
 voornt. het gemelde huis met al zij lusten en 
 lasten, regten en geregtigheden, belovende wij denzelven 
 van ’s Heeren, dat is van ’s Volks wegen, het gekogte te 
 zullen wagten en whaaren, en de lasten ingevolge codi.. 
 tie te zuiveren. T’ oirconde hebben wij Stads zegel hier 
 aan doen hangen, en dezen door onzen Secretaris betekenen 
 laten. Actum Harderwijk den 21 Januarij 1799. 5e jaar der Ba.. 
 taafsche Vrijheid. was nevens Stads zegel in roden was.. 
 sche uitgedrukt getekend  P.H. Raeber. 
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 Transport van ’s Heeren wegen 
 Wij Leden, uitmakende het Gemeente Bestuur der Stad Harder.. 
 wijk, doen kond en certificeren mits dezen, dat den boedel 
 van Hendrik Waard en Grietje Louw Ehel. desolaat gewor.. 
 den zijnde, dezelve door Rigteren in der tijd is geinven.. 
 tatriseerd en in ’t openbaar verkogt, waaronder een 
 huis, staande binnen deze Stad, in de Grote Marktstraat 
 op de hoek van de Vischmarkt, doende in ords. ver.. 
 ponding zonder stadsstuivers 2-2-8 en straatgeld 
 1-:-:, ’t welk is gekogt bij Beert Janssen voor eene 
 summa van zeven hionderd en zeven Guldens, welke 
 in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, om 
 door ons inter jus habentis gedistribueerd te wor.. 
 den, weshalven wij verklaren te cederen, transpor.. 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan Be.. 
 rend Janssen voorn. het gemelde huis met al 
 zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden, be.. 
 lovende wij denzelven van ’s Heeren, dat is van 
 ’s Volks wegen, het gekogte te zullen wagten en 
 whaeren en de lasten, ingevolge conditien te 
 zuiveren. T’oirconde hebben wij Stads zegen hier.. 
 aan doen hangen en deze door onzen Secretaris 
 betekenen laaten.   Actum Hardereijk den 28 Jan.. 
 uarij 1799. 5e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was nevens Stads zegel in roden wassche uit.. 
 gedrukt getekend   P.H. Raeber. 
 
 
 Par devant nous, soussingés Officiers Municipaux de la 
 Ville de Harderwijk, est comparu le Citoyen Jan Hendrik 
 Roseboom Docteur en droit, lequel a déclaré et attesté 
 faute de son Baptistere qu’ il est né le vingt huit 
 Decembre de l’ année mille sept cent quarante cinq 
 à Batavia aux Indes Orientales, que son Père a 
 été Coert Roseboom et sa Mère Anna Maria 
 Wagenveld, que le dit Comparant est arrivé dans 
 ces pays dans l’ année mille sept cent cinquante 
 et depuis ce temp là a eu son demeure fixe 
 dans la Republique Batave; et a le dit Compa.. 
 rant demandé acte en forme de cette declaration 
 pour s’en server en tout cas requis, que nous 
 lui avons accordé. Fait a Harderwijk ce 30 Jan.. 
 vier 1799, l’ an cing de la Liberté Batave. 
 was get. Steenwinkel.  v. Erckelens. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk, Hermannus de Wilde 
 pagter van den  import op de wijnen over deze Stad en 
 Schependom over den lopende pagtjare, dewelke ver.. 
 klaarde in de beste en bestendigste forme regtens te con.. 
 stitueren en volmagtig te maaken Mr. A.W. van Meurs 
 Advocaat te Arnhem, ten einde zodane procedure 
 als hij Comparant verpligt is te entameren, wegens  
 fraude van ’s Lands middelen, tegen Albert Petersen 
 voerman van Doesburg op hier, waartenemen, daarin 
 alle termijnen te repicieren, en die zaak tot den 
 uiteinde toe te vervolgen en daaromtrent alles te  
 verrigten wat de nooddruft der zake vereisschen 
 zal en de Comparant, zelve praesent zijnde, zoude 
 kunnen, mogen of moeten doen, met magt van 
 substitutie, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, voorts onder verband en sub.. 
 missie als naar Rechten. 
    Actum den 4 Februarij 1799. 
   5e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
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 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk, Laurens Backer en Lubbertus 
 Backer, beide woonagtig alhier, welke verklaarden te constitu.. 
 eren en volmagtig te maaken, zulks doende kragt dezes, Gerrit 
 van Dijk, woonagtig binnen Amsterdam, ten einde om namens 
 Comparanten zig te vervoegen ter Weeskamer van gemelde  
 Stad Amsterdam en aldaar te ligten zodanige somme 
 gelds, effecten of anderzints, welke aldaar zijn gedepo.. 
 neerd, toebehoord hebbende aan Jan Backer tans op 
 Columbo in Oostindien overleden, en tot welke gelden 
 de Comparanten vi successionis ab intestato geregtigd 
 zijn, voor gemelde ontfang te quiteren en de voorz. Wees.. 
 kamer te dechargeren, en in dezen alles te verrigten 
 wat naar stijle locaal behoort of eenigzinds mogt ge.. 
 vorderd worden, alles onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteit en met vrijlating van surrogatie  
 caeterisque clausulis de jure solitis ac necessariis, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke verandwoording.  Actum Harderwijk den 6 
 Febr. 1799.  vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.   D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van het Gemeente 
 Bestuur van Harderwijk, Lubbert Beertsen, ziek te bedde leggen.. 
 de, en Dirk Beertsen, Gebroeders, wonende in Hierde onder de vrij.. 
 heid van Harderwijk, beide haar verstand en uitspraak volko.. 
 men magtig en verklaarden niet gaarne uit deze waereld te 
 willen scheiden zonder over haare tijdelijke goederen gedispo.. 
 neert te hebben. 
 zo verklaarde den eersten Testateur Lubbert Beertsen kragt dezes 
 te nomineren en aantestellen tot zijn eenige en universele 
 Erfgenaam over alle zijne natelatene gerede en ongerede goe.. 
 deren, actien en crediten, hier onder mede begrepen al 
 het lijfsbehoor, zijn Broeder Dirk Beertsen ten einde om 
 dezelve eeuwiglijk te bezitten, onder deze expresse conditie 
 dat in cas zijn gezeide Broeder voor hem , eersten Comparant, 
 mogt komen te overlijden, de gantsche nalatenschap zal 
 versterven op de nagelaten kind of kinderen van Testa.. 
 teurs Broeder voor de eene helft en de andere helft op de 
 Huisvrouw van zijn Broeder, Jannetje Peters genaamd, 
 en bij aldien het kind of de kinderen van gemelde Dirk 
 Beertsen mede voor den eersten Testateur overleden waren, 
 zal zijne gantsche nalatenschap vererven op Jannetje 
 Peters, Huisvrouw van tweede Comparant. 
 Insgelijks verklaart tweede Testateur Dirk Beertsen te dis.. 
 poneren over zijne wettige nalatenschap, zo gerede als 
 ongerede goederen, waaronder al het lijfsbehoor en 
 daartoe te nomineren en aantestellen tot zijn eeni.. 
 ge en universele Erfgenamen zijn kind of kinderen 
 bij Jannetje Peters in huwelijk verwekt, voor de eene 
 helft en deszelfs Broeder Lubbert Beertsen voor de an.. 
 dere helft, zodanig egter dat wanneer alle zijne kin.. 
 deren voor hem, tweede Testateur, mogten overleden 
 zijn, die wettige nalatenschap zal devolveren op zijn 
 Broeder Lubbert Beertsen. 
 Begerende beide Comparanten dat deze na dode van 
 een van beiden zal effect sorteren als testament. 
 legaat, codicil, gifte ter zake des doods, ofte zo 
 het beste naar Rechten zal kunnen bestaan. 
 Actum voor ons ondergeschreven in qualiteit als 
 voren, benevens onze betekening en bezegeling 
 op den 2e Februarij 1799. 
 was get. en gez. L.G.  D. Appeldoorn.  L.G. J.F. de Rooij. 
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 Voor ons, ondergeschreven Leden van het Gemeente Be.. 
 stuur der Stad Harderwijk, loofden en wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, Peter van Loenen en Werner IJzen.. 
 doorn voor ’t erf en sterfhuis van Gerritje Hendriks 
 Huisvrouw van Dirk Dirksen; des beloofden Lubbert 
 Rheene, Hendrik Rheene, Hendrikje Rheene, Aaltje 
 Rheene en Jan Rheene, kinderen en algehele Erfge.. 
 namen van gez. Gerritje Hendriks haare voorz. 
 Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum Harderwijk den 24 Februarij 1799. 
 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van 
 het Gemeente Bestuur en Overweesmeesteren der 
 Stad Harderwijk, Lubbert Hendriksen en Peter Wil.. 
 lemsen, aangestelde Voogden over de twee onmon.. 
 dige kinderen van Hannes Hendriksen bij wijlen 
 Lubbertje Willemsen ehelijk verwekt, verklarende 
 den boedel van gez. Hannes Hendriksen nagezien 
 en opgenomen te hebben, en denzelven zo bevon.. 
 den hebbende dat de onmondige kinderen niet meer 
 kan worden toegelegd dan ieder voor hun hoofd 
 twee Gulden, waarvoor zij ook met voornoem.. 
 den Hannes Hendriksen zijn overeengekomen. 
 Actum Harderwijk den 22 Februarij 1799. 
 vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  A. Huisman. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Mr. 
 R.C.H. de Wolff gepensioneerd Lieut. Collonel bij 
 de Bataafsche Republieq, en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forme regtens te constitu.. 
 eren en magtig te maaken, zulks doende kragt 
 dezes, Mr. Frans Augustus van Vlierden, lid 
 van het Comité tot de zaken van de Westindische 
 Colonien, tans woonagtig in den Haag, om namens 
 den Comparant te ontfangen zodane gelden 
 als aan hem wegens zijn pensioen verschuld 
 zijn en mogte komen verschuld te worden, voor 
 den ontfangst van die penningen te quiteren 
 en verders alles te verrigten hetgeen hij Compa.. 
 rant present zijnde, zoude kunnen ofte mogen 
 doen, onder belofte van approbatie, ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband en submissie als 
 naar Rechten, mits den Geconstitueerde ten 
 allen tijde gehouden zij te doen rekening be.. 
 wijs en reliqua. 
 Actum Harderwijk 12 Febr. 1799. 
 5e jaar der Bat. Vrijheid 
 was get.  D. Appeldoorn. F.H. van Erckelens. 
 
  
 Compareerden voor ons, ondergeschr. Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk, Willem Son.. 
 nevelt en Claasje de Groot Ehel., dewelke verklaar.. 
 den in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen en 
 in vollen eigendom te transporteren 
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 aan en ten behoeve van Jan Gelderman en zijn Erven, een camp zaai 
 of weiland met zijn houtgewasch gelegen aan de westkant dezer 
 Stad naast een camp van den koper voornt. ter eenre en het 
 wester oever ter andere zijde. doende in ords.  jaarlijksche verpon.. 
 ding f. 2-:-: voords met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden 
 en zulks voor eene summa van vierhonderd Guldens, waar.. 
 van de Comparanten en transportanten bekennen voldaan 
 en betaald te zijn, belovende voorñ. perceel te zukken wag.. 
 ten en whaeren kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 tot over den jare 1798 incluis daarvan aftedoen als erf.. 
 koopsregt is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijk den 13 Febr. 1799. 
 was get. A. Huijsman. J.F. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Ge.. 
 mente Bestuur binnen Harderwijk, Mr. J.J. Elsevier en J.P. 
 Martinius Ehel. dewelke verklaarden uit de hand te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen en te transpor.. 
 teren, aan en ten erffelijken behoeve van Roelof Jager Ver.. 
 hoeff en Anna Maria van den Bergh Ehel. een hof met 
 schutting en hofhuisje gelegen aan de gragt tusschen 
 de Smeede en Lutteke poorten, schietende agter tegens den 
 hof van Daniel Arentsen en ter zijde een gangetje, doen.. 
 de in ords. verponding zonder stadsstuivers in twee pos.. 
 ten als een ad 1-4-10 en de andere 1-11-14, samen 
 2-16-8, voords met zijn lusten en lasten, regten en 
 geregtigheden, en zulks voor en om eene somma van 
 vijfhonderd Gulden vrijgeld, waarvan de Comparanten 
 bekenden voldaan te wezen, belovende mitsdien gez. hof 
 cum annexis te zullen wagten en whaeren kommervrij 
 en alle voorpligt, de verpond. over ords. 1798 daarvan af.. 
 tedoen als erfkoopsregt is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
 Actum Harderwijk den 18 Febr. 1799. 
 vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  A. Huijsman.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschrevene Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur van Harderijk, Gijsbert Rijksen, woo.. 
 nende te Elspeet dog tans alhier present, dewelke ver.. 
 klaarde in de beste en bestendigste forma regtens te 
 constitueren en magtig te maaken, doende zulks 
 kragt dezes, Mr. P. van Meurs te Heerde en Mr. E.G. 
 Ardesch, Advocaat binnen Harderwijk, sampt en 
 ieder in ’t bijzonder, ten einde om zodane procedu.. 
 re als Comparant tegen M. en J. Huigen staat te 
 entameren, alle termijnen regtens waartenemen, 
 het zij door boding of peinding dezelve tot den uit.. 
 einde toe te vervolgen, decreten en sententien te aan.. 
 horen, de voordeelige ter executie te leggen en van 
 de nadeelige, des noods zijnde, te appelleeren, voorts 
 te transigeren, accorderen, penningen te ontfangen 
 en daarvoor te quiteren, en wijders in ’t gene.. 
 raal des Comparants persoon te representeren 
 en alles te doen en laten geschieden, dat nodig be.. 
 vonden zal worden en de Comparant zoude kun.. 
 nen, mogen of moeten doen, met magt van sub.. 
 stitutie, onder belofte van indemniteit caete.. 
 resque sub clausulis necessariis, onder verband 
 en submissie als naar Rechten, blijvende Ge.. 
 constitueerden van hun verrigte behoorlijke 
 rekening en verantwoording te doen. 
 Actum den 4 Maart 1799. 
 was get.  Steenwinkel.  v. Erckelens. 
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 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk, Bastiaan van Aken 
 en Johanna van Asselt Ehel., dewelke verklaarden 
 verkogt te hebben en alnu kragt dezes te cederen en 
 te transporteren aan en ten erffelijken behoeve 
 van Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel. 
F  buiten de groote een hof buiten deze Stad  F  in de nijptang gelegen 
    poort naast de bezwaard met 1-4-4 ords. verponding door verko.. 
    hof van Marinus peren tot over 1798 aftedoen, voorts met zijn lusten 
    Degring en lasten, regten en geregtigheden en zulks voor 
 eene summa van tweehonderd en negentig Gul.. 
 dens, waarvan de Comparanten bekenden vol.. 
 daan te zijn, met belofte van wagting en whae.. 
 ring als erfkoopsregt is, voorts onder verband 
 en submissie als naar Rechten. 
 Actum Harderwijk den 7 Maart 1799. 
       5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  v. Erckelens.  D. Appeldoorn. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het 
van bezwaar over de Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Willem van 
Stad Harderwijk fº. den Horst en Maria van Sitteren  Ehel. en verklaar.. 
322.d.9 Maart 1799 den wegens ter leen geschotene en bij hun Compa.. 
 ranten in klinkenden gelde ontfangene penningen 
 opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Harmen 
 Tapper de summa van driehonderd en vijftig 
 Guldens, welke zij beloven jaarlijks te zullen 
 verrenten met vier procent en daarin te zullen 
 continueren tot de dadelijke aflossing toe, die ten 
 allen tijde zal kunnen, mogen en moeten ge.. 
 schieden mits daartoe van een van bijde zijden 
 een vierendeel jaars voor den verschijndag be.. 
 hoorlijke opzage werde gedaan. 
 Tot securiteit voor opgemeld capitaal. interessen 
 en onverhoopte kosten verklaarden de Comparanten 
 in het generaal te verbinden hunne en hunner  
 Erven personen en goederen en daarenboven tot 
 een speciaal hypotheecq en onderpand te stellen 
 hun huis en erve binnen deze Stad in de kleine 
 Marktstraat staande en gelegen, ten einde daar.. 
 aan alle hinder en schade, in cas van wanbetaling, 
 te verhalen en securiteit te hebben, met renun.. 
 tiatie aan alle exceptien den inhoud dezes contra.. 
 rierende, speciaal die van onaangetelden gelde en 
 submissie als naar Rechten. 
 Actum den 9 Maart 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get. D. Appeldoorn.  v. Erckelens. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijk, Abraham Joorman en Anna 
 Concordia Romein Ehel. dewelke verklaarden verkogt te 
 hebben en alnu kragt dezes te cederen en te transporteren 
 aan en ten erffelijken behoeve van Hendrik Halbers 
 en Grietje Joorman Ehel., een hof gelegen buiten de groote 
 poort tegens over de helling, door de Comparanten op 
 den 23 April 1793 van Aart Roest c.s. aangekogt, be.. 
 zwaard met 1-1-4 ords. verpond. door verkoperen 
 tot over 1798 aftedoen, voorts met zijn lusten en lasten, 
 regten en geregtigheden en zulks voor eene summa van 
 eenhonderd en twintig Guldens, waarvan de Compa.. 
 ranten bekennen voldaan te zijn, met belofte van 
 wagting en whaering als erfkoopsregt is, midsgaders onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
 Actum den 12 Maart 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was getekend.  D. Apeldoorn.  J.F. de Rooij. 
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 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijk, Willem van der Horst en Maria 
 van Zitteren Ehel. Gerritje van Asselt Weduwe van Hendrik 
 van Raalten, en verklaarden in het openbaar op den 8 Decem.. 
 ber 1798 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en 
 kragt dezes te cederen en in vollen eigendom overtedragen 
 aan en ten behoeve van Abraham Cornelis Foppen en zijne 
 Erven, een hof gelegen aan de haven dezer Stad, zo als bij Pe.. 
 ter Raaijen in huur wordt gebruikt tot Petri 1800 incluis, 
 doende in ords. verponding zonder stadsst. 1-2-: ende zulks 
 voor eene summa van eenhonderd en veertig Guldens 
 vrijgeld, waarvan de Comparante bekent voldaan te zijn 
 en daarom dit perceel met al zijn lusten en lasten, regt 
 en geregtigheden aan koperen overgevende bij dezen, belo.. 
 vende hetzelve te wagten en whaeren van alle voorkom.. 
 mer en de verponding over 1798 daarvan te zuiveren 
 als erfkoopsregt is, onder verband en submisie als 
 na rechten, met renuntiatie van alle exceptien. 
 was get. v. Erckelens.  A. Huijsman. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het 
 Gemeente Bestuur van Harderwijk, Gerritje van Asselt 
 Weduwe van Hendrik van Raalten, en verklaarde 
 in het openbaar op den 5 December 1798 te hebben verkogt 
 en kragt dezes te transporteren en in vollen eigendom over.. 
 tedragen ten behoeve van Albert Melo en Maria van der 
 Rip Ehel. en haren Erven, een huis en erve staande binnen 
 deze Stad in de grote Marktstraat, doende in ords. verpon.. 
 ding zonder de stadsst. 1-11-14 ende zulks voor eene 
 summa van tweehonderd negen en vijftig Guldens 
 vrijgeld, waarvan de Comparante bekende voldaan 
 te zijn en daarom geen recht of eigendom daaraan 
 meer tebehouden, maar integendeel dit huis en erve 
 met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden 
 aan koperen overtegeven, met belofte van vrijwaring 
 en de verponding tot over 1798 te zullen zuiveren, gelijk 
 ook het straatgeld verschenen Maij 1799 en het haard.. 
 stedegeld verschenen den laatsten Junij 1798, alles on.. 
 der verband als na regten en met renuntiatie van alle exceptien. 
  Actum den 18 Maart 1799. 
 was get.   v. Erckelens.   A. Huijsman. 
 
 

Geregistr. ten pro.. Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Ge.. 
tocolle van bezwaar meente Bestuur der Stad Harderwijk Harmen Hendriks 
der Stad Harderwijck en Petertje Derks Ehel. dewelke verklaarden wegens 
fº 312fso den 23 ter leen geschotene en bij hun Comparanten in 
Maart 1799 klinkenden gelde ontfangene penningen opregt 
(w.g.) F.H. Raeber. en deugdelijk schuldig te zijn aan Jacob Cohen, eene 
 capitale summa van eenhonderd en vijftig Guldens 
 van welk capitaal zij Comparanten jaarlijks voor 
 interesse beloofden te zullen betalen zes procent en 
 daarin jaarlijks te zullen continueren tot de da.. 
 delijke aflossing toe, die ten allen tijde zal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mits daartoe van een 
 van beide zijden een vierendeel jaars voor den ver.. 
 schijndag behoorlijke denuntiatie werde gedaan. 
 Tot securiteit voor opgemelde capitaal, interessen 
 en onverhoopte kosten, verklaarden de Comparanten 



617 
 

ORAH-156   1799 fol.308vso 
 
 in het generaal te verbinden hunne en hunner Erven 
 personen en goederen en daarenboven tot een speciaal 
 hypotheecq en onderpand te stellen hun huis en erve 
 staande en gelegen binnen deze Stad in de groote 
 Marktstraat, ten eine daaraan alle hinder en scha.. 
 de in cas van wanbetaling te verhalen en securiteit  
 te hebben, met renuntiatie aan alle exceptien den 
 inhoud dezes contrarierende en submissie als na Regten. 
 Actum den 23 Maart 1799.  5e jaar der Bat, Vrijheid. 
 was get.  v. Erckelens.  A. Huijsman. 
 
 
 Voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente Be.. 
 stuur der Stad Harderwijk loofden en wierden Bor.. 
 gen als voorvanks regt is Aalt Woutersen en Jan Lub.. 
 bertsen voor het erf en sterhuis van Peter Hannessen, 
 des beloofden Wijbertje Petersen en Beertje Jans Wed. van 
 Hannes Petersen, kinderen en Erfgenamen van gezeg.. 
 den Peter Hannessen, deze hunne Borgen te zullen 
 vrijen en guaranderen onder verband en submissie  
 als naar Rechten 
 Actum den 23 Maart 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  Steenwinkel. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk, Vrouwe J.A. Wolfsen Weduwe 
 en getugtigde Boedelhoudersche van wijlen den Hr. en Mr. R. 
 C.W. de Wolff van Westerrode, in dezen zoo veel nodig en 
 dienstig geadsisteerd met haaren oudsten Zoon R.C.H. de 
 Wolff, Lieutenant Collonel ten dienste der Bataafsche 
 Republieq, welke om te voldoen aan het Decreet van het 
 voormalig Comité der Marine d.d. 13 Maart 1797 bij ver.. 
 nieuwing zig eeniglijk en alleen stelt tot Borge voor 
 haaren derden Zoon W.A.D. de Wolff, Commis Collec.. 
 teur te Meppelt en wel ter somma van driehonderd 
 Guldens Hollandsch Courant, invalle den Lande van 
 voornoemden haaren derde Zoon nadeel zoude 
 mogen komen te lijden, belovende zij Compte. als Bor.. 
 ge zig daarvoor te stellen als principale debitrice, 
 aannemende, in leven zijnde, binnen twee jaaren 
 ingevolge Decreet bovengemeld, deze te hernieuwen. 
 Wijders certificeren wij ondergetekende, Vrouwe J.A. 
 Wolfsen Wed. de Wolff van Westerrode genoegzaam 
 in staat en gegoed te kennen om aan dit requisit te 
 voldoen.  Actum Harderwijk den 27 Maart 1799. 
 was get.  v. Erckelens.  A. Huijsman. 
 
 Compareerden voor ons, Leden van het Gemeente Be.. 
 stuur der Stad Harderwijk, Roelof Arendsen, Andries 
 van der Veen en Aaltje ten Broek Ehel., Adrianus 
 Arenzen, Bartus Arenzen, voor zig en als volmr. van 
 zijn Vrouw Geurtje Masen en van Roelof Arenzen 
 en Eijbert Arenzen, zijnde door de twee laatstgem. 
 gequalificeerd voor zig en als Administrateur van 
 de fideicommissaire erfportie van Maria Arenzen 
 ingevolge volmagt voor ’t Gemeente Bestuur des 
 Ampts Nijkerk den 5e April 1799 gepasseerd, welke 
 bij ons gezien en gelezen is, voorts Daniel Arenzen en 
 Jannetje van der Meulen Ehel., welke verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
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 en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Arent de Wilde en Anna Stulting 
 Ehel. een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad in 
 de Hoogstraat, naast het huis van Roelog Arendsen ter eenre 
 en van Willem Claver ten andere zijde, doende in ords. verpond. 
 zonder stadsst. 1-18-6, straatgeld 1-:-: verder met zijn lusten en 
 lasten en zulks voor een summa van driehonderd zeven en veertig Gulden. 
 Aan Aalt Johanen en Aaltje Jans Ehel. een camp zaailand genaamd 
 het Grote Geer, leggende in Hierden aan het voetpad, naast een  
 camp van Benjamin Benninck, doende in ords. verpond. zonder 
 stadsts. 1-1-2 , verders met zijn lusten en lasten en zulks voor 
 een summa van zeshonderd negen en negentig Gulden, kunnende 
 aanvaard worden St. Maarten 1800. 
 Aan Hendrik Gerritsen een camp hooiland op de Kromme Mehen 
 leggende voor rie matten wandelende met drie matten van 
 Hendrik Jansen Adlerhof, doende in ords. verpond. zonder stadsst. 
 1-14-4, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor eene 
 summa van tweehonderd enzestig Gulden. 
 Aan Hendrik Gerritsen een math hooiland op de Oostermehen 
 wandelende met twee matten van Beertje Wouters, doende in 
 ords. verpond. zonder stadsst. :-9-8, verders met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor een summa van tweehonderd en zestig Gulden. 
 Van welke koopspenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende voorschreven percelen te zullen wagten en 
 waaren kommervrij en alle voorpligt, de verponding tot over 
 het jaar 1798, het straatgeld tot den 1e Maij 1799 en het haard.. 
 stedegeld tot den laatsten Junij 1799 daarvan aftedoen, als 
 erfkoopsregt is, onder verband en submissie als na Regten. 
 Actum Harderwijk den 6 April 1799. 
 was get.   Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voorons, leden van het Gemeente Bestuur der 
 Stad Harderwijk, Adrianus Arenzen, Bartus Arenzen voor 
 zig en als Volmagtiger van zijn Vrouw Geertje Masen en van 
 Roelof Arenzen en Eijbert Arenzen, zijnde door de twee 
 laatstgemelde gequalificeerd voor zig en als Administra.. 
 teur van de fideicommissaire erfportie van Maria 
 Arenzen, ingevolge volmagt voor het Gemeente Bestuur 
 des Ampts Nijkerk den 5. April 1799 gepasseerd, welke bij 
 ons gezien en gelezen is, voorts Daniel Arenzen en Jannetje van  
 den Meulen Ehel., welke verklaarden in een vasten en ste.. 
 digen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren en in vollen eigendom oveertegeven 
 aan Riekert Jan Apeldoorn en Susanna Anna Boeduijnx 
 Ehel. de helft in een hagen akkermaalshout genaamd de Kla.. 
 verbosch, gelegen aan de zeekant, waarvan de andere 
 helft aan koperen toekomt, doende in ords. verpond. 
 zonder stadsstuivers 1-4-6, verders met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor een somma van zevenhonderd 
 en dertig Gulden, waarvan Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende het voorschr. perceel te zul.. 
 len wagten en waaren kommervrij en alle voor.. 
 pligt, de verponding tot over het jaar 1798 daarvan 
 aftedoen als erfkoopsregt is, onder verband en sub.. 
 missie als na Rechten. 
 Actum Harderwijk den 6 April 1799. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergetekende Leden van het 
 Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk Hendrik van 
 Itterzon, dewelke verklaarde te constitueren en 
 magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, Roelof 
 Arentzen Kuiper, ten einde Comparants huis en erve 
 met een pakhuis annex, staande en gelegen binnen 
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 Stad Enkhuizen aan de meestbiedende publieq of uit 
 de hand te verkopen, de kooppenningen daarvan prove.. 
 nierende te ontfangen en daarvoor te quiteren, aan 
 den koper naar stijl en coustume locaal volledig en 
 regtelijk transport te doen, voor namaning en evictie 
 te caveren, en ten dien einde Comparants persoon en 
 goederen te verbinden en in ’t generaal ten dien re.. 
 guarde alles te doen en te laten geschieden, wat Com.. 
 parant, zelve praesent zijnde, zoude kunnen mogen 
 of moeten doen, al ware het dat tot het een of 
 ander een nader, ampeler of speciaalder vol.. 
 magt vereischt mogt worden, die den Comparant 
 alhier voor geinsereerd wilde gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, onder belofte van 
 goedkeuring en schadelooshouding, voorts onder 
 verband en submissie als na Rechten, blijvende eg.. 
 ter Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke rekening en verantwoording onder 
 gelijke submissie en verband. 
 Actum Harderwijk den 9. April 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.   Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Raaden der 
 Stad Harderwijk, Jacob de Meester en Geertje Timmers Ehel. 
 zijnde de Vrouw met haar voornoemde Man geadsisteerd, 
 en verklaarden te hebben verkogt, en overzulkd kragt dezes 
 te cederen en tarnsporteren aan Jan Karssen 
 en Johanna Sibilla van Heumen Ehel. een veerschip, 
 lang negenenzestig voeten, breed agtien voeten en 
 circa negen voeten hol, en zulks voor een summa 
 van vijfduizend zeshonderd Guldens a twintig stui.. 
 vers het stuk, daarvan de Comparanten bij dezen 
 bekennen voldaan te zijn, belovende voorzeide 
 schip te zullen wagten en waaren kommervrij 
 en alle voorpligt daarvan aftedoen als erfkoops 
 regt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijk den 9 April 1799. 
     was get.  D. Appeldoorn.  A. Huijsman. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk, Mr. J.C.F. de Vries en Vrouwe 
 M. vam Westervelt Ehel. en eerstgemelde mede in qualiteit als 
 Volmagtiger van zijn Broeder en Zuster W.A. de Vries en 
 Vrouwe H.J. Dullemen Ehel., vermogens volmagt op den 15 
 October 1798 voor de Leden, uitmakende het Gemeente Be.. 
 stuur der Stad Arnhem gepasseerd, van zijn Neef J.C.B. 
 de Vries en deszelfs Ehevrouw  A. van der Pluim, volgens 
 volmagt den 6 September 1798 voor de Leden van de Mu.. 
 nicipaliteit der Stad Deventer gepasseerd, en van zijn  
 Neef W.H. van Steenbergh de Vries, ingevolge volmagt 
 den 16 Augustus 1798 voor de Municipaliteit der Stad 
 Oldenzaal gepasseerd, welke volmagten door ons gezien 
 en gelezen zijn, en eindelijk nog caverende voor zijn 
 Neef G.J. de Vries, tans in de Colonie van Surinamen 
 zig bevindende, alsmede Mr. C.B. de Vries, te zamen 
 Erfgenamen van hunnen Vader en Grootvader J.B. 
 de Vries, in leven Oud Burgemeester dezer Stad, en 
 verklaarden Comparanten voor zig en eerstgen. 
 mede in zijn voorschr. qualiteit, te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Hendrik van 
 Itterzon en Sophia Cornelia Rijcken Ehel. en hunne Erven, 
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 de touwbaan, staande op Stadsgrond tusschen de Smee en Lutteke.. 
 poorten, bestaande in de overdekte baan, het woonhuis met het 
 daaraan annexe pakhuis, het gebouw waarin de teerketel is, en vijf 
 huisjes buiten de Lutteke poort ( wordende voor de grond der drie 
 laatste percelen bijzondere uitgangen betaald) en het gebruik  
 van de tuin zo als dezelve tusschen de binnen en buitengragt ligt. 
 doende dezelve jaarlijks in pagt aan de Stad in twee posten 
 een van45-:-: en een van 25-:-: dus 70-:-:, welke na den 9e 
 September 1805 nog twintig jaaren duurt, staande vervolgens 
 op ieder der 5 huisjes buiten de Lutteke poort 5 st. straatgeld, 
 en een uitgang van 5 stuivers recognitie en tien stuivers straat.. 
 geld en op het woon en pakhuis agt stuivers recognitie en 
 tien stuivers straatgeld, verder met zijn lusten en lasten, 
 regt en geregtigheden, behorende de twee rijen eikenbomen 
 langs de gragt aan de Stad, en zijnde de gereedschappen 
 welke tot de baan behoren en voorhanden zijn, onder deze 
 koop begrepen, en zulks voor eene summa van vijfduizend 
 Guldens vrijgeld, waarvan Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende het voorz. perceel te zullen wagten en 
 wahren kommervrij en alle voorpligt, de pagt tot den 
 9e September 1798, het haardstedegeld tot den 1e Julij 1798 en 
 het straatgeld tot den 1e Maij 1798 daarvan aftedoen, 
 als erfkoopsregt is, onder verband en submissie als na 
 Rechten, blijvende de aanvaarding bepaald volgens de 
 getekende conditien. 
 Actum Harderwijk den 15e Maart 1799. 
 was get.   F.H. van Erckelens.    Steenwinkel. 
 
 

geregistreerd ten Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente Be.. 
    prothocolle van be.. stuur van Harderwijk, Willem Sonneveld en Claasje de Groot Ehel., 

zwaar der Stad  dewelke verklaarden, wegens ter leen geschotene en bij hun Comparan.. 
Harderwijck fº. 55. ten in klinkenden gelde ontfangene penningen, opregt en deugdelijk 
Rubr. Smeepoorter schuldig te zijn aan Grietje Fijnvandraat Wed. van Hermannus 
Brink. van Cleef, eene capitale summa van eenduizend Guldens, van 
 welk capitaal zij Comparanten jaarlijks, ingaande met den 1e 
 Maart 1799 voor interesse beloofden te zullen betalen drie procent 
 en daarin te zullen continueren tot de dadelijke aflossing toe, 
 die ten allen tijde zal kunnen, mogen en moeten geschieden 
 mits daartoe van een van beide zijden een vierendeel jaars voor 
 den verschijndag behoorlijke opzage werde gedaan. 
 Tot securiteit voor opgemeld capitaal, interessen en onver.. 
 hoopte kosten verklaarden de Comparanten in het generaal 
 te verbinden hunne en hunner Erven personen en goederen 
 en daarenboven tot een speciaal hypotheecq en onderpand 
 te stellen hun huis en erve, binnen deze Stad aan de Smee.. 
 poort staande en gelegen, ten einde daaraan alle hinder 
 en schade in cas van onvermoedelijke wanbetaling te 
 verhalen en securiteit te hebben, met renuntiatie aan alle 
 strijdige exceptien en submissie als na Rechten. 
 Actum den 20 Maart 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk, Arent de Wilde en Anna 
 Hulting Ehel. en verklaarden verkogt te hebben en over.. 
 zulks kragt dezes te cederen en te transporteren aan en 
 ten erffelijken behoeve van Lubbert Willemsen en Aaltje 
 Jans Ehel. een half math hooiland op de Hogemehen waar.. 
 van de andere helft aan Jan Aaltzen toebehoort, doende de 
 heele camp in ords. verponding zonder stadsstuivers :-12-12, 
 voorts met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden 
 en zulks voor eene summa van eenhonderd Guldens, waarvan 
 de Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende overzulks 
 dit perceel te zullen wagten en wahren kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over ordinaris 1798 daarvan aftedoen 
 als erfkoopsregt is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum den 22 April 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
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 Compareerde voor ons, ondergeschr. Leden van het Gemeente  
 Bestuur der Stad Harderwijk P.H. van Westervelt tot Essenburg 
 dewelke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cederen en in vollen ei.. 
 gedom te transporteren aan en ten behoeve van Willem Zeegers 
 en Johanna Jakken Ehel. en haare Erven een camp zaailand 
 gelegen aan de Oostkant voor deze Stad aan ’t Oever en naast 
 de campen van G. Buitenhuis, vrij van verponding, voorts met 
 zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden en zulks voor eene 
 summa van eenhonderd agt en negentig Guldens vrijgeld, 
 daarvan de Comparante en transportante bij dezen be.. 
 kent voldaan en betaald te zijn, belovende dit perceel te 
 zullen wagten en wharen kommervrij, en alle voorpligt 
 daarvan aftedoen als erfkoopsregt is, onder verband  
 en submissie als naar Rechten. 
 Actum Harderwijk den 22 April 1799. 
 was get. Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerde voor ons , ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijk, P. Driebergen en L.B. Backer, wel.. 
 ke loofden en wierden Burgen als voorvanks regt is voor 
 het erf en sterfhuis van wijlen Willem Roest en Truitje 
 Israels in leven Ehel., des beloofden Hendrik Petersen Roest 
 en Willemijntje Roest, alsmede Roelof Konings en Mattheus 
 Huigen in qualiteit als Voogden van Teunis Docter, Zoon 
 van Gerrit Docter, als Erfgenaam ex testamento van 
 Willem Roest en Truitje Israels voornt. deze hunne Bur.. 
 gen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum harderwijk den 19 April 1799. 
 was get.  A. Huijsman.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Raaden der Stad 
 Harderwijk Willem Roest en Geertrui Israels Ehel., beide 
 haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, en ver.. 
 klaarden uit onderlinge liefde en genegenheid elkande.. 
 ren, en de een den anderen, te legateren, bezetten en be.. 
 maken, doende zulks kragt dezes, het vrugtgebruik van 
 alle des eerst te overlijden gerede en ongerede goederen, 
 tans hebbende en toekomende, niets uitgezonderd om 
 bij de langstlevende zijn of haar leven lang bezeten 
 en geprofiteerd te worden, zullende het teffens den 
 langstlevenden vrijstaan uit den gemenen boedel 
 goederen te mogen verkopen en te verteren, zonder dat de 
 Erfgenamen des overledenen iets daartegen zullen kun.. 
 nen inbrengen of hetzelve beletten, en zal de langst.. 
 levende ook niet gehouden zijn inventaris te geven. 
 Verders verklaart de tweede Comparante aantestellen 
 en te nomineren tot haar eene en universele Erfge.. 
 naam Teunis Docter, welke bij Comparanten in huis 
 is, van alle haare gerede en ongerede goederen, ac.. 
 tien en crediten, niets uitgezonderd, zoo veel als 
 van haar nalatenschap na dode der langstlevende 
 zal overig zijn, om dezelve in vollen eigendom te 
 hebben en bezitten eeuwig en ervelijk. 
 Nog reserveren de Comparanten de magt aan zig, om nade.. 
 re dispositie over haare goederen te mogen maaken 
 het zij te zamen of ieder afzonderlijk. 
 Begerende dat deze na dode zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, of zo en als best na Regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirconde hebben wij Raden deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijk den 10 Maart zeventienhonderd zeven en negentig 
 was get. en gez.   L.G.  J.H. Wiesell.  L.G.  H. van Daalen. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschrevene Leden van 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Willem 
 Roest, zijnde wat zwak van ligchaam, dog zijn ver.. 
 stand en uitspraak ten vollen magtig, welke 
 verklaarde niet uit deze waereld te willen scheiden, 
 zonder over zijne goederen gedisponeerd te hebben. 
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 Daartoe dan overgaande, verklaart hij te legateren aan  
 Teunis Docter de helft van het huis met de kamer daar naast.. 
 aan, die verhuurd wordt, staande binnen deze Stad in de Don.. 
 kerstraat, naast het huis van Professor Nieuwhoff  ter eenre 
 en dat van Dominus Luijken ter andere zijde, waarvan de 
 andere helft hem door Comparants overledene Vrouw is 
 gemaakt, alsmede een hof leggende buiten de Smeepoort 
  tusschen de hoven van G. Fijnvandraat ter eenre en van 
 Steven Bos ter andere zijde en noch al wat tot Compa.. 
 rants lijf behoort, zo van linnen, wollen, goud en zilver. 
 Verders stelt Comparant tot deszelfs universele Erfgenaam 
 voor de eene helft zijn Broeder Hendrik Roest, en bij voor.. 
 overlijden zijn wettige Descendenten in zijn plaats, en voor 
 de andere helft zijn Zuster Willemina Roest, begerende 
 dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, of zo 
 en als best na Regten zal kunnen bestaan, met reserve 
 van de faculteit om ten allen tijde nader te kunnen 
 disponeren. 
 T’ oirconde hebben wij deze getekend en gezegeld bin.. 
 nnen Harderwijk den 25e Februarij 1799. 
 was get. en gez.  L.G.   Steenwinkel.  L.G.  D. Appeldoorn. 
 
 Voor ons, ondergeschreven Leden van het Gemeenter Bestuur 
 van Harderwijk, compareerden Jan van Beek en Gerrit 
 Coopsen, geërfde Burgers dezer Stad, en verklaarden zig 
 te stellen als Burgen voor het erf en sterfhuis van wijlen 
 J.H. Bakker en W. Prijs Ehelieden als voorvanks regt is. 
 Des beloofden en compareerden mede A. Prijs. A.C. Bakker en 
 H. Hofman, als volmagtiger van zijn Moeder J. Prijs, Weduwe 
 J. Hofman, te zamen Erfgenamen ex testamento van wijlen 
 J.H. Bakker en W. Prijs Ehelieden, deze haare Borgen te 
 zullen vrijen en guaranderen als na Rechten. 
 Actum den 13 April 1799. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
 

Geregistreerd ten protho.. Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Gemeente Bestuur 
colle van bezwaar van der Stad Harderwijk, Willem Aaltsen en Aaltje Willems Ehelieden, 
’t Schependom van Harderwijk dewelke verklaarden uit hoofde van ter leen ontfangene penningen 
fol. 404.  d. 7 Maij 1799. wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten behoeve van Jacob de Meester 
was getek. F.H. Raeber en Geertjen Timmer Ehelieden en haare Erven, eene capitale summa 
 van tweehonderd Guldens ad 20 stuivers ’t stuk, belovende dezelve te 
 zullen verrenten met vier Gulden van ieder honderd en daarmede 
 te zullen continueren tot de finale aflossing van ’t capitaal toe,  
 welke alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mits 
 de opzage aan een van beide zijden gedaan worde drie maanden 
 voor den verschijndag, welke wezen zal den 18 April 1800, 
 voor welk capitaal, renten en onverhooptelijk aantewendene 
 kosten, de Comparanten verklaarden te verbinden hunne 
 personen en goederen en tot een speciaal onderpand stel.. 

 lende een kamp lands, groot vier schepel, gelegen in Hierden 
 aan de Lokhorst, om daaraan alle hinder en schade te 
 kunnen verhalen, met renunciatie van alle exceptien 
 in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum Harderwijk den 2 Maij 1799. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij.  
  

Gereg. ten prothocolle Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van het 
van bezwaar van ’t Gemeente Bestuur, Aalt Willemsen en Jannetje Elbers Ehel. 
Schependom van Harderwijk dewelke verklaarden uit hoofde van  ter leen ontfangene 
fol. 128fso. en fol. 318. penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten 
7 Maij 1799. behoeve van Jacob de Meester en Geertje Timmer Ehelieden 
was get. F.H. Raeber en haare Erven, eene capitale summa van tweehonderd 
 Guldens ad 20 stuivers het stuk, belovende dezelve te 
 zullen verrenten met vier Gulden van ieder honderd en 
 daarmede te zullen continueren tot de finale aflossing 
 van ’t capitaal toe, welke alle jaren zal kunnen, mo.. 
 gen en moeten geschieden, mids de opzage aan een 
  van beide zijden gedaan worde drie maanden voor 
 de verschijnsdag, welke wezen zal heden over een jaar, 
 voor welk capitaal, renten en onverhooptelijk aan.. 
 tewendene kosten, de Comparanten verklaarden te 
 verbinden hunne personen en goederen, en tot een 
 speciaal onderpand stellende twee math hooiland 
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 op de Oostermehen, alsmede zes schepel gezaai met het 
 houtgewasch daarop staande en opgaande boomen als.. 
  mede huis en verder getimmer, dan nog een half 
 mudde zaailand in den lagen Hierder Enk, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, met 
 renunciatie van alle exceptien, in specie die van onge.. 
 telden gelde.  Actum Harderwijk den 2 Maij 1799. 
 was get.   D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur van Harderwijk, Aaltje de Weert Weduwe 
 wijlen Gerrit Timmer en mede caverende voor haar 
 absente kinderen Luitje Timmer, getrouwd aan Rein.. 
 der Wijngaard, voorts Andries Timmer en Anna Ma.. 
 ria Groensmit Ehel., Dirk Karssen en Geertje Timmer, 
 Werner IJzendoorn en Mechteld Timmer, Naatjen 
 Vosselman, voormaals gehuwd geweest met Willem 
 Timmer, en Cornelis Timmer, en verklaarden in 
 het openbaar op den 5 December 1798 te hebben 
 verkogt en kragt dezes in vollen eigendom te 
 cederen en overtedragen aan en ten behoeve van 
 Gerritje Hooiberg en haare Erven, een huis en 
 erve, staande in de Bruggestraat tusschen de 
 huizen van Evert van Aken en Jannetje Sandijk, 
 doende in ords. verpond. zonder de stadsst. 3-3-12, 
 straatgeld 1-:-:, ende zulks voor eene summa 
 van zeshonderd drie en vijftig Guldens vrij.. 
 geld, waarvan de Comparanten bekenden voldaan 
 te wezen en daarom van al het regt op boven.. 
 gem. huis aftezien, zonder ooit eenige aanspraak 
 daarop verder te maaken, maar integendeel het.. 
 zelve te zullen vrijen en waaren van alle voor.. 
 kommer en de verponding over 1798, straatgeld 
 Maij 1799 en haardstedegeld Junij 1799 daarvan te 
 zullen zuiveren als erfkoopsregt is, onder renun.. 
 tiatie van alle exceptien.  Actum den 10 Maij 1799. 5.j.d.B.V. 
 was get.  A. Huijsman.  J.F. de Rooij. 
 
 
Geregistreerd ten protho.. Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van 
colle van bezwaar der het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Dirk Jans.. 
Stad Harderwijck  fol. 159 sen Karssen en Geertjen Duinmeer Ehel., de laatste 
verso d. 10 Maij 1799 tutore marito, dewelke bekenden wel en deugdig schul.. 
(was get). F.H. Raeber dig  te zijn aan de Kooplieden Van Grieken en Van 
 Os, wonende te Amsterdam, eene summa van twee 
 honderd en dertig Guldens, spruitende uit hoofde van 
 in 1797 aan de Comparanten verkogte en gelevende 
 graanen, aannemende dezelve te restitueren over  
 een jaar na dato dezes, met den interest van dien 
 tegens vier Guldens ten honderd in ’t jaar en bij 
 prolongatie gelijke interest, zullende zes weken 
 voor de vervaltijd de behoorlijke opzage moeten 
 geschieden of ’t capitaal telkens weder voor een 
 jaar geprolongeert gehouden worden, verbinden.. 
 de Comparanten hiervoor haare personen en goe.. 
 deren en tot een speciaal onderpand haar huis 
 en erve, staande binnen deze Stad in de Suijder.. 
 straat (vulgo de Hondegatstraat genaamd) op de 
 hoek van de Hoogstraat , door de Comparanten tans 
 zelf bewoond wordende, en eindelijk bij dezen mede 
 ex supra abundanti bij parate executie en aanke.. 
 ringe verwillekeurende (na vooraf volkomen ge.. 
 informeerd te zijn van verwillekeuringskragt en 
 werking ter voldoening aan de willekeur dezer Stad, 
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 2.deel Cap. 4 pag. 66 art. 33) alle haare gerede goederen 
 actien en crediten, geene van die uitgezonderd, om daar.. 
 aan alle schade te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle 
 exceptien, beneficien en privilegien regtens, in specie die 
 van ongetelden gelde en zoo veel mij Vrouwe Comparan.. 
 te aangaat van ‘t senatus cons. Vellej. ende auth. Cod. 
 si qua mulier, van welker inhoud zij onderrigt is, onder 
 submissie als na Rechten.  Actum Harderwijk den 11 Maij 1799. 
 was get.  Steenwinkel.  J.F. de Rooij. 
 
 
 Voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente Bestuur 
 van Harderwijk, zijn erschenen Engbert Kleintunte en Fennetjen 
 Evink Echtelieden alsmede Steven Groot en Willemina Evink 
 Echtelieden, maritis tutoribus, zoo voor haar zelfs als ook de ra.. 
 to caverende voor haaren absenten Broeder Gerrit Evink, dewel.. 
 ke bekenden ende verklaarden in de beste en bestendigste forma 
 regtens te constitueren en volmagtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, den Advocaat Johan Herman Heijdenrijck te Groenlo, 
 ten einde om uit name ende van wegens hun Comparanten 
 den boedel en nalatenschap, door wijlen haar Neef Engelbertus 
 Meij te Groenlo overleden, nagelaten en op de Vrouwen Compa.. 
 rantinnen pro portione hereditaria gedevolveerd, met de ove.. 
 rige Erfgenamen te helpen zuiveren en redden, van die gene 
 welke de administratie daarvan heeft gehad verantwoording 
 te vorderen,  gerede en ongerede goederen te verkopen, en te gelde 
 te maken, koopbrieven te passeren en te tekenen, pennin.. 
 gen te ontvangen en daarvoor te quiteren, ende voor alle 
 namaninge te caveren, van de verkogte ongerede goederen 
 de nodige op en overdragten te doen, wahr en wahrschap 
 volgens Landregten aan te beloven en voor evictien te caveren, 
 met de boedels debiteuren en crediteuren te rekenen en te li.. 
 quideren, de voordelige schulden intevorderen en de lastige te 
 voldoen, in cas van onverhoopte quaestien en disputen de no.. 
 dige middelen regten te emploijeren, overigens zo in als 
 buiten regten alles te verrigten en te laten geschieden, 
 wat der zaken nooddruft mogte koomen te vereisschen 
 en zij Comparanten zelve praesent zijnde, zouden kunnen 
 mogen of moeten doen, schoon ook tot het een of ander 
 ampeler of speciaalder magt, als in dezen uitgedrukt, mogte 
 worden gerequireerd, welke men alhier voor geinsereerd 
 wil hebben gehouden. Ende zulks alles met expresse magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie, indemnisatie en 
 verdere clausulen na regten gebruikelijk en noodzakelijk, 
 S.A.L. de super stipulando.   Actum Harderwijk den 18 Maij 
 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  A. Huijsman.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Testament van de Weduwe Klein   
                           Geminuteerd op een 24 Guldens                                 (6 L.S. Gl  )  get  v.d. Dussen 
                           zegel was get.  E.M. Dorper, Notaris 
 
 Op den negenen October des jaars zeventienhonderd negentig, des 
 voormiddags ten half twaalf uuren, compareerde voor mij, 
 Engelbertus Marinus Dorper, openbaar Notaris te Amsterdam,  
 bij den edelen Hove van Holland geadmitteerd en voor de 
 Getuigen nagenoemd, Vrouwe Maria Catharina Kuijsten 
 van Hoesen , dog zig gewoonlijk schrijvende en noemende 
 Maria Catharina van Hoesen, Weduwe van den Heer Nico.. 
 laas Martinus Klein, wonende te Harderwijk, tans hier 
 present, aan mij Notaris bekend, en zijnde tot het passe.. 
 ren dezes volkomen in staat, zoo dat genoegzaam bleek. 
 Dewelke uit overdenking van de zekerheid des doods en de 
 onzekere tijd en uure van dien, na Christelijke aanbeveling 
 van haar ziel en ligchaam, geresolveerd was haar Testament 
 en uiterste wille te maaken als volgt. 
 Eerst en vooraf herroept en vernietigt zij Testatrice alle Testa.. 
 menten, codicillen en andere acten, kragt van uiterste wille 
 hebbende, door haar voor dato dezes alleen, met wijlen haa.. 
 ren voornoemden Man, of met anderen te zamen gepasseerd. 
 Ende alnu geheel en al op nieuw disponerende, verklaart zij 
 Testatrice in allen gevalle te prælegateren aan die geene  
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 van haar Testatrices Kinderen, welke bij haar overlijden nog 
 minderjarig en ongehuwd mogten zijn, en wel aan ieder van 
 dezelve een somma van vierhonderd Guldens in contanten 
 ter gelijkstelling van datgeene haar Testatrices gehuwde 
 Kinderen bij het aangaan van derzelver huwelijk hebben genoten. 
 Voorts is haar Testatrices uitdrukkelijke wil en begeerte dat, ver.. 
 mits zij Testatrice van haare Kinderen Elisabeth Maria 
 Klein, Huisvrouw van Godfried Guillam le Dulx, Wijnanda 
 Klein, en Jan Frederik Klein, onder haar berustende en in 
 bewaring heeft derzelver pillegiften uit haar, Testamentrices boedel, 
 aan dezelve Kinderen ofte derzelver Voogden, voor en ten be.. 
 hoeve van dezelve Kinderen, op haar Testatrices overlijden 
 zal moeten worden afgegeven, en dat ter gelijkstelling van 
 zulks, door haar Testatrices andere Kinderen, die geen 
 pillegiften hebben, met namen Wilhelm Klein, Agatha Sara 
 Klein, Jan Frederik Klein, Maria Catharina Klein en Samuel 
 Klein, in alle gevallen, en wel door ieder derzelve bij form 
 van prælegaat uit haar Testatrices boedel zal moeten wor.. 
 den genoten een somma van tweehonderd Guldens, declare.. 
 rende zij Testatrice, dat haar oudste Dogter Johanna Caro.. 
 lina Klein, getrouwd met Jacobus Reinier Kleinpenning 
 bereids haar pillegift heeft ontfangen. 
 En als nu ter erfstelling overgaande, verklaarde zij Testatrice 
 haare agt Kinderen, Johanna Carolina Klein, Huisvrouw van  
 Jacobus Reinier Kleinpenning, Wilhelm Klein, Maria Klein 
 gehuwd met Godfried Guillam le Dulx, Wijnanda Klein, 
 Agatha Sara Klein, Jan Frederik Klein, Maria Catharina 
  Klein en Samuel Klein, tot haar mede Erfgenamen te 
 institueren, edog niet verders of anders, dan in de bloote 
 legitime portie, haare gemelde Kinderen en elk derzelven, 
 in haar Testatrices nalatenschap competerende, onder 
 imputatie en toerekening van alles, wat daarop na regten 
 eenigzins geimputeerd of toegerekend kan ofte mag worden. 
 En in al het geen zij Testatrice buiten het beloop der legitime 
 portie en ’t voorzeide geprælegateerde komt natelaten, zoo 
 roerende als onroerende goederen, actien, crediten en gereg.. 
 tigheden, niets uitgezonderd, verklaart zij Testatrice tot 
 haare Erfgenamen te nomineren en te institueren, die 
 van haar Testatrices vorengenoemde Kinderen, welke 
 met haar Testatrices natemeldene dispositie genoegen nee.. 
 men, ofte in gevalle tegens verwagting geene van haar 
 Testatrices Kinderen daarmede genoegen mogten neemen, 
 alsdan en in dat geval de Descendenten van haare voor.. 
 noemde Kinderen, bij representatie in derzelven Vaders of 
 Moeders plaatse. 
 Dan ingevalle haar Testatrices voormelde Kinderen en ten  
 opzigte der minderjarigen derzelver natemeldene Voogden 
 binnen den tijd van zes weeken, naar haar Testatrices 
 overlijden, ofte wel na bekomene kennisse van deze dispositie, 
 bij behoorlijke Notariale of Gerigtelijke acte met willige 
 condemnatie van den Hoogen Raade in Holland ofte voor 
 zoo verre sommige van hun zig buiten ’s Lands alsdan mogten 
 bevinden, met willige condemnatie van den Regter in het 
 hoogste ressort van de plaats hunner residentie, gester..[?], 
 verklaarden voldaan te zijn, ofte zig te houden wegens de le.. 
 gitime portie, hun in hunne vaderlijke nalatenschap ge.. 
 competeerd hebbende, en renuncieerden van de legitime 
 portie, waarin zij door de Testatrice hier vooren zijn geinsti.. 
 tueerd, en in plaatse van dien de natemeldene dispositie 
 en schikkingen ( welke zij Testatrice alleen uit een drijfveer 
 van moederlijke affectie jegens haare Kinderen en de behar.. 
 tiging van het meeste voordeel van haaren nateletene 
 Boedel heeft beraamd en nodig oordeelt ) agreëren en verkiezen, 
 verklaarde zij Testatrice in dien gevalle met relatie tot 
 elk der Kinderen, die zodanige acte uitbrengt, te herroepen 
 de hiervooren gedane institutie der legitime portie, en als.. 
 dan en in dat geval, na uitkeering der vooren gemelde 
 prælegaten, tot haare eenige en algeheele Erfgenamen 
 te institueren dezelve haare Testatrices Kinderen, en zulks 
 in egale portie, en Descendenten van vooroverledene bij re.. 
 presentatie, edog niet anders dan onder de navolgende mits 
 conditien en schikkingen, namentlijk dat haar Testatrices 
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 beide plantagien, gelegen in de Colonie Surinamen respective.. 
 lijk genaamd Kortevreugd en Kleinhoven, na dode van haar 
 Testatrice niet zullen mogen worden verkogt, maar tusschen 
 haar Testatrices voorzeide Kinderen in ’t gemeen zullen 
 moeten gehouden worden en blijven onder de directie en 
 administratie van de Heer Lambert Wijk Junior, woonende 
 alhier en de Heer J.P. Andra te Paramaribo, ofte bij over.. 
 lijden van de laatstgemelde van de Heeren Gerrit Adriaan 
 en Martinus Pieter Wiltens, en wel de eerstgemelde in qua.. 
 liteit van Directeur, en de laatstgemelde in qualiteit van 
 Administrateur of Administrateurs, aan dezelve daartoe respec.. 
 tivelijk de vereischte en nodige magt en qualiteit gevende 
 bij dezen. 
 Dat voorts al het gunt na goedmaking en afbetaling van alle 
 lasten en onkosten zal bevonden worden jaarlijk uit de 
 vrugten van dezelve plantagien zuiver overteschieten, onder 
 haar Testatrices voornoemde Kinderen en Erfgenamen zal 
 worden verdeeld en aan dezelve uitgekeerd in egaale portien, 
 edog, dat voor alle deeling of uitkering haar Testatrices 
 Zoon Jan Fredrik Klein, jaarlijks vooruit zal genieten 
 een som van tweehonderd Guldens, welke somma van 
 tweehonderd Guldens jaarlijks zij Testatrice aan haar voor.. 
 noemde Zoon Jan Fredrik Klein, ’t zij de voorzeide planta.. 
 gien gemeen blijven, ofte vervolgens te eeniger tijd verkogt 
 worden, en dus in allen gevalle zijn leven lang gedurende 
 prælegateert bij dezen. 
 Dat de gemeenschap der voorzeide plantagien invoegen voor.. 
 meld zal gecontinueerd worden, tot die tijd toe, dat haar 
 jongste Kind den completen ouderdom van vijfentwin.. 
 tig jaaren zal hebben bereikt. 
 Dat haar Testatrices natelatene klederen en lijfstoebehoren 
 van zijde, linnen, wollen en andere stoffagie, tusschen 
 haar Testatrices natelatene Dogters bij prælegaat zal 
 moeten worden verdeeld, en dat haare natelatene inboe.. 
 del, meubelen en huisraad, daaronder begrepen paarlen, 
 juwelen, gemaakt goud en zilverwerk, niet zal mogen 
 worden verkogt, maar onder haare zig hier te Lande be.. 
 vindende Kinderen op de redelijkste en egaalste wijze, 
 des noods na præalabele taxatie en volgens het lot 
 zal worden verdeeld, waartegen door haar Testatrices 
 uitlandige Kinderen het equivalent, volgens bovenge.. 
 melde taxatie, en proportie van hun aandeel zal wor.. 
 den genoten en in contanten voldaan worden. 
 Stellende en committerende zij Testatrice tot eenige Execu.. 
 teurs van dit haar testament, redderaars van haar 
 boedel en sterfhuis, bezorgers van haar begravenis en 
 Voogden over haare natelatene minderjarige Kinderen, 
 en tot administrateurs van derzelver goederen, voor zoo 
 verre daaromtrent hiervooren niet anders is gedisponeert, 
 en omme in namen der minderjarigen de hiervooren ge.. 
 requireerde acte van renunciatie, keuze en  approbatie 
 uit te brengen, de Heeren Jacobus Reinier Kleinpenning, 
 Med. Doctor, woonende te Nijmegen, Leonard van Hoesen 
 woonende te Zwol, Arnoud Jan Hubert woonende alhier, 
 en Mr. Hermanus van Schwarem, insgelijks hier ter 
 stede woonagtig, gevende en verleenende aan dezelve daar.. 
 toe en tot dat alles, alle magt naa rechten vereischt, als.. 
 mede die van assumtie en surrogatie, en omme daarmede 
 te continueren tot den uiteinde toe, en dat altoos en 
 in allen gevalle met eerbiedige uitsluiting voor altoos 
 van alle Heeren Weesmeesteren en Geregten, waar ter 
 plaatze zij Testatrice mogt komen te overlijken ofte 
 haare goederen gelegen zijn. 
 Wijders verklaart zij Testatrice, zo bij aldien zij te Har.. 
 derwijk overlijd, te verzoeken en committeren tot de 
 directie van haar begraavenis den Hooggeleerden Heer 
 Rudolph Forsten, Professor etc. te Harderwijk en haare 
 Moeder, Vrouwe Maria Agatha Croiset, Weduwe den WelE.. 
 delen Heer Wilhelm van Hoesen, gevende en verlenende 
 aan dezelve daartoe alle magt na Rechten vereischt. 
 Laatstelijk behoudt zij Testatrice an haar de magt en ’t ver.. 
 mogen omme bij haar eigenhandige  geschrift en onderteke.. 
 ning, of enkele handtekening alleen, schoon den inhoud door 
 een ander was geschreven, nader te disponeeren 
ORAH-156  1799 fol.313vso 
 ’t zij door het wegmaaken van prælegaten en legaten,dezelve   
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 en de gemaakte prælegaten wederom te veranderen, ver.. 
 meerderen en verminderen of vernietigen, andere Executeurs, 
 Voogden en Administrateurs aantestellen, en voorts alle zoda.. 
 nige andere of nadere schikkingen en bepalingen te maaken 
 als zij Testatrice zal goedvinden, met begeerte dat al hetzelve 
 van gelijke kragt en waarde zal zijn en gehouden moeten 
 worden, als of ’t in dezen woordelijk vervat ofte anders voor 
 Notaris en Getuigen gepasseerd ware. 
 Het geene voorschreven staat verklaarde zij Testatrice te weezen 
 haar testament, laatste en uiterste wille, uit vrije gemoeds bewe.. 
 ging alzo geordonneerd, met begeerte, dat het na haar over.. 
 lijden stiptelijk zal worden agtervolgd en nagekomen als een 
 testament, codicil of zo ’t anders na regten best zal kunnen bestaan. 
 Aldus gepasseerd te Amsterdam voormelt, ter præsentie van de 
 Heer Petrus Johannes van Enschedé en Willem Ceelensten 
 Dirkszoon als Getuigen Quod attesto  was getekend  E.M. Dorper Notaris 
 
 Volgt het eerste Codicil   (6 L.S.  Gl  get )  Benten 
 Uit kragt van de clausule reservatoir vervat in mijn testament 
 op den 9e October anno 1790 ten overstaan van Engelbertus 
 Marinus Dorper, Notaris alhier in presentie van Getuigen ge.. 
 passeerd, verklare ik ondergetekende te disponeren als volgt: 
 Eerstelijk verklare ik, vermits de Heeren Lambert Wijk junior, 
 J.P Andra en Gerrit Adriaan Wiltens zijn overleden, te begeren 
 dat mijne beide plantagien in de colonie Surinamen, genaamd 
 Kortevreugd en Kleinhoven ( die, zo als ik bereids bij mijn tes.. 
 tament heb gewild, na mijn dood niet zullen mogen worden 
 verkogt, maar tusschen mijne Kinderen in ’t gemeen zullen 
 moeten gehouden worden, ten tijd en wijle daarbij gemeld ) 
 zullen moeten blijven onder de directie en administratie 
 van Mejuffrouw Anna Margaretha Strick, Weduwe den Heer 
 Lambert Wijk junior, en den Heer Petrus Johannes van 
 Enschedé, beide woonende alhier, te zamen en ieder in’t bijzonder 
 mitsgaders de Heer Martinius Pieter Wiltens Andra, woon.. 
 agtig te Suriname en wel de beide eerstgenoemde in  quali.. 
 teit van Directrice en Directeur en de laatstgenoemde in 
 qualiteit van Administrateur, aan dezelve daartoe re.. 
 spectivelijk bij dezen gevende alle de vereischte en nodige magt. 
 Voorts verklaar ik geheel en al te herroepen en vernietigen 
 zodanig prælegaat ter summa van tweehonderd Guldens 
 jaarlijks, als ik bij mijn voorzeide testament aan mijn 
 Zoon Jan Fredrik Klein zijn leven lang gedurende heb besprooken. 
 Eindelijk verklare ik, vermits de Heeren Jacobus Reinier Klein.. 
 penning en Arnold Jan Hubert zijn overleden, bij dezen in 
 derzelver plaatsen met en benevens de Heeren Leonard van 
 Hoesen en Mr. Hermanus van Schwarem, die ik bereids bij 
 mijn testament heb gecommitteerd, te stellen en committe.. 
 ren tot mede Executeur van  mijn voormelde testament, mede 
 Redderaar van mijn boedel en sterfhuis, mede Bezorger van 
 mijn begravenis, en mede Voogd over mijne natelatene min.. 
 derjarige Kinderen, en tot mede Administrateur van derzelver 
 goederen, voor zoo verre daaromtrent niet anders is gedispo.. 
 neert, en omme mede in de namen van de minderjarigen de 
 bij mijn voormelde testament gerequireerde acte van renun.. 
 tiatie, keuze en approbatie uittebrengen, de Heer Willem 
 Hendrik Nothenius, woonende hier ter steede, gevende en 
 verleenende aan denzelven daartoe en tot dat alles alle 
 zodanige magt, als bij mijn gedagte testament staat ver.. 
 meld, en dus mede die van assumtie en surrogatie tot 
 den uiteinde toe, met seclusie vann de Weeskamer. 
 T’ voorenstaande begeer ik dat na mijn overlijden  
 als een dispositie uit kragt der clausule reservatoir 
 zal worden agtervolgd en nagekomen.  Actum Amsterdam den 
 28 Maij Anno 1796.  was get.  M.C. Kuijsten van Hoesen, Weduwe Klein. 

 
 Volgt het tweede Codicil  

 Uit kragten als voren verklare ik bij dezen, vermits het overlijden 
 van de Heeren Hermanus van Schwarem en Willem Hendrik Nol.. 
 thenius mijne mede aangestelde Executeuren, Voogden en 
 Administrateuren in derzelver plaatzen bij dezen te 
 verzoeken, committeren en aantestellen tot mede Exe.. 
 cuteuren van mijn voormelde testament, mede Beredde.. 
 raars mijner boedel en sterfhuis, mede Bezorgers van mij.. 
 ne begravenis en mede Voogden over mijne natelatene Kinderen 
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 of Kindskinderen en tot Administrateurs van derzelver goe.. 
 deren, voor zo verre daaromtrent niet anders is gedispo.. 
 neerden omme mede in de namen van de minderjarigen 
 de bij mijn voormelde testament gerequireede acte van 
 renunciatie, keuze en approbatie uittebrengen, de Heeren Jo.. 
 hannes Jacobus Bosé wonende te Amsterdam op de Keizers.. 
 gragt bij de Leidsche gragt, ende Petrus Johannes van En.. 
 schedé in de Bloemstraat te Amsterdam, gevende en verlee.. 
 nende aan dezelve daartoe en tot dat alles zodanige magt 
 als bij mijn gedagt testament staat vermeld, en dus mede 
 die van assumsie en surrogatie tot den uiteinde toe met 
 seclusie van de Weeskamer, al het welke mede als voren 
 zal worden agtervolgd en naagekomen. 
 Actum Harderwijk den 12 Julij 1798 
  was get.   Maria Catharina Kuijsten  van Hoesen, Weduwe Klein 

 Registratuur den 20 Maij 1799    
 

       Gereg. ten prothocolle Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Gemeente Be.. 
van bezwaar der Stad fol. stuur der Stad Harderwijk, Aart Jacobs Nijeboer en Maria Gerrits Ehel. 
312. d. 7 Junij 1799 welke verklaarden wegens opgenomene en ter leen ontfangene 
(was getek.) F.H. Raeber penningen opregt en deugdig schuldig te wezen aan Jacob de Mees.. 
 ter en Geertje Dimmen Ehel. en haare Erven een capitale somma 
 van eenhonderd en vijftig Caroli Guldens ad 20 st. het stuk, 
 belovende daarvoor te betalen eene interesse van vier Guldens 
 van ’t honderd en daarmede te continueren tot de finale af.. 
 losse van het capitaal toe, welke alle jaaren op de verschijns.. 
 dag ( waarvan heden over een jaar de eerste zijn zal ) zal 
 kunnen, mogen en moeten geschieden, mits de opzage van 
 een van beide zijden een vierendeel jaars bevorens moet ge.. 
 daan worden. 
 Tot securiteit van gezegde capitaal en renten verbinden 
 de Comparanten hunne personen en goederen en tot een 
 speciaal onderpand stellende haarlieder huis staande bin.. 
 nen deze Stad in de Nonnenstraat, naast het huis van 
 Lubbert Petersen en dat van R.J. Apeldoorn, om ten allen 
 tijde alle hinder en schade te kunnen verhaalen, onder 
 verband en submissie als na Rechten, met renuntia.. 
 tie van alle tegenstrijdige exceptien, in specie die van 
 ongetelden gelde.   Actum Harderwijk den 21 Maij 1799. 
 vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  A. Huijsman. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, Reijer van 
 Aken en J.H. Verger, welke loofden wierden Burgen 
 als voorvanks regt is, voor het erf en sterfhuis van 
 de Weduwe Willem Brinkink; des beloofden Evert van 
 Velthuizen als hebbende in huwelijk Brigitta Brinkink 
 en Agnieta Brinkink, te zamen Kinderen en Erfgenamen 
 van wijlen de Weduwe Brinkink voornoemd, deze hun.. 
 ne Burgen te vrijen en guaranderen als regt is, onder 
 verband en submissie als na Rechten.  Actum Harderwijk 
 den 28 Maij 1799. 5e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 

 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur van Harderwijk, Peter Geurtsen Luijten en 
 Anna Catharina Bakker, dewelke verklaarden zig ten 
 behoeve van ’t voormalig Quartier van Veluwen als Borgen 
 en principale Debiteuren in solidum te constitueren 
 voor Frans Bakker, aangestelde Collecteur van de impo.. 
 sitie] op de wijn, azijn en zeep over de Stad en Schependom 
 van Harderwijk, met belofte om in cas van wanbetaling 
 van zijne zijde, in die qualiteit dezelve bij hem verschulde 
 penningen als hun eigene en propere schuld kost en schade.. 
 loos opteleggen en te betalen, ten dien einde verbindende 
 hunne personen en goederen, met renuntiatie aan alle excep.. 
 tien, den inhoud dezes eenigzints contrarierende, speciaal mede 
 aan de beneficien van ordre divisie en excussie, van derzel.. 
 ver kragt zig onderrigt houdende, en ten aanzien der tweede 
 Comparante van het senatus cons. vellej, en de auth. cod. 
 si qua mul. van derzelver valeur onderrigt, en met submis 
 sie aan de judicature der tijdelijke Rigters in materie van 
 Financien in derzelver voormaligen Quartier. 
 was get.  Steenwinkel  D. Appeldoorn. 
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Gereg. ten protjocolle Compareerrden voor ons, ondergeschrevene Raaden der Stad Harder.. 
van bezwaar der Stad wijk, Evert Pluim en Johanna Buitenhuis Ehel. (de laatste tutore 
Harderwijk fol. 229 marito) welke bekenden wel en deugdig schuldigte weezen 
en van ’t Schependom aan Willem Eikelboom, wonende te Zwartsluis of deszelfs 
fol.52. 8 Junij Rechtverkrijgenden, eene summa van eenduizend Guldens ad 
1799. twintig stuivers ’t stuk, spruitende uit hoofde van gereede 
(was get) F.H. Raeber en aan haar Comparanten van tijd tot tijd toegetelde 
 penningen, tot haar genoegen ontfangen en genooten, aan.. 
 nemende dezelve te restitueren over een jaar na dato dezes 
 met den interest van dien tegens vier Guldens van ieder hon.. 
 derd in ’t jaar en bij prolongatie gelijke interest, zullende 
 drie maanden voor den vervaltijd de opzage moeten ge.. 
 schieden, of ’t capitaal telkens weder voor een jaar gepro.. 
 longeert gehouden worden, verbindende Comparanten hier.. 
 voor haare persoonen en goederen, niets daarvan uitgezon.. 
 derd en stellen tot een speciaal onderpand 1e  haar huis, schuur 
 alsmede de grutterij, staande en gelegen binnen deze Stad 
F op de hoek van en ter zijde in de Wulleweversstraat ( vulgo Luttekepoortstraat genaamd) F  
uitkomende in de Haverstraat en 2e een hof gelegen buiten de Luttekepoort naast den hof 
 van Schilders ter eenre en een gangetje ter andere zijde, zo als 
 Comparanten ’t een en ander zelfs gebruiken en mede ex su.. 
 per abundanti bij parate executie en aankeering (na volko.. 
 men informatie van verwillekeuringskragt en werking 
 ter voldoening aan de willekeur dezer Stad 2e D.C. 4 art.33 p. 66) 
 verwillkeurende (zulks doende kragt dezes) alle haare gerede 
 gerede goederen alsmede alles wat tot Comparanten haar 
 grutterij behoort om daaraan, zo voor ’t capitaal en interes.. 
 sen als onverhoopte kosten, alle schade te kunnen verhalen, 
 met renuntiatie van alle exceptien, beneficien en privilegien 
 regtens, in specie die van ongetelden gelde, en zo veel mij Vrouwe 
 Comparante aangaat van het senatus cons. vellej. en de 
 auth. cod. si qua mulier, van welker inhoud zij onderrigt is, 
 onder submisie als naar Rechten.  Harderwijk den 1 Junij 1799. 
 was get.  Steenwinkel. D. Appeldoorn. 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur en mede als Overweesmeesteren der Stad Harderwijk, 
 Aleida Kuipers Weduwe van Kers Zegers, welke verklaarde 
 aan haare zes minderjarige Kinderen met namen Zeger, 
 Hendrik, Evert, Mijntje, Evertje en Leentje Kerssen bij wijlen 
 Kers Zegersen ehelijk verwekt, voor haar Vaders versterf 
 te bewijzen en te bemaken voor ieder Kind eene somma van 
 eene Gulden en tien stuivers, te betalen als zij meerderjarig zijn. 
 Hier waren aan, over en mede te vreden Eijbert Schuurman en 
 Rijkert Petersen, door de Leden van ’t Gemeente Bestuur aange.. 
 stelde Voogden, verders neemt de Comparante aan om gemelde 
 haare Kinderen te alimenteren en van het nodige te voozien, 
 en mede om dezelve te laaten leeren leezen en schrijven en het.. 
 geen tot een ordentelijke kostwinning behoort, alles onder ver.. 
 band en submissie als na Rechten.  Actum Harderwijk den 
 1 Junij 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.   Steenwinkel. 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijk Wijnanda Klein, Agatha Sara 
 Klein, Maria Catharina Klein, voorts Leonard van Hoesen en 
 Jan Jacob Bosé voor hun zelven en in qualiteit als Gevol.. 
 magtigden van Petrus Johannes van Enschedé en deze als 
 Voogden over het nagelaten Kind van Willem Klein, over 
 Samuel Martinus Klein, en als Momboiren en Curateuren 
 over de persoon en goederen van Jan Frederik Klein, te za.. 
 men Kinderen, Kindskind en mede Erfgenamen respective 
 van M.C. Klein, en op den 25 April binnen deze Stad over.. 
 leden, in die nalatenschap geinstitueerd onder voorwaarde 
 dat zij Erfgenamen genoegen zouden neemen met zodanige 
 bestelling, als wijlen haare Moeder bij testamente dd. 9 
 October 1790 ten opzigte van haar nalatenschap heeft 
 gemaakt of in contairen val met de legitime zouden 
 moeten bezadigen en waaromtrent zij Comparanten 
 pro se et qp uit kragt van het gemelde testament ver.. 
 pligt zijn binnen zes weken na Testatrices overlijden 
 eene keuze te doen, zo en als zulks bij voorschr. testa.. 
 ment met meerderen is vermeld, en zig wegens bijzon.. 
 dere omstandigheden buiten staat bevindende, om aan 
 de gelibelleerde clausule en aan ’t gestatueerde bij dezer Stads 
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 willekeur met betrekking tot de aanvaarding der erffenis binnen 
 den gestelden termijn te voldoen, te rade zijn geworden zig aan ’t Ver.. 
 tegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks te addresseren 
 en aan hetzelve te verzoeken prolongatie van den termijn van zes 
 weken, zo bij ’t voorschr. testament als bij dezer Stads willekeur bepaald. 
 Dat het Vertegenwoordigend Ligchaam bij decreet van den 28 Maij 
 l.l hun, Comparanten ten dezer opzigte voor diligent hebbende 
 verklaard, zij Comparanten ook daardoor moeten gerekend worden 
 voor alsnog buiten staat en ongehouden te zijn het erf en sterf.. 
 huis der overledene te verburgen. 
 Dat zij, Comparanten egter ten allen overvloede en om van hunne  
 zijde niet in mora te zijn, declareren het in allen gevalle daar.. 
 door gehouden te willen hebben, als of die erfhuisverburging 
 door hun intra terminum was geschied, ten einde alzo te 
 plegen acte van devoir en diligentie, om te strekken ter fine 
 en effecte als naar Rechten, willende de Comparanten  ten reguar.. 
 de van alles gerekend worden in hun geheel te blijven zonder 
 zig in eenigerhande manieren te hebben gepræjudicieert. 
 Actum den 6 Junij 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  Steemwinkel.  J.J. Elsevier. 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur der Stad Harderwijk, Johanna Carolina Klein, tutore marito, 
 Ehevrouw van den Lieut. Coll. de Wolff. en oudste Dogter van Ma.. 
 ria Catharina Van Hoesen, Wed. Nicolaas Martinus Klein, over.. 
 leden binnen deze Stad op den 24 April 1799, en verklaarde hoe 
 zij na dode van haare Vrouwe Moeder met en benevens haare 
 overige Broeders en Zusters bij testamente waren aangesteld als 
 Erfgenamen, dog niet verder als in de legitime portie, met ver.. 
 dere dispositie in gemelde testament, dat zij binnen zes 
 weeken na dode moesten uitbrengen hunne declaratie 
 of zij zig contenteerden met de pure legitime, dan wel of 
 zij zig voor haare volle portie Erfgenaam wilde stellen, 
 onder conditie breder bij het testament vervat. 
 Dat in hetzelve verder waren benoemd tot Executeuren en 
 Voogden over de minderjarigen L. van Hoesen en J.J. Bosé 
 benevens P.J. van Enschedé. 
 Dat de Executeur J.J. Bosé om redenen hem daartoe moverende 
 bevorens zig als dusdanige te declareren of zulks aantenemen 
 ofte niet, aan haar, Comparante had vertoond een papier, 
 waarbij hij declareerde zig niet verder te willen inlaten 
 dan als delibererende Executeur, met reserve van de Executeurs 
 en Voogdijschap te kunnen verlaten na zijn welgevallen. 
 Dat opgemelde Executeuren onder zig te rade zijn geworden, 
 om een Advocaat aan ’t Hof van ’t voormalig Gelderland 
 voor zig te consuleren, met propositie aan de meerderjarige 
 Kinderen om een adres aan ’t Wetg. Ligchaam des Bataaf.. 
 schen Volks te presenteren houdende verzoek van surcheance 
 in de termijnen bij het testament, zo tot het doen van 
 declaratie der keuze of approbatie bepaald, als verder tot 
 verburgen van het erfhuis en uit hoofde de omstandigheden 
 van den oorlog ons beletteden eene tijding van ofte naar onze 
 vrienden en goederen in Surinamen te bekomen, inmiddels 
 te worden verklaard diligent. 
 Dat door de Comparante tot het doen van dit verzoek 
 egter niet zonder huivering is toegestemd geworden, onder 
 speciale mits en conditie, dat noch hierdoor, noch door eeni.. 
 ge andere daad of benaming eenige fletrisure aan den 
 boedel van haar overledene Moeder zoude worden toegebracht. 
 Dat kort daarop Execureuren haar hebben voorgelezen 
 een concept van zodanig adres, dan tegen de fletrissante 
 termen in ’t zelve vervat, zij Comparante nadrukkelijk 
 geprotesteerd hebbende, de Execureur J.J. Bosé haar met meer.. 
 deren op zijn woord verzekerd heeft, dat dezelve zouden 
 geomitteerd en in geenen deele gebezigd worden, waarop 
 zij Comparante zig dan verlatende hierbij en tot het 
 doen van verzoek om surcheance in de termijnen, zoo 
 bij het testament als bij de willekeur dezer Stad, ten op.. 
 zigte van de erfhuisverburging heeft geacquiesceert. 
 Dat zij, Comparante eenige dagen daarna bij het leezen 
 van het  extract uit het register der besluiten van de 
 Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend L. des B. Volks 
 dd. 24 Maij 1799 niet zonder indignatie heeft ontwaard, 
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 dat niettegenstaande haare gemanifesteerde wil en begeer.. 
 te in ’t meergemelde adres aan het Vertegenw. L. was gebezigd 
 de navolgende term: en de tweede prolongatie van den termijn 
 bij de Stad van Harderwijk voorschreven tot het doen der 
 verklaring of men zig al of niet als Erfgemanen onder 
 beneficie van inventaris denkt te gedragen,  zij Comparan.. 
 te bij dezen plegtig declareert hiertoe geene last of magt 
 aan Executeuren te hebben gegeven, die in allen gevallen laa.. 
 tende voor haare rekening en verantwoording, met veragting 
 van alles wat kan strekken tot fletrissure en verminde.. 
 ring van het credit van haaren ouderlijken boedel. 
 Willende en verklarende zij voorts, dat ten opzigte van het 
 geaccordeerde van surcheance in de termijnen zoo bij het 
 testament als bij dezer Stads willekeuren door het Verte.. 
F aan haar, en de mede Erfge.. genwoordigend L. des B. Volks F  zij zig daaraan houdt even 
..naamen als of door haar intra terminum was voldaan en zij 
 daardoor is verklaard diligent. 
 Met verder verzoek dat, daar het adres door het Vert. L. 
 is gesteld in handen van het Hof van ’t voormalig 
 Gelderland en dit Hof præsumtivelijk dit stuk zal 
 zenden aan ’t Gemeente Bestuur dzer Stad om berigt, 
 deze haare verklaring zal worden geannexeerd aan 
 ’t berigt, en verders aan het Wetgevend L. des B. Volks, 
 om te strekken tot haare decharge. 
 Actum  Haderwijk den 6 Junij 1799. 
 was get.  Steemwinkel.  J.J. Elsevier. 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekene Leden van het Ge.. 
 mente Bestuur der Stad Harderwijk, Arent de Wilde en 
 Anna Stulting Ehel., dewelke verklaarden verkogt te 
 hebben en overzulks kragt dezes te cederen en te trans.. 
 porteren aan en ten erffelijken behoeve van Andries 
 Appeldoorn en Maria Olofsine van Scheele Ehel, een 
 hof, leggende buiten deze Stad in de Nijptang tusschen 
 den hof van Jan Koning ter eenre en die van Aris 
 van Leeuwen ter andere zijde, doende in ords. verponde. 
 jarlijks :-4-6, door verkoperen tot over den jare 
 1798 aftedoen, voorts met deszelfs lusten en lasten, reg.. 
 ten en geregtigheden en zulks voor eene summa van 
 vierhonderd Guldens, waarvan de Comparanten be.. 
 kennen voldaan te zijn, met belofte van wagting 
 en whaering als erfkoopsregt is, voords onder ver.. 
 band en submissie als naar Rechten. 
 Actum den 7 Junij 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijk, Peter Renden dewelke ver.. 
 klaarde verkogt te hebben en overzulks kragt dezes te cederen 
 en te transporteren aan en ten erffelijken behoeve van 
  Christina Engelgeer een half huis staande en gelegen in 
 deze Stad in de grote Haverstraat, waarvan de weder.. 
 helft Jan van Essen toebehoort, zijnde bezwaard het gehele 
 huis met ords. verponde. behalven de stadsstuivers 1-5-8 
 en straatgeld 10 st., door verkoper aantezuiveren over den 
 jare 1798, voorts met deszelfs lusten en lasten, regten en 
 geregtigheden en zulks voor eene summa van eenhonderd 
 Guldens, waarvan Comparant bekende voldaan te zijn 
 met belofte van wagting en whaering als erfkoopsregt 
 is, onder verband en submissie als naar Rechten. 
 Actum den 15 Junij 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  J.F. de Rooij.  D. Appeldoorn. 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur van Harderwijk, Evert Duvergé en ca.. 
 verende voor zijn absente Huisvrouw Evertje Romein, 
 benevens Maria Duvergé, Erfgenamen van wijlen Hen.. 
 drikje Bunschoter Weduwe P.B. Duvergé, en ver.. 
 klaarden te zamen in het openbaar op den 13 Maart 
 1799 te hebben verkogt, en kragt dezes te cederen en 
 in vollen eigendom overtedragen aan Elbert Jacobsen 
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 en Barten Willems Ehel. en hunne Erven, een erve en goed 
 gelegen in Hierden in de vrijheid van Harderwijk, ge.. 
 naamd Kortebroek met het onderhorige land en houtge.. 
 wasch benevens de opgaande bomen, doende in verponding 
 zonder de stadssts. 4-5-:, en zulks voor eene somma 
 van eenduizend driehonderd Guldens, waarvan de Compa.. 
 ranten een ieder voor zijn aandeel bekennen voldaan 
 te zijn, en daarom geen regt of eigendom daaraan meer 
 te behouden, maar integendeel het getransporteerde te 
 zullen vrijen van alle voorkommer en voorpligt als me.. 
 de de verponding over 1798, heerdstedegeld Junij 1798, daar.. 
 van aftedoen en te zuiveren als erfkoopsregt is, met 
 renuntiatie van alle exceptien, onder verband en sub.. 
 missie als na Rechten. 
 Actum den 25 Junij 1799. 5e jaar der B.V. 
 was get.  Steenwinkel.  J.F. de Rooij. 
 
  
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijk, Beertje Maallen, Weduwe van wijlen 
 Hendrik Langenhoven, Jacob Willemsen Crajenhof en Janna  
 Vermeij Langenhoven Ehel. en verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop publieq op den 22 Junij 1799 te hebben ver.. 
 kogt en overzulks kragt dezes te cederen en te transpor.. 
 teren aan en ten behoeve van Lucas Jansen een huis 
 en erve met desselfs plaats daar agter, staande en gelegen 
 binnen deze Stad in den kleinen Oosterwijk naast het huis 
 van de Wed. Cnelis Tijmesen ter eenre en de kamer van 
 Arnoldus de Lange ter andere zijde, gevende jaarlijks voor 
 een recognitie aan deze Stad vier stuivers, volgens resolutie 
 d.d. 30 Augustus 1793, bij ons vertoond en gelezen, doende in 
 ords. jaarlijksche verpond. zonder de stadsst. 2-2-8 en 
 aan straatgeld 15 st. en zulks voor een somma van een.. 
 honderd drie en negentig Guldens vrijgeld, daarvan de 
 Comparanten bij dezen bekennen voldaan en betaald 
 te zijn, belovende overzulks voorseide perceel te wagten 
 en wahren kommervrij en alle voorpligt tot de jaar.. 
 lijksche recognitie of uitgang aan de Stad en ordinai.. 
 re verponding 1798, ’t straatgeld tot 1e Maij 1799 en ‘t 
 haardstedegeld tot ultº. Junij 1799 daarvan aftedoen 
 als erfkoopsregt is, alles onder verband en submissie 
 als na Rechten. Actum Harderwijk den 25 Junij 1799. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur van Harderwijk, Elisabeth Bergoin, Ehevrouw 
 van Gerhardus Wessels, binnen deze Stad woonagtig, 
 en verklaarde de Comparanten mits dezen in optima ju.. 
 ris forma te constitueren en magtig te maaken, doende 
 zulks kragt dezes, haar Eheman Gerhardus Wessels 
 teneinde om alle haare ongerede goederen binnen de   
 Stad en jurisdictie van Rotterdam gelegen, te administre.. 
 ren, veralieneren, bezwaren of verkopen, de penningen 
 daarvoor te ontfangen en daarvan te quiteren, voorts 
 om mede zodane erfportie als door dode van Comparantes 
 Broeder Jan Bergoin in Rotterdam overleden, op Compa.. 
 rante is gedevolveerd, dezelve hetzij te verkopen, beleenen, 
 bezwaren of te laten administreren, in cas van beleening 
 of verkoop de penningen daarvoor mede te ontfangen, 
 voorts te transigeren, accorderen, alle uitstaande schulden 
 intevorderen, de onwillige Debiteuren door middelen reg.. 
 tens daartoe te constringeren, het zij door citatie, arrest of pein.. 
 ding en verders in het generaal te doen en laten geschieden 
 het geen Compte. zelve præsent zijnde zouden kunnen, mogen 
 of moeten doen, met magt van substitutie, belofte van goed.. 
 keuring en schadeloosstelling, mits Geconstitueerde van zijn 
 administratie daarvan behoorlijke verantwoording doen.. 
 de, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum Harderwijk 28 Junij 1799. 5e jaar d.B.V. 
 was get.  Steenwinkel  D. Appeldoorn. 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur van Harderwijk Evert Duvergé en 
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Gereg. ten proth. van bezwaar Evertje Romein Ehel. en verklaarden wegens ter leen ge.. 
van ’t Schependom van Harder.. schotene en bij hun Compten. in klinkenden gelde ontfan.. 
wijk fol.327. d. 30 Junij gene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
1799 aan Johannes Timmerman en Grietje Romein Ehel. eene 
(was get. F.H. Raeber capitale summa van eenduizend Guldens ad XX st. het 
 stuk, waarvan zij Comparanten jaarlijks voor inter.. 
 esse beloofden te zullen betalen drie en een half procent 
 en daarin te zullen continueren tot de dadelijke aflos.. 
 sing toe, die ten allen tijde zal kunnen, mogen en moe.. 
 ten geschieden mits daartoe van een van beide zijden een vie.. 
 rendeel jaars voor den verschijnsdag behoorlijke opzage 
 werde gedaan. 
 Tot securiteit voor opgemeld capitaal, interessen en on.. 
 verhoopte kosten verklaarden Comparanten in het ge.. 
 neraal te verbinden hunne en hunner Erven personen 
 en goederen en daarenboven tot een speciaal hypotheecq 
 en onderpand te stellen hunlieder windkorenmolen, 
 huis, hof en annexe landerijen te zamen even buiten 
 dezer Stads Smeepoort gelegen, ten einde daaraan alle 
 hinder en schade in cas van onvermoedelijke wanbe.. 
 taling te verhalen en securiteit te hebben, met renun.. 
 tiatie aan alle exceptien den inhoud dezes eenigszins 
 contrarierende, speciaal die van onaangetelden gelde 
 en submissie als naar Rechten. 
 Actum 29 Junij 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  J.F. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk, Beertjen Maassen 
 Weduwe van wijlen Hendrik Langenhoven, Jacob Willemsen 
 Crajenhof en Janna Langenhoven Ehel., Cornelis Willemsen 
 Crajenhof en Maria Vermeij Langenhoven Ehel., en ver.. 
 klaarden in een vasten en stedigen erfkoop publicq op 
 den 22 Junij 1799 te hebben verkogt en overzulks kragt 
 dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeve 
 van Jan Scavier en Jannetje Simons Ehel. den regten ei.. 
 gendom van een huis en erve met zijn hof staande 
 en gelegen buiten deze Stad aan ’t Juffrouwenpad aan 
 dezer Stads weide, tans het Zwarte Gat, van ouds ’s Lands 
 Welvaren genaamd, gevende jaarlijks voor een recognitie 
 of uitgang aan deze Stad vier Guldens, doende in ordi.. 
 naire jaarlijksche verponding zonder de stadsstuivers 
 eene Gulden en 2 penningen zo als blijkt uit het trans.. 
 port van den 5 Maart 1788 door J.C. Huisman en Al.. 
 barta Apeldoorn Ehelieden gepasseerd, ’t geen bij ons 
 vertoond en gelezen is, dog na alle waarschijnlijkheid 
 is ’t vrij van verponding, omdat ’t land van de weide  
 is afgenomen en op ’t verpondingboek niet te vinden 
 is, en Comparanten ook nooit betaald hebben, en ordi.. 
 naire haerdstedegeld, voorts met zijne lusten en lasten 
 en servituten, regt en geregtigheden en zulks voor eene 
 summa van tweehonderd twee en negentig Guldens 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten bij dezen bekennen 
 voldaan en betaald te zijn, belovende  voorseide per.. 
 ceel te zullen wagten en whaeren kommervrij en allen 
 voorpligt, de recognitie of uitgang aan de Stad over  
 1798 en zo er verponding  van nog mogt moeten be.. 
 taald worden, dan mede over 1798 en het heerdste.. 
 degeld tot ultº. Junij 1799, daarvan aftedoen als 
 erfkoopsregt is, onder verband en submissie 
 als naar Rechten. 
 Actum Harderwijk den 25 Junij 1799. 
 5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was getekend 
          Steenwinkel.  D. Appeldoorn 
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 Compareerde voor ons , ondergeschreven Raaden der Stad Harder.. 
 wijk, Hendrica van Rosendael, ziek zijnde, dog gezond van verstand, 
 dewelke verklaarde uit overdenking van de zekerheid des doods, 
 dog de onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze waereld te 
 willen scheiden, voor en alleer zij deze haare laatste dispositie 
 mogt gemaakt hebben; daartoe dan komende, verklaarde zij 
 te revoceren en te niet te doen alle zodanige dispositien wel.. 
 ke zij te vooren mogt hebben opgerigt en gepasseerd, niet willen.. 
 de dat eenige derzelve de minste kragt grijpe, noch effect 
 zal sorteren, maar dat den inhoud dezes na haar overlijden 
 alleen zal agtervolgd worden. 
 En dus dan nu komende ter nieuwen dispositie, verklaarde 
 zij, zonder inductie en persuatie van iemand, te stellen tot 
 haare universele Erfgenaamen Arnoldus Franciscus van Ro.. 
 sendael voor 1/3 gedeelte, Hermanus Huberts voor 1/3 gedeelte en 
 Maria Elisabeth Brink, Huisvrouw van den zogenoemden 
 Hermanus Huberts voor 1/3, zo van haare gerede als onge.. 
 rede goederen, niets daarvan uitgezonderd, begerende dat 
 deze zal gelden als testament, codicil, gifte ter zake des doods, 
 of zo en als best na Rechten zal kunnen bestaan.  T’ oir.. 
 conde hebben wij Raden deze getekend en gezegeld binnen 
 Harderwijk den 1e Julij 1799. 
 was get. en gez.   L.G.  D. Appeldoorn.   L.G.  A. Huijsman 

             Gereg. ten prothocol Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente 
van bezwaar der Stad Bestuur van Harderwijk, Willem Jan Maters en Aaltje Gerrits Ehel. 
Harderwijk fol. 230 dewelke verklaarden wel en deugdig schuldig te zijn aan des 
d. 26 Julij 1799 eersten Comparants oudste Dogter Gerritje Maters eene summa 
( was getekend) F.H. Raeber  van zesenvijftig Guldens, en aan deszelfs jongste Dogter Catha.. 
 rina Maters eenen summa van eenhonderd vier en dertig Guldens 
 en zeven stuivers, hunlieden wegens derzelver Moeders versterf 
 nog competerende, en welke Comparanten beloofden ten allen 
 tijde, des gerequireerd, te zullen voldoen, verbindende daarvoor 
 hunne personen en goederen en tot een speciaal hypotheecq 
 en onderpand stellende hunlieder huis en erve binnen deze 
 Stad agter de muur, tusschen het huis van de Wed. Claas 
 Schuurman en de plaats van Professor Forsten staande  
 en gelegen, om daaraan alle hinder en schade te verhalen 
 en securiteit te hebben, met renuntiatie aan alle contra.. 
 rierende exceptien en submissie als naar Rechten. 
 Actum den 26 Julij 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.F. de Rooij. 
 
Gereg. ten prothocolle Compareerde voor ons, ondergetekende Leden van het Gemeente 
van bezwaar van het Bestuur der Stad Harderwijk Beertje Brands, Wed. van wijlen 
Schependom van Harderw. Peter Hendriksen, en verklaarde wegens ter leen geschote.. 
fol. 368 vs. d. 20 Julij 1799 ne en bij haar op den 1 Maij 1798 in klinkenden gelde ont.. 
(was getekent) F.H. Raeber fangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 
 aan Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schut Ehel. eene 
 capitale summa van eenhonderd Guldens, van welk capi.. 
 taal zij jaarlijks, te beginnen met 1e Maij 1798 voor inter.. 
 esse beloofde te zullen betalen vier procent en daarin te 
 zullen continueren tot de dadelijke aflossing toe, die ten 
 allen tijde zal kunnen, mogen en moeten geschieden, mits 
 daartoe van een van beide zijden een vierendeel jaars voor 
 den verschijnsdag behoorlijke denuntiatie werde gedaan. 
 Tot securiteit voor opgemeld capiaal, interessen en on.. 
 verhoopte kosten verklaarde de Comparante in het gene.. 
 raal te verbinden haare en haarer Erven personen en 
 goederen en daarenboven tot een speciaal hypotheecq en 
 onderpand te stellen haar huis, hof en ses schepel zaailand 
 vooraan in Hierden gelegen, ten einde daaraan alle hinder 
 en schade in cas van onverhooptelijke wanbetaling te 
 verhalen en securiteit te hebben, met renuntiatie aan alle 
 contrarierende exceptien en submissie als naar Rechten. 
 Actum den 29 Julij 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.   J.F. de Rooij.  A. Huijsman. 
 
Gereg. ten prothocolle Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden van ’t Gemeente 
van bezwaar van ’t Sche.. Bestuur der Stad Harderwijk, Bart Hartgersen en Hendrikjen 
pendom van Harderwijck Aalts Ehelieden, welke bekennen wegens opgenomene en ter 
fol. 375. d. 30 Maij 1799 leen ontfangene penningen wel en wettig schuldig te weezen 
(was get.) F.H. Raeber aan Jacob de Meester en Geertjen Timmer Ehelieden eene capi.. 
 tale somma van vierhonderd Guldens ad. 20 stuivers het 
 stuk, waarvoor de Comparanten beloofden jaarlijks en alle 
 jaren te zullen betalen eene interest van vier Guldens 
 van het honderd, en daarmede te continueren tot de fi.. 
 nale aflosse van het capitaal toe, welke alle jaaren op 
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 den verschijnsdag (waarvan op den 29 Maart 1800 het eerste 
 jaar verschijnen zal) zal kunnen, mogen of moeten ge.. 
 schieden, mits een vierendeel jaars bevorens van een van 
 beide zijden de opzage moet gedaan worden. 
 Tot securiteit van bovengemelde capitaal, renten en kosten 
 verbinden de Comparanten hunne personen, gerede en on.. 
 gerede goederen, geene daarvan uitgezonderd, en wel speciaal 
 de geregte halfscheid van een huis, hof met een akker zaai.. 
 land, daar het huis op staat, staande en gelegen in de 
 buurschap Hierden, zo en als het tans bij de Comparanten 
 zelfs bewoond en gebruikt wordt, als mede nog een akker.. 
 tje zaailand, mede gelegen aldaar, naast het huis van 
 Comparanten ter eenre en het land van Jan Petersen ter 
 andere zijde, om daaraan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, met renuntiatie van alle exceptien dezen ee.. 
 nigzints contrarierende, in specie die van ongetelden gelde. 
 Actum den 30 Julij 1799. 
 was get. J.F. de Rooij.  D. Appeldoorn. 
 
 Compareerden voor ons. ondergeschrevene Leden van ’t Ge.. 
 meente Bestuur van Harderwijk Mr. E.G. Ardesch in qua.. 
 liteit als Executeur Testamentair van den boedel en na.. 
 latenschap van wijlen Jan Hendrik Bakker en Wille.. 
 mina Prijs in leven Ehel. en verklaarde in het open.. 
 baar op den 15e Junij 1799 te hebben verkogt en over.. 
 zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vol.. 
 len eigendom overtegeven aan en ten erffelijken  
 behoeve van de Jonkvrouwen M. en F.H. van Wes.. 
 tervelt ende haare Erven, een camp zaailand, groot 
 ongeveer twee mudde, gelegen onder de vrijheid van 
 Harderwijk, buurschap Hierden op den Duinen, zo als 
 bij Jan Beenen in pagt wordt gebruikt, doende in 
 jaarlijksche verponding zonder de stadsstuivers in  
 twee posten, een ad :-16-14 en een ad :-16-10, zijn.. 
 de dit zaailand tiendvrij, wordende mits dezen hierbij 
 getransporteerd een heg houtgewasch daarbij en aan 
 gelegen aan de veldkant, voorts met zijn regt en ge.. 
 regtigheden en wel voor eene somma ad vierhonderd een 
 en dertig Guldens, waarvan de Comparant in zijne qua.. 
 liteit bekend voldaan te wezen, maar dit land namens 
 de Erfgenamen van wijlen J.H. Bakker en W. Prijs Ehel. 
 van nu af aan aan koperen overtegeven, belovende het.. 
 zelve te zullen wagten en waeren van alle evictie en op.. 
 spraak en de verponding daarvan te zullen zuiveren 
 tot over den jare 1799 ingesloten, als erfkoopsregt is, onder 
 verband en submissie als naar Rechten en met renunti.. 
 atie van alle exceptien.  Actum den 3 Augustus 1799. 
 was get,  Steenwinkel.  A. Huijsman. 
 
Gereg. ten prothocolle van Compareerde voor ons, ondergeschrevene Raaden der Stad 
bezwaar Rub. Klijn Ooster,, Harderwijk Geertje Karssen Weduwe van wijlen Hendrik 
wijk fol. 337verso en 289vso Karssen, welke bekende wel en deugdig schuldig te weezen 
(was get) J. Steenwinkel aan Antonius Barneveld en Sophia Kelner Ehel. of der.. 
                        loco Secr. zelver regtverkrijgenden eene somma van tweehonderd 
 en vijftig Guldena à 20 st. het stuk, spruitende uit 
 hoofde van gerede en aan haar Comparante toegetel.. 
 de penningen, tot haar genoegen ontfangen en genoten, 
 aannemende dezelve te restitueren over een jaar na da.. 
 to dezes met den interest van dien tegens vijf Guldens 
 van ieder honderd in ’t jaar en bij prolongatie gelijke inter.. 
 est, zullende drie maanden voor de vervaltijd de opzage 
 moeten geschieden, of ’t capitaal telkens weder voor een 
 jaar geprolongeerd gehouden worden, verbindende Com.. 
 parante hiervoor haar persoon en goederen en stelt tot 
 een speciaal onderpand 1mo. een huis staande binnen deze 
 Stad op de Vismarkt tusschen ’t huis van Jan Drost ter een.. 
 re en dat van Berend Kok ter andere zijde. 
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 2º. Een huis staande in de Oosterwijk tusschen de huizen van 
 Goossen Foppen en Dirk Janssen, zo als door Comparante zelve 
 bewoond wordt. 3º. een huis staande naast het vorige zo als 
 ’t door Kars Karssen in huur gebruikt wordt, namentlijk 
 voor zoo verre haar Comparante een vierde gedeelte van de zo 
 even gemelde huizen in eigedom toebehoort, en mede ten allen 
 overvloede bij parate executie en aankeering ( na informatie 
 van verwillekeurings regten) verwillekeurende, zulks doende 
 kragt dezes, alle haare gerede goederen, actien en crediten, 
 geene van dien uitgezonderd, om daaraan alle schade, zo van 
 capitaal als interessen en onverhoopte kosten te kunnen 
 verhalen met renuntiatie van alle exceptien, beneficien 
 en privilegien regtens, in specie die van ongetelden gelde 
 en van ’t senatus cons. Vellej. van welker inhoud Compa.. 
 rante bekend onderrigt te zijn, alles onder submissie als 
 na regten.   Actum Harderwijk den zesden Augustus 1799. 
 was get.  D. Appeldoorn.  A. Huijsman. 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschrevene Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur van Harderwijk, Rijkert Jan Apeldoorn, te kennen ge.. 
 vende, hoe dat op den 5e Augustus 1799 bij Scholten Gerigte in 
 zake van Comparant, arrestant en verweerder ter eenre, contra 
 Mr. C.B. de Vries als Volmagtiger van Aart Abramsen, gearres.. 
 teerde en aanlegger ter andere zijde, sententie of decreet ten na.. 
 deele van Comparant is ergaan en vermits de Comparant ge.. 
 sustineerd heeft bij die sententie of decreet zeer bezwaard te zijn, 
 heeft dezelve van die sententie of dat decreet intra terminum 
 geappelleerd aan het Gemeente Bestuur van Harderwijk en verklaar.. 
 de de Comparant tot verburging van dit appel te verbinden 
 zijn persoon en goederen en te stellen ten dien einde mede als 
 Burge den persoon van Andries Apeldoorn, geërfd Burger en 
 inwoner alhier, dewelke præsent zijnde deze borgtogt op zig 
 en aangenomen heeft onder verband van zijn persoon en 
 goederen, met renuntiatie van alle exceptien, beneficien en 
 privilegien regtens ten einde de geappelleerde de kosten des ap.. 
 pels, inval den appellant onvermoedelijk daarin mogt ge.. 
 condemneert worden, daaraan zal kunnen verhalen en 
 zig deswegens schadeloosstellen, des beloofde den eersten Com.. 
 parant dezen zijnen voornoemden Borge allenthalve te in.. 
 demniseren, kost en schadeloos te houden, onder verband 
 en submissie als naar Rechten, waarvan registrature, ex.. 
 tract en insinuatie met overlevering van copie aan 
 den geappelleerde wordt verzogt, zo als behoren zal, voorts 
 heeft de Comparant daarop gestipuleerd ten effecte als 
 naar Rechten.    Actum Harderwijk den 8 Augs. 1799.  5e j.d.B.V. 
 was get.   Steemwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
  
 Compareerde voor ons, ondergeschrevene Raaden der Stad 
 Harderwijk, Mr. Charles Bavius de Vries in qualiteit als 
 Volmagtiger van Aart Abrahamsen, wonende te Garderen, 
 ingevolge procuratie voor ’t Gemeente Bestuur des ampts 
 Putten, op den 20 Julij 1799 gepasseerd, bij ons vertoond en ge.. 
 lezen, en verklaarde in voorzeide qualiteit ter voldoening 
 bij dezen te doen contraverburging van zodanig appel 
 als Rijkert Jan Apeldoorn op heden den 8 Augustus 
 1799 aan dezer Stads Gemeente Bestuur heeft geinterpo.. 
 neerd van zodanige sententie of decreet als op Maandag 
 den 5 Augustus l.l. bij het Scholten Gerigte dezer Stad tus.. 
 schen den Appelant, als arrestant en verweerder en 
 den Comparant geappelleerde als arrestverweerder en 
 aanlegger, ergaan en gepronuncieerd is, stellende ten 
 dien einde tot Burge de persoon van Teunis Kappers, 
 geërfde Burger en inwooner dezer Stad, dewelke præsent 
 zijn de deze borgtogt op zig en aangenomen heeft, onder 
 verband van zijn persoon, gerede en ongerede goederen, 
 ten einde om in cas van onvermoedelijke succumbe de kosten 
 des appels te kunnen verhalen en verder ten zulken effecte 
 als na regten behoort; des beloofde de eerste Comparant in zijn 
 voorschreven qualiteit dezen zijnen voornoemden Borg allent.. 
 halven te indemniseren, kost en schadeloos te houden, onder ge.. 
 lijk verband als na regten.  Actum den 8 Augs. 1799. 5e j.d.B.V. 
 was get.   Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
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Registr. ten prothocolle Compareerden voor ons, ondergetekende Leden uit het Ge.. 
van bezwaar der Stad Har.. meente Bestuur van Harderwijk, Dirk Carssen en Geert.. 
derwijk fol. 159verso je Timmer Ehelieden, dewelke bekennen  wel en deug.. 
d. 21 Aug. 1799 dig schuldig te wezen aan den Burger J.W. van de Graaf 
(was get) Steenwinkel of deszelfs Vrouwe of deszelfs regtverkrijgende, een sum.. 
                    loco Secr. ma van driehonderd Gulden, spruitende uit hoofde 
 van gerede toegetelde penningen tot hun genoegen 
 ontfangen en genooten, aannemende dezelve te resti.. 
 tueren met den interesse van dien tegen vier ten hon.. 
 dert in ’t jaar en bij prolongatie van gelijke interest, 
 zullende zes weken voor den verschijndag de opzage 
 moeten geschieden, of ’t capitaal weder geprolongeert 
 worden gehouden; verbindende de Comparanten hier.. 
 voor hunne personen en goederen en tot een speciaal 
 onderpand een huis en erve staande in de Hondegatstraat 
 naast het huis van Hendrik van Daalen zo als het.. 
 zelve tegenswoordig door Comparanten bewoond en 
 gebruikt wordt en eindelijk bij dezen mede ex supra 
  abundanti, met hunne vrije wille, na volkomen 
 informatie van verwillekeuringskragt en werking, 
 verbindende en bij parate executie en aankering 
 verwillekeurende, als doende zulks kragt dezes, alle 
 haare gerede goederen, geene van dien uitgezonderd, 
 om alle schade daaraan te kunnen verhalen, met  
 renuntiatie van alle exceptien en uitvlugten den 
 inhoud dezes eenigzinds contrarierende, in specie 
 die van ongetelden gelde, onder verband en sub.. 
 missie als na Rechten. ter oirconde hebben wij deze 
 getekend. Actum Harderwijk den 21 Augs. 1799 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van 
 ’t Gemeente Bestuur der Stad Harderwijken in qua.. 
 liteit van Overweesmeesteren, Hermina de Bruin 
 Wed. Roelof Gerritsen, en verklaarde, voornemens 
 zijnde zig te veranderzaten, aan haar onmondig 
 Kind Gervidina Jacomina, bij wijlen haaren voornoem.. 
 den Man ehelijk verwekt, voor Vaders versterf te be.. 
 wijzen een somma van tagtig Guldens, te betalen 
 bij ’s kinds meerderjarigheid, huwelijk of anderzinds 
 geapprobeerde staat, boven en behalven de redelij.. 
 ke opvoeding, kleding en reeding, zullende deze tagtig 
 Gulden onder Comparante blijven berusten en neemt 
 de Comparante tegen deze uitkering op zig alle des 
 boedels schulden en lasten, geene uitgezonderd, voor.. 
 noemde Kind daarvan bij dezen ontlastende. 
 Hier waren aan, over en mede te vreeden Herman.. 
 nus van ’t Land en Hartgen Crajenoort als bij ’t Ge.. 

 meente Bestuur dezer Stad aangestelde Voogden. 
 Aldus is deze door ons ondergeschreven Leden en Over.. 
 weesmeesteren geapprobeerd en getekend binnen 
 Harderwijk den 21 Augs. 1799.  5e jaar der Bat. Vrijh. 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.J. Elsevier. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergetekende Leden van het Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijk, Laurens Bakker 
 en Lubbertus Bakker beide woonagtig alhier, dewelke 
 verklaarden te constitueren en volmagtig te maaken, 
 zulks doende kragt dezes, Gerrit van Dijk, woonag.. 
 tig te Amsterdam, ten einde om namens Comparanten 
 zig te vervoegen ter Weeskamer van gemelde Stad 
 Amsterdam en aldaar te ligten zodanige somme 
 gelds, effecten of anderzints, welke aldaar zijn 
 gedeponeerd, toebehoord hebbende aan Jan Bakker 
 tans op Colombo in Oostindien overleden, en tot 
 welke gelden de Comparanten jure successionis ab 
 intestato geregtigd zijn, voorgemelde ontfang te qui.. 
 teren en gemelde Weeskamer te dechargeren, 
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 domicilium te kiezen en in dezen alles te verrigten wat naar 
 stijle locaal behoort of eenigzints mogt gevorderd worden, 
 alles onder belofte van ratihabitie en indemniteit en met 
 vrijlating van surrogatie, caeterisque clausulis de jure solitis ac 
 necessariis, des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het 
 doen van behoorlijke verantwoording.   Actum Harderwijk 
 den 24 Augs. 1799.  5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 was get.  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Raaden der Stad 
 Harderwijk, Jan Proost en Riekje Elbers Ehelieden, en ver.. 
 klaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cederen en transporteren aan 
 en ten behoeve van Hannes Verger en Helena de Groot Ehe.. 
 lieden, vier huizen en ’t halve huisje staande en gelegen 
 buiten deze Stad tusschen de Grote en Luttekepoorten, alles 
 voor een somma van eenhonderd en vijftig Guldens, 
 daarvan de Comparanten bekennen voldaan te zijn,  
 belovende dit een en ander te zullen wagten en waeren 
 kommervrij zo als erfkoopsregt is, onder verband en sub.. 
 missie als na Regten.   Actum den 28 Augustus 1799. 
 was get.   Steenwinkel.   J.F. de Rooij. 
 
 
 Compareerden voor ons, Leden van ’t Gemeente Bestuur der 
 Stad Harderwijk, Hendrik Petersen Roest en Elisabeth Hen.. 
 driks Ehel., Willemina Roest en Roelof Koning en Mattheus 
 Huigen, Voogden over Dennis Docter, minderjarige Zoon 
 van Gerrit Docter, als hiertoe volgens appointement d.d. 20 
 Maij 1799 door ’t Gemeente Bestuur dezer Stad geau.. 
 thoriseerd, welke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en overzulks te cederen, trans.. 
 porteren en in vollen eigendom overtegenen aan 
 Jacob van Nijendal een huis en erve met de schuur 
 daaragter, staande en gelegen in de Donkerstraat 
 naast het huis van Toers Diesbergen ter eenre en de 
 straat welke met een poort is afgesloten ter andere 
 zijde, doende in ords. verpond. zonder de stadsstuivers 
 3-4-10, straatgeld 1-15-: en verder met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor een summa van dertien 
 honderd tagtig Gulden. 
 Aan Mattheus Huigen en Gijsberta Geertrui Brouwer Ehel. 
 een huis en erve, staande en gelegen in de Wollewever.. 
 straat tusschen het huis van Willem van Laar ter 
 eenre en dat van Hendrik van Raalte ter andere zijde, 
 doende in ords. verponding zonder stadsstuivers 2-6-12 
 straatgeld 1-10-: en verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een somma van zeshonderd en vijf.. 
 tig Gulden, zijnde hetzelve verhuurt tot den 1e Maij 
 1801, dog de huur welke Maij 1799 is beginnen te lopen 
 is reeds ten voordeele van koperen. 
 Van welke kooppenningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende voorschreven percelen te 
 zullen wagten en whaeren kommervrij en alle voor.. 
 pligt, de verponding tot over het jaar 1798, het haard.. 
 stedegeld tot den 1e Juij 1798 en het straatgeld tot 
 den 1e Maij 1799 daarvan aftedoen als erfkoopsregt 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum den 28 Augustus 1799. 
 was get.   Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschrevene Leden 
 van het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijk, 
 Mr. Hendrik van Hoeclum in qualiteit als Vol.. 
 magtiger van Jonas Sonnevelt en Elisabeth Son.. 
 nevelt, ingevolge acte van volmagt voor Schout en 
 Gerechten van Veen gepasseerd d.d. 23 Augustus 1799 
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 bij ons gezien en gelezen, en heeft zig in voorschreven qua.. 
 liteit, omni meliori modo doen inleiden in de half.. 
 scheid van een huis en erve met een hang daaragter, 
 tans in een woonhuisje veranders zijnde, staande en 
 gelegen binnen deze Stad op den hoek van de Smee.. 
 poortstraat naast het huis van Arent Kreenen 
 en bij Willem Sonnevelt en Claasje de Groot Eheluiden 
 in qualificate gedetineerd wordende, ten einde om 
 uit kragt van versterfregt als naaste Erfgena.. 
 men ab intestato van wijlen Johanna de Vries in  
 leven Ehevrouw van Loge Reijers Paars, te vindi.. 
 ceren den eigendom en bij ordre de plenaire pos.. 
 sessie, de gelibelleerde halfscheid van voornoemde 
 huis en erve met een hang daaragter, en vervol.. 
 gens te hooren verklaaren dat voornoemde Wil.. 
 ..lem Sonnevelt en Claasje de Groot Ehel. gehouden 
 zullen zijn dezelve halfscheid van voornoemde huis 
 en erve met de hang daaragter te verlaten en te 
 ruimen ten behoeve van den Comparant qp met 
 erstading der vrugten daarvan ten onregte genoten. 
 Alles in cas van  onvermoedelijke oppositie ten dage 
 dienende met brederen en meerderen te justificeren 
 en te verifieren cum expensis. 
 En heeft den Comparant qp in conformite  van dezer 
 Stads willekeur 2e deel, cap.5, art. 4 voor de kosten 
 dezer procedure tot Burge gesteld den persoon van 
 Hendrik van Daalen, geërfde Burger en inwoner 
 dezer Stad, welke præsent zijnde deze borgtogt op 
 zig en aangenomen heeft, onder verband van zijn 
 persoon en goederen, met renuntiatie van alle 
 exceptien, beneficien en privilegien regtens, des beloof.. 
 de de eerste Comparant in voorschr. qualiteit 
 dezen zijnen Borge allenthalven te indemiseren, 
 kost en schadeloos houden onder gelijk verband 
 en submissie als naar Rechten. Met verzoek van 
 registrature dezes ten prothocolle van bezwaar 
 volgens willekeur.   Harderwijk den 29 Augs. 1799. 5e j.d.B.V. 
 was get.   Steenwinkel.  J.F. de Rooij.  
 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Raaden 
 der Stad Harderwijk, Reijer Janssen, ziek van ligchaam 
 dog zijn verstand ten volen magtig, dewelke verklaar.. 
 de uit overdenking van de zekerheid des doods, dog de 
 onzekere uure van die, niet gaarne uit deze wae.. 
 reld te willen scheiden voor en aleer hij deze zijne 
 laatste dispositie mogt gemaakt hebben; daatoe  
 dan komende verklaarde de Comparant te revo.. 
 ceren, casseren en te niet te doen alle zodanige 
 dispositien als hij, Comparant te voren mogt heb.. 
 ben opgerigt en gepaseerd, niet willende dat ee.. 
 nige derzelve de minste kragt grijpe, maar dat den 
 inhoud dezes na zijn overlijden alleen zal agter.. 
 volgd worden, en dus dan nu komende ter nieuwen 
 dispositie, verklaarde hij Comparant te stellen 
 tot zijn universele Ergfgenamen zijn Neef Steven  
 Janssen Mulder en deszelfs Ehevrouw Dina Bleuming, 
 met uitsluiting van alle anderen, begerende dat 
 deze zal gelden als testament, codicil, gifte ter zake 
 des doods of zo en als best na Rechten zal kun.. 
 nen bestaan. 
 T’ oirconde hebben wij Raaden deze getekend en 
 gezegeld binnen Harderwijk den 29 Augs. 1799. 
 was get. en gez.  L.G.   Steenwinkel.  L.G.  D. Appeldoorn. 
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 Voor ons, ondergeschrevene Raaden der Stad Harderwijk, compa.. 
 reerde Aleida Margaretha Breukers, Ehevrouw van Roelof 
 Segers Jagers, gezond van ligchaam en verstand, met ons gaan.. 
 de en staande en verklaarde zonder inductie en persuatie 
 van iemand, uit overdenking van de zekerheid des doods 
 dog de onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze wae.. 
 reld te willen scheiden voor en aleer zij deze haare laatste 
 dispositie mogte gemaakt hebben; daartoe dan komende 
 verklaarde de Comparante te revoceren, casseren en te 
 niet te doen alle zodanige dispositien als zij te voren 
 mogt hebben opgerigt en gepasseerd, behalven de acte 
 van tugt welke zij Comparante met haaren Eheman 
 Roelof Segers Jagers alhier binnen Harderwijk in dato 
 den ------------- des jaars ---- voor Schepenen dezer Stad 
 gepasseerd heeft, willende dat dezelve zijn volle kragt 
 zal behouden; en dus dan nu komende ter nieuwen dispo.. 
 sitie verklaarde de Comparante na dode van haar en  
 haaren Eheman boven vermeld, dat hare geheele na.. 
 latenschap in twee egale portien zal verdeeld worden, 
 waarvan de eene helft zal versterven op de gezamentlij.. 
 ke Kinderen van Comparantes overleden Broeder Ger.. 
 rit Wessel Breukers, in echt verwekt bij Johanna Bievink 
 en de andere helft op de gezamentlijke Kinderen van 
 Comparantes overledene Zuster Hillegonda Geertrui 
 Breukers, in echt verwekt bij Pieter Stien, verklarende 
 de Vrouwe Comparante bij dezen te verzoeken en aan.. 
 testellen tot Executeur over deze haar testament, ge.. 
 lijk geschied kragt dezes, den persoon van Dirk Knaap, 
 met alle zodanige ampele magt en gezag als aan een 
 Executeur kan en vermag te worden gegeven en is 
 competerende. 
 Begerende dat hetzelve zal gelden als testament, 
 codicil, gifte ter zake des doods of zo en als best na 
 Rechten zal kunnen bestaan, niettegenstaande 
 eenige solemniteiten na regten gerequireerd in 
 dezen waren gecomitteerd, verzoekende egter het 
 uiterste beneficie te mogen genieten. 
 T’ oirconde hebben wij Raaden deze getekend en 
 gezegeld binnen Harderwijk den 31 Augustus 1799. 
 was get. en gez.  L.G.  Steenwinkel.  L.G.  D. Appeldoorn. 
 
 
 Voor ons, ondergetekende Leeden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur van Harderwijk, compareerde Johannes Ber.. 
 gen en Helena Groot Ehel. en verklaarden wegens ter  
 leen geschotene en bij hun in klinkenden gelde ont.. 
 fangene penningen opregt en deugdelijk schuldig 
 te zijn aan A.R. Rosendael eene capitale summa 
 van tweehonderd Guldens, welke zij jaarlijks beloofden 
 te zullen verrenten met vier procent en zulks tot de 
 aflosse toe, die ten allen tijde, voorbehoudens eene voor.. 
 gaande denuntiatie, van 4 jaar voor den verschijndag 
 ten allen tijde zal kunnen, mogen en moeten geschieden. 
 Tot securiteit voor capitaal interessen en kosten ver.. 
 klaarden de Compten. in ’t generaal te verbinden 
 hunne en hunner Erven personen en goederen en 
 daarenboven tot een speciaal hypotheecq en onder.. 
 pand te stellen vier looijers kuipen met alle der.. 
 zelver toebehoren en een half hofhuisje tusschen 
 dezer Stads Grote en Luttekepoorten gelegen, ten 
 einde daaraan alle hinder en schade te verhalen 
 en securiteit te hebben, mer renunciatie aan 
 alle contrarierende exceptien en submissie als 
 naar Rechten. 
 Actum den 5 September 1799 
    5e jaar der Bat. Vrijheid 
 was get.   Steenwinkel.  J.F. de Rooij. 
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 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van t Ge.. 
 meente Bestuur van Harderwijk, Mr. E.G. Ardesch in 
 qualiteit als Executeur Testamentair in den boedel 
 en nalatenschap van wijlen Jan Hendrik Bakker 
 en Willemina Prijs Ehel. en verklaarde in het open.. 
 baar op den 15 Junij 1799 te hebben verkogt en 
 kragt dezes te cederen en overtedragen aan en ten 
 erffelijken behoeve van Loge Gelderman en Johanna 
 Henzen Ehelieden een camp zaailand, gelegen aan 
 de Hoge Zijpelt met eenig houtgewasch, schietende 
 aan het Weezenbosje voor deze Stad kennelijk gele.. 
 gen, doende dit perceel in verponding zonder de 
 stadsstuivers 4-5-: , kunnende met Petri 1800 
 aanvaard worden en zulks voor eene summa 
 van vijfhonderd twee Guldens vrijgeld, waarvan 
 de Comp. qp bekende voldaan te zijn en daarom 
 geen eigendom daaraan meer te behouden, maar 
 hetzelve aan kooperen met alle lusten, lasten, 
 servituten, regt en geregtigheden overtegeven, 
 belovende dit perceel te zullen wagten en waeren 
 als erfkoopsregt is, inzonderheid de verponding 
 te zuiveren tot over 1799 incluis, onder verband 
 als na regten en met renuntiatie van alle exceptien. 
 Actum den 20 September 1799.  A.5 L.B. 
 was get.   Steenwinkel.  A. Huijsman. 
 
 Compareerde voor ons, onderges. Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur van Harderwijk, Mr. E.G. Ardesch in qua.. 
 liteit als Executeur Testamentair in den boedel 
 en nalatenschap van wijlen Jan Hendrik Bakker 
 en Willemina Prijs Ehel. en verklaarde in het o.. 
 penbaar op den 5e Junij 1799 te hebben verkogt en 
 kragt dezes te cederen en overtedragen aan en ten 
 erffelijken behoeve van Eibertjen en Aartjen Peters 
 te zamen en haaren Erven een erve en goed met 
 zijn getimmer en opgaande bomen en hofland, 
 gelegen in Hierden tusschen de erven van R.J. A.. 
 peldoorn en Lubbert Beertsen, zo als bij Jacob Teunis.. 
 sen Hop in pagt gebruikt wordt tot Petri 1800, doen.. 
 de dit perceel in verponding zonder stads stuivers 
 :18-4, ende zulks voor eene summa van negen.. 
 honderd en tien Guldens vrijgeld, waarvan de Compt. 
 qp  bekende voldaan te wezen en daarom dit erve 
 met al zijn lusten, lasten, servituten, regt en gereg.. 
 tigheden aan koperen overtedragen en de verpon.. 
 ding te zullen zuiveren, tot over 1799 ingesloten, 
 alles zo als erfkoopsregt is, onder verband en sub.. 
 missie als naar Rechten, met renuntiatie van 
 alle exceptien.   Actum 20 September 1799. A.5 L.B. 
 was get.   Steenwinkel.  A. Huijsman. 
 
Gereg. ten prothocolle Compareerde voor ons, ondergeschrevene Leden van ’t Gemeente Be.. 
van bezwaar van ’t Schepen.. stuur der Stad Harderwijk, Stijntje Drost meerderjarige Dog.. 
dom van Harderwijck fol. ter en ongehuwd, welke bekende wel en deugdig schuldig te 
80. d. 28 Sept. 1799 weezen aan en ten behoeve van Teunis Docter een som 
(was get.) F.H. Raeber. van tweehonderd Guldens, spruitende uit ter leen ontfange.. 
 ne en door de Voogden van gezeiden Teunis Docter wel 
 toegetelde penningen, belovende dezelve te verrenten met 
 4 ten honderd in ’t jaar ingaande met dato dezes, zullende 
 de aflossing van gez. capitaal kunnen, mogen en moeten 
 geschieden, mits drie maanden voor den verschijnsdag aan 
 een van beide zijden worde opgezegd; voor welk capitaal, 
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 renthe en onverhooptelijk aantewendene kosten de Comparante 
 verklaarde te verbinden haare persoon en goederen en tot 
 een speciaal onderpand daarvoor stellende haar hof, gelegen 
 buiten de Stad in de Smeepoorter touwbaan naast den hof 
 van Jan Gelderman ten einde daaraan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle exceptien, in 
 specie die van onaangetelden gelde. 
 Actum Harderwijk den 28 Septbr. 1799. 5e jaar der Bat. Vrijheid 
 was get.  D. Appeldoorn.  J.J. Elsevier. 
 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur van Harderwijk A.M. van Beest Wed. R. van Voorst al.. 
 hier woonagtig, en verklaarde in de beste en bestendigste for.. 
 me regtens te constitueren en volmagtig te maken, doende zulks 
 kragt dezes, Mr. H.W. van Meurs, Advocaat binnen Arnhem, ten einde 
 om namens Comparante intevorderen zodane somma van een.. 
 honderd negentig Guldens als dezelve is competerende van J.J. Zake.. 
 laar Wed. wijlen Dhr. N. van Nes, wegens geleverde wijnen, daar.. 
 toe alle ingangen regtens waartenemen, speciaal te arresteren 
 zodane penningen als dezelve als Weduwe van wijlen N. van 
 Nes, in leven Predikant der Gereformeerde Gemeente in Velu.. 
 wen, is competerende, en wel zodane penningen die reeds 
 mogten verschenen zijn en die nog lopende zijn, voor zoda.. 
 ne Regtbanken waar Geconstitueerde het nodig mogt oordee.. 
 len te compareren, termijnen te respicieren cautien te præs.. 
 teren, contante penningen te ontfangen, daarvoor te qui.. 
 teren en wijders alles te doen ’t geen nodig of dienstig zal we.. 
 zen en de Comparante zelve præsent zijnde zoude kunnen 
 of moeten doen, met magt van substitutie en assumtie, 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit, cæterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis de super stipulando. 
 Actum den 4 October 1799.  5e j.d.B.V. 
  was get.  J.F. de Rooij.  D. Appeldoorn. 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons, ondergetekende Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck, Geertruid Sandbergen, Wed. van 
 Hendrik Foornam, volgens Acte van den 9 Augustus 1791 
 van haar overledens Ehemans naast bestaande vrienden 
 en Erfgenaamen behoorlijk gescheiden, met ons gaande en 
 staande en haar verstand, memorie en deugdelijke uitspraak 
 volkomen magtig, en verklaarde uit overdenking van de zeker.. 
 heid des doods en onzekerheid van de tijd en uure van dien, 
 niet gaarne uit deze waereld willende scheiden, bevorens 
 over haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd, vooraf te 
 casseeren en te revoceeren alle zodaane testamentaire 
 dispositien, als zij Comparante te vooren mogt hebben ge.. 
 maakt, en hier mede overgaande ter nieuwer dispositie, ver.. 
 klaarde zij tot haare eenige en universele Eerfgenaamen, 
 met seclusie en uitsluiting van alle anderen, wie het ook 
 zoude mogen zijn, te institueeren Jan Bloumenberg en Geertje 
 Janssen en bij vooroverlijden van een derzelver voor haar Testa.. 
 trice de langstlevende van hun beide, ten einde Comparantes 
 geheele nalatenschap, waar in dezelve ook moge bestaan, 
 dadelijk na Comparantes overlijden erfelijk en eigendommelijk 
 te hebben, bezitten en behouden zonder bespieringe van ie.. 
 mand.  Edoch zullen gemelde haare Erfgenaamen gehou.. 
 den zijn alle haare Comparantes kleederen, kleinodiën, 
 zilver & goud, met het geen verder tot haar lijf is gehoren.. 
 de, aan des eerst Geinstitueerdens Zusters Annetje Willems, 
 Wiltje Willems en Klaasje Bloumenberg uit te keeren om 
 onder dezelve egalijk verdeeld te worden. Daarenboven 
 verklaarde de Comparante te legateeren aan gezegde 
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 Annetje Willems, Wiltje Willems en Claasje Bloumen.. 
 berg, elk een honderd Guldens en aan haar Dienst.. 
 maagd Trijntje Huiskamp vijfentwintig Guldens; 
 al het gunt voorschreven verklaarde de Comparante 
 te zijn haare serieuse uiterste wil en intentie die zij 
 begeerde dat na haar dood agtervolgd zal worden en effect 
 sorteere als Testament, Codicil, Legaat, gifte onder de 
 levende of ter zaake des doods, of zo en als hetzelve 
 het best in rechten zal kunnen en mogen bestaan, of.. 
 schoon alle solemniteiten naar scherpheid van 
 Rechten gerequireerd wordende in deze niet mogten 
 zijn geadhibeerd, welke de Comparante voor ge.. 
 adhibeerd wilde gehouden hebben. 
 T’ oirkonde is deze bij ons, Leden van ’t  Gemeente Be.. 
 stuur, geteekend en gezegeld te Harderwijck den 
 12 October 1799.  5e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 ( was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 geteekend )  D. Apeldoorn.  Steenwinkel.  ( onder stond) 
 geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harder.. 
 wijck den 24 Oct. 1799. 5e jaar der Bat. Vrijh. ( was ge.. 
 tekend )  Steenwinkel  provis. fung. Secret. 
 
 Par devant nous, Officiers Municipaix de la Commune de Har.. 
 derwijck Departement de Ouden IJssel,  Republique Batave, 
 fut present Samuel Heshusius, lequel en revoquant tou.. 
 tes les procurations qu’il a donné cidevant, par ces presen.. 
 tes fait et constitue pour son Procureurs Generaux et Speciaux 
 les citoyens Abel Caesar Moliere fils, Antoine Chrisosto.. 
 me Contremoulin et Abraham Texier au quel, ou a l’un 
 d’eux indistinctement il donne pouvoir de pour lui et 
 en son nom de retirer des mains de qui il appartien.. 
 dra tous titres des rentes a lui appartenants, toucher 
 et recevoir les arrerages echus et a echoir des dites 
 rentes tant perpetuelles que viageres inserit sur le 
 grand Livre de la Dette Nationale de la Republique 
 Française, toucher egalement tous remboursement nota.. 
 mant ceristituant et de soigner la liquidation du tiers 
 qui sera consolidé, du tout donner quitance, signer de 
 charge valable et emarger toutes feuilles de paye.. 
 ments, substitue procureur ou procureurs et generale.. 
 ment faire pour le bien des interets du dit Constituant 
 tous ce qui’ il jugeront convenable, promettant comme 
 des droits tous ce que dessus pour agreable. 
 Fait et passé a Harderwijck ce 26 Octobre 1799. 
 L’ an 5e de la Liberté Batave. 
 ( was geteek. )  Steenwinkel.   J.J. Elsevier.  
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 Voor Huisman en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 der Stad Harderwijck, compareerde Aart van Veluwen geërft 
 in deze Stad, en verklaarde zich te stellen tot Borge voor 
 alle zodanige boeten, onkosten, procedures als an.. 
 dersints, waar in zijn Broeder Pieter van Veluwen thands 
 civiliter gearresteerden, namens ’t Gemeente Bestuur 
 dier Stad over en ter zake van ’t bergen en verber.. 
 gen van drie zakken, meer of min met geld, hem ge.. 
 arresteerden op den 22 August. 1799 door den gearresteer.. 
 den Barend van Sichem ter berging en verberging over.. 
 handigd, en door hem gearresteerden ook in zijn huis verbor.. 
 gen, mogt gecondemneerd worden. Stellende hij 
 Comparant zich voords ook nog tot Borge en beloven 

 de te alle tijde, om wanneer zijn Comparants Broeder 
 voor ’t Gemeente Bestuur wordt gerequireerd en niet 
 compareerde, zich in deszelfs plaatse te zullen sis.. 
 teeren, renuntieerende bij deze van alle exceptien 
 van incompetentie of andere, hoe ook genaamd. 
 Actum  Harderwijck den 26 Octob. 1799.  5e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Pieter Raaijen alhier woonachtig en verklaar.. 
 de in de beste en bestendigste forma Rechtens te constitueeren 
 en volmagtig te maaken, doende zulks kragt dezes, den 
 Burger ….Leijdekker, deurwaarder van den Hove van Justi.. 
 tie in ’t voormalig Gelderland binnen Arnhem, ten einde 
 om namens Compart. intevorderen zodaane somme van 
 vier en veertig Guldens, als hem Compart. is competee.. 
 rende van den Burger … Wanraaijen woonende in  
 Arnhem, wegens in den jaare 1798 geleverde bokkem, 
 daartoe alle ingangen Rechtens waar te nemen, termij.. 
 nen te respicieeren, cautien te praesteren, comptante 
 penningen te ontvangen, daarvoor te quiteeren en wij.. 
 ders alles te doen ’t geen nodig of dienstig zal wezen 
 ende Comparant zelf praesent zijnde zoude kunnen, mo.. 
 gen of moeten doen; met magt van substitutie en 
 assumtie, onder belofte van ratihabitie en indem.. 
 niteit, ceteresque sub clausulis de jure solit. 
 ac necessar. de super stipulando. 
 Actum Harderwijck den 28 Octob. 1799.  5e jaar d. Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Wijnand van Munster, dewelke verklaarde 
 in de bestendigste forma Rechtens te constitueeren en 
 magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, Atho.. 
 nie Barneveld, om gedurende Comparts. absentie alle des.. 
 zelfs zaaken waartenemen, daar ’t vereischt wordt des 
 Comparts. persoon te repraesenteeren en op en jegens een 
 iegelijk met een ieder te reekenen en te liquideeren 
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 en speciaal om des Compartn. Recht en interest waar 
 te nemen in de negotie van ansjovis, welke Com.. 
 part. te saamen doet met Engelen Fijnvandraat, en  
 voords alles te verrichten, wat de natuur der zaaken 
 vereisschen zal en de Comparant ,zelf praesent zijnde, 
 zoude kunnen, mogen of moeten doen en indien een 
 ampeler volmagt mogt gerequireerd worden, 
 zo wilde de Compart. dezelve mids deze voor gein.. 
 sereerd gehouden hebben, met magt van substititie, 
 adsumtie en surrogatie, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, ceterique clausulis de jure solitis ac 
 necessar., onder verband en submissie als na Rechten, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoor.. 
 lijke rekening en reliqua. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huisman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel en verklaar.. 
 den in eenen vaste en stedigen erfkoop uit de hand te hebben ver.. 
 kogt en overzulks kragt dezes de cedeeren, transporteeren en ten erf.. 
 lijken behoeve overtegeven aan J.W. van Overmeer Fisscher en 
 M. Everts Ehel. een windolijmolen met deszelfs onderhoorige 
 wooningen, schuuren en ’t daarbij gehoorige land en verdere 
 ab en dependentien, geene uitgezonderd, staande en gelegen 
 even buiten deze Stad op de tweede Stadsweide, schie.. 
 tende tegen de Middelwal, en dat wel voor eene somme 
 van negenduizend Guldens vrijgeld, waarvan de Comparan.. 
 ten bekenden voldaan en betaald te zijn, zijnde ’t vooren.. 
 staande parceel in specie belast met eene jaarlijksche 
 recognitie aan de Stad Harderwijk van eenhonderd 
 en vijftig Guldens, verschijnende den 25 Julij, beloven.. 
 de voords dit parceel te zullen wagten en waaren kommer.. 
 vrij en alle voorpligt daarvan aftedoen, als erfkoops Recht 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 29 Octob. 1799. 5e jaar der Bat. 
                            Vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerde Mr. E.G. Ardesch in qualiteit als Executeur Testamen.. 
 tair van de boedel en nalatenschap van wijlen Jan Hen.. 
 drik Bakker en Willemina Prijs Ehel., dewelke verklaarde  
 in ’t openbaar op den 15 Junij 1799 te hebben verkogt en kragt 
 dezes te cedeeren en transporteeren aan en ten erflijken behoeve 
 van R.J. Apeldoorn en S.A. Boudijnx Ehel. en haare Erven, 
 een kamp saailand met zijn houtgewas, gelegen in Hierden 
 voor deze Stad gent. de Teerpotsakker naast het land 
 van de Zeeboers Erfgenaamen, doende in verponding zonder 
 stads stuivers f. :-9-8, en zulks voor eene summa van 
 een honderd vijf en veertig Guldens vrijgeld, waarvan de 
 Comparant in zijne bovengeñ. qualiteit bekend voldaan 
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 te wezen en daarom geen recht of eigendom aan dit land 
 meer te behouden, belovende hetzelve te wachten en 
 waaren van alle voorkommer en ’t zelve te zuiveren  van 
 de verponding over 1799 incluis, als erfkoops recht is 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
            Actum den 29 Octob. 1799. 5e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 en in qualiteit als Overweesmeesteren, compareerde Jaco.. 
 ba Abrams Weduwe wijlen Bart Snel, en verklaarde voor.. 
 nemens zijnde zich te veranderzaaten, aan haare onmon.. 
 dige Kinderen bij wijlen haaren Eheman verwekt, met naame 
 Ariaantje, Dirk en Abram, voor hun vaderlijk versterf te 
 bewijzen voor ieder Kind twee Guldens, te betaalen aan 
 dezelve bij hunne meerderjarigheid of overlijden van 
 haar, stellende ten dien einde tot securiteit en zekere  
 waarborg haar persoon en goederen, dezelve verbinden.. 
 de kragt dezes. 
 Belovende de Comparante gemelde Kinderen te zullen klee.. 
 den, reeden en eene behoorlijke opvoeding te geven 
 tot hunne mondige jaaren, huwelijk of andere geap.. 
 probeerde staat, waartegen zij Comparante den overigen boe.. 
 del voor zich zal behouden met alle deszelfs lusten & 
 lasten. 
 Hiermede waren aan, over en mede te vreden Jan Snel 
 en Jacob Wesenhagen, in qualiteit als bij ’t Gemeente 
 Bestuur dezer Stad aangestelde Voogden. 
             Aldus geapprobeerd en getek. binnen Harder.. 
             wijck 2 Novemb. 1799.  5e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur en in 
 qualiteit als Overweesmeesteren, compareerden Aart van Beek 
 Weduwenaar wijlen Gerritjen Schaffenaar, en verklaarde voor.. 
 nemens zijnde zich te veranderzaten, aan zijne onmondige 
 Kinderen bij wijlen zijne Ehevrouwe verwekt, met naame Aartje & 
 Jacoba, als mede aan Gerritje Knuiters, zijnde een voorkind van zij.. 
 ne overledene Ehevrouwe, voor hun moederlijk versterf te bewij.. 
 zen voor ieder Kind twee Guldens, te betalen aan dezelve bij 
 hunne meerderjarigheid of overlijden van hem, stellende ten dien 
 einde tot securiteit en zekere waarborge zijn persoon en goe.. 
 deren, dezelve verbindende kragt dezes. 
 Belovende de Comparant gemelde Kinderen te zullen klee.. 
 den, reeden en een behoorlijke opvoeding te geven tot hunne 
 mondige jaaren, huwelijk of andere geapprobeerde staat, 
 waartegen hij Comparant den overigen boedel voor zich 
 zal behouden met alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hiermede waren aan, over en mede te vreden Jacob Evertsen 
 en Eijbert Schuurman, in qualiteit als bij ’t Gemeente Be.. 
 stuur dezer Stad aangestelde Voogden. 
            Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Har.. 
            der wijck den 2 Novemb. 1799.  5e jaar d. Bat. Vrijheid. 
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 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Sara Louisa Charlotta van Overmeer, Wed. 
 en Boedelhoudersche van wijlen Jan Fredrik Fisscher en 
 Hester Maria Everts, Ehevrouw van J.W. van Overmeer Fisscher, 
 zijnde beide Comparanten geadsisteert met Mr.E.G. Ardesch 
 als in dezen haaren gekoren Momber, en verklaarden in  
 qualiteit als mede Eigenaaren van de landgoederen 
 genaamd Hundeneij] en Schuilenburg gelegen op Veluwe,  
 Ambte van Voorst in Twello, voor zoverre een ieders aan.. 
 deel betreft kragt dezes te qualificeren en volmag.. 
 tig te maaken den mede Eigenaar van voorñ. landgoe.. 
 deren J.W. van Overmeer Fisscher ten einde om namens 
 de Comparanten de kooppenningen van gemelde land.. 
 goederen, zo als ingevolge conditien van publijke 
 verkoping d.d. 12 August. 1799 door M. Vorster en H.J. Houck 
 in ’t openbaar zijn verkogt, voor een ieder zijn aanpart te 
 ontvangen en daarvoor te quiteeren, voords gemelde 
 perceelen na den Landrechte van Veluwe te transpor.. 
 teeren en wijdens met de overige mede Erfgenaamen te tre.. 
 den tot schifting, scheiding en deeling van de verdere na.. 
 latenschap van wijlen J.F. Fisscher voorñ. en daar omtrend 
 alles te verrichten ’t geen Comparanten zelve praesent 
 zijnde, zouden kunnen, mogen en moeten doen, ofschoon 
 in dezen eene nadere of ampeler volmagt vereischt 
 wierde, alles onder belofte van ratihabitie en indem.. 
 niteit, caeterisque sub clausulis de jure solitis ac 
 necessariis, zijnde Geconstitueerde verpligt van zijne 
 verrichtingen te zijner tijd behoorlijke reekening & 
 verandwoording te doen, onder verband en submissie als 
 naar Rechten. 
      Actum den 4 Novemb. 1799.  5e j.d.B.V. 
 
  
 Voor Apeldoorn en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerden Jan Gelderman en Tijmen Hooiberg, beide ingezeten 
 dezer Stad, van competenten ouderdom, welke verklaarden na voor.. 
 gaande authorisatie van ’t Gemeente Bestuur dezer Stad d.d. 
 . . . . . . .op verzoek en ter instantie van Gerritje en Geertruid 
 Cirkel, meerderjarige en ongehuwde Dochters, mede woonen.. 
 de alhier, te hebben gewaardeerd en geaestimeerd haarlieder 
 navolgende ongereede goederen binnen deze Stad & Sche.. 
 pendom gelegen en dezelve naar hun beste kennisse 
 en wetenschap waard geoordeeld, te samen eene som.. 
 me van drie duizend een honderd en zeventig Gul.. 
 dens als 
 1e Een huijs en erve staande binnen de.. 
 ze Stad in de Groote Poortstraat, op ee.. 
 ne somme van………………                                                      f. 1.570-:-:  
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 2e Een huis in de Grootepoortstraat 
 naast voorz. huis op eene somme van…                                     f.   400-:-: 
 3e. Een huis in de Donkerstraat op eene 
 somme van………………………………..                                     ,,    300-:-: 
 4e Een kamp hooiland in de Broeksteeg 
 gelegen op eene somme van …………..                                     ,,   600-:-: 
 5e Een hof gelegen in de Knijptang op ee.. 
 ne somme van …………………………….                                    ,,    300-:-: 
 
 Welke aestimatie en taxatie Comparanten verklaarden in al.. 
 le oprechtheid te hebben gedaan, nadat alvorens voorz. 
 perceelen in ogenschijn genomen en naauwkeurig geexami.. 
 neerd hadden, waarop de Comparanten deze hunne gege.. 
 ven verklaring en taxatie, na voorgaande praeavisatie 
 van de kragt des eeds en de zwaare straffe des meineeds, 
 met solemneele Eede voor ons erholden hebben. 
     Actum arderwijck den 15 Novemb. 1799. 5e jaar 
     der Bat. Vrijheid. 
 
 
geregistreerd ten pro.. Voor Steenwinkel & Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
tocolle van bezwaar pareerden Mattheus Huigen en G.G. Brouwer Ehel. welke be.. 
Rubric. Wullewever.. kenden wel en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten be.. 
straat fº. 226 hoeve van Teunis Docter eene somme van een duizend en twee 
 honderd Guldens spruitende uit ter leen ontvangen en door 
 Roelof Koning, in qualiteit als Voogd, met consent van Over.. 
 weesmeesteren van gezeiden Teunis Docter aan zijnde Me.. 
 devoogd Mattheus Huigen, Comparant in deze, wel toege.. 
 telde penningen, belovende Comparanten dezelve te verrenten 
 met drie Guldens en tien stuivers ten honderd in ’t jaar, ingaan.. 
 de met dato dezes, zullende de aflossing van dit gezegde 
 capitaal kunnen, mogen en moeten geschieden, mids drie 
 maanden voor den verschijndag aan een van beide zijden 
 worden opgezegt, voor welk capitaal, rente en onverhoopte.. 
 lijk aantewendene kosten de Comparanten verklaarden te 
 verbinden hunne persoonen en goederen, geene van die uitge.. 
 zonderd, en tot een speciaal onderpand daar voor stellende 
 hun huis, staande in de Wulleweversstraat in deze Stad door 
 Comparanten thands zelven bewoond wordende en hun huis 
 daar naast staande, tusschen ’t eerst gemelde huis en ’t huis 
 van den Poortier van de Luttekepoort, ten einde daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen met renun.. 
 tiatie van alle exceptien, in specie die van onaangetelden 
 gelde.   
    Actum Harderwijck 15. Novemb. 1799. 5e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerden Gerritje Cirkel en Geertruid Cirkel, meerderjaari.. 
 ge & ongehuwde Dochters, woonachtig binnen deze Stad, wel.. 
 ke verklaarden te cedeeren en bij wijze van Donatie te trans.. 
 porteeren aan en ten erflijken behoeven van haarlieder Broeder 
 en Zuster Hendrik Cirkel Senior en Etta Helena van 
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 Nunspeet Ehel., alle der Comparanten gereede en ongeree.. 
 de, roerende en onroerende goederen, actien en crediten 
 zo en als dezelve thands zijn hebbende, bestaande de 
 onroerende goederen 
 1e in een huis en erve staande binnen deze Stad in de Groo.. 
 tepoortstraat naast ’t huis van Andries Snel ter eenre 
 en dat van Comparanten ter andere zijde. 
 2e in een huis mede in de Grootepoortstraat naast en aan 
 ’t zo even genoemde huis van Comparanten ter eenre en dat 
 van Gijsbert Mulder ter andere zijde. 
 3e in een huis in de Donkerstraat achter en aan ’t huis van 
 Reinier Reiniersen ter eenre en schietende aan de steeg tusschen 
 dit huis en ’t huis van H. van Westervelt ter andere zijde. 
 4e in een kamp hooiland, gelegen in de Broeksteeg tusschen 
 de landen van Bastiaan van Aken ter eenre en dat 
 van de Kinderen van H. van Raalten ter andere zijde. 
 5e in een hof, gelegen in de Knijptang tusschen de hoven 
 van Doctor van Cooth ter eenre en die van Harmen Tapper 
 ter andere zijde. 
 En zulks op die conditien en voorwaarden, dat Hendrik Cir.. 
 kel en Ehevrouw voorñ. de Comparanten tot hun dood toe zul.. 
 len verplegen en onderhouden, geheel & al, en op zich nemende 
 schulden des alingen boedels, verklarende wijders de Com.. 
 paranten bij deze mede te revoceeren en casseeren alle 
 zodanige testamentaire dispositien, als door hun lieden 
 voormaals alhier zijn gepasseerd, willende dat dezelve 
 na hunne dood van geen kragt of waarde meer zullen 
 wezen. En compareerden mede Hendrik Cirkel Senior 
 en Etta Helena van Nunspeet Ehel., welke verklaarden 
 deze Donatie invoegen voorsch. te accepteeren, belovende 
 op zich te zullen nemen alle des voorñ. boedels schulden 
 en de eerste Comparanten tot hun dood toe te zullen on.. 
 derhouden, kleeden, reeden & verplegen, met verband tot na.. 
 komens dezes van hun lieder persoonen & goederen, stel.. 
 lende dezelve tot bedwang als naar Rechten, alles 
 zonder arg of list. 
       Actum Harderwijck den 30 Sept. 1799.  5e jaar d. B.V. 
 Recept. et Registr. den 18 Novemb. 1799. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Mr. E.G. Ardesch in qualiteit als Executeur Testa.. 
 mentair van den boedel en nalatenschap van wijlen Jan Hen.. 
 drik Bakker en Willemijna Prijs in leven Ehel., en verklaarde 
 in zijne qualiteit op den 15 Junij 1799 in ’t openbaar te hebben 
 verkogt en kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan en 
 ten erflijken behoeven van Frans Bakker en Lucia Mooijen Ehel. 
 en haare Erven, een hof gelegen buiten deze Stad in de 
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 oude Touwbaan naast den hof van Hendrik van Essen, doende 
 in ords. verponding zonder stadsst. f 1-11-14 en zulks voor 
 eene wel betaalde somme van vijfhonderd Guldens, waarvan 
 de Comparant qp bekende voldaan te wezen en daarom 
 geen recht of eigendom aan dit perceel te behouden, maar 
 in tegendeel ’t zelve met zijn recht en gerechtigheid, lus.. 
 ten en lasten over te geven, belovende ’t zelve te zullen wag.. 
 ten en waaren kommervrij en alle voorpligt daarvan af 
 te doen als erfkoops recht is, inzonderheid de verponding te 
 zullen zuiveren tot over 1799 ingesloten, alls onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
          Actum den 21 November 1799.  5e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Geertje Timmers, welke als voorvanks recht is 
 verburgt heeft ’t erfhuis van wijlen haren Eheman Jacob 
 Stevense de Meester, en zijn ten dien einde Burgen gebleven 
 Arien Bastert en Willem van der Velden, mede hier tegen.. 
 woordig, onder belofte dat de eerste Comparante haare 
 Burgen voor alle namaning zal bevrijden. 
      Actum Harderwijck den 25 Nmb. 1799. 5e jaar 
                 der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerde Geertje Timmers Weduwe en Boedelhoudersche en Tugtena.. 
 resse van wijlen Jacob Stevensz de Meester en heeft ter voldoe.. 
 ninge van deze Stads willekeur zodanige tugt, als bij dis.. 
 positie van reciproque tugt in dato den 22 Maart 1780, bij  
 Schepenen der Stad Harderwijck gepasseerd, en bij ons ver.. 
 toond en gelezen, door doode van haar voornoemde Ehe.. 
 man op haar Comparante is vererft, verburgt met de  
 persoonen van Arien Bastert en Willem van de Velde 
 welke praesent zijnde, die borgtocht hebben op zich ge.. 
 nomen en daar voor verbinden hunne persoonen, gere.. 
 de en ongerede goederen, belovende eerste Comparante 
 die tugt goederen te zullen gebruijken en onderhouden 
 als eene goede huismoeder behoort te doen, en ook 
 dat deszelve bij expiratie der tugt zullen gaan & 
 keeren, daar en zo zulks zal behooren; des beloofde 
 zij eerste Comparante deze haare voorñ. Burgen 
 te zullen schadeloos houden, als Recht is. 
     Actum Harderwijck den 25 Novemb. 1799.  5e jaar 
              der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden  van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck, Heildert Smit en Marrijtjen 
 Martens Ehel. en verklaarden uit de hand te hebben 
 verkogt, en kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan Evert Raaijen en Fijja 
                                  & hunne Erven) 
 van der Linden Ehel \/ een huis en erve staande in de Groote 
 Marktstraat naast het huis van de Erven van Jan Mooijen 
 ter eenre en het Nonnenstraatje ter andere zijde, doende in 
 ords. verp. f :-16-:, straatgeld 10 st. ende zulks voor 
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 eene somme van drie en negentig Guldens vrijgeld, waar.. 
 van de Comparanten bekenden voldaan en betaald 
 te wezen, belovende voorz. perceel te zullen wagten 
 en waaren kommervrij en alle voorpligt, de verp. over 
 1799 en ’t haardstedegeld tot ultimo Junij 1799 en ’t straat. 
 tot Meij 1799 daar van aftedoen als erfkoopsrecht is, 
 onder verband en submissie als na Rechten, met 
 renuntiatie van alle exceptien. 
    Actum Harderwijck den 2 December 1799.  5e jaar 
              der Bat. Vrijh. 
 ( was geteek.)  Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 
Geregistreerd ten proto.. Voor de Rooij en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden 
colle van bezwaar Rubr. Nathan Jonas Levi en Beela Joseph Ehel. woonachtig alhier, dewelke 
Vrouwenstraat fº.133 fso. bekenden voor hun en hunne Erven wegens geleverde en ontvangene koop.. 
en Rubr. Schoenmaker.. manschappen en manufactuuren oprecht en deugdelijk schuldig te 
straat fº. 265. zijn aan Moses Abraham Levi, voornaam Koopman te Amersfoort 
 en Debora Moses Ehel. de somme van zeventien honderd Guldens 
 ad 20 st. ’t stuk, en beloofden Comparanten ’s jaarlijks te zullen 
 betaalen van opgemelde penningen een interesse van drie ge.. 
 lijke Guldens van elke honderd Guldens, en wel op elken ver.. 
 schijnsdag, waarvan de eerste heden over een jaar zal verschee.. 
 nen wezen en daar mede te continueeren tot de finaale af.. 
 lossche en betaling van alle de voorz. penningen toe, welke 
 betaling jaarlijks en alle jaaren zal kunnen, mogen en moe.. 
 ten geschieden mids een halfjaar voor den verschijndag aan 
 een van beide zijden eene behoorlijke opzage en denuntiatie 
 gedaan worde. Voor welke voorz. somme, met alle de daar.. 
 op te verlopene interessen, Comparanten verbinden alle hunne 
 gereede en ongereede goederen tot een nader securi.. 
 teit van al ’t geen voorz. is met hunne vrije wille, na vol.. 
 komen informatie van verwillekeurings rechten, kragt en 
 werkinge verbonden bij parate executie en aankeeringe, ver.. 
 willekeurt, doende zulks kragt en mids deze, alle hunne geree.. 
 de goederen, actien & credieten, niets daarvan uitgezonderd, 
 zo thands hebbende, als namaals krijgende, in specie mede 
 al hun uitstaande boekschulden, Comparanten van hunne De.. 
 biteuren competeerende, dezelve zo veel nodig als dienstig aan 
 hun in deze vermelde Crediteuren cedeerende en volkomen 
 overgevende en stellende bovendien nog tot een speciaal onder.. 
 pand hun huis en erve, door Comparanten zelve bewoond wor.. 
 dende staande en gelegen binnen deze Stad in de Schoenmaker.. 
 straat naast ’t huis van Peter Geurtsen Luiten ter eenre en 
 dat van Wijneke van Daselaar ter andere zijde, alsmede een 
 huijs en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Kerk.. 
 straat, naast ’t huijs van Hendrik Wessels ter eenre en de 
 schuur van Decimer Apeldoorn ter andere zijde, ten einde om 
 aan ’t een en ander alle hinder en schade te kunnen verhaalen, 
 alles ter fine en effecte en met submissie als na Rechten, 
 onder renuntiatie van alle exceptien, beneficien en midde.. 
 len Rechtens, den inhoud dezes eenigsins contrarieerende, 
 in specie zo veel nodig die van onaangetelde gelde. 
        Actum Harderwijck den 8 December 1799.  5e jaar der 
        Bat. Vrijheid. 
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 Voor Huijsman en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 loofden en wierden Burgen als voorvanks recht is, Laurens Bak.. 
 ker en Zeger Buijtenhuijs voor het erf en sterfhuis van wijlen 
 Reinier Reiniers en Cornelia van Dulmen in leven Ehel., des 
 beloofden Gerrit Buijtenhuijs en Johanna Engelina Ma.. 
 ria Rautert Ehel., de laatste tut. marit. en bij wettig 
 testament d.d. 3 December 1792 bekende en genoemde 
 universeele Erfgenaamen des overledens, deszelfs voors. 
 Burgen te vrijen en guarandeeren als Recht is. 
           Actum harderwijck 13 Decemb. 1799. 
 
 
geregistreerd ten Voor Steenwinkel & Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
protocolle van be.. van Harderwijck, compareerden Gerhardus Esendam & Beertje Jans 
zwaar Rubric  Vijhe.. Bos Ehel., dewelke verklaarden en bekenden uit hoofde van 
straat fº. 78 ter leen verstrekte & ontvangen penningen wel oprecht 
 en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van 
 J.W. van Overmeer Fisscher en H.M. Evers Ehel. en hunne 
 Erven eene capitaale somme van negenhonderd & vijf.. 
 tig Guldens, welke Comparanten beloofden te verrenten 
 met vier gelijke Guldens ten honderd in ’t jaar jaarlijks op 
 den verschijnsdag te voldoen, en daar mede te continueeren 
 tot de finale aflossche vam voorz. capitaal toe, welke alle 
 jaaren zal mogen kunnen & moeten geschieden mids aan 
 een van beide zijden de opzage geschiede drie maanden 
 voor den verschijnsdag, welke zal gerekend worden te  
 zijn heden over een jaar de eerste en zo vervolgens. 
 Tot securiteit van welk capitaal, renten & onverhoopte.. 
 lijk aantewenden kosten de Comparanten verbinden bij de.. 
 ze haar persoonen & goederen en tot een speciaal on.. 
 derpand stellende hun huijs, staande in de Smeepoortstraat 
 op den hoek aan de Smeepoort naast het huis van 
 Arend Kreenen, om daar aan alle hinder & schade te kun.. 
 nen verhalen, met renuntiatie van alle exceptien, in 
 specie die van ongetelden gelde. 
    Actum Harderwijck 17 Decemb. 1799.  5e j.d.B.Vrijh. 
 
 Testament. 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Schepenen der Stad Harder.. 
 wijck, Johanna Sas, meerderjaarige en ongehuwde Dochter alhier 
 woonachtig, met ons gaande en staande en haar verstand, memorie 
 en uitspraak volkomen magtig, zo als ons ten vollen is gebleeken, 
 en verklaarde uit overdenking van de zekerheid des doods, doch on.. 
 zekere uure van dien, dat niet gaarn uit deze wereld zou scheiden 
 zonder over haar tijdelijke goederen, die zij mogte nalaten, gedispo.. 
 neerd te hebben. 
 Vooraf verklaarde zij te revoceren, te annuleeren, dood en te niet te 
 doen, alle voorgaande dispositien, als zij bevorens en in zonderheid 
 den 31 December 1768 den 23 Junij en 9 November 1770 voor Heeren 
 Schepenen dezer Stad mogt hebben gepasseerd, als willende dat deze 
 als haar laatste & eenige wille zal agtervolgt te worden 
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 Daar toe dan tredende, verklaarde de Comparante tot haar eenige 
 en universeele Erfgenaamen te nomineeren en institueeren kragt 
 dezes Maria, Hendrica en Anna Buijtenhuijs, Dochters van 
 Gerrit Buijtenhuijs en Willemina van Raalte in leven Ehel. 
 te samen en in cas van vooroverlijden, die geene van haar, de.. 
 welke Comparantes sterfdag zal of zullen beleven, en inval 
 zij alle drie bij ’t sterven van de Comparante reeds voorover.. 
 leden mogte zijn, verklaarde de Comparante aan dezelve te 
 substitueeren haar Broeder Zeger Buijtenhuijs, en mede in 
 cas van vooroverlijden, zijn Kinderen alsdan in leven zijnde, 
 ten effecte dat zij aanstonds na haar overlijden alle derzelver 
 goederen, zo gereede als ongereede, voords actien en credieten 
 en alzo al het geene zij stervende zal nalaten, zullen erven, 
 hebben en bezitten eeuwiglijk en erflijk, zonder bespiering 
 van iemand en met uitsluiting van alle, dewelke zo ab 
 intestato als andersins eenige aanspraak zouden mogen 
 sustineeren te hebben, willende en begeerende, dat deze zal 
 gelden als testament, legaat, codicil, gifte ter zaake des 
 doods, ofte zoals best zal kunnen bestaan. 
 T’ oirconde hebben wij Schepenen deze geteekend en bezegeld in 
 Harderwijck den 7 December  17 drie en negentig. ( was nevens 
 twee cachetten in zwart lak gedrukt, gezegeld en geteekend) 
 D. Boonen en H.J. Ardesch. (onderstond) geregistreerd in ’t Recogni.. 
 tie Boek der Stad Harderwijck fº. 326fsº. den 20 December 1799. 
 5e jaar der Bat. Vrijheid. (was geteekend)  Steenwinkel fung. Secret. 
 
 
 Vor Steenwinkel & Erckelens, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 loofden en wierden Borgen, als voorvanks recht is, Zeger 
 en Gerrit Buijtenhuijs voor ’t erf en sterfhuijs van wij.. 
 len Johanna Sas, des beloofden Maria, Hendrica & 
 Anna Buijtenhuijs, geadsisteerd als rechtens, volgens 
 testament d.d. 7 Decemb. 1793 universeele Erfgenaamen, 
 haar voorzeide Borgen te vrijen en guarandeeren als  
 Recht is. 
     Actum Harderwijck 20 December 1799. 
 
 
 Voor de Rooij en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerden Mattheus Huijgen en Gijsberta Geertruij Brouwer 
 Ehel. en verklaarden uit de hand in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cedeeren, 
 transporteeren en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten erflijken behoeve van Gijsbert Gerritsen en Geertruij Beslings 
 Ehel. en Hendrik Verbeek en Jannetje Cirkels Ehel. een 
 hof gelegen buiten deze Stad aan de Engesteeg naast den 
 hof van Eijbertus Apeldoorn ter eenre en van Dº. Heijden.. 
 daal ter andere zijde, doende jaarlijks in ords. verponding 
 volgens Quohier f :-14-14 en zulks voor eene somme 
 van driehonderd & tien Guldens, waarvan de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaald te wezen, belovende over 
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 zulks voorsz. oerceel te zullen wagtenn en waaren kommervrij 
 en alle voorpligt, de verpond. tot over den jaare 1799 daar 
 van aftedoen als erfkoops Recht is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
         Actum Harderwijck de, 24 December 1799. 
         5e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Par devant Sreenwinkel et Elsevier, membres de l’ administration 
 municipale de la Commune de Harderwijck, Departement Oude 
 IJssel, Republique Batave, fut present Martin Hendrik Lokse, 
 en qualité de tuteur naturel den son Fils mineur Jacob Lokse,  
 lequel a fait et constitué pour ses Procureurs Generaux et 
 Speciaux les Citoyens Guillaume Mallet et Isac Jran Jaque 
 Mallet frères, Citoyens de Genève, Negociants a Paris, 
 aux quels, conjointement ou separement in donne pouvoir 
 de pour lui et en son nom toucher er recevoir le qui ik 
 appartiendra les arreages échus et a échoir de tou.. 
 tes rentes, tant perpetuelles que viageres, qui lui appar.. 
 tiendrent et pourront lui appartenir par la suite a quel 
 que titre que ce soit, alsiquees sur l’Etat de la Republique 
 Française, Compagnies et sur tous particuliers de tous 
 reçus donner quittances et decharges valables, comme 
 aussi recevoir le remboursement der dites rentes 
 par voie de lotterie, transport,reconstitution, ou autre.. 
 ment en donner quittances, convenit de toute epoque 
 de jouissance au profit des acquineurs, consentir 
 mentoin et subrogation, s’il y a lieu sans guarantie 
 remettre tous titres et pieces, substituer Procu.. 
 reurs, faire inscrire le Constituant sur le grand Livre 
 Nationale, retirer un extrait de cette inscription 
 faire toutes les declarations necessaires et exigées, 
 vendre tout ou partie des sites rentes, soit par trans.. 
 port, soi par toutes autres voies qu’il appartiendra, 
 émarger tous registres, signer tous transfers, 
 recevoir le prise des dites rentes, consentir toute 
 cessation d’arrérages et mention sur les registres 
 remettre tous titres et pieces et generalement pro.. 
 mittant, obligeant etc. 
 Fait et passé a Harderwijck le 20 Decembre 1799. 
 L’an 5e de la Liberté Batave. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschr. Schepenen der Stad Harderwijck, 
 Peter Hesse en Maria Smeinck Ehelieden, beide gaande en staan.. 
 de en gezond van verstand, dewelke verklaarden uit een sonder.. 
 liefde en affectie, die zij malkander toedragen reciproque.. 
 lijk en den een den anderen, te bemaaken de lijftugt van 
 alle sijne of haare natelatene goederen, ten effecte, dat 
 de langstlevende alle des eerst overledens goederen, gereede 
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 en ongereede, uitgezonderd de kleederen en lijfsbehoor 
 welke aanstonds na ’t overlijden van den eerst stervende 
 aan zijn of haar Erfgenaamen zullen uitgereijkt wor.. 
 den moeten, na tugtsrechten, en tugtsgewijze 
 zal kunnen bezitten en zulks tot wedertrouwen 
 toe en niet verder. Begeerende dat deze zal effect 
 sorteeren als testament, legaat of zo en als het beste 
 na rechten zal kunnen bestaan.  T’ oirconde is deze 
 bij ons Schepenen geteekend en bezegeld binnen Har.. 
 derwijck den 18 Sept. 1760. ( was nevens 2 cachetten 
 in lak uitgedrukt, geteekend ) François Oosterbaan.  H.H. 
 Pannecoeck.  Onderstond:  Geregistreerd in ’t Recognitieboek 
 der Stad Harderwijk den 31 Decemb. 1799 fº. 327. (was 
 geteekend )  Steenwinkel. fung. Secret. 
 
 
 
 
                           Lectum et Recognitum 
                           den 17. Januarij 1800. 6e jaar der 
                           Bataafsche Vrijheid. 
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 Voor Apeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerde Riekert Jan Apeldoorn, te kennen gevende hoe dat op den 
 10 Januarij 1800 bij ’t Scholtengerichte dezer Stad in zaake van 
 Comparant Arrestant ter eenre @ Mr. C.B. de Vries als gevol.. 
 magtigde van Aart Abramsen Gearresteerde ter andere 
 zijde, sententie ten nadeele van Comparant is ergaan en ver.. 
 mids deze Compt. gesustineerd heeft bij die sententie zeer be.. 
 zwaard te zijn, heeft dezelve van die sententie intra termi.. 
 num geappelleerd aan ’t Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck 
 en verklaarde de Comparant tot verburging van dit appel 
 te verbinden zijn persoon en goederen en te stellen ten dien einde 
 mede als Borge den persoon van Andries Apeldoorn, geërft 
 Burger & inwoonder alhier, dewelke praesent zijnde deze Borg.. 
 tocht op zich en aangenomen heeft, onder verband van zijn 
 persoon en goederen met renuntiatie van alle exceptien, bene.. 
 ficien en privilegien rechtens, ten einde de geappelleerde de 
 kosten des appels, inval de appellant onvermoedelijk daar 
 in mogt gecondemneerd worden, daaraan zal kunnen ver.. 
 halen en zich deswegens schadeloos stellen, des be.. 
 loofde de eerste Comparant deze zijnen voorñ. Borge allent.. 
 halve te indemniseeren, kost en schadeloos te houden, onder   
 verband en submissie als na rechten. 
 Waar van registrature, extract en insinuatie met overlevering 
 van copij aan den Geappelleerden wordt verzogt, zo als beho.. 
 ren zal. 
 Voords heeft de Comparant daarop gestipuleerd ten effecte 
 als na Rechten. 
                Actum Harderwijck den 15 Jañ. 1800. 6e j.d.B.V. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerde Mr. Charles Bavius de Vries in qualiteit als gevolmag.. 
 tigde van Aart Abrahamsen woonende te Garderen, ingevol.. 
 ge procuratie voor ’t Gemeente Bestuur des Ambts Putten op de 
 20 Julij 1799 gepasseerd, bij ons vertoond en gelezen, en verklaar.. 
 de in voorz. qualiteit ter voldoeninge bij deze te doen contra.. 
 verburging van zodanig appel als R.J. Apeldoorn op heden 
 den 15e Januarij 1800 aan dezer Stads Gemeente Bestuur 
 heeft geinterponeerd van zodanige sententie, als op vrijdag den 
 10 Januarij l.l. bij ’t Scholtengericht dezer Stad tusschen 
 den Appellant als aanl: in cas van arrest en denCompa.. 
 rant Geappelleerde als arrest: ergaan en gepronuntieerd 
 is, stellende ten dien einde tot Borge de persoon van Teunis 
 Kappers geërfde Burger en inwoonder dezer Stad, dewelke prae.. 
 sent zijnde deze borgtogt op zich en aangenomen heeft, onder 
 verband van zijn persoon, gereede en ongereede goederen, ten einde 
 om in cas van onvermoedelijke succombe de kosten des 
 appels te kunnen verhaalen en verder ten sulke effecte 
 als na rechten behoord; des belooft de eerste Comparant in zijn voorz. 
 qualiteit deze zijnen voorñ. Borg allenthalven te indemniseeren, kost 
 en schadeloos te houden, onder gelijk verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 15 Januar. 1800. 
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 Voor Apeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerde Riekert Jan Apeldoorn, te kennen gevende hoe dat op den 
 10 Januarij 1800 bij ’t Scholtengerichte dezer Stad in zaake van 
 Comparant Arrestant ter eenre @ Mr. C.B. de Vries als gevol.. 
 magtigde van Aart Abramsen Gearresteerde ter andere 
 zijde, sententie ten nadeele van Comparant is ergaan en ver.. 
 mids deze Compt. gesustineerd heeft bij die sententie zeer be.. 
 zwaard te zijn, heeft dezelve van die sententie intra termi.. 
 num geappelleerd aan ’t Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck 
 en verklaarde de Comparant tot verburging van dit appel 
 te verbinden zijn persoon en goederen en te stellen ten dien einde 
 mede als Borge den persoon van Andries Apeldoorn, geërft 
 Burger & inwoonder alhier, dewelke praesent zijnde deze Borg.. 
 tocht op zich en aangenomen heeft, onder verband van zijn 
 persoon en goederen met renuntiatie van alle exceptien, bene.. 
 ficien en privilegien rechtens, ten einde de geappelleerde de 
 kosten des appels, inval de appellant onvermoedelijk daar 
 in mogt gecondemneerd worden, daaraan zal kunnen ver.. 
 halen en zich deswegens schadeloos stellen, des be.. 
 loofde de eerste Comparant deze zijnen voorñ. Borge allent.. 
 halve te indemniseeren, kost en schadeloos te houden, onder   
 verband en submissie als na rechten. 
 Waar van registrature, extract en insinuatie met overlevering 
 van copij aan den Geappelleerden wordt verzogt, zo als beho.. 
 ren zal. 
 Voords heeft de Comparant daarop gestipuleerd ten effecte 
 als na Rechten. 
                Actum Harderwijck den 15 Jañ. 1800. 6e j.d.B.V. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerde Mr. Charles Bavius de Vries in qualiteit als gevolmag.. 
 tigde van Aart Abrahamsen woonende te Garderen, ingevol.. 
 ge procuratie voor ’t Gemeente Bestuur des Ambts Putten op de 
 20 Julij 1799 gepasseerd, bij ons vertoond en gelezen, en verklaar.. 
 de in voorz. qualiteit ter voldoeninge bij deze te doen contra.. 
 verburging van zodanig appel als R.J. Apeldoorn op heden 
 den 15e Januarij 1800 aan dezer Stads Gemeente Bestuur 
 heeft geinterponeerd van zodanige sententie, als op vrijdag den 
 10 Januarij l.l. bij ’t Scholtengericht dezer Stad tusschen 
 den Appellant als aanls. in cas van arrest en denCompa.. 
 rant Geappelleerde als arrest. vr. ergaan en gepronuntieerd 
 is, stellende ten dien einde tot Borge de persoon van Teunis 
 Kappers geërfde Burger en inwoonder dezer Stad, dewelke prae.. 
 sent zijnde deze borgtogt op zich en aangenomen heeft, onder 
 verband van zijn persoon, gereede en ongereede goederen, ten einde 
 om in cas van onvermoedelijke succombe de kosten des 
 appels te kunnen verhaalen en verder ten sulke effecte 
 als na rechten behoord; des belooft de eerste Comparant in zijn voorz. 
 qualiteit deze zijnen voorñ. Borg allenthalven te indemniseeren, kost 
 en schadeloos te houden, onder gelijk verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 15 Januar. 1800. 
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 Voor Steenwinkel en Erckelens, Leden van ’t Gemeente Bestuur com.. 
 pareerde Mechteld Theodora ten Brink, Weduwe wijlen Mr. R. Jor.. 
 dens, dewelke verklaarde te constitueeren en magtig te maaken, 
 zulks doende kragt dezes, Mr. Ant. Peter van Westervelt, om uit 
 der Comparante naam en van haarent wegen te compareeren in 
 en bij te woonen de vergadering van de Erfgenaamen van de 
 Goijer Markt in den Scholtambte van Holenschate, Departe.. 
 ment van den Ouden IJssel en op dezelve zodanig te delibe.. 
 reeren, te handelen & te resolveeren, en in alle daar te neemen 
 besluiten der Comparante stem uit te brengen en al dat geen 
 te verrigten, wat Comparante praesent zijnde zoude kunnen 
 mogen en moeten doen, belovende van volkomen kragt & 
 waarde te zullen houden, wat door dezen haaren Geconsti.. 
 tueerden & Gevolmagtigden zal verrigt & gestemd worden. 
   Actum Harderwijck den 16 Januarij 1800. 
             6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Par devan Steenwinkel et Elsevier, membres de l’ admi.. 
 nistration municipale de la Communde de Harderwijck 
 Departement Oude IJssel, Republique Batava, est comparu 
 Anne Belain, Femme de Martin Hendrik Lohse, citoyens 
 de Harderwijck, assistée avec son dit Mari comme tuteurs 
 de leur fils mineur Jacob Lohse, ont fait et constitués 
 pour leurs Procureurs deneraux er speciaux les citoyens 
 Guillaume Mallet et Isaac Jean Jaques Mallet frères 
 citoyens de Genève, Negociants a Paris aux quels con.. 
 jointement ou separement ils donnent pouvoir de pour 
 eux et en leurs noms toucher et reçevoir de quil ap.. 
 partiendra les arreages echu et a echoir de toutes 
 rentes tant perpetuelles que viageres, qui leur appar.. 
 tiennent et pourront leur appartenir par la suite 
 a quelque titre que ce soit assignees sur l’ Etat de 
 la Republique Française, Compagnies et sur tous par.. 
 ticuliers, de tous reçus donner quitances et decharges 
 valables, comme aussi recevoir le remboursement des dites 
 rentes par voie de Lotterie, transports reconstitution 
 ou autrement en donner quitances, convenir de toute 
 epoque de jouissance au profit des acquereurs, consentir 
 mention et subrogation, s’il y a lieu saver garantie, 
 remettre tous titres et pieces, substituer procureurs, faire 
 inscriver le Constituant sur le grand Livre de la Dette Na.. 
 tionale, retirer un extrait de cette inscription, faire toutes 
 les declarations necessaires et exigees vendre tout ou 
 partie de dites rentes, soit par transfert soit par toutes 
 autres voies qu’il appartiendra, emarger tous registres, 
 signer tous transfers, recevoir les prise des dites rentes, 
 consentir toutes cessarion d’arrerages et mention sur les 
 registres, promettre tous titres et pieces et generalement 
 promettant, obligeant etc. 
            Fait et passé a Harderwijck le 17 Janvier 1800. 
                                  L’an 6e de la Lib. Bat. 
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 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Christoffel Anthonij Joseph Heijdendaal alhier 
 woonachtig, dewelke verklaarde te constitueeren en volmagtig 
 te maaken, zulks doende kragt en mids dezes den Hr. Hof.. 
 raad en Richter Pollmann, woonende te Emmerik, om 
 in des Comparants naam en van zijnen wegen te verzoeken 
 daar & waar zulks gehoord, de investituur van zodanig 
 leen, als waar mede des Comparants Vader, de medeeijgener 
 Doctor Johan Bernard Joseph Heijdendaal, in zijn le.. 
 ven is beleend geweest en van wien hij Comparant 
 in deze de eenige nagelaten Zoon is, en voords alles 
 te doen en te verrigten, alwat hij Comparant praesent 
 zijnde zelf zoude kunnen, mogen & moeten doen, met 
 belofte van kragt en waarde te zullen houden wat 
 door Geconstitueerde in deze zal verrigt worden, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden om behoorlijke ver.. 
 andwoording te doen. 
              Actum Harderwijck 21 Januarij 1800. 
                6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor de Rooij en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, loofden en 
 wierden Borgen als voorvanks recht is, Antoni de Rooij en Jan.. 
 nes Bakker voor ’t erf en sterfhuijs van wijlen Maria Catha.. 
 rina Kuijsten van Hoesen, Wed. N.M. Klein, des beloofde F.H.C. 
 de Wolf, als in huwelijk hebbende Johanna Carolina Klein 
 en Wijnanda Klein in qualiteit van Kinderen en Leonard 
 van Hoesen in qualiteit van Voogd over de minderjaarige Sa.. 
 muel Martinus Klein en Curator over Jan Frederik Klein, 
 en mede alle de rato caverende voor de absente Agatha Sa.. 
 ra & Maria Catharina Klein, als mede voor de absente 
 mede Voogden en Curatoren J.J. Bosé en P.J. van Enschede, 
 algeheele Erfgenaamen van wijlen hunlieder Moeder voorñ. 
 hunne voorz. Burgen te vrijen en te guarandeeren als Regt 
 is. -  Geschiedende deze borgstelling echter ongepraeju.. 
 dicieerd het decreet van ’t Vertegenwoordigend Lichaam des 
 Bataafschen Volks d.d. 18 Novemb. 1799. op de requeste 
 der Comparanten genomen, waar toe bij deze wordt gerefe.. 
 reerd. 
                    Actum harderwijck 23 Januarij 1800. 
                       6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeen.. 
 te Bestuur der Stad Harderwijck, Peter Hesse, met ons gaan.. 
 de & staande en zijn verstand, memorie en duidelijke uitspraak  
 volkomen machtig, en verklaarde uit overdenkinge van de ze.. 
 kerheid des doods en onzekere uure van dien, niet gaarne uit 
 deze waereld te willen scheiden bevorens over zijne tijde.. 
 lijke goederen te hebben gedisponeerd. -  Daartoe dan 
                                                                                              overgaan 
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 overgaande casseerde en revoceerde de Comparant vooraf alles zo.. 
 daane testamentaire dispositien als hij te vooren mogt 
 gemaakt hebben, en verklaarde tot zijnen eenigen en algehee.. 
 len universeelen Erfgenaam te institueeren, en alle die goede.. 
 ren, actien en credieten, die hij Testateur met de dood ontruimen 
 & nalaten zal, geene van die uitgezonderd, met seclusie & 
 uitsluiting van alle anderen, wie het ook zouden mogen 
 wezen die tot zijne nalatenschap ab intestato eenig.. 
 sins vermeenden gerechtigd te zijn, zijn Testateurs 
 Broeder, Joannes Hesse, woonende te Heerde en bij voor.. 
 overlijden voor hem Testateur, de dan nagelaten Kinderen 
 van zijnen gemelden Broeder Joannes Hesse, ten einde 
 zijn Testateurs geheele nalatenschap na hem Testateurs 
 overlijden erflijk & eigendomlijk te hebben, bezitten en 
 behouden zonder bespiering van iemand. 
 Al ’t gunt voorschreven verklaarde de Comparant en Testateur 
 zijne serieuse uiterste wil en intentie, die hij begeerde 
 dat na zijnen dood achtervolgd zal worden & effect sor.. 
 teere als testament, codicil, legaat, gifte onder de le.. 
 vende of ter zaake des doods, of zo en als best ’t zelve 
 in Rechten zal kunnen bestaan, of schoon alle solem.. 
 niteiten naar scherpheid van Rechten gerequireerd wor.. 
 dende in deze niet mogten zijn geadhibeerd, welke de  
 Comparant voor geadhibeerd wilden gehouden hebben. 
 Dies ten oirkonde is deze bij ons Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur geteekend en met ons cachet gezegeld in Har.. 
 derwijck den 27 Januarij achtien honderd, 6e jaar der Bat. 
 vrijheid. (was nevens twee cachetten in rooden lakke 
 uitgedrukt, geteekend)  Steenwinkel. D. Appeldoorn. 
 (onderstond) geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad 
 Harderwijck  fº 329 & 329fso den 27 Januarij 1800. 6e jaar der 
 Bat. Vrijh. (was geteekend)  Steenwinkel. fung. Secret. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fijhof, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerden Willem Jan Maters en Aaltje Gerrits Ehel. en verklaarden in  ‘t 
 openbaar op den 2e Februarij 1798 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes 
 te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Maria Lewis Wed. 
 Aart Rampen ende haare Erven, een huijs en erve staande in de Lutte.. 
 kepoorts straat naast de schuur van H. Walters, doende in verponding 
 zonder stads stuivers f 2-6-12, straatgeld f 1-:-: benevens ’t gewoone 
 schoorsteengeld en zulks voor eene somme van zeshonderd & agt 
 Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten bekenden voldaan en be.. 
 taald te zijn en daarom geen regt of eigendom daar aan meer te 
 behouden, maar integendeel ’t zelve aan Kopersche met alle des.. 
 zelfs lusten & lasten overgevende bij deze en daarom voorñ. perceel 
 te zullen vrijen en waaren van alle voorkommer, inzonderheid de ver.. 
 ponding te zullen zuiveren over 1797, straatgeld tot November 1798 
 en heerdstede geld tot Junij 1798, als erfkoops recht is, on.. 
 der verband en submissie als na Rechten. 
                 Actum 29 Meij 1798. 
 Recept. & Registrat. 8 Febr. 1800. A. 6e L.B. 
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 Voor Erckelens en Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerde Benjamin Penninck, koopman alhier, en verklaarde in de 
 beste en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en volmag.. 
 tig te maaken, doende zulks kragt en door deze, Paulus Joseph 
 Nolden, factoor woonachtig in Keulen, ten einde om namens den 
 Comparant in te vorderen van den factoor Abraham Joseph Bek.. 
 ker de somma van een honderd en tien Rijksdaalders, spruij.. 
 tende uit het saldo van rekening de dato 31 October 1798, 
 aan den Compart. overgegeven, als mede om te vorderen van 
 gemelde A.J. Bekker rekening & verandwoording van zodaane 
 gedroogde haring, als de Compart. zedert den 18 October 1798 
 tot en met den 24 December 1798 sucessivelijk heeft overgezon.. 
 den, daar over in der minne te handelen en bij verweigering 
 of verder uitstel alle ingangen rechtens na de gewoone 
 stijl aldaar waar te neemen, voords te accordeeren, penñ. 
 te ontvangen en daar voor te quiteeren en wijders in ’t ge.. 
 neraal alles te doen en laten geschieden ’t geen Compart. 
 zelve praesent zijnde, zoude kunnen, mogen & moeten doen 
 en de nooddruft der zaake zoude kunnen vereisschen, als 
 willende  Comparant het daar voorgehouden als oft alhier 
 schoon ampelder volmagt mogte vereischt worden, woorde.. 
 lijk geinsereerd ware, met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en schadeloosstelling en verdere na  
 rechten gewoone clausule, mids de Geconstitueerde van 
 zijne verrichtingen behoorlijke rekening en verandwoording 
 is doende. 
 Actum den 12 Februarij 1800. A.6.L.B. 
 
 
Registrat. ten Proto.. Voor Apeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
colle van bezwaar compareerde Maria Lewis Wed. wijlen Aart Rampen en verklaar.. 
over de Stad Rubr. de wegens opgenomen en ter leen verstrekte penningen op.. 
Wulleweverstraat fº. recht en deugdelijk schuldig te wezen aan Sara Baltina 
236 Wijnstok, aan Petrus Gijsbertus Wijnstok te saamen en haare 
 Erven eene somma van zeshonderd en agt Guldens ad 20 st. 
 ’t stuk, waarvan de Comparante jaarlijks zal betaalen een 
 interesse van twee Guldens van ieder honderd, zullende ‘t 
 tweede jaar rente verschijnen op den eersten November 1800 
 enzovervolgens van jaar tot jaar tot de finaale aflos.. 
 singe van de hoofdsomme, dewelke alle jaaren zal kunnen 
de opzage* geschieden, mids dezelve van een van beide zijden een vierde 
 jaars bevorens gedaan werde. 
 Tot securiteit van capitaal, rente en kosten de Comparante ver.. 
 bind haar persoon en goederen en tot meerder onderpand stel.. 
 lende het huijs en erve staande in de Luttekepoort straat 
 naast de schuur en pakhuijs van Hendrik Walters, zoals 
 Comparante van W.J. Maters bij transport van den 24 Meij 1798 
 heeft aangekogt, ten einde om bij wanbetaling daaraan 
 alle hinder en schade te kunnen & mogen verhalen, met sub.. 
 missie als na Rechten, onder renuntiatie van alle excep.. 
 tien, in specie die van onaangetelden gelden. 
              Actum Harderwijck den 12 Februatij 1800. A.6.L.B. 
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 Voor Apeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareer.. 
 den Geerligh Reijers en Gerritje Jacobs Ehel. dewelke bekennen 
 uit de hand te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren 
 en in vollen eigendom te trandporteeren aan en ten erflijken 
 behoeve van M. en F.H. van Westervelt tot den Eessenburg en haar 
 Erven een schepel zaai of hofland, gelegen in ’t Schependom 
 van Harderwijck bij de plaats geñ. Schuurkamp, waaraan voorñ. 
 Koperschen rondsom aangeland zijn, doende in ords. jaarlijksche 
 verpondinge f :-6-4 voords met zijn lusten en lasten, recht & 
 gerechtigheden ende zulks voor een summa van tachtig 
 Guldens, waar van de Comparanten en transportanten bij deze 
 bekennen voldaan & betaald te zijn, en kunnende ’t voorñ. land 
 terstond aanvaart worden, en belovende voorz. perceel te zullen 
 wachten & waaren kommervrij en alle voorpligt, de verpond. 
 over den jaare 1799 incluis daarvan af te doen, als erfkoops 
 Recht is, onder verband en submissie als na Rechten. 
            Actum Harderwijck den 17 februarij 1800. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Berend Kok en Evert Willem Velthuijzen, wel.. 
 ke verklaarden ( alzo de eerste Comparant aan den tweeden had 
 overgedaan eene praetentie ten laste dezer Stad Harderwijck 
 groot tweehonderd een en negentig Guldens en agt penningen ) 
 hun recht en wettig eigendom van bovengeñ. praetentie 
 aan Sophia Kelder Wed. van wijlen Antonij van Barne.. 
 veld afte staan en overzulks kragt dezes te cedeeren & 
 transporteeren, belovende Comparanten dit te zullen wag.. 
 ten en waaren kommervrij, als recht is, met renuntia.. 
 tie van alle exceptien, beneficien en privilegien rech.. 
 tens, onder verband en submissie als na Rechten. 
         Actum Harderwijck den 19 februarij 1800.  6e jaar der 
                     Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, loof.. 
 den en wierden Borgen. als voorvanks recht is, Lubbert Aalt.. 
 sen en Bart Jansen voor ’t erf en sterfhuis van wijlen Willemp.. 
 je Peters, Wed. Hendrik Lubbertsen, des beloofden Tijmen 
 Gerritsen en Jacobje Hendriks voornoemde Borgen te vrij.. 
 en kost en schadeloos te houden. 
 Actum Harderwijck den 22 februarij 1800. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Johannes Bernardus Boxhoorn, woonende hier ter stede, 
 zijnde de Compart. een Zoon en eenig nagelaten kind van wijlen 
 Maria Ensman, aan haar door Lambertus Boxhoorn in echt 
 verwekt, welke zijn Comparts. Moeder mede is geweest een Zuster 
 van wijlen Margaretha Ensmans, in leven gehuwd geweest 
 met mede wijlen Lambertus Hilgerink, en welke Lambertus 
 Hilgerink en Margareta Ensman zijn geweest de Ouders van 
 wijlen Anna Elijsabeth Hilgerink, in leven bejaarde onge.. 
 huwde Dochter en zijnde den Compart. alzo een volle 
 Neef van ’s Moeders zijde van gemelde overledene Anna 
 Elijsabeth Hilgerink, midsgaders met en benevens En.. 
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 geltje van Schalen Dochter en eenig nagelaten Kind van wijlen 
 Johanna Ensman, aan dezelve in huwelijk verwekt door 
 Jan van Schalen, welke Johanna Ensman mede is 
 geweest een Zuster van wijlen voorñ. Margaretha Ens.. 
 man, en zij Engeltje van Schalen overzulks een volle 
 Nigt van Moeders zijde van gedagte overledene Anna 
 Elijsabeth Hilgerink, Dochter van geñ. wijlen Lam.. 
 bertus Hilgerink en Margaretha Ensman in leven 
 Echtelieden, als mede met en benevens Lambertus 
 Hilgerink, Zoon en eenig nagelaten Kind van wijlen 
 Jan  Hilgerink, die een Broeder is geweest van geñ. Lam.. 
 bertus Hilgerink, de Vader van geñ. overledene Anna 
 Elijsabeth Hilgerink, en hij, Lambertus Hilgerink 
 overzulks een volle Neef van ’s Vaders zijde van meer 
 gedagte Anna Elijsabeth Hilgerink, te samen de 
 enige Erfgenamen ab intestato, zo van ’s Vaders als 
 Moeders zijde van meergenoemde Anna Elijsabeth 
 Hilgerink, die op den 19 December des jaars 1799 te 
 Oldenzaal is overleden. 
 En verklaarde te constitueeren en magtig te maaken de 
 Burgers Bernardus Wensink en Otto van Meurs, beide 
 woonende te Amsterdam, zo te samen als ieder van hun 
 in ’t bijzonder, om het recht en de interest van hem Compart. 
 als mede Erfgenaam in den boedel en nalatenschap van 
 gemelde Anna Elijsabeth Hilgerink […..] waar het  
 zal worden vereischt waar te nemen en te bevorderen en 
 midsdien zijn persoon te repraesenteeren, ten dien einde van 
 alle en een iegelijk onder wien eenige goederen, penningen 
 en effecten berustende zijn, dezelve te ontvangen en overte.. 
 nemen, alle uitstaande praetensien te incasseeren en daar 
 tegen de schulden en lasten des boedels te voldoen, voor al.. 
 le ontvangst en overneming behoorlijk en validelijk te quiteeren 
 en voor namaning intestaan, voords den boedel & nala.. 
 tenschap van geñ. Anna Elijsabeth Hilgerink te bren.. 
 gen tot volkomen effenheid & liquiditeit, ten dien einde  
 alle de nagelaten meubelen, kleederen en andere goederen 
 van den overledene, midsgaders alle de door den overledene 
 nagelaten vaste goederen en effecten of aandeelen in dezelve ‘t 
 zij publiek of uit de hand te verkopen en de kooppen.. 
 ningen te ontvangen, de vaste goederen en effecten of 
 aandeelen in dezelve na gedaane verkoop aan de kooper 
 na stijle locaal te cedeeren, transporteeren & optedragen 
 en quijt te schelden, de kooppenningen te ontvangen, 
 belofte van vrijwaaring te doen en daar voor mede zijn 
 Comparts. persoon en goederen te verbinden, voords om 
 in alle gevallen waar het nodig mogte bevonden wor.. 
 den te vereischte rechtsmiddelen te employeeren 
 en zulks tot den uiteinde der executien toe, arresten 
 te doen & die te beklagen en nagerade weder te ontfangen, 
 cautien te stellen, domicilium te kiezen, ook omme ter 
 plaatse daar zulks behoord, aangifte van ’t collateraal 
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 te doen, en voords ter plaatse waar het wordt vereischt, des 
 nodig zijnde, mede in den naam & ziele van hem Compart. 
 met eede te bevestigen de lijst of memorien van de effec.. 
 ten door den overledene nagelaten, het recht der collate.. 
 rale successie subject & wijders zo in als buiten rechten 
 alles verder en meerder te doen en te verrigten wat nodig 
 zij en vereischt worden zal, en de Comparant, zelve 
 praesent zijnde, zoude kunnen mogen & moeten doen,met 
 magt van substitutie, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, ceterisque clausulis de jure solitis ac ne.. 
 cessariis, des blijven de Geconstitueerden gehouden tot doen van be.. 
 hoorlijke rekening, verandwoording, bewijs en reliqua. 
      Actum Harderwijck 25. februarij 1800. 
               6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeen.. 
 te Bestuur van Harderwijck, Jannetje Reijers, Huisvrouw 
 van Aart Hendriksen Brouwer, gezond van lichaam, haar 
 memorie & uitspraak volkomen magtig, en verklaarde 
 door en kragt dezes te legateeren aan en te bemaaken aan 
 Jacob Brouwer & Enike Brouwer ieder eene somma van 
 acht honderd en vijftig Guldens, die dezelve uit den boe.. 
 del van de Comparante zullen genieten, onder deze codi.. 
 tie, dat na afsterven van Comparantes Eheman dit le.. 
 gaat zal kunnen geprofiteerd worden & niet eerder, blijven.. 
 de voor het overige onverkort zodaane Huwelijsvoor.. 
 waarde, als de Comparante bij ’t ingaan van ’t huwelijk 
 met haar Eheman heeft gemaakt. 
 Begerende de Comparante, dat deze haar uiterste wille 
 na doode van haar & haar Eheman zal gelden als le.. 
 gaat of gifte ter zaake des doods, zo en als best na rech.. 
 ten zal kunnen bestaan. 
 Actum den 25 februarij achttienhonderd, voor ons Leden 
 van ’t Gemeente Bestuur, die deze in waarheids oirkonde 
 hebben geteekend en met ons cachet gezegeld ( was ne.. 
 vens 2 cachetten in rood kal uitgedrukt, geteekend ) 
 Steenwinkel.  D, Appeldoorn. (onderstond) Geregistreerd 
 in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck fº. 331fso. den 
 2. Maart 1800. A.L.B.6e. (was geteekend)  Steenwinkel. fung. Secret. 
 
 
 Voor Apeldoorn & de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerde Nathan Jonas, dewelke verklaarde in de beste & 
 bestendigste forma rechtens te constitueeren & magtig te maa.. 
 ken, zulks doende kragt & mids deze, den Burger C.W. 
 Schubertz, Bode bij het Departementaal Bestuur van den 
 Ouden IJssel, ten einde om namens Comparant zich te 
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 vervoegen bij den Burger G. Timmerman en van denzelven opte.. 
 beuren & te ontvangen de somme van Eenhonderd & sestien Gul.. 
 dens en voor die te ontvangene penningen behoorlijke qui.. 
 tantie te passeeren, doch in cas van verweigering of wanbe.. 
 taling tegens denzelven in rechten te procedeeren, ten dien 
 einde de nodige ingangen rechtens te entameeren, termij.. 
 nen te respicieeren, cautien te praesteeren of ook te eischen 
 & te vorderen, verder de proceduuren te vervolgen tot de 
 finaale afdoening van zaaken toe, sententien te vragen, 
 de voordeelige ter executie te doen leggen, en van de nadeelige 
 is ’t nood, te appelleeren, wijders alles te doen & te verrigten 
 ’t geen ten meeste nutte en oorbaar van Comparant kan ver.. 
 strekken en hij, zelfs praesent zijnde, zoude kunnen, mogen 
 of moeten doen al waare ’t ook, dat daar toe eene meer 
 speciaalder volmagt dan deze mogt worden vereischt 
 welke Comparant alhier voor geinsereerd wil gehouden 
 hebben, alles met magt van substitutie & surrogatie 
 onder belofte van ratihabitie & indemniteit, des blijft 
 de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke 
 verandwoording. 
               Actum Harderwijck den 28 februarij 1800. 
                      6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Huisman en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Willem Sonnevelt, benevens de tijdelijke Dia.. 
 conen van de Hervormde Gemeente binnen deze Stad in qua.. 
 liteit als Armbezorgers van Claasje Everts de Groot, Huis.. 
 vrouw van eerste Comparant, dewelke verklaarden in een vas.. 
 ten en eeuwigen eigendom te transporteeren aan en ten erf.. 
 lijken behoeven van Gerrit Esendam en Beertje Janse Bos Ehel. 
 ende haare Erven, het recht van de zesjaarige lossinge 
 van het huijs, door den tijdelijken Richteren Bank de.. 
 zer Stad, na voorgaande aankeeringe & executie in den 
 jaare 1799 te behoeve van des Comparants Crediteuren 
 in ’t openbaar verkogt, en wel voor eene somme van vijf 
 en veertig Guldens vrijgeld, waar van de Comparanten 
 een ieder in zijn qualiteit bekend voldaan te wezen, re.. 
 nuntieerende ten dien einde van zodanig recht van los.. 
 se, als ingevolge dezer Stads willekeuren de Comparan.. 
 ten was competeerende, belovende dit huijs met al zijn regt 
 & gerechtigheden van nu af aan aan de Koperen in erflijken 
 eigendom over te geven, alles onder verband, submissie & 
 renuntiatie als na rechten, en ten effecte zo als na erf.. 
 koops recht gebruikelijk is. 
                       Actum den 3 Maart 1800. A.6.L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 loofden & wierden Borgen, als voorvanks recht is, Steven 
 Bos & Johannes Huigen voor ’t erfhuijs van Antonij 
 Barneveld, des beloofde Sophia Kelder, Wed. van den 
 zo genoemde Antonij Barneveld, de voorz. Borgen te 
 vrijen als recht is. 
               Actum Harderwijck den 5 Maart 1800.   
                    6e jaar der Bat. Vrijheid.  
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Geregistr. ten Prothocolle Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareerden 
van bezwaar over de Stad Albartus Huijsman, onze mede Raadsvriend, en Hendrika Mol Ehel. tut. 
Harderwijck rubric Don.. marito, dewelke verklaarden wel oprecht en deugdelijk schuldig te wezen 
kerstraat fº.20 fsº. aan en ten erflijken behoeve van H. Beek, Weduwe van wijlen 
 Mr. G. Everts, eene capitaale somme van drieduizend Carolij 
 Guldens, spruitende uit ter leen verstrekte en ontvangen pen.. 
 ningen, belovende dezelve jaarlijks te verrenten met vier ge.. 
 lijke Guldens ten honderd en daarmede te continueeren tot 
 de finaale aflossinge van ’t voorz. capitaal toe, zijnde 
 de eerste verschijnsdag van de verscheenen interesse heden 
 over een jaar en moetende ’t voorz. kapitaal op dien 
 verschijnsdag worden afgelost, mids dat van een van beide 
 de zijde eene behoorlijke opzage geschiede een halfjaar 
 voor dien verschijnsdag. 
 Tot securiteit van ’t voorñ. kapitaal, rente en onverhoope.. 
 lijk aantewendene kosten de Comparanten verbinden hunne 
 persoonen en goederen en stellende bovendien tot een speciaal 
 onderpand hun Comparanten huijs en erve, staande in de 
 Donkerstraat, tusschen ’t huis van Aris van Leeuwen en 
 dat van de Weduwe Hogervorst, door Comparanten thands 
 zelve bewoond, alhier ter steede, om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen verhaalen, met renuntiatie van 
 alle exceptien, in specie die van onaangetelden gelde 
 en submissie als na rechten. 
           Actum den 7. Maart 1800. 6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Transport van ’s Volks wegen. 
 Wij, Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck, 
 doen kond en certificeeren bij deze, dat de boedel van Willem Son.. 
 nevelt en Claasje de Groot Ehel. desolaat geworden zijnde, dezel.. 
 ve door Richteren indertijd is geinventariseerd en in ’t openbaar 
 verkogt, waar onder een huis, staande binnen deze Stad in de 
 Vijhestraat op den hoek bij de Smeepoort, naast het huis van 
 Arend Kreenen, doende in ords. verpondinge jaarlijks zonder 
 stadsstuivers f 3-3-14, straatgeld f 1-5-: ’t welk is gekogt bij 
 Gerrit Esendam voor eene somme van zevenhonderd en drie en 
 negentig Gulden, welke in handen van onzen Secretaris zijn vol.. 
 daan, om door ons inter jus habentes gedistribueerd te worden 
 weshalven wij verklaaren de cedeeren, transporteeren & in vollen 
 eigendom over te geven aan Gerrit Esendam voorñ. het gemelde huijs 
 met alle deszelfs lusten & lasten, recht en gerechtigheden, be.. 
 lovende wij denzelven van ’s volks wegen het gekogte te zullen 
 wagten & wahren en de lasten ingevolge conditie te zuiveren. 
 Dies ten oirkonde &c. 
     gegeven in Harderwijck den 8 Maart 1800. 6e jaar der Bat Vrijh. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons, ondergeteekende Leden van ’t Gemeente Bestuur der Stad 
 Harderwijck Judi Maria van Asselt, bejaarde jonge Dochter van Antonij van 
 Asselt en Dirkje Davids, in leven Ehel. wonende alhier, gaande en staande 
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 met ons, doch eenigsins ziekelijk van lichaam, haar verstand, memorie 
 en duidelijke uitspraak volkomen magtig, en verklaarde uit overden.. 
 king van de zekerheid des doods en onzekere uure van dien, niet gaarne 
 uit deze wereld te willen scheiden bevorens over haare tijdelijke goe.. 
 deren te hebben gedisponeerd; vooraf dan casseerende, dood en te niete 
 doende alle voorige dispositien en tot haare dispositie en uiterste 
 wille overgaande, verklaarde zij Testatrice te legateeren aan haaren 
 Broeder David van Asselt, of bij deszelfs vooroverlijden aan deszelfs 
 Kind of Kinderen eene somme van honderd Carolij Guldens, 
 als mede aan haaren anderen Broeder Martinus van Asselt, thands 
 te Amsterdam woonachtig, eene somme van vijftig Carolij Guldens. 
 Welke legaten voorz. binnen een vierendeel ’s jaars na haar Testa.. 
 trices overlijden zullen moeten worden uitbetaald en voldaan. 
 Voords verklaarde zij Testatrice nog aan de Nederduitsche Gereformeerde 
 Diaconie binnen deze Stad te legateeren eene somme van vijfen.. 
 twintig Carolij Guldens, welke aanstonds na haar Testatrices 
 begrafenis aan den boekhoudenden Diaken zullen moeten  
 worden voldaan. 
 Eindelijk stelde zij Testatrice en Comparante in deze tot haare eeni.. 
 ge, algeheele en universeele Erfgenaame haar Testatrices Zuster 
 Hendrina van Asselt, of bij derzelve vooroverlijden haar nagelaten 
 Kind of Kinderen, met seclusie en uitsluiting van alle anderen, 
 wie het ook zouden mogen zijn, ten einde haar Comparantes 
 geheele nalatenschap, waar in dezelve ook bestaan moge, 
 te hebben, bezitten en behouden, zonder bespiering van iemand. 
 Willende en begeerende dat haar voorñ. Zuster Hendrina van 
 Asselt zorge dat zij Testatrice eene eerlijke en burgerlijke begra.. 
 fenisse hebbe. 
 Al ’t gunt voorschreven de Comparante verklaarde te zijn haare 
 serieuse uiterste wille en intentie, die zij begeerde dat na haar 
 dood agtervolgd zal worden en effect sorteeren ’t zij als testa.. 
 ment, legaat, codicil, gifte onder de levende of ter zaake 
 des doods, of zo en als hetzelve ’t best in rechten zal kun.. 
 nnen & mogen bestaan, ofschoon alle solemniteiten naar scherp.. 
 heid van rechten gerequireerd wordende, in deze niet mogten 
 zijn geadhibeerd, welke de Testatrice voor geadhibeerd wilde 
 gehouden hebben. 
 Dies ten oirkonde is deze bij ons, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 voorñ., geteekend en met ons gewoon cachet gezegeld in Harder.. 
 wijck den 13 Maart 1800. 6e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 (was nevens twee cachetten in rood lak uitgedrukt, geteekend) 
 Steenwinkel.  D. Appeldoorn. (onderstond) geregistreerd in ‘t 
 Recognitie Boek der Stad Harderwijck den 14 Maart 1800. fº. 
 333. (was geteekend)  Steenwinkel. fung. Secret. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 loofden en wierden Burgen, als voorvanks recht is, Willem van Luijk 
 en Gijsbertus Mulder voor ’t erfhuijs van wijlen Gijsjen Jans, des 
 beloofde Jan van Luijk, Weduwenaar van wijlen gem. Gijsje Jans 
 zijne voorz. Burgen te zullen vrijen & guaranderen als recht 
 is. 
              Actum Harderwijck den 17 Maart 1800. 6e jaar d. Bat. Vrijh. 
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 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur van  
 Harderwijck, compareerden Rijkst Jan Apeldoorn en Vrouwe Susan.. 
 na Anna Bouduijnx Ehel., zijnde zij Vrouwe met gem. haaren 
 Eheman geassisteerd als rechtens, en verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en over zulks 
 kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom 
 over te geven aan Nicolaas Wilhelm Ardesch of zijne Erven een 
 half math hooiland op de Oostermehen onder ’t Schependom 
 Harderwijck bij de Zeeboer kennelijk gelegen, zo als hetzelve 
 aan den eersten Comparant bij magescheid --- over den boe.. 
 del van Jan Wittop is toebedeeld, op eene ords. verp. behalve 
 de stadsstuivers van f :-8-2 en zulks voor eene somme van 
 tweehonderd Guldens vrijgeld, daar van de Comparanten beken.. 
 den voldaan & betaald te zijn, kunnende ’t voorz. perceel da.. 
 delijk door den Koper aanvaard worden, belovende de Comparan.. 
 ten over zulks hetzelve te wagten & wahren kommervrij en alle 
 voorpligt, de verpond. over 1799 incluis daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, met verband van hunne persoonen & 
 goederen en onder renuntiatie van alle excep.. 
 tien. 
      Actum den 20 Maart 1800. 6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur der 
 Stad Harderwijck, compareerde Nicolaas Wilhelm Ardesch, de.. 
 welke verklaarde ingevolge koopscontracten van den 22 & 24 
 Maart 1800 te hebben verkogt en alnu te cedeeren en in vollen 
 eigendom over te geven aan Rijkert Jan Apeldoorn en Susanna 
 Anna Bouduijnx Ehel. of haare Erven de navolgende onge.. 
 reede goederen, alle onder ’t Schependom dezer Stad, Buurtschap 
 Hierden kennelijk gelegen, als 1º. een huis, genaamd de Groote 
 Duinen met het getimmer daar op staande, voords den Hofen 
 Brinkhof met het houtgewas daarbij nevens de gerech.. 
 tigheid van ’t heide of plaggenveld. 2º. Een en een half mud saai.. 
 land den Ouden Kamp, zijnde thiendpligtig bij Dirk Brouwer 
 in pagt. 3º. Ongeveer zeven mudden thiendvrij zaailand de 
 Kamp genaamd, mede aan differente persoonen verpagt. 4º. On.. 
 geveer drie mudden thiendvrij zaailand de Bredde genaamd, 
 aan differente Persoonen verpagt 5º. ’t houtgewas langs ’t derde 
 & vierde perceel daaronder begrepen de Blikshagen, zoals dit 
 een en ander laatst bij Peter Cornelissen is geboscht. 6º. Onge.. 
 veer twee mudden zaailand den Geelen Brink genaamd, waar..  
 van een schepel thiendpligtig zijnde almede aan differen.. 
 te persoonen verpagt. 7º. Ongeveer een en een half math hooi.. 
 land de Pouseler Kampjes genaamd, laatst bij de Wed. Corne.. 
 lis Petersen in pagt geweest. 8º. de Duunder Kamp groot circa 
 zes en een half math hooiland op de Oostermehen naast de 
 kamp van ’t Visschers Gilde gelegen, zijnde alle de voorz. goe.. 
 deren onder ’t erf de Groote Duinen gebruijkt geweest en aan 
 den Comparant onder ’t zelve bij magescheid van den 7 Novem.. 
 ber 1798 over deszelfs ouderlijken boedel toegedeeld, doende de  
 voorñ. perceelen in ordins. verponding behalven de stadstui.. 
 vers in differente posten f  29-4-10 en ’t gewoone schoorsteengeld. 
 9º. Een halve math hooiland naast ’t agtste perceel kennelijk 
 gelegen, zo als ’t zelve bij transport van den 20 Maart l.l. 
 door Comparant van Koperen was aangekogt, op een ords. verp. 
 behalven de stadsstuivers van f :-8-2, met alle derzelver 
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 lusten, lasten en servituten, daar toe van ouds en met recht gehoo.. 
 rende en dit een en ander voor eene somme van zesduizend drie.. 
 honderd Guldens vrijgeld, daarvan de Comparant bekende vol.. 
 daan te zijn, belovende voorz. goederen naar erfkoops recht 
 te zullen vrijen en guarandeeren op den voet als bij de koops.. 
 contracten van den 22 & 24 dezer breeder is geexprimeerd,quor.. 
 sum relatio, zijnde het schoorsteengeld en verponding over 
 1800 tot lasten van Kooperen, alles onder verband en sub.. 
 missie als naar rechten en met renuntiatie van alle 
 contrarieerende exceptien. 
            Actum Harderwijck den 24 Maart 1800. 6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 der Stad Harderwijck, loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks recht is, Gerrit van Luijk en Johannes Huijgen 
 voor ’t erfhuis van Petertje Willems, Weduwe van Gerrit 
 Fijnvandraad, des beloofden Andries Bolleman en Hendrik.. 
 jen Fijnvandraad Ehel., Pieter Engelen en Eva Catharina Mar.. 
 tens Ehel. ( de beide Vrouwen met haare Mans geassisteerd), 
 dan nog Pieter Engelen, als Vader en wettige Voogd van zij.. 
 ne drie minderjarige Kinderen, als Dirk Engelen, Gerrit 
 Engelen & Geertruij Engelen, bij zijn eerste Vrouw Jannetje Fijn.. 
 vandraad in echt verwekt, en als Voogd van de minderjari.. 
 ge Kinderen Dirk Kruijsdijk en Anna Kruijsdijk, de voorz. 
 Borgen te vrijen als recht is. 
                        Actum Harderwijck den 25 Maart 1800. 
 
 
Geregistr. ten protho.. Voor Steenwinkel en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur der 
colle van bezwaar Stad Harderwijck, compareerden Elbert Aaltsen & Heijntje Willems 
over het Schependom Ehel. dewelke bekenden wel en deugdelijk schuldig te wezen aan 
van Harderwijck Ru.. Annetje Hendriks of derzelver Rechtverkrijgende, eene summa 
bric. Oostermehen van eenhonderd en vijfentwintig Guldens ad 20 st. ’t stuk, 
Kromme Mehen fº. spruitende uit hoofde van gereede aan hun Comparanten toe.. 
127fsº. getelde penningen, tot hun genoegen ontvangen en genooten, 
 aannemende dezelve te restitueeren over een jaar na dato 
 dezes met den interest van dien tegens vier Gulden van ‘t 
 honderd en bij prolongatie gelijke interest, zullende drie 
 maanden voor de verschijnsdag de opzage moeten geschieden 
 of ’t capitaal telkens weder voor een jaar geprolongeerd gehou.. 
 den worden, verbindende Comparanten, zo voor ’t capitaal als 
 interessen en onverhoopte kosten, hunne persoonen & goederen en 
 tot een speciaal onderpand drie mathen hooiland, gelegen in 
 ’t Schependom van deze Stad op de Kromme Mehen naast ‘t  
 land van Hendr. Jansen Arlerhof ter eenre en dat van de Wed. 
 van de Graaf ter andere zijde en mede ex superabundanti bij 
 parate executie en aankeering, na informatie van verwillkeu.. 
 ring rechten, verwillekeurende, zulks doende kragt dezes, alle 
 haare gerede goederen om daar aan alle schade te kunnen ver.. 
 haalen, met renuntiatie van alle exceptien in specie die van 
 ongetelde gelde, en zo veel mij Vrouwe Comparante aangaat 
 van ’t senatus cons. velejan. en de authent. si qua mulier, 
 van welkers inhoud zij onderrigt is, alles onder submissie als 
 na rechten. 
         Actum Harderwijck 26 Maart 1800. 
          6e jaar der Bat. Vrijheid. 
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 Voor Steenwinkel en Ercklens, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Zeger Buitenhuijs als Volmagtiger van Vrouwe 
 F.H. Pannekoeck, Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen 
 Mr. E.J. Ammon, in leven Scholtus des Ambts Ede, vermo.. 
 gens acte van volmagt de die 21 Maart 1800 voor Lid 
 en Noodschepen van ’t Gemeente Bestuur des gemelden 
 Ambts Ede gepasseerd ( gelijk ons uit derzelver lectuur 
 gebleeken is ), dewelke verklaarde ingevolge publique 
 verkoping d.d. 14 December 1799 in een vasten en stedi.. 
 gen erfkoop te hebben verkogt en al nu kragt dezes 
 te cedeeren, transporteeren & in vollen en volkomen 
 eigendom over te geven aan en ten erflijken behoeve 
 van Albertus Gelderman & Aartje Top Ehel. een kamp 
 zaailand met het daar bij gehoorende houtgewas in 
 deze Stads Enck  kennelijk gelegen, Dapperskamp 
 of de Zeven Akkers genaamd, zo als dezelve thands bij 
 Jan Wijenberg en Lukas Berendsen in pagt gebruikt 
 wordt jaars ad f 40-:-:, doende dit perceel in jaar.. 
 lijksche ords. verpond. zonder stadsst. f 8-17-8, voords 
 met alle deszelfs verdere lusten & lasten, rechten 
 & gerechtigheden die er op zijn mogen, geene van dien 
 uitgezonderd, & zulks voor eene summe van f 820-:-: 
 vrijgeld, daar van de Comparant bekende voldaan 
 en betaald te zijn, belovende hij Comparan qp over 
 zulks voorz. perceel te wagten & waren kommervrij 
 en alle voorpligt daar van aftedoen, ’t zelve te zui.. 
 veren van de verpondinge tot over den jaare ords. 1799 
 incluis, waar tegens de pagt over den jaare versche.. 
 nen Martini 1799 bij Verkopersche zal geprofiteerd worden. 
 Alles verder zo als erfkoops recht is, onder verband 
 & submissie als naar rechten. 
              Actum Harderwijck den 26 Maart 1800. 
 
 
 Voor Apeldoorn & de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerde Arnoldus Franciscus van Roosendaal als Gevol.. 
 magtigde van Johannes Arnoldus Sikken & Anna Ma.. 
 ria Sikken, ingevolge procuratie voor Burgemeesteren, 
 Schepenen & Raad dezer Stad, op den 20 februarij 1782 gepas.. 
 seerd, bij ons vertoond en gelezen, en verklaarde in voorz. quali.. 
 teit in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te 
 hebben verkogt en kragt dezes te cedeeren & transportee.. 
 ren aan Jan Hendrik Hulsink & Grietje de Vente Ehelieden 
 en haare Erven een huis met deszelfs ad en dependentien, 
 staande in de kleine Haverstraat naast de achterdeur van 
 Willem Brouwer en Wijmpje Wulfsen Ehel. zo en als het.. 
 zelve thands door Jan Ouwerschuur in huur gebruikt wordt, 
 doende in ords.verp. met de stadsst. f 1-5-4 en ords. straat 
 en heerdstedegeld, voords met zijne lusten & lasten, recht 
 en gerechtigheden & zulks voor eene summe van twee 
 honderd & vijftig Carolij Guldens vrijgeld, daarvan de Compa.. 
 rant bekend voldaan & betaald te zijn, belovende 
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 voorz. huijs te zullen wachten en waaren kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over 1799, ’t heerdstedegeld tot ult. 
 Junij 1799 en ’t straatgeld tot 1º. Meij 1799 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als na rechten. 
            Actum Harderwijck den 26 Maart 1800. 6e jaar 
                  der Bataafsche Vrijheid. 
 
  
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 loofden en wierden Burgen als voorvanks recht is, Pieter 
 Engelen & Harmen Tapper voor ’t erfhuijs van Roelof A.. 
 rendsen, des beloofden de navolgende Erfgenaamen 
 als Gerrit van Luijk voor zich & caveerende voor zijne Ehe.. 
 vrouw Geertruij Snel, en zijne twee Zusters Anna van Luijk 
 en Otje van Luijk, Arien Bastert en Gerritje Timmer Ehel., 
 caverende voor Hendrik Molenberg en Maria van  
 Hierden, Adrianus van Hierden, welke caveert voor zijnen 
 Broeder Roelof van Hierden, Lambertus van Hierden 
 caverende voor zijn Ehevrouw Geurtje ----, Eijbertus  
 van Hierden en Daniel van Hierden, welke laatste 
 caveert voor zijn Ehevrouw Jannetje van der Moolen, 
 de voorzeide Burgen te vrijen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 31 Maart 1800. 
 
 
 Magescheid. 
 Ten overstaan van ons, ondergeteekende en speciaal hier.. 
 toe verzogte magescheids Vrienden, is een onverbreek.. 
 lijk Erfmagescheid opgericht en gesloten tusschen Mr. 
 Engelbert George Ardesch, Mr. N.W. Ardesch, Mr. Ands. Ardesch, 
 Andreas Hendrik Johan van der Plaat en Vrouwe Geer.. 
 truida Johanna Ardesch Ehel., marito tutore,  Henrietta  
 Johanna Ardesch, geassisteerd met H.J. Assink als haar 
 gekoren Momboir, Mechteld Ardesch, geadsisteerd met G. 
 Buijtenhuijs, als haar gekoren Momboir, te samen Kinde.. 
 ren & Erfgenaamen ab intestato van Mr. Hendrik Johan 
 Ardesch en Jacomina Johanna de Meester in leven Ehel. 
 en zulks over alle zodaane effecten & goederen, als voorñ. 
 Ehel. bezeten en met den dood ontruimd hebben. 
 Vooraf verklaarden de gezamentlijke Condividenten etc. 
     Post alia. 
 En is, nadat de verdeeling der ongereede goederen in ‘t 
 vriendelijke gereguleerd was, aan de eerste Condivident 
 Mr. Engelbert George Ardesch of zijne Erven toegedeeld 
 een erve &c. 
     Post multa alia, 
 Aan Henrietta Joanna Ardesch op haar Erven 
 wordt toegedeeld, 
      Post alia 
 Een kamp weiland aan de Waterweg, benevens 
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 nog 3 math hooiland agter voorñ. kamp, beide gelegen 
 in Hierden, onder de Vrijheid van Harderwijck, beide 
 bij Cornelis Petersen in pagt gebruikt, doende etc. 
 Des boedels gerechte etc. 
                            Post multa alia. 
 Verklaarende de Condividenten hier mede hunnen ouder.. 
 lijken boedel, voor zo verre hier voren niet in gemeenschap 
 gehouden is, in Vreeden en Vriendschap te hebben verdeeld en 
 dieswegens zijn gescheiden en malkander een ieder 
 zijne toegedeelde goederen en effecten, onder de respec.. 
 tive […] vermeld, te hebben gecedeerd en overzulks kragt 
 dezes te transporteeren en in vollen eigendom over te 
 geven, om dezelve erflijk te bezitten en een ieder zijn 
 schoonste daar mede te doen, met alle derzelver lusten, 
 lasten, rechten & gerechtigheden en servituten daar 
 op staande, of daar toe van ouds en met recht gehoo.. 
 rende, met belofte van waaring, als erfmagescheids 
 recht is en onder verband en submissie als na 
 rechten. 
 Ten teken der waarheid zijn hiervan zes eensluidende 
 magescheids instrumenten gemaakt en door de ge.. 
 zamentlijke Condividenden, nevens de Magescheids 
 Vrienden, beteekend & bezegeld te Harderwijck den 7 
 November 1798 ( was nevens 13 in rood lak opgedruk.. 
 te cachetten met diverse handen geteekend ) 
 (L.S.) E.G. Ardesch (L.S.) P. Ardesch Magescheidsvriend 
 (L.S.) N.W. Ardesch (L.S.) H.R. Streck Magescheidvriend 
 (L.S.) A.H.G. van der Plaat (L.S) J. Ardesch Magescheidsvriend 
 (L.S.)G.J. van der Plaat (L.S.) Z. Buijtenhuijs Magescheidsvriend 
           ge. Ardesch (L.S.) H.J. Assink Momboir 
 (L.S.) H.J. Ardesch (L.S.) G. Buijtenhuis Momboir. 
    Registr., voor zo verre ’t geextraheerde aangaat, den 31 Maart 
          1800. 6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten Proto.. Voor Apeldoorn & Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
colle van bezwaar over reerde Henrietta Joanna Ardesch, dewelke verklaarde we.. 
’t Schependom van Har.. gens opgenomen en ter leen ontvangen penningen oprecht & 
derwijck Rubric. Lande.. deugdelijk schuldig te wezen aan de onmondige Kinderen 
rijen in Hierden fº.406 van wijlen Harmannus Schut en Joanna Buijtenhuijs 
 ehelijk verwekt, de somme van zeven honderd Guldens 
 en daar van jaarlijks te zullen betaalen een interesse 
 van vier Guldens van ieder honderd en daar mede te 
 continueeren tot de finaale restitutie va ’t ca.. 
 pitaal, dewelke alle jaaren zal kunnen geschie.. 
 den, mids de opzage van wederzijde een vieren.. 
 deel jaars bevorens geschiede. --- Tot securiteit 
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 van bovengemeld kapitaal, rente en onverhoopte kosten 
 de Comparante verbind haar persoon, stellende daarenbo.. 
 ven tot een speciaal onderpand een kamp weiland aan 
 de Waterweg, benevens nog drie math hooiland ach.. 
 ter voorñ. kamp, beide gelegen in Hierden onder de 
 Vrijheid van Harderwijck, beide bij Cornels Peter.. 
 sen in pagt, en aan Comparante bij magenscheid 
 van den 7 Novemb. 1798 uit de boedel van wijlen 
 H.J. Ardesch & J.J. de Meester Ehel. toegedeeld, ten ein.. 
 de om ten allen tijde alle hinder en schade daar 
 aan te kunnen verhaalen, onder verband als na 
 rechten, met renuntiatie van alle exceptien, in 
 specie van onaangetelden gelde.  
  Actum den 31 Maart 1800. Aº. 6º.L.B. 
 
 
 Magenscheid. 
 Ten overstaan van ons, ondergeteekende en speciaal hiertoe verzogte 
 Magenscheids Vrienden, is een onverbreeklijk erfmagenscheid op.. 
 gericht en gesloten tusschen Mr. Engelbert George Ardesch, Mr. 
 Nicolaas Willem Ardesch, Mr. Andreas Ardesch, Andreas 
 Hendrik Johan van der Plaat en Vrouwe Geertruida Joanna 
 Ardesch Ehel., marito tutore, Henrietta Johanna Ardesch, 
 geassisteerd met H.J. Assink, als haaren gekoren Mom.. 
 boir, Mechteld Ardesch, geadsisteerd met. G. Buitenhuijs, 
 als haaren gekoren Momboir, te saamen Kinderen & 
 Erfgenamen ab intestao van Mr. Hendrik Johan 
 Ardesch en Jacomina Johanna de Meester, in leven 
 Ehel., en zulks over alle zodaane effecten en goederen als 
 voorñ. Ehelieden bezeten en met den dood ontruimd heb.. 
 ben. 
 Vooraf verklaaren de gezamentlijke Condividenten etc. 
            Post alia. 
 En is, nadat de verdeeling der ongerede goederen in ‘t 
 vriendelijke gereguleerd was, aan den eersten Condivident 
 Mr. Engelbert George Ardesch of zijne Erven toegedeeld: 
 Een erve etc. 
            Post quaedam alia. 
 Aan Mr. Nicolaas Willem Ardesch of zijn Erve wordt 
 toegedeeld: 
 Een erve en goed, de Hooge Duinen genaamd, binnen ‘t 
 Schependom van Harderwijck, buurtschap Hierden gelegen,  
 bestaande in huijs, twee schuuren en verder getimmer, 
 opgaande boomen, houtgewasschen, zaai, hooi & weijlan.. 
 den, waar onder begrepen zijn de dagmathen op 
 de Oostermehen en de landen onder den Ambte 
 van Ermello, buurtschap Hooghuizen gelegen 
 zo als aan der Condividenten Ouders bij magen.. 
 scheid van den 21 Meij 1788 is toebedeeld, en 
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 thands bij Trijntje Jans Wijenberg, Wed. Cornelis Petersen 
 in pagt gebruikt wordt, doende in verponding onder Har.. 
 derwijck in zes posten behalven de maanpenn. f 29-4-10 
 en onder Ermello in drie posten f 7-11-4, schoorsteengeld 
 f 6-:-: 
 Een etc. 
             Post alia. 
 Verklarende de Condividenten hier mede hunnen Ouderlijken 
 boedel, voor zo verre hier vooren niet in gemeenschap 
 gehouden is, in vrede en vriendschap te hebbeb ver.. 
 deeld en deswegens te zijn gescheiden en malkande.. 
 ren een ieder zijne toegedeelde goederen en effecten, 
 onder de respective loten vermeld, te hebben gecedeerd 
 en over zulks kragt dezes te transporteeren en in 
 vollen eigendom over te geven, om dezelve erflijk te be.. 
 zitten en een ieder zijn schoonste daarmede te doen, 
 met alle derzelver lusten en lasten, rechten, gerechtig.. 
 heden en servituten daar op staande of daar toe van 
 ouds en met recht gehorende, met belofte van waa.. 
 ring als erfmagenscheids recht is, onder ver.. 
 band en submissie als na rechten. 
 Ten teeken der waarheid zijn hiervan zes eensluidende 
 magenscheids instrumenten gemaakt en door de ge.. 
 zamentlijke Condividenten nevens de Magenscheids.. 
 vrienden beteekend en bezegeld te Harderwijk den 
 7 Novemb. 1798. (was nevens dertien in roodlak 
 opgedrukte cachetten met diversche hanen getee.. 
 kend) 
 (L.S.) E.G. Ardesch (L.S.) P. Ardesch Magenscheidsvriend 
 (L.S.) N.W. Ardesch (L.S.) H.R. Streck Magenscheidsvriend 
 (L.S.) Adns. Ardesch (L.S.) J. Ardesch Magenscheidsvriend 
 (L.S.) A.H.J. van der Plaat (L.S.) Z. Buijtenhuijs Magenscheidsvriend 
 (L.S.) G.J. van der Plaat  (L.S.) H.J. Assink Momboir 
             geb. Ardesch (L.S.) G. Buijtenhuijs Momboir 
 (L.S.) H.J. Ardesch           
 (L.S.) M. Ardesch 
  (onderstond) Accordeerd met ’t origineel 
                            voor zo verre ‘t geextraheerde 
                        aangaat. 
  (was geteek.)     Steenwinkel 
                                   fung. Secret. 
 
 Registr. den 4 April 1800. 6e jaar der Bat. Vrijh. 
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 Voor Apeldoorn en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur en mede 
 als Overweesmeesteren, compareerde de Burger Gerrit Jansen 
 als Vader en Voogd van zijn minderjarig Kind met naame 
 Jannetje Gerrits, bij wijlen Jannetje Hendriks in echt verwekt, & 
 verklaarde aan zijn gemelde Kind voor ’s Moeders versterf te be.. 
 wijzen alle deze navolgende kleederen en lijfsbehoor als 
 naamentlijk: 
 een zilveren beugeltasch 2 nagt groude jakken 
 een dº.eau de la reine doosjen een pompadour jak 
 een dº. snuijfdoosje twee rood bonte jakken 
 een paar dº. punthaaken zeven paarssen jakken 
 een paar dº. gespen twee wit bonte jakken 
 een zilvere naaldenkoker tien feitels 
 een dº. rijgpennetje vijf witte zakdoeken  
 een dº. vingerhoed dertien neteldoeksche doeken 
 een dº. pinkring vijf witte zakken 
 een paar goude knopjes drie borstrokken 
 een paar dº. bellen zeventien mutsen 
 een gouden haak en oog zes strijkbanden 
         van een hoed  vier paar moffen 
 drie gouden ringen twee waaijers 
 een goud slootjen met een rijglijf 
         kraalen twee friesche boezelaars 
 een witte chitse rok een rood bonte boezelaar 
 een witte rok twee wit bonte boezelaars 
 drie wit bonte rokken een witte boezelaar 
 vijf paarsse rokken twee paar boordmouwen 
 een nagt groude rok lappen van alle de jakken 
 een witte gestikte rok zestien hembden 
 een blaauwe dº.  dº. een naaijkussen 
 een ligte damaste rok drie paar schoenen 
 een donkere dº.  dº. twee strooije hoeden 
 een paarsse camelotte dº. 
 een groene dº.   dº. 
 Welke bovenstaande gespecificeerde goederen bij de hierna 
 te meldene Voogden moeten bewaard worden, tot dat ge.. 
 melde Kind zal meerderjarig geworden zijn. 
 Dan nog eene somme van een honderd en vijfentwintig Gul.. 
 dens door den Comparant te betaalen als ’t Kind meerder.. 
 jarig zal geworden zijn. 
 Hiertoe waren aan, over en mede te vreden Hendrik Alberts 
 en Eldert Jansen, mede hier praesent, als bij [..] aangestel.. 
 de Voogden van voorñ. Kind. 
 De Comparant neemt op zich zijn Kind te alimentee.. 
 ren en van ’t nodige te voorzien van kost en drank, 
 kleeden & reeden, behoorlijk te laten leeren lezen & 
 schrijven, alles na staat & gelegenheid. 
 Daartoe verbindende zijn persoon en goederen, alles 
 onder verband & submissie als na rechten. 
      Actum Harderwijck den 12 April 1800. 
            6e jaar der Bat. Vrijheid. 
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 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck, Gijsbert Mulder en Petro.. 
 nella van Luijk Ehel. beide gezond van lichaam en hunl. 
 verstand en zinnen volkomen magtig, welken verklaarden elk.. 
 ander over en weder de eerst stervende den langst levende te 
 bespreken en te bemaken de lijftucht in alle zodaanige 
 goederen, als eerst stervende zal komen natelaten, 
 zonder iemands bespiering of wederzegging en zulks tot 
 hertrouwens van den langst levende toe, in welk geval deze 
 tucht zal worden gereekend voor verbroken en der goe.. 
 deren vruchtgebruijk op de wettige Erfgenamen der 
 eerst stervende devolveeren. 
 Willende en begeerende de Comparanten, dat deze na haa.. 
 ren dood zal zijn geldig in voege en maniere als best 
 na rechten zal kunnen bestaan, blijvende niet te  
 min de langst levende vrij en onverlet om met instand.. 
 houding dezer tucht akte de erfportien aan een of 
 meerder der Erfgenaamen der eerst stervende ’t zij geheel 
 ’t zij gedeeltelijk uit te reijken, zo en als dezelve te 
 raden zal bevinden. 
 T’ oirkonde hebben wij, Leden van ’t Gemeente Bestuur voorñ. 
 deze geteekend en bezegeld binnen Harderwijck den 
 15 April 1800. 6e jaar d. B.Vrijh. (was nevens twee 
 cachetten in rood lak uitgedrukt, geteekend) J. Steen.. 
 winkel. J.J. Elsevier. (onderstond) Geregistreerd in 
 ’t Recognitir Boek der Stad Harderwijk fº. 337fso 
 den 17 April 1800. 6e jaar der Bat. Vrijh. (geteek.) Steen.. 
 winkel. fung. Secret. 
 
 
 Voor Steenwinkel en J.J. Elsevier, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur, compareerden Joanna Sophia Luijken, Willem Cor.. 
 nelis Luijken en Adriana Luijken, en de eerst en derde 
 Comparanten met den tweeden Comparant, als haaren hier 
 toe verzogten Momboir geassisteerd, alle binnen deze 
 Stad woonachtig, dewelke verklaarden bester gestalte 
 rechtens, te constitueeren en magtig te maaken Mr. Jo.. 
 hannes Gerardus Luijken, woonende te Doesburg, om met 
 en benevens de mede Erfgenaamen van wijlen Sophia 
 Vles, welke te Doesburg op den 28 Julij 1799 is overle.. 
 den, en in welken boedel derzelve Mr. Johannes Gerardus 
 Luijken landrechtelijke Erfuiter is, of derzelver Gemag.. 
 tigden, te compareeren voor die Gerichten, onder welke 
 de natemeldene vaste goederen gelegen zijn en al.. 
 daar uit den naam en van wegens de Comparanten 
 als mede der Koperen, na ontvangst der cooppennin.. 
 gen in vollen en vrijen eijgendom aan de natemel.. 
 dene persoonen als Koopers in optima juris forma 
 te cedeeren en te transporteeren, de drie negende 



677 
 

ORAH-156  1800 fol.338 
 
 parten aan de Comparanten als mede Erfgenaamen ab 
 intestato van wijlen voorñ. Sophia Vles in de nate.. 
 melden goederen opgekomen, als namentlijk: 
 1º. Aan voorñ. Mr. Johannes Gerardus Luijken en Mr. 
 Hendrik Bartijn Luijken, beide woonende te Doesburg, 
 der Comparanten drie negende parten in het Goed 
 Grefflichem, met alle de ap en dependentien van 
 dien, gelegen onder Hummelo, ’s jaarlijks bezwaard 
 met een en dertig Guldens vijftien stuivers en  
 6 penn. in de ordinaris verponding en ten aanzien 
 van ’t Ellinger of ten Voorder Goed midsgaders van 
 den Veenhuijskamp beide onder het gemelde Goed 
 behorende, met zeven blaauwe Guldens, aan ‘t 
 comptoir der domeijnen te Zutphen, alsmede der 
 Comparanten drie negende parten in quota tot 
 den Graven tiende gaande met de Goederen Greff.. 
 lichen en Hofstede, midsgaders uit de mispelen 
 stukken van ’t goed Veenhuizen, alle onder Hummelo 
 gelegen, doende ’s jaarlijks in de ords. verp. de 
 somme van f 10-:-:. 
 2º. Aan de voorñ. Mr. Hendrik Bartijn Luijken der Com.. 
 paranten drie negende parten in een akkermaals bosch 
 genaamd de Achterste Egelshorst, gelegen onder Hummelo 
 doende ’s jaarlijks in ords. verp. de somme van een Gulden 
 14st. & 8 penn., voords der Comparanten drie negende 
 parten in een weide, de twee klooten of 2/3 deelen van 
 de Grevenslegen genaamd, schietende ten oosten op den 
 Wittenbrinkschen beek, westwaards op een kloot, zijnde 
 1/3 deel van voorñ. Grevenslegen, met zijn recht & 
 gerechtigheid in specie met ’t recht van de tweede 
 derde plak meede op de heide of ’t zogenaamde Laar, 
 mede onder Hummelo, doende ’s jaarlijk in ords. verp. 
 de somme van f 13-16-: en laatstelijk der Comparan.. 
 ten 3/9 parten in een akkermaals boschjen & weidje 
 het Hooitleeghen of Klein Wolfsland genaamd, almede 
 onder Hummelo gelegen, doende ’s jaarlijks in ords. 
 verp. de somme van f 3-17-12. 
 3º.Aan Egbert Garritsen woonende te Hummelo der Compa.. 
 ranten 3/9 parten in ’t Goed de Ruusvoort zo als ‘t 
 zelve thands in huure gebruijkt wordt bij Evert Jan 
 Evers, met uitzondering echter van ’t Sleegken of 
 de Sleegkens met de halve straat en daar op staan.. 
 de heesters en verder daar toe behoorend houtgewas 
 tot nu toe bij de Ruusvoort behoort hebbende en 
 van ’t Scholten Kampjen, tot dus verre bij dit goed in 
 gebruijk, midsgaders ook van ’t stukjen Hofland, bevorens 
 tot dit perceel behoord hebbende, en thands bij ’t Vossen.. 
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 plaatsjen in gebruijk, doch met bijvoeging van den geheelen 
 Vossenkamp, waar van thands een gedeelte gebruijkt wordt 
 bij ’t Vossen Plaatsjen, bezwaard met een ords. jaarlijkse 
 verpond. van f 10-:-:, gelegen onder Hummelo. 
 4º. Aan Harmen Wicherink & Hendrik Nijenhuijs woonende 
 te Hummelo der Comparanten 3/9 parten in ’t Sleegsken of 
 de Sleegskens met de halve straat en daar op staande 
 heesters en verder daar toe behorend houtgewas, tot nu bij 
 de Ruusvoord behoord hebbende, onder Hummelo ge.. 
 legen, bezwaard met een ords. jaarlijksche verp. van f 4-:-:. 
 5º.  Aan Gerrit Gerritsen woonende te Hummelo der 
 Comparanten drie negende parten in ’t Vossenplaatsjen 
 anders genaamd […] en Spullen kamp, zo als ’t zel.. 
 ve  thands door hem Gerrit Gerritsen in huur gebruikt 
 wordt met uitzondering echter van ’t gedeelte van 
 den Vossenkamp tot dus verre mede bij hem in gebruijk, 
 doch met bijvoeging van ‘t Scholtenkampjen tot dus.. 
 verre bij de Ruusvoort in gebruijk, alles respecti.. 
 velijk met ’t houtgewas daar toe behorende, onder Hum.. 
 melo gelegen, zijnde ’t geñ. Vossenplaatsje thands 
 met geene verp. bezwaard, doch ’t geñ. Scholtenkamp.. 
 jen doet ’s jaarlijks f 1-11-: in de ords. verponding. 
 6º. Aan Mr. Joannes Gerardus Luijken, woonende te 
 Doesburg, der Comparanten 3/9 parten in ’t Goed Pellik.. 
 huizen met deszelfs onderhoorige bouw en weijdelan.. 
 den benevens ’t houtgewas cum ab et dependetiis, 
 gelegen onder Drempt, zijnde van ouds geweest een 
 vrijhavens of Heerengoed en bovendien belast met 
 zes blaauwe Guldens jaarlijks aan ’t comptoir 
 van de Domeinen van ’t voormalig Kwartier van 
 Zutphen en in de ords. verp. met f 14-:-: midsgaders 
 met nog 15 st. onder de benaaming van Zeven Akker 
 van Bergum of Quota Zeven Akker en dus te saamen 
 f 15-1-:, zijnde dit perceel wegens een stuk Booijenoort 
 genaamd, wijders dijkplichtig door agt voeten aan 
 de Dremptsen Dijk, en blijvende die eventueel te be.. 
 palen uit koop of vergoeding der Hofhoorigheid van 
 dit perceel insgelijks ten lasten van den Kooper. 
 7º. Aan Louis Bartold Wilhelm Aberson, wonende te 
 Doesburg, der Comparanten 3/9 parten uit ’t Goed den Halven 
 Woent, gemeenlijk den Vogelsank genaamd, gelegen on.. 
 der Drempt, zijnde van ouds leenvoerig geweest aan 
 ’t voormaalig Furstendom Gelre & Graafschap Zutphen 
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 ten Zutphenschen rechten en doende jaarlijksch in ords. verp. 
 de somme van f 5-12-8, midsgaders nog 19 st. onder 
 de benaming van Quota Meijerinkhof en blijven.. 
 de die eventueel te bepalen uit koop of vergoeding 
 van den Koper, midsgaders der Comparanten 3/9 parten 
 in twee stukjes land, mede gelegen onder Drempt, thands 
 bij den Bouwman van den Vogelsank in gebruijk, doende 
 jaarlijks in de ords. verp. in de benaming Quota aan ‘t  
 Goed complicht 15 st. en zijnde voords wegens een stuk 
 op ’t Roesink Quota Compelwijck voor 5 voeten dijk.. 
 plichtig aan den Drempter Dijk. 
 8º. Aan Jan Jansen, woonende te Angerlo, der Comparanten 
` 3/9 parten in een weijde, genaamd den Gerberger Maat, gele.. 
 gen onder Angerlo, thands in huure bij den Kooper, doen.. 
 de jaarlijks in ords. verp. de somme van f 25-:-: en zijnde 
 aan den Baanbroekschen Dijk voor eene roede en drie 
 voeten dijkpligtig. 
 9º. Aan Gerrit Volkers, woonende onder Angerlo, der 
 Comparanten 3/9 parten in de halve kleine Gansen 
 Poel, gelegen onder Angerlo, met zodanig recht van 
 uitdrift op de Gemeente van Angerlo, als andersins 
 gelijk dit perceel thands in huur gebruijkt wordt 
 door Steven Peter Hendriks, Eigenaar van de weder.. 
 helft, doende deze helft jaarlijks in ords. verp. 
 de somme van f 3-13-12, begrepen onder de benaming 
 van een vierde van de Gansenpoel en voords dijk.. 
 plichtig zijnde aan den Baanbroekschen Dijk voor 
 7 en 3/4 voeten. 
 En 10º. aan Johannes Sophin Luijken, wonende te 
 Harderwijck, der Comparanten 3/9 parten in een huis, hof 
 en schuur, staande te Doesburg in de Gasthuisstraat, 
 zo als dit perceel in huur gebruikt wordt door 
 Abraham Morange Lobry, doende jaarlijks in ord. 
 verp. f 5-16-:. 
 Alle welke perceelen op den 11 & 13 December 1799 door 
 de 9 Erfgenaamen ab intestato van de voorñ. Sophia 
 Vles achtervolgends de koopkonditie daarvan zijn.. 
 de en waar toe ten deze gerefereerd wordt, voor zo.. 
 verre die perceelen onder de hier voorgeñ. 7 eerste 
 nummers betreft, te Hummelo en voor zo veel de 
 drie laatste aangaat, te Doesburg aan die voorñ. 
 in publijke veiling zijn verkogt geworden. 
 Verklaarende de Comparanten voords hunnen bovengeñ. 
 Gemagtigden te authoriseeren en te qualificeeren om 
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 bij te doene transporten van de voorz. respective percee.. 
 len mede uit naam der Compten. verklaaring te doen, dat 
 de Compten. daar van afgaan & vertijen midsgaders de 
 voorñ. respective Koopers en derzelver Erven of Recht.. 
 verkrijgende een iegelijk met die bovengeñ. door hun 
 gekogte perceelen, in conformiteit van de bovenge.. 
 dachte koopsconditien, wederom te beerven & te begoe.. 
 den en voords in’t generaal daar omtrend mede uit 
 den naam en van wegens hun, Compten., alles te doen 
 wat tot een volledig transport vereischt wordt, met 
 wachtinge en waaringe als erfkoops recht is en 
 de Compten. zelve praesent zijnde, zouden kunnen 
 en behooren te doen, alles onder belofte van goed.. 
 keuring & schadeloosstelling, ten effecte als na 
 rechten. 
 En is wijders nog voor ons gecompareerd de voorñ. Johanna 
 Sophia Luijken, met den voorñ. Willem Cornelis Luijken gead.. 
 sisteert, dewelke verklaarde bester gestalte rechtens te 
 constitueeren en magtig te maaken Mr. Hendrik Bartijn Luij.. 
 ken, woonende te Doesburg, omme na dat door of van we.. 
 gens de negen Erfgenaamen ab intestato van wijlen voorñ. 
 Sophia Vles aan haar zal zijn getransporteerd het voorge.. 
 melde huis, hof en schuur, staande te Doesburg in de 
 Gasthuisstraat, zo als dit perceel in huur gebruikt 
 wordt door Abraham Morange Lobry, hetzelve huis,  
 hof en schuur, als door geñ. Mr. Hendrik Bartijn Luijken 
 als last en order hebbende van haar, Comparante, op de 
 27 December 1799 onder de hand weder verkogt aan denzel.. 
 ven Abraham Morange Lobry, volgens koopkonditien 
 daar van over en weder door hun geteekend, na ontfang 
 der kooppenningen aan hem, Abraham Morange Lobry 
 als Kooper in vollen en vrijen eigendom in optima juris forma 
 te cedeeren en te transporteeren, en daar bij uit haar 
 Comparantes naam verklaring te doen, dat zij van ’t zelve 
 perceel afgaat en vertijet, midsgaders den gemelden Kooper 
 en deszelfs Erven of Rechtverkrijgende daarmede in con.. 
 formiteit aan de zo even gemelde koopconditien te beerven 
 en te begoeden en voords in ’t generaal daar omtrend, uit  
 den naam en van wegens haar Compte. alles te doen wat 
 tot een volledig transport vereischt wordt, met wach.. 
 ting en waring als erfkoops recht is, en zij Comparte. 
 zelve praesent zijnde, zoude kunnen & behooren te 
 doen, alles onder belofte van goedkeuring en schade.. 
 loosstelling, ten effecte als naar rechten. 
            Actum Harderwijck den 19 April 1800. 
                      6e jaar der Bat. Vrijheid. 
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 Compareerde voor ons, ondergeteekende Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 der Stad Harderwijck, Jan van Luijk Weduwenaar van wijlen Gijsjen 
 Jans, met ons gaande en staande, gezond van lichaam, zijn ver.. 
 stand, memorie en duidelijke uitspraak volkomen magtig, 
 en verklaarde, niet gaarn uit deze wereld willende scheijden 
 zonder over zijne tijdelijke natelatene goederen gedispo.. 
 neerd te hebben, en bevorens casserende, dood en te  
 niet doende alle voorige dispositien, te legateeren 
 en te bemaaken aan zijnen Broeder Willem van Luijk 
 een vierde part van den hof, gelegen buiten de Lutteke.. 
 poort over de Bleek alhier in de steeg over de Bleek, door 
 hem zelve thands in gebruijk, 2º. aan zijnen zelfden Broe.. 
 der Willem van Luijk voorñ. ook nog eene somme van vier 
 honderd Carolij Guldens. 
 Voords aan Willem van Leeuwen, bij wijlen Teunis van Leeu.. 
 wen en Trijntje van Luijk ehelijk verwekt, de helft van 
 zijn huis, staande aan den Broederen in de Wullewe.. 
 verstraat naast ’t huis van Hendrik Jansen ter eenre 
 en dat van Helsel Brouwer ter andere zijde, verder 
 nog aan denzelfden Willem van Leeuwen voorñ. al 
 ’t geen tot de kleermakers winkel, als tafel, schaa.. 
 ren, persijsers, in een woord alle de gereedschap be.. 
 hoort. 
 Aan zijnen Broeder Willem van Luijk en zijnen Zoon 
 Jan van Luijk en aan Willem van Leeuwen voorñ. 
 en zijnen Broeder Jan van Leeuwen ieder ’t vierde 
 part van alle zijne kleederen, wollen, linnen, goud, 
 zilver, wat tot zijn lijf behoort, geene van die uitge.. 
 zonderd. 
 Eindelijk stelde hij Comparant in deze tot zijne 
 eenige geheele en universeele Erfgenaamen Willem 
 van Luijk, zijnen Broeder, en zijne Zuster Trijntje van 
 Luijk & de nagelaten Kinderen van zijne overleden 
 Zuster Joanna van Luijk bij representatie en zijne 
 Zuster Katrijna van Luijk, de laatst genoemde nog.. 
 thands onder deze conditie en voorwaarde, dat ’t geen 
 indien zij eerder dan haar Eheman komt te over.. 
 lijden, ’t welk zij nu uit den boedel van hem Com.. 
 parant voor haar aandeel zal erven en genie.. 
 ten, weder zal moeten keeren naar dien kant 
 vanwaar ’t gekomen is; doch overleeft zijne voorñ. 
 Zuster Katrijna van Luijk haaren Eheman, dan kan 
 zij haar welgevallen er mede doen. 
 Al gunt voorschreven de Comparant verklaarde te 
 zijn zijne serieuse uiterste wille en intentie, die 
 hij begeerde dat na zijnen dood achtervolgd zal 
 worden en effect sorteeren, ’t zij als testament, 
 legaat, codicil, gifte onder de levende ofte ter zaake 
 des doods, of zo en als ’t zelve best in rechten zal 
 kunnen & mogen bestaan, ofschoon alle solemniteiten 
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 naar scherpheid van rechen gerequireerd wordende in  
 deze niet mogten zijn geadhibeerd, welke de Com.. 
 parant voor geadhibeerd wilde gehouden hebben. 
 Dies ten oirkonde in deze bij ons, Leden van ’t Gemeen.. 
 te Bestuur voorñ., geteekend en met ons gewoon ca.. 
 chet gezegeld in Harderwijck den 21 April 1800. 6e 
 jaar der Bat. Vrijheid. (was nevens twee cachetten 
 in roodlak uitgedrukt geteekend) Steenwinkel. 
 D. Apeldoorn. (onderstond) Geregistreerd in ’t Recogni.. 
 tie Boek der Stad Harderwijck den 22. April 1800. 6e 
 jaar der Bat. Vrijh. fº. 340. 
                                      (was getek.)   Steenwinkel 
  fung. Secret. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerde Wijntje Wulfsen, Huisvrouw van Willem Brouwer, de.. 
 welke verklaarde in eene ampele forma rechtens te constuee.. 
 ren en magtig te maaken, doende zulks kragt dezes, Mr. 
 E.G. Ardesch Advocaat binnen Harderwijck, ten einde om 
 Comparantes zaak alhier waartenemen en wel speci.. 
 aal om zodaane nalatenschap, als door doode 
 van wijlen Andries Wulfsen en zijne Erven is nage.. 
 laten, het zij onder beneficie van inventaris als 
 andersins te aanvaarden en dezelve tot liquiditeit 
 te brengen of te rejuidiceren, daaromtrend naar 
 bevind van zaaken te handelen, voords zodaane prae.. 
 tensie als Comparte. alhier mogte uitstaan hebben 
 intevorderen, ’t zij in der minne of door middelen 
 rechtens, daartoe alle termijnen rechtens waar.. 
 tenemen, voords te accordeeren, penningen te ont.. 
 vangen en daar voor te quiteeren en wijders tan ge.. 
 neraliter quam specialiter te doen en laten geschieden 
 ’t geen Comparte. zelve praesent zijnde zoude kunnen 
 mogen & moeten doen, willende de Comparte., schoon 
 tot het een of ander eene nadere of ampeler volmagt 
 vereischt wierde, dat alles woordelijk geinsereerd 
 zal zijn, alles met magt van substitutie, belofte 
 van goedkeuring ern schadeloosstellinge en verdere 
 na rechten gewoone gebruijken, mids de Gecon.. 
 stitueerde gehouden blijft te zijner tijd behoorlijke 
 rekening & verandwoordig te doen, alles ten effec.. 
 te als na rechten. 
             Actum den 21 April 1800. A.6. L.B. 
 
 
 Par devant Steenwinkel et Apeldoorn, Membres de l’ Ad.. 
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 ministration Municipale de la Commune de Harderwijck De.. 
 partement de Oude IJssel dans la Rep. Bat., fut present 
 Isaac Johannes Elsevier, demeurant içi, lequel en par ces 
 presentes fait en constitue pour ses Procureurs gene.. 
 raux et speciaux les Citoyens Jean Nicolas Han.. 
 tot et Jean Audinet CC. français, demeurants a 
 Paris, au quels tant conlointement qu’a chacun 
 deux separement, il donne pouvoir de pour lui 
 et en son nom retirer des mains de qu’il appartien.. 
 dra et notament de celles du C. Morlangeau Abbema 
 et Comp. a Paris les titres, effets, certificats de proprie.. 
 té ou d’ inseription, recepisses, ou bulletin de depot de 
 pieces numeraires, papiers monnayes et tous de 
 toutes natures, ainsi que tous autres papiers 
 ou renseignements quelconque, qui appartiennent 
 au dit Constituant en donner decharge,arrete tous 
 comptes en recevoir ou payant les reliquats, en 
 cas de  difficultes citer devant tous tribunaux 
 de paix et de conciliation, traiter, transiger s’y con.. 
 cilier, si faire se peut, si non se pouvoir par toutes 
 autres voyes de droit, faire toutes saisies et 
 oppositions en suivre l’effet ou en donner main levée 
 obtenir tous jugements, et les faire mettre a execution. 
 Recevoir de tous Tresoriers payeurs nationaux qu’il 
 appartiendra les interets echus et a echeoir des 
 rentes perpetuelles et viageres, qui appartiennent et pour.. 
 ront appartenir par la suite au dit Constituant as.. 
 signees sur les revenues de la Republique Françai.. 
 se, recevoir aussi les remboursement s’il y a lieu 
 de tout ou partie des capitaux des dites rentes 
 de tous reçus donner quitances, faire d’ [….] 
 les ordres particuliers du dit Constituant, les trans.. 
 ferts ou vente de tout ou parti de ses rentes. a 
 cet effect passer et signer tous actes necessaires. 
 Faire toutes declarations requises pour les […] 
 et qui pourroient l’être par la suite et notam.. 
 ment celle que le Constituant n’est pas dans 
 le cas des loix portees contre les emigrés fran.. 
 çais, substituer une ou plusiers performes en tout 
 ou partie des presentes pouvoirs, les revoquer et 
 substituer d’autres et generalement promettant obli.. 
 geant. 
 Et certifions nous, Membres souscrits, que n’y dans 
 cette commune n’y dans l’arrondissement de trois 
 lieuz de distance recide un Agent ou Commissaire 
 de la Republique française. 
 Fait et passé a Harderwijck ce 24 d’Avril 
 1800.  6e année de la Liberté Batave. 
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 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden F.H. de Wolf, als in huwelijk hebbende 
 Johanna Carolina Klein en dezelve Johanna Carolina 
 Klein, tutore marito, voords Wijnanda Klein, Agatha 
 Sara Klein en Maria Catharina Klein, dan noch L. van 
 Hoesen, I.J. Bosé en P.J. van Enschede in qualiteit van 
 testamentaire Curatoren over Joan Fredrik Klein en Voog.. 
 den over de minderjarige Samuel Klein, alle nagelaten Kinderen van wij.. 
 len Maria Catharina Kuijsten van Hoesen, Weduwe van Ni.. 
 colaas Martinus Klein, en verklaarden hoe gezeide 
 Testatrice bij haar testament op den 29 December des 
 jaars 1790, binnen Amsterdam voor den Notaris E.M. 
 Dorper gepasseerd, gedisponeerd hebbende dat ingevalle 
 haar Testatrices voormelde Kinderen en in opzichte 
 der minderjaarige derzelver natemeldene Voogden 
 binnen den tijd van zes weeken na haar Testatrices 
 overlijden ofte wel na bekomende kennise van ge.. 
 zeide dispositie, bij behoorlijke notarieele of gerigte.. 
 lijke acte met willige condemnatie van den Hoogen 
 Raade van Holland, ofte voor zoverre sommigen van 
 hun zich buiten ’s lands als dan mogten bevinden, 
 met willige condemnatie van den Rechter uit ’t Hoogst 
 Ressort van de plaats hunner residentie gesterkt] 
 verklaarden voldaan te zijn ofte zich te houden 
 wegens de legitime portie hun in hunne vaderlijke 
 nalatenschap gecompeteerd hebbende, en renuntieer.. 
 den van de legitime portie, waarin zij door de 
 Testatrice ( in voorgemeld testament ) zij geinstitueerd 
 en in plaats van dien de natemelden dispositie 
 en schikkingen agreeren & verkeeren, alsdan en in dat 
 geval met relatie tot elk der Kinderen, die zodane 
 acte uitbrengt te herroepen de voorgedaane institutie 
 der legitime portie, en alsdan en in dat geval na uitke.. 
 ring der praelegaaten tot haare eenige en algheele 
 Erfgenaamen te institueeren haar voorgemelde Kinde.. 
 ren etc. En zij Comparanten, na door het vertegenwoor.. 
 digend Lichaam des Bat. Volks ten opzichte dier 
 zesweekschen termijn voor de tijd van een jaar diligent 
 verklaard zijnde, ’t welk als nu staat te expireeren, 
 als nu onderling te rade zijn geworden, deze keur 
 uit te brengen, omme hierin aan haarlieder Moeders 
 intentie te voldoen. 
 Weshalve zij Comparanten in hunne respective qualitei.. 
 ten, en de Vrouwen onder dezelve door L. van Hoesen, I.J. 
 Bosé en P.J. van Enschede voor zo veel nodig en dienstig 
 als rechtens geadsisteerd, declareeren & verklaaren 
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 volkomelijk zich voldaan te houden wegens de legitime 
 portien hunlieden in hun vaderliijk erfdeel competeerende 
 en te renuntieeren van de legitime portie, waar in 
 zijlieden door de Testatrice bij voorsz. uiterste wille zijn 
 geinstitueerd en te agreëeren zodanige schikkingen, als  
 bij voorgemelde dispositie zijn daargesteld, en alzo zich 
 kragt voorsz. testament te verklaaren voor de eenige en algehee.. 
 le Erfgenaamen van wijlen Maria Catharina Kuijsten van 
 Hoesen Wed. Nicolaas Martinus Klein, ten effecte als na 
 rechten. 
 En verklaarden voorder alle de Comparanten deze Acte van 
 Declaratie te houden voor eene plenaire aditie der erfe.. 
 nisse en van diezelfde kragt en waarde, als of daar op 
 willige condemnatie ( voor zo verre die in dit geval 
 binnen dit voormalig gewest kan of mag gerekend 
 worden practicabel te zijn ) ergaan waren, den inhoud 
 dezes elkanderen guarandeerende. 
           Actum Harderwijck d. 24 April 1800. 
             Zesde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn &  Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur en me.. 
 de als Overweesmeesteren, compareerde Jan van Asselt, We.. 
 duwenaar van wijlen Neeltjen de Vries en als Vader en Voogd 
 van zijn minderjarig Kind, met naame Neeltje van Asselt, bij 
 voornoemde Neeltje de Vries in echt verwekt, welke verklaar.. 
 de met de hier na te meldene Voogden te zijn overeengeko.. 
 men te bemaaken ,voor’s Moeders versterf, aan zijn gemelde 
 Kind deze navolgende kleederen en lijfsbehoor, als nament.. 
  Een goud slootje met bruine coralien  Een zwarte voorschoot 
 Een paar zilveren schoengespen   Twee witte linnen voorschoten 
 Een damaste rok Een Vriesche voorschoot 
 Een gewaterde rok Drie broeken 
 Een zwarte gestikte rok Drie paar handschoenen 
 Een witte marseille rok Een zwarte zijden doek 
 Drie katoenen rokken Agt witte zakken 
 Zes jakken Drie witte doeken 
 Een schoudermantel Twaalf ondermutsen 
 Vier hembden Twee mutsen met kanten 
 Vier borstrokken Elf bovenmutsen 
 Nog een dito Vier paar koussen 
 Een corchet Een testament met een bruine band 
  Een laatafel. 
 Welke bovengemelde goederen onder de Voogden moeten 
 in bewaring blijven tot het Kind zal meerderjaarig geworden 
 zijn, of na bevind van zaaken ten nutte van ’t zelve te gebrui.. 
 ken, en wel met goedkeuring van de Voogden. 
 Als mede nog eene somme van twintig Gulden door den Com.. 
 parant te betaalen als gemelde zijn Kind meerderjarig zal 
 geworden zijn. 
 Hier waren aan, over en mede te vreden Jan de Vries Senior 
 en Willem van Asselt, als bij ulieden aangestalde Voogden 
 over gemelde Kind. 
 



686 
 

ORAH-156  1800 fol.342vso 
 
 
 Verders neemt de Comparant op zich om zijn gemelde Kind te 
 alimenteeren en te onderhouden tot deszelfs mondige jaaren 
 toe, behoorlijk te laten leeren leezen en schrijven en verders 
 wat tot een burgerlijk bestaan nodig is. 
 Daartoe verbindende zijn persoon en goederen, alles onder 
 verband & submissie als na rechten. 
         Actum Hardwerwijck den 25 April 1800. 
         Zesde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
prothocolle van bezwaar compareerden onze mede Raadsvriend Mr. J.J. Elsevier en J.P. Mar.. 
over de Stad Harderwijck tinius Ehel. en bekenden wel en deugdelijk schuldig te wezen 
Rubr. Donkerstraat aan en ten behoeve van de Commissie tot de Zaaken van ‘t 
fº.19fso. Gereformeerd Kerkgenootschap alhier nu of in der tijd we.. 
 zende, eene capitaale somme van twee duizend Guldens 
 spruitende uit ter leen ontvangene en toegetelde penningen, 
 belovende dezelve te verrenten met vijf ten honderd in ‘t  
 jaar, zullende de aflosse van gezeid capitaal aan zijde 
 van Comparanten moeten geschieden, wanneer zes maanden 
 voor den verschijndag wordt opzage gedaan en weder keerig 
 voor welk capitaal, rente en aflosse de Comparante 
 verklaarden te verbinden hunne persoonen en goederen 
 en tot een speciaal onderpand daarvoor stellende 
 hun huis en erve binnen deze Stad in de Zusteren.. 
 straat, om daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhaalen, met renuntiatie van alle exceptien, in 
 specie die van onaangetelden gelde. 
                               Actum d. 1 April 1800. 
                               zesde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 Recept.& Registr. 1. Meij 1800. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
van bezwaar over de compareerden Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel. en ver.. 
Stad Harderwijck Rubr. klaarden oprecht en deugdelijk, wegens opgenomen en ter leen 
Rabbestraat fº. 95 en verstrekte penningen schuldig te wezen aan den Med. Dr. & Profes.. 
109 en Rubr. Snijders.. sor Rudolphus Forsten en Vrouwe A. Nijhoff Ehel. en hunne Erven 
straat fº. 161 of Rechtverkrijgende, eene somme van een duizend Carolij Gul.. 
 dens ad 20 st. ’t stuk, belovende dezelve jaarlijks te zullen 
 verrenten met vijf gelijke Guldens van ieder honderd en 
 waarvan het eerste jaar verscheenen zal wezen heden over 
 een jaar en zo vervolgens van jaar tot jaar tot dat ge.. 
 melde capitaal van duizend Guldens weder in zijn 
 geheel en onverdeeld zal zijn afgelost, welke aflossinge 
 alle jaaren zal kunnen, mogen en moeten geschieden 
 mids de opzage van een van beide de zijden een vieren.. 
 deels jaars voor de verschijndag geschiedt. 
 Voor welk capitaal, rente en onverhoopte aantewendene 
 kosten de Comparanten verklaarden te verbinden hunne 
 persoonen en goederen en tot een speciaal onderpand hier 
 voor stellende hunlieder huis en erve, staande in de 
 Rabbestraat alhier, naast ’t huis van de Erven van 
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 Prof. Haastenberg, door Comparante thands zelve bewoond. 
 2º. Een huis staande op den hoek van de Snijderstraat naast 
 het huis van de Wed. van Asselt. 3º. Een schuur staande in 
 de Rabbestraat naast ’t huis van de Wed. E. Hooiberg, 
 om daar aan alle hinder en schaade te kunnen verhaa.. 
 len met renuntiatie van alle exceptien, in specie die 
 van onaangetelden gelde. 
          Actum Harderwijck den 1. Meij 1800. 
             6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Jannetje Willems, Weduwe van Albert Claver 
 en mede als Moeder en wettige Voogdesse van haar min.. 
 derjarig Kind, ingevolge authorisatie vann de Leden van 
 dit Gemeente Bestuur d.d. 24 Januarij 1800, en verklaar.. 
 de voor zich en mede in haare voorgemelde qualiteit 
 in het openbaar op den 1 Februarij 1800 te hebben verkogt 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren en overtedragen 
 aan en ten erflijken behoeve van Jan Arends en zijne 
 Erven, een huis binnen deze Stad in de Grootepoorts.. 
 straat tusschen de huizen van de Weduwe Gerrit Poel 
 en Hendrik Priester, schietende met een gangetje 
 in de Groote Marktstraat, doende in verponding zon.. 
 der stadsst. f 3-6-12, straatgeld f 1-5-: en zulks voor 
 eene somme van tweehonderd een en twintig Guldens 
 vrijgeld, waarvan de Comparante bekent voldaan te 
 wezen en daarom geen recht of eigendom daaraan 
 meer te behouden, maar integendeel hetzelve met 
 alle zijne lusten, lasten, recht & gerechtigheid 
 aan den Koper overtegeven, belovende hetzelve te 
 zuiveren van de verpond. over ords. 1799, straat.. 
 geld Meij 1800 en haardstedegeld ult. Junij 1799, 
 als erfkoops recht is en hetzelve te zullen vrijen & 
 waaren van alle voorkommer, onder renuntiatie van 
 alle exceptien. 
 Actum den 12. Meij 1800. A.6.L.B. 
 
 
 Codicillaire Acte. 
 Alzo ik op en 8 Julij 1788 tot mijn Erfgenaamen heb gemaakt mijn 
 twee Broeders Joh. Bunskerken en Cornelis Bunskerken en mijn 
 twee Zusters Harmijna Bunskerken en Geertruij Bunskerken al.. 
 le mijne kleederen, linnen en wollen, goud, zilver en al wat tot 
 mijn lijve behoort, om onder hun vieren te verdeelen in eene 
 egaale portie en bij vooroverlijden van eene van haar vieren, 
 zullen de Kinders in hun plaats succedeeren. En dewijl mijn 
 Zuster Harmijna Bunskerken en haar Zoon Cornelis Lansbergen 
 beide overleden zijn, is mijn begeerte om die vierde portie 
 van mijn lijfsbehoor te bemaaken aan die twee Kinderen van 
 mijn overledene Broer Cornelis Bunskerken, genaamd Achil.. 
 les Bunskerken en Alberta Bunskerken, zo dat die voor de 
 halfscheid komen van ’t geen tot mijn lijve behoord heeft, en 
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 de andere helfte van mijn lijfsbehoor aan mijn Broer Joh. 
 Bunskerken en mijn Zuster Geertruij Bunskerken, bij voor.. 
 overlijden de Kinders in deszelfs plaats. 
 Alzo ik in mijn testament heb gemeld om daar nader over 
 te # disponeeren # connen. 
 Welk ik begeere dat zo zal worden agtervolgd. Alzo ik nu 
 ook bemaake die oude portie, welke mijn Zuster Har.. 
 mijna Bunskerken of haar Zoon zoude hebben konnen 
 trekken van de nalatenschap van Geertruij Luersen, het.. 
 geen zij van mijn zoude komen te erven, en na haar over.. 
 lijden komen de helfte aan Achilles Bunskerken Cornz. en 
 Alberta Bunskerken of derzelver Kinderen, en de andere 
 helfte aan mijn Broeder Joh. Bunskerken en Geertruij 
 Bunskerken, en bij vooroverlijden de Kinders in de plaats, 
 zo als in ’t testament is beschreven van mijn Broer  
 en Zuster. Nu is mijn begeerte dat hetzelve na mijn 
 overlijden zo zal worden volbragt. 
 Harderwijck den 1 Aug. 1797. (was geteek.)  L. Bunskerken. 
 
 
 2e. Codicillaire Acte. 
 Alzo na doode van mijn overledene Vrouw de Meijd uit 
 den boedel heeft getrokken een somme van dertig Gul.. 
 den, zo begeere ik dat na mijn overlijden ook der.. 
 tig Gulden aan de Meijd zal worden uitgekeerd. 
 Nog is mijn begeerte, als dat mijn Nicht met 
 de Meijd zes weeken in den vollen boedel zullen 
 blijven en aan niemand eenige verandwoording 
 verschuldigd zal zijn als aan de Executeurs. 
 Harderwijck den 4 Meij 1800. 
                                             (get.) L. Bunskerken 
 Beide geregistr. den 21 Meij 1800. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur, loofden en wierden Borgen, als voorvanks recht is, 
 Tijmen Hooiberg en Willem Zegers voor het erf en sterf.. 
 huis van wijlen Lubbertus Bunskerken, in leven oud 
 Burgemeester dezer Stad, des beloofden Mr. J.C.F. de Vries 
 en B. van Aken in qualiteit als Executeurs van den 
 boedel, namens de gezamentlijke Erfgenamen de 
 Borgen te vrijen & guarandeeren als recht is. 
            Actum den 21 Meij 1800. 
            6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor D.A. Apeldoorn en Steenwinkel, loco Elsevier, 
 Leden van ’t Gemeente Bestuur en mede als Overweesmeesteren 
 der Stad Harderwijck, Jan Olthuizen weduwenaar van wijlen 
 Mechteld Everts en als Vader & Voogd van zijne twee min.. 
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 derjaarige Kinderen , met naame Peter & Hendrik Olthuizen, 
 bij voornoemde Mechteld Everts in echt verwekt, welke 
 verklaarde met de hier na te meldene Voogden te zijn 
 overeengekomen te bemaaken voor ’s Moeders versterf aan 
 zijn twee gemelde Kinderen hoofd voor hoofd ieder een 
 somme van twintig Guldens door hem, Comparant te 
 betaalen, als gemelde zijne Kinderen meerderjarig zullen 
 geworden zijn. 
 Hier waren aan, over en mede te vreeden Fredrik Olthuij.. 
 zen en Jan van der Lugt, als bij het Gemeente Bestuur 
 aangestelde Voogden over gemelde Kinderen. 
 Vorders neemt de Comparant op zich om zijn gemelde 
 Kinderen te alimenteeren en te onderhouden tot der.. 
 zelver mondige jaaren toe, behoorlijk te laten lee.. 
 ren leezen en schrijven en vorders wat tot een burger.. 
 lijk bestaan nodig is. 
 Daartoe verbindende zijn persoon en goederen, alles 
 onder verband en submissie als na rechten. 
         Actum Harderwijck den 23 Meij 1800. 
          ’t zesde jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerden Hendrik Jekel en Claasje Hotses Ehel. dewelke ver.. 
 klaarden in het openbaar op den 1. Februarij 1800 te hebben ver.. 
 kogt  ende kragt dezes te cedeeren en overtedragen aan en 
 ten erflijken behoeve van Jacob Engelgeer en zijne Erven een 
 huis en erve, staande binnen deze Stad in de Vullerstraat, 
 door de Comparanten bewoond wordende, doende in verpon.. 
 ding zonder stadssts. f 3-3-12 en straatgeld f 1-10-: en zulks 
 voor eene somma van tweehonderd veertig Guldens, waarvan de 
 Comparanten bekenden voldaan te wezen en daarom geen 
 recht of eigendom daar aan meer te behouden, maar het.. 
 zelve aan den Koper en zijne Erven, met al deszelfs lusten, 
 lasten, recht en gerechtigheid bij deze overtegeven, beloven.. 
 de hetzelve te zullen vrijen en waaren van alle voor.. 
 kommer, alsmede de verponding over den jaare 1799, straat.. 
 geld Meij 1800, haardstedegeld ultº. Junij 1799 daarvan 
 te zullen zuiveren, als erfkoops recht is, onder verband 
 als na rechten en met renuntiatie van alle exceptien. 
              Actum den 26 Meij 1800. A.6.L.B. 
 
 
 Voor Apeldoorn & de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Evert Duvergé & Evertje Romeijn Ehel., dewelke be.. 
 kenden kragt dezes te cedeeren en in vollen en volkomen eigendom 
 overtegeven aan en ten erflijken behoeve van Goslik Lijkles 
 en Trijntje Klaases Boonstra Ehel. alzodanig recht, in spe.. 
 cie het recht van vrijen en lossen, hetwelk hun Comparanten 
 ingevolge dezer Stads willekeuren competerend is aan een wind.. 
 koornmolen met al het getimmer en onderhorige hoven en lan.. 
 derijen, staande en gelegen even buiten de Smeepoort aan het Juffe.. 
 renpad onder dezer Stads Schependom, hun Comparanten voor.. 
 maals in vollen eigendom toebehoord hebbende, doch 
 door diverse Crediteuren en Pandeischers in verwin genomen 
 en vervolgends op den 28 September 1799 ter instantie van 
 opgemelde verwinhebbers, ten overstaan van Burgers Rech.. 
 ters bij executie in usum ius habentium aan R.J. Apel.. 
                               doorn 
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 doorn en Anna Bouduinx Ehel. in massa is verkogt geworden. 
 Voor welke cessie opgemelde Goslijk Lijkles en Trijntje 
 Klaases Boonstra Ehel. aan hun Comparanten hebben 
 betaald de somme van vijftig Carolij Guldens, van welke 
 penningen zij Comparanten bekenden mids deze voldaan 
 en betaald te zijn, renuntieerende dien volgends ten 
 behoeve van meergemelde Goslik Lijkles en deszelfs 
 Huisvrouw Trijntje Klaases Boonstra, van alle recht, 
 hoe ook genaamd, hetwelk hun Comparanten aan meer.. 
 gemelde windkoornmolen met al het getimmer en hoven 
 en onderhorige landerijen mogte competeren; alles 
 onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien 
 en onder verband van persoonen en goederen, ter fine 
 en effecte als naar rechten. 
               Actum Harderwijck den 26 Meij 1800. 
               6e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerden Gerrit Woutersen en Wouter Woutersen, Kooplieden […] 
 de in Compagnie, woonende binnen deze Stad, dewelke verklaar.. 
 den in optima juris forma te constitueeren en volmagtig te ma.. 
 ken Mr. Johannes Albertus van der Spijk, practizeerend Ad.. 
 vocaat te ’s Hage, om alle zaaken van Comparanten 
 aldaar waartenemen, doch speciaal om voor Compa.. 
 ranten van J. van Woensel te ontvangen f 46-14-4 
 en verdere aangewende, zo gerichtelijke als andere 
 kosten, volgends sententie gepronuntieerd bij ’t Gemeen.. 
 te Bestuur te Harderwijck den vierden Maart 1799, 5e 
 jaar der Bat. Vrijh., en bij weigering of manquement van 
 voldoening den voorñ. J. van Woensel tot betaling te con.. 
 stringeeren, denzelven ten dien einde in rechten te 
 convenieeren, de sententie ter executie te leggen, en wij.. 
 ders daar omtrent alles te doen dat eenigsins nodig 
 en vereicht zal worden en zij Comparanten zelfs 
 praesent zijnde, zouden kunnen, mogen en gehouden zijn 
 te doen, en indien een ampeler volmagt mogt gerequi.. 
 reerd worden, zo wilden Comparanten dezelve mids deze 
 voor geinsereerd gehouden hebben, met magt van sub.. 
 stitutie, adjunctie & surrogatie, onder belofte van rati.. 
 habitie en indemniteit, caeterisque clausulis 
 de jure solitis ac necessariis, onder verband en 
 submissie als na rechten, des blijft de Geconsti.. 
 tueerde gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs 
 en reliqua. 
                        Actum Harderwijck den 30 Meij 1800. 
                         6e jaar der Bat. Vrijheid. 
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 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Lubbert Hendriksen Pool, welke verklaarde in een vasten 
 en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten behoeve van Reint Petersen en Evertje Tijssen Ehelieden 
 en haar Erven een math hooiland, gelegen op de Oostermehen 
 naast de Duinderkamp, doende in ords jaarlijks verpond. f.  
 en wel voor een somme van driehonderd Guldens vrijgeld, 
 waarvan de Comparant bekende ten vollen voldaan en betaald 
 te zijn, belovende Comparant voorsz. math hooiland te zullen 
 wagten & wahren kommervrij en alle voorpligt daar van afte.. 
 doen, en wel de verponding te zuiveren over den jaare 1799, 
 als erfkoops recht is, onder verband en submissie als na 
 rechten. 
                 Actum Harderwijck den 3. Junij 1800. 
                         6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Codicillaire Acte. 
  
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck, André Stolte, zijnde gezond van 
 lichaam en verstand, welke verklaarde bij deze te nomineeren 
 en aantestellen, in plaats van den overleden Lubbert 
 Bunskerken, tot Executeur van zijn nalatenschap en Bered.. 
 deraar van zijn boedel Bastiaan van Aken, dezelve 
 daar voor bemakende de somme van een honderd Gulden, 
 om met en nevens den bij zijn testament op den 10 Septem.. 
 ber 1798 aangestelden Executeur Mr. J.C.F. de Vries, alles 
 te verrigten wat aan Executeurs competeert, hun de no.. 
 dige magt en gezag daar toe gevende, ook die van 
 assumptie, substitutie en surrogatie, willende dat zijn 
 gemelde testament in allen deelen zal worden ag.. 
 tervolgd, doch reserveert de Comparant aan zich de magt 
 om ten allen tijde nader te mogen disponeeren, hetzij 
 gerigtelijk of onder zijne handtekening, hetwelk hij van 
 zodanige kragt wil gehouden hebben, als of het gerig.. 
 telijk ware gepasseerd. 
 Begeerende dat deze zal gelden als legaat, codicil, of zo 
 en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T ‘oirkonde heben wij deze geteekend en gezegeld in Harder.. 

 wijck d. 5 Junij 1800. het zesde jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. (was nevens twee cachetten in rood lak uit,, 
 gedrukt, geteekend) Steenwinkel. D. Appeldoorn. 
 ( onderstond)  
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck 
 den 5. Junij 1800. 6e jaar der Bat. Vrijh. fº. 345 ( was geteek.) 
 Steenwinkel. fung. Secret. 
 
 
 Par devant nous,soussignés Membres de l’Administra 
 tion Municipale, furent present Maria Apeldoorn Epouse 
 de Alexander Schilders, assistée par son dit Mari et de 
 lui authorisé a l’effect de presentes, et encore le 
 dit Alexander Schilders pour soi même, demeurants 
 les dits Comparantes en cette Ville, lequels ont par 
 ces presentes fait et constitués pour leurs procureurs 
 generaux et speciaux les C.C. Jean Nicolas Hautot 
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 et Jean Audenot, Citoyens Fraicais, demeureants a 
 Paris, aux quels, tant conjointement qu’a chacun 
 d’eux séparement, ils donnent pouvoir de pour lui et en 
 lon nom retirer des mains dequ’il appartiendra et 
 notamment de celles du Citoyen Morlange ou 
 Abbema et Comp. a Paris, les titres, effets, certificats 
 de proprieté ou d’inscription recepisses ou bulle.. 
 tins de depot de pieces, numeraires, papiers monnayes 
 et bons de toutes natures, ainsi que tous autres pa.. 
 piers ou renseignements quelconques, qui appartennent 
 aux dits Constituants, en donner décharge; arreter tous 
 comptes, en recevoir ou payer les reliquats, en cas 
 de difficultés coter devant tous Tribunaux de Paix 
 et de conciliation, traiter, transiger s’y concilier si fai.. 
 re ce peut, si non se pouvoir par toutes de tres voies 
 de droit, faire toutes faisies et oppositions en sui.. 
 vre l’effet ou en donner main levée, obtenir tous 
 jugements et les faire mettre a execution. 
 Recevoir de tous Tresoriers, payeurs nationaux qu ‘il 
 appartiendra, les interets echus et a echeoir des 
 rentes perpetuelles et viageres qui appartien.. 
 nent et pourront appartenir par la suite 
 aux dits Constituants, assignées sur les re.. 
 venus de la Republique Française; recevoir 
 aussi le remboursement s’il y a lieu de tous ou 
 partie des capitaux des dites rentes; de tous reçus 
 donner quitances, faire d’aprês les ordres parti.. 
 culiers des dits Constituants le transfert ou ven.. 
 te de tout ou partie de ses rentes, a cet effet pas.. 
 ser et signer tous actes nécessaires. 
 Faire toutes declarations requises pour les loix et 
 qui pourroient l’être par la suite, et notamment 
 celle que les Constituants ne sont pas dans le cas 
 des loix portées contre les Emigrés Français. 
 Substituer d’autres et generalement promettant, obligeant. 
           Fait & Passé a Harderwijck de 9. Juin 1800. 
              L’an 6e de la Lib. Bat. 
 (Signé)  Steenwinkel.  D. Apeldoorn. 
 
 
 Par devant nous, Municipaux de la Commune de Harderwijck 
 dans la Provence ci devant […….  ……] fut present 
 Mr.Jan Hendrik Roseboom, demeurant en cette Commune, le 
 quel a fait et constitué pour son Procureur general et speci.. 
 al Armand Pierre Marie Beviere, Citoyen de Paris, auquel 
 il donne pouvoir de pour lui en en son nom retirer des 
 mains de qu’ il appartiendra tous les titres de rentes 
 perpetuelles et viageres, pensions, tractements, creances 
 exigibles ou constituées, soit sur les emigrés, soit sur 
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 anciens corps ou conuiacuatues et autre quelconques 
 a la charge de la Republique Française, ainsi que celles 
 dues au Constituant par tous particuliers; en suivre la 
 liquidation conformement a toutes les loix rendrés ou 
 a intervenir a ce sujet; faire toutes declarations de celles 
 qu’ il possede, soit pour leur reunion, remboursement, con.. 
 version, ou toute autre formalité quelconque, recevoir et tou.. 
 cher les arreages echus et a echeoir des dites rentes 
 perpetuelles, viageres, pensions et autres creances, ainsi 
 que tous remboursements ordonnés par les diverses loix ren.. 
 dues, ou a intervenir, ou qui pourroient être offerts par 
 particuliers, comme aussi vendre tout ou parties des dites 
 creances, signer tous transfers, transports et delegations, en 
 recevoir le prix; de tous reçus donner quitances et dechar.. 
 ges valables, en cas de contestation citer et comparaitre de.. 
 vant tous Bureaux de Paix, s’y consilier, si faire sepent; sinon 
 former toutes demandes, defendre a celles, qui seraient 
 intentées, les suivre jusqu’a jigement et execution difui.. 
 tifs, former toutes oppositions, ensuivre l’effet ou en donner 
 main levée et consentir radiation, traiter, transiger, com.. 
 promettre, signer tous actes, que besoin sera, substituer 
 en tout ou partie des presens pouvoirs et generalement 
 faire aux effets ci dessus, tous ce qu’ il jugera conve.. 
 nable, promettant l’  avouer en tout. 
            Fait et passé a Harderwijck le 12 jour du Juin mil huit  
              cent. 
 (Signe)  Steenwinkel. J.J. Elsevier. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerden Steven Logen en Peter Geurtsen Luijten, dewelke verklaar.. 
 den zich ten behoeve van ’t vormaalig Quartier van Veluwen als 
 Borgen en principaale Debiteuren in solidum te constituee.. 
 ren voor Frans Bakker, aangestelden Collecteur van den 
 import op de wijnen over de Stad en Schependom van Har.. 
 derwijck, met belofte om in cas van wanbetaling van zijne 
 zijde in die qualiteit, dezelve bij hem verschulde pennin.. 
 gen als hun eigene en propere schuld kost en schadeloos 
 opteleggen en te betaalen, ten dien einde verbindende hun.. 
 ne persoonen en goederen, met renuntiatie van alle excep.. 
 tien, den inhoud dezes eenigsins contrarierende, speci.. 
 aal mede van de beneficien van order, divisie en excussie, 
 van derzelver kragt zich onderrigt houdende en met sub.. 
 missie aan de judicatuure der tijdelijke Richters en mate.. 
 rie van Finantien in denzelven voormaligen Quartiere. 
              Actum Harderwijck den 12 Junij 1800. 6e jaar d. B. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Apeldoorn, Leden van het Gemeente 
 Bestuur. loofden en wierden Borgen Barend Gijsbertsen & 
 Jan Blummenberg, als voorvanks recht is, voor ’t erf & sterf.. 
 huis van Maria van Asselt, des beloofden Kars de Lange 
 en Hendrina van Asselt Ehel. tut. mar. de voorñ. Borgen te 
 vijen & guarandeeren als recht is. 
          Actum Harderwijck den 17 Junij 1800. 6e jaar d, Bat. Vrijh. 
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 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, compareerde Helena de Groot, Weduwe van 
 wijlen Hannes Verger en verklaarde, zo voor zich als 
 namens haare onmondige Kinderen, ingevolge autho.. 
 risatie van ’t Gemeente Bestuur dezer Stad d.d. 21 Junij 1800, 
 bij ons vertoond en gelezen, in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te 
 cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van 
 Zeger Dirksen vier kuijpen en ’t halve huisje, staan.. 
 de en gelegen buiten deze Stad, tusschen de Groote 
 en Lutteke poorten, alles met haare lusten & lasten, 
 recht en gerechtigheden en zulks voor eene summe 
 van een honderd en agt & vijftig Guldens, daarvan de 
 Comparante bekend voldaan te zijn, belovende dit 
 een en ander te zullen wagten & waren kommervrij, 
 zo als erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als na rechten. 
      Actum Harderwijck den 23. Junij 1800. 
        Het zesde jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, compareerde Anna van Luijk Wed. Willem 
 Fijnvandraat woonachtig te Amsterdam, dewelke 
 verklaarde te constitueeren en magtig te maaken, 
 zulks doende kragt dezes, Gerrit van Luijk, om 
 alle der Comparante zaaken, in en buiten rechten, 
 waartenemen en uitstaande gelden te ontvangen, daar 
 voor te quiteeren, schifting en scheidinge van nage.. 
 laten boedels, waar in zij Erfgenaame verklaart 
 mogt wezen, van haare Comparante wege te qui.. 
 teeren, te transigeeren, goederen te transporteeren, op.. 
 dragten te doen in forma, vrijwaringe te beloven en 
 in een woord alles te doen en te verrigen, wat Comp. 
 praesent zijnde zoude kunnen, mogen en moeten doen, 
 alles met magt van substitutie en surrogatie, met 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft 
 de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoor.. 
 like rekening, bewijs en reliqua. 
            Actum Harderwijck den 24 Junij 1800. 
               6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden J.W.V.O. Fisscher en H.M. Zoest Ehel. de.. 
 welke verklaarden op en 4 Febr. 1799 uit de hand te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren, transpor. 
 teeren en in vollen eigendom over te geven aan en ten 
 erflijken behoeve van Isaac Costers van Daverveld ende zijne 
 Erven, de gerechte halfscheid in de olijmoolen, genaamd 
 Hester Maria, staande & gelegen op de agterste weide dezer 
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 Stad, met al de daar bij gehorende landerijen en behui.. 
 zingen, zo als in erfpagt begrepen zijn insgelijks voor 
 de halfscheid, en zulks met zijn lusten en lasten, recht 
 en gerechtigheden, behoudens zodane exceptien als 
 bij de Acte van Compagnieschap, op den 4. Februarij 
 1799 door de Comparanten met den Kooper zijn aange.. 
 gaan, nader gestipuleerd zijn en zulks te samen 
 voor eene somme van vierduizend vijfhonderd Guldens 
 ad. twintig stuivers het stuk, waarvan de Comparanten 
 bekennen voldaan te wezen, gelijk dezelve kragt 
 dezes verklaaren mede voldaan te zijn van zodane 
 Grondassurantie, als bij het coopscontract d.d. 4 
 Febr. 1799 vermeld is, belovende Comparanten dit 
 getransporteerde te zullen vrijen en waren van 
 alle voorkommer, zo als erfkoops recht is, onder 
 verband als na rechten en met renuntiatie 
 van alle exceptien. 
               Actum den 1 Julij 1800. A.6.L.B. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel, loco Elsevier, Leden van ’t Ge.. 
 meente Bestuur en mede als Overweesmeesteren, compa.. 
 reerden Gerrit Coopsen, Weduwenaar van Evertje Zomers ter eenre 
 en Jan Coopsen en Hendrik van Weenum, als aangestelde 
 Voogden over de minderjaarige Dochter Gerritje Coopsen, 
 bij Gerrit Coopsen en wijlen Evertje Zomers ehelijk geprocre.. 
 eerd, ingevolge appointement van den 27 Junij 1800 
 ter andere zijde, en verklaarden onderling overeengeko.. 
 men te zijn dat de 1e Comparant uit zijne goede.. 
 ren aan zijne minderjarige Dochter Gerritje Coop.. 
 sen zal uitkeeren voor haar Moeders versterf 
 de som van 75 Gulden, terwijl alle de klederen 
 en lijfsbehoor reeds voor haar aandeel benevens 
 de overige meerderjaarige zijn genooten, waarmede 
 de tweede Comparanten in haar voornoemde qua.. 
 liteit bekennen daar mede genoegen te neemen, 
 alles onder wederzijds verband van persoonen en goede.. 
 ren, onder renuntiatie van alle exceptien. 
 Actum in Harderwijck den 10 Julij 1800. A.6.L.B. 
 
                                         \/  ,  loco Elsevier 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel \/ , Leden van ’t Gemeente Bestuur en 
 als Overweesmeesteren der Stad Harderwijck, compareerde 
 Albert Antink Weduwenaar van wijlen zijne Ehevrouw Chris.. 
 tina Hoenders, en verklaarde voornemens zijnde zich te ver.. 
 anderzaten, aan zijne innocente Dochter, bij wijlen zijne 
 Huisvrouw ehelijk verwekt, met naame Mientje, voor haar 
 Moederlijk versterf te bewijzen eene somme van eenhonderd 
 en zeven en vijftig Guldens en agt stuivers, stellende te 
 dien einde tot securiteit en zekere waarborg zijn per.. 
 soon en goederen, dezelve verbindende kragt en mids 
 dezes. 
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 Belovende de Comparant zijne voornoemde Dochter na 
 zijnen staat te zullen kleeden, reden en het nodige on.. 
 derhoud te verschaffen, mids daar voor genietende 
 ’s weeklijks de somme van twee Guldens, waarte.. 
 gens hij Comparant den voorigen boedel voor zich 
 zal behouden met alle deszelfs luten en lasten. 
 Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Harderwijck 
 den 1. August. 1800.  zesde jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel, loco Elsevier, Leden van  
 ’t Gemeente Bestuur en als Overweesmeesteren der Stad Har.. 
 derwijck, compareerde Antonia Kappers, Weduwe van 
 wijlen haare Eheman Jan Schoenmaker en verklaar.. 
 de, voornemens zijnde zich te verandersaten, aan haar.. 
 re onmondige Kinderen bij wijlen haaren Eheman 
 ehelijk verwekt, met naame Magdalena en 
 Wijmtje, voor haar Vaderlijk versterf te bewijzen 
 voor ieder Kind twee Guldens, te betaalen aan de.. 
 zelve bij haar meerderjarigheid of overlijden van haar 
 Comparante, stellende ten dien einde tot securiteit 
 en zekere waarborg haar persoon en goederen, de.. 
 zelve verbindende kragt en mids dezes. 
 Belovende de Comparante gemelde Kinderen te zul.. 
 len kleeden, reeden en eene behoorlijke opvoeding 
 te geven tot hunne mondige jaaren, huwelijk 
 of andere geapprobeerde staat, waar tegens 
 zij Comparante den overigen boedel voor zich 
 zal behouden, met alle deszelfs lusten & lasten. 
 Hiermede waren aan, over en mede te vreden Aart 
 Brouwer en Teunis Kappers in qualiteit als bij ‘t 
 Gemeente Bestuur dezer Stad aangestelde Voogden. 
 Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Harder.. 
 wijck den 1 Augustus 1800. zesde jaar der Bat. 
 Vrijheid. 
 
 
Geregistreerd ten pro.. Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
tocolle van bezwaar stuur van Harderwijck, compareerde Geertje Kerssen Wed. van 
Rubr. Peperstraat & Kl.. Hendrik Kerssen & als Moeder en Voogdesse van haar min.. 
Oosterwijck fº. 335fso derjaarige Kinderen bij gemelde Hendrik Kerssen in echt 
 verwekt, en hier toe ingevolge appointement d.d. 1. Aug. 
 1800 geauthoriseerd, bij ons vertoond en bevonden zulks 
 te behelsen, en verklaarde wegens opgenomen en ter 
 leen ontvangene penningen oprecht en deugdelijk schul.. 
 dig te zijn aan de Wed. van Antonij Barnevelt en 
 haare Erven eene capitaale somme van vierhonderd  
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 Carolij Guldens ad 20 st. ’t stuk, aannemende dezelve 
 te verrenten met vijf Guldens van ieder honderd, en daar 
 mede te continueeren tot de finaale aflosse van het 
 capitaal toe, welke alle jaaren op de verschijnsdag, 
 waar van heden over een jaar de eerste zal zijn, zal 
 kunnen en mogen geschieden, mids malkanderen 
 van een van beide zijden drie maanden voor de ver.. 
 schijnsdag moet worden opgezeid of opgeeischt, voor  
 welk capitaal en interesse de Comparante verbind 
 haar persoon , gereede & ongereede goederen met 
 derzelver visscherije en alles wat verder aan be.. 
 hoort. 
 Tot meerder securiteit nog haar huis en erve, staande 
 en gelegen binnen deze Stad in de Oosterwijck naast 
 het huis van Kars Karssen ter eenre en dat van Derk 
 Jansen ter andere zijde, zo als het bij Comparante 
 bewoond wordt en aan haar ingevolge mage.. 
 scheid van den .. Aug. 1800 is ten deele gevallen, 
 alles onder verband & submissie als na rech.. 
 ten, met renuntiatie van alle tegenstrijdige 
 exceptien in specie die van ongetelde gelde. 
 Actum Harderwijck d. 4 August. 1800.  6e jaar. 
 
 
Geregistr. ten pro.. Voor Apeldoorn en Steenwinkel, loco Elsevier, Leden van ‘t 
toc. van bezwaar Gemeente Bestuur en als Overweesmeesteren der Stad Harder.. 
Rubr. Donkerstr. wijck, compareerde Hendrik van Daalen, Weduwenaar van 
fº. 18fso en Rubr. wijlen zijne Ehevrouw Elijsabeth Weenink, en verklaarde, 
voor den Broeder. voornemens zijnde zich te veranderzaten, aan zijne onmon.. 
fº. 198fso.  dige Kinderen, bij wijlen zijne Huisvrouwe ehelijk verwekt, 
 met naame Elsma Hermina, Hermanus Bernardus, 
 Eldert Christiaan, Antonius Adrianus, Godfried Coen.. 
 raad Ernst, en Hendrik Jillis, voor hun moederlijk 
 versterf te bewijzen voor elk van zijne Zoons de somme 
 van tweehonderd en zeven en negentig Guldens, en voor 
 zijne Dochter de Somme van eenhonderd en zeventien 
 Guldens, aan dezelve te betaalen bij hunne meerder.. 
 jaarigheid, of overlijden van hem, verders nog aan zijne 
 Dochter alle de kleederen en het lijfsbehoor, goud, 
 zilver en kleinodien van zijne overledene Huisvrouw 
 alsmede een bijbel met gouden knippen, welke 
 goederen bij deze aan haar worden overgegeven, ver.. 
 mids derzelver kort op handen zijnde meerderjarigheid. 
 Stellende ten dien einde tot securiteit en zekere waar.. 
 borg 1º. Een huis en erve staande en gelegen binnen 
 deze Stad in de Donkerstraat op den hoek van de  
 Academiestraat  naast ’t huis van Johannes Huijgens. 
 2º. Een huis en erve Staande en gelegen binnen deze Stad 
 op den Broederen, naast het huis van de Burgeressen  
 van Raalte ter eenre en dat van den Burger Arnold 
 ter andere zijde, dezelve verbindende tot een speciaal 
 onderpand voor voorñ. penningen, om te strekken 
 als na rechten. 
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 Belovende Comparant gemelde Kinderen te zullen kleeden, 
 reeden en eene behoorlijke opvoeding te geven tot 
 hunne mondige jaaren, huwelijk of andere geappro.. 
 beerde staat, waar tegen hij Comparant den overi.. 
 gen boedel voor zich zal behouden met alle des.. 
 zelfs lusten & lasten. 
 Hier mede waren aan, over en mede te vreden Adrianus 
 van Daalen en Gerhardus Knoop, in qualiteit als 
 bij ’t Gemeente Bestuur dezer Stad aangestelde 
 Voogden. 
 Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Harder.. 
 wijck den 5. August. 1800.  Zesde jaar der Bat. 
 Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 van Harderwijck, compareerden Hendrik Walter en Jacoba Bri.. 
 gitta Bodenstaf Ehel. en verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop uit de hand aan de tijdelijke Penning.. 
 meesters van de Joodsche Gemeente alhier te hebben ver.. 
 kogt, en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen 
 eigendom te transporteeren en overtegeven aan en ten be.. 
 hoeve van de Joodsche Gemeente alhier: een schuur met 
 een plaatsjen daar bij, staande en gelegen in de Bon.. 
 gaardstraat alhier, genaamd het Kiphok, doende in 
 ords. jaarlijksche verponding volgends Quiohier f 2-13-2, 
 straatgeld f :-15-:, voords met deszelfs lusten en lasten, 
 recht en gerechtigheden en zulks voor eene somme 
 van tweehonderd Guldens vrijgeld, waar van de Com.. 
 paranten & transportanten bij deze bekennen voldaan 
 & betaald te zijn, belovende Comparanten voorzeide per.. 
 ceel te zullen wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt, 
 de verponding over den jaare 1799, straatgeld Meij 1799 daar.. 
 van  aftedoen, als erfkoops recht is, omder verband en sub.. 
 missie als naar rechten. 
          Actum Harderwijck den 15. August. 1800.  6e jaar der 
               Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel, loco Elsevier, Leden van ’t Gemeen. 
 te Bestuur en als Overweesmeesteren der Stad Harderwijck, 
 Johanna Sebilla van Heumen, Weduwe van wijlen Jan Kes.. 
 sen en verklaarde aan haar minderjarig Kind met name 
 Zeger Kerssen, bij gemelde haar Man Jan Kerssen in echt 
 verwekt, te bewijzen voor zijn Vaders versterf de somme van vijfentwin.. 
 tig Guldens, te betaalen als hij meerderjarig zal zijn, 
 voor ’t overige neemt de Comparante op zich alle de  
 lasten die op den boedel mogte wezen, als mede 
 om haar Kind tot zijn mondige jaaren toe te alimen.. 
 teeren en van ’t nodige te voorzien, zo van kost en 
 klederen, als mede te laten leeren lezen en schrijven 
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 en een ambacht of iets anders hetgeen tot een eerlijke kost.. 
 winninge behoort, alles naar staat en gelegenheid, daar.. 
 toe verbindende haare persoon en goederen, alles on.. 
 der verband en submissie als na rechten. Hier waren 
 aan, over en mede te vreeden Peel Hol en Abraham 
 van Heumen, als bij ul. aangestelde Voogden. 
          Actum Harderwijck den 16 Augustus 1800.  6e jaar 
          der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde de Burger Gerrit Buijtenhuijs, woonachtig alhier, 
 in qualiteit als gevolmagtigde van Jacob Hartman ( blijkens de 
 acte van volmagt, voor den Gerichte van Detmold d.d. 23 Junii 1800 
 gepasseerd, bij ons gezien en gelezen ) en verklaarde in een vasten 
 en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigen.. 
 dom over te geven aan en ten behoeve van Hendrik Wilhelm 
 Eerlich en Willemina Remira Hartmann Ehel. een huis 
 en erve, staande binnen deze Stad in de Vrouwestraat op 
 den hoek van ’t Kerkhof ter eenre en ’t huis, alwaar de 
 Custos van de Nederduitsche Gereformeerde kerk in woont 
 ter andere zijde, doende in jaarlijsche ords. verp. volgens 
 Quohier, zonder stads stuivers f 6-7-8, straatgeld jaarlijksch 
 f 3-:-: en zulks voor eene somme van vijfentwintig vijf.. 
 honderd en vijfentwintig Guldens vrijgeld, waar van de 
 Comparant en transportant bekende voldaan te zijn, 
 belovende voorsz. perceel te zullen wagten en waaren 
 kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 1799, 
 ’t straatgeld Meij 1799, haardstedegeld Julij 1799 daar 
 van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als na rechten. 
 Actum den 19 August. 1800. 6e jaar d. B.Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde de Burger Hendrik Wilhelm Eerlich, woonende 
 te Deutichem, en verklaarde te constitueeren en magtig te 
 maaken den Burger Gerrit Buijtenhuijs, apotheker alhier 
 woonachtig, zulks doende kracht dezes, om des Comparants 
 goederen alhier gelegen te administreeren met volkomen 
 magt om dezelve ter meensten voordeelen van hem Compa.. 
 rant te verhuuren, de nodige reparatie aan dezelve te doen, 
 de huurpenningen te ontvangen, daar van rekening, lasten 
 en omgelden te betaalen, voor de ontvangen penningen qui.. 
 tantie te geven en dezelve intevorderen, de nalatige hier in 
 middelen rechtens te constringeeren, rekeningen te slui.. 
 ten en in alle opzichte op de bequaamste wijze te hande.. 
 len en uit te voeren, als Comparant, zelf praesent zijnde 
 zoude kunnen & mogen doen, met belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, des blijft de Geconstitueerde gehouden 
 en verpligt tot het doen van rekening, bewijs en reliqua. 
         Actum Harderwijck den 20 August. 1800. 
             6e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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 Voor Apeldoorn en Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Reijer Gerritsen den Grooten en Hendrikje Tijmens 
 Visch Ehel. en verklaarden uit de hand te hebben verkogt en 
 overzulks kragt dezes te cedeeren en transporteeren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten erflijken behoeve van 
 Aalt Jochemsen en Aaltje Jans Ehel. een kamp zaailand 
 met deszelfs houtgewas, groot ongeveer vier schepel, 
 genaamd het Armenland, gelegen in ’t Schependom van 
 Harderwijck, Buurtschap Hierden, doende in ords. jaar.. 
 lijksche verpondinge f 2-4-10,  voords met zijn lusten en 
 lasten, recht en gerechtigheden en zulks voor eene som.. 
 me van vierhonderd Guldens vrijgeld, waarvan de 
 Comparanten en transportanten bij deze bekennen vol.. 
 daan en betaald te wezen, belovende voorz. perceel te 
 zullen wagten & waaren kommervrij en alle voorpligt, 
 de verponding over den jaare 1800 daar van aftedoen, als 
 erfkoops recht is, alles onder verband en submissie als 
 na rechten. 
       Actum Harderwijck den 23. August 1800. 
                6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel, Leden van “t Gemeente 
 Bestuur, compareerde Lubbert Lubbertsen, Weduwenaar 
 van Geertje Teunissen, zijn verstand, memorie en uit.. 
 spraak volkomen machtig en verklaarde te cedeeren, 
 donateeren en in volkomen eigendom overtegeven aan 
 en ten behoeve van Arij Hartog en Cornelia Lubberts 
 Ehel. alle zijn Comparants gereede goederen, comp.. 
 tante gelden, kleeren en lijfsbehoor, actien & credieten, 
 geene van die uitgezonderd. 
 En zulks op die conditie en voorwaarde, dat voorñ. Arij Har.. 
 tog en Cornelia Lubberts Ehel. hem Comparant tot zijn 
 dood toe zullen verplegen en onderhouden geheel en al, 
 en na het overlijden van hem Comparant zorgen, dat zijn 
 lijk met een eerlijke en ordentelijke begraafnis ter 
 aarde besteld worde. 
 En verklaarden mede Arij Hartog en Cornelia Lubberts 
 Ehel., die ook voor ons compareerden, deze donatie in 
 voegen voorsz. te accepteeren, belovende op zich te zullen 
 nemen, om den eersten Comparant in deze tot zijnen dood 
 toe te zullen onderhouden, kleeden, reeden & verplegen 
 en na zijnen dood voor zijne begraafnisse te zorgen, met 
 verband tot nakoming dezes van hunl. persoonen en 
 goederen, stellende dezelve ten bedwang als na rech.. 
 ten, alles zonder arg of list. 
            Actum den 26 August. 1800. 
                6e jaar der Bat. Vrijheid. 
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 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Gerrit Hendriksen en Aalt Jochemsen, welke 
 verklaarden ter instantie vanGerrit Buijtenhuis, in hu.. 
 welijk hebbende J.E.M. Rautert, ex testamento Erfgenaame 
 van R. Reumers, geaestimeerd te hebben een uitgang van 
 vijf schepels rogge jaarlijksch gaande uit landerijen in 
 Hierden gelegen, en dezelve waardig te schatten en te waar.. 
 deeren eene somme van tweehonderd Guldens, het welk 
 zij na hun beste weeten hebben getaxeerd, en zulks voor ons 
 met solemneele eede bevestigd. 
              Actum den 2 Septemb. 1800.  6e jaar d. B. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur der Stad Harderwijck, compareerde Albert Antink 
 en verklaarde in eenen vasten en stedigen erfkoop, in 
 publieque veiling op den   Julij 1800 te hebben verkogt en 
 overzulks te cedeeren, transporteeren & in vollen eigen.. 
 dom overtegeven, zulks doende kragt dezes, aan en ten 
 erflijken behoeve van Willem Antink en Marritje van 
 der Velde Ehel. en hunne Erven en Jan van Brussel 
 en Elijsabeth Antink Ehel en hunne Erven: 
 1. Een huis en erve, staande en gelegen binnen deze 
 Stad in den Oosterwijck, aan de Wal, met alle deszelfs 
 lusten en lasten, recht en gerechtigheden, geene van 
 die uitgezonderd, zijnde dit perceel vrij van verponding 
 en straatgeld. 
 2. Een hof, gelegen onder dezer Stads jurisdictie in  
 de Knijptang, naast den hof van Abram van Voisen 
 ter eenre en dien van Cornelis Lucassen ter andere 
 zijde, doende dit perceel in ords. jaarlijksche verpond. 
 f              en zulks voor eene somme van driehon.. 
 derd Guldens vrijgeld, van welke penningen hij 
 Comparant en transportant mids deze bekend voldaan 
 en betaald te zijn. 
 Zullende de onkosten van ’t transport, als mede den 
 50e penning, door den Verkoper gedragen worden, waar.. 
 tegen dezelve zal genieten de huur van ’t eerste perceel 
 tot primo November 1800, en van ’t tweede tot Petri 1801. 
 Belovende hij Comparant voorñ. perceelen te zullen 
 wachten & waaren kommervrij en alle vorpligt, inzon.. 
 derheid de verponding van ’t tweede perceel tot over den 
 jaare 1799 incluis, en het haardstedegeld van ’t eerste 
 perceel tot ultimo Junij 1799 daar van aftedoen, als 
 erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 naar rechten. 
                   Actum Harderwijck den 5 Septemb. 1800. 
                       6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Compareerde voor D. Apeldoorn & A. Huijsman, Leden van ‘t 
 Gemeente Bestuur, Jacob Meijer Cohen, woonachtig alhier, 
 in qualiteit als Penningmeester en gevolmagtigde der Jood.. 
 sche Gemeente binnen deze Stad, en verklaarde in voorsz. 
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 qualiteit te constitueeren, qualificeeren en volmagtig te 
 maaken, zulks doende kragt dezes, Levi Joseph Levij, 
 woonachtig te Amsterdam, om uit naam en van wegen 
 de Joodsche Gemeente binnen Harderwijck zich te ver.. 
 voegen bij de Leden der Joodsche Gemeenten in Amster.. 
 dam, Rotterdam en elders, waar hij zulks goedvinden 
 zal, om van dezelve te collecteeren en liefdegaven in 
 te zamelen, om alhier eene nieuwe Joodsche Kerk te 
 bouwen, met belofte van ratihabitie, wat door voorñ. 
 Levi Joseph Levij in deze zal gedaan worden, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 rekening en verandwoording van zijne gedaane col.. 
 lecte. 
                Actum Harderwijck den 8 September 1800. 
                        6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Ge.. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijck, Jan Teunissen 
 en Cornelia Cnelissen Ehel., welke verklaarden te consti.. 
 tueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt 
 dezes, haaren Schoonzoon Johannes Migchelsen, om 
 zich te vervoegen bij ’t Committe van Justitie der Stad 
 Amsterdam, of elders daar het nodig zal zijn, en aldaar 
 permissie te verzoeken om der Comparanten Dochter 
 Teuntje Jans, welke zich te Amsterdam ophoud, we.. 
 gens haar slegt gedrag te mogen laten ligten en 
 op eene verzekerde plaats te zetten, en daaromtrend al.. 
 les te verrichten wat Comparanten zelfs praesent 
 zijnde, zouden kunnen mogen of moeten doen, met  
 magt van substitutie, belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband en submissie als 
 na rechten. 
     Actum den 18 Septemb. 1800.  het 6e jaar der Bat. Vrijh. 
 (was geteek.)  Steenwinkel.   J.F. de Rooij. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, compareerde Hendrik Cirkel Junior en verklaarde 
 in de beste en bestendigste forma rechtens te constituee.. 
 ren en volmagtig te maaken, zulks doende bij en kragt de.. 
 zes,Mr. G.W. Jacobson, Advocaat binnen Deventer, om na.. 
 mens den Comparant in te vorderen zodaane somme 
 van eenhonderd en dertig Guldens en zes stuivers, als 
 hem Comparant is competeerende van Pieter Heijli.. 
 gers, woonachtig te Deventer, wegens kamerhuur, was.. 
 schen, eeten en gedaane verschotten, tijdes dat voorñ. 
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 Pieter Heijligers hier aan de Academie was en bij Compart. 
 in de kamer inwoonde, daartoe alle ingangen rechtens 
 waar te nemen, voor zodane Rechtbanken, waar Gecon.. 
 stitueerde ’t nodig mogt oordeelen tecompareeren, termij.. 
 nen te respicieeren, cautien te praesteeren, comptante 
 penningen te ontvangen, daar voor te quiteeren en 
 wijders alles te doen ’t geen nodig of dienstig zal wezen 
 en de Comparant praesent zijnde, zelf zoude kunnen 
 mogen of moeten doen, met magt van substitutie 
 en assumtie, onder belofte van ratihabitie en in.. 
 demniteit, caeterisque sub clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, de super stipulando. 
                   Actum den 22 Septemb. 1800. 
                      6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Raden der Stad Harderwijck, 
 Willem Hendrik van Steenberch de Vries, gezond van lichaam en 
 verstand, dewelke verklaarde (zonder inductie of persuatie van iemand 
 uit overdenkinge van de zekerheid des doods, doch de onzekere uure 
 van dien, niet gaarne uit deze wereld te willen scheiden zonder 
  over zijne tijdelijke goederen gedisponeerd  te hebben, zijne uiter.. 
 ste wille en begeerte te zijn) latende aan zijne Moeder alleen 
 de legitime portie, haar na rechten competerende, dat 
 na zijn overlijden zijne geheele nalatenschap, roerende en onroe.. 
 rende, actien en crediten, niets ter wereld uitgezonderd, zal ver.. 
 erven en devolveeren op zijnen Oom Mr. Charles Bavius de Vries 
 voor de eene helft, en zijnen Broeder Jan Charles Bavius de Vries 
 voor de andere helft; doch bij vooroverlijden van zijnen voorñ. 
 Broeder, dan op deszelfs wettige descendenten wat zijn ge.. 
 deelte betreft, dezelve dieshalven kragt dezes instituee.. 
 rende tot zijne universeele Eerfgenaamen met uisluitin.. 
 ge van alle anderen, begeerende dat dit na zijnen dood zal 
 effect sorteeren als testament, codicil of andere uiterste 
 wille in de allerbeste forme. 
 T’ oirkonde heben wij Raaden deze geteekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck den 25 September 1800. ( was nevens twee cachet.. 
 ten in rood lak uitgedrukt geteekend)  Steenwinkel. D. 
 Apeldoorn. 
 (onderstond ) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck 
 fº. 351 den 25 Septemb. 1800.   6e jaar der Bat. Vrijh. 
                                    (was geteek.)  Steenwinkel  
           fung Secret. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde W.H. van Steenberch de Vries, welke verklaarde 
 bij deze te constitueeren en magtig te maaken zijn Broeder J.C. 
 B. de Vries om zijne zaaken, welke den boedel van wijlen zijn 
 Grootvader J.B. de Vries betreffen waartenemen, de re.. 
 kening van zijnen Oom als Executeur ( welke hij tot heden 
 heeft geexamineerd en verklaard te approbeeren ) vervolgends 
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 van tijd tot tijd op te nemen, dezelve goedvindende goed te keu.. 
 ren en daarvoor decharge te geven, en wanneer de Executeur 
 nodig oordeeld gelden voor den gemeenen boedel te moeten 
 opnemen, daartoe namens hem mede te accedeeren en de 
 nodige verbanden van zijn persoon en goederen te passeeren, 
 en verder alles te doen, wat de natuur der zaak zal ver.. 
 eisschen, en hij present zijnde zoude kunnen, mogen of moe.. 
 ten doen, willende schoon er een ampeler volmagt mogt vereischt 
 worden, dezelve mids deze voor geinsereerd gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, onder verband en submissie als na rech.. 
 ten. 
                      Actum Harderwijck den 25 September 1800. 
                                    6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Jan Lourens Smies, woonachtig in Amster.. 
 dam en verklaarde te cedeeren, af te staan en in vollen ei.. 
 gendom over te geven, zulks doende kragt dezes, voor eene 
 hem wel toegetelde en bij hem genooten somme van drie 
 honderd Carolij Guldens, aan Reijer v. Aken, Heijntje van Aken 
 en Paulus Moojen, zodaane helft van een tiende part van 
 de nagelaten goederen van Gijsje Hulsentop, als hij 
 nomine uxoris, volgends testament van voorñ. Gijsje Hul.. 
 sentop d.d. 8 Julij 1788 voor Schepenen van Harderwijck 
 gepasseerd ( als zijnde met zijne nu overleden Huijsvrouw Lam.. 
 berta van Aken in gemeenschap van goederen getrouwd ) nog 
 zoude te pretendeeren en te vorderen hebben, na aftrek van 
 al ’t geen door hem reeds bij ’t leven van zijne Vrouw Lamberta 
 van Aken getrokken was, waartegen hij zoude behouden in 
 vollen eigendom die gereede goederen, die hij thands nog be.. 
 zat en op zich nam alle de schulden des boedels, waarover 
 de Erfgenaamen van zijne thands overleden Vrouw voor de helft 
 aanspraaklijk waren, te voldoen, en voorñ. Erfgenaamen daar.. 
 van te indemniseeren, verklaarende wijders door deze geen  
 recht nog eenige aanspraak op voorñ. erfportie, uit kragt 
 van ’t gemelde testament op zijn overledene Huisvrouw Lam.. 
 berta van Aken gedevolveerd, meer te hebben of te behouden 
 maar dezelve geheel en al aftestaan, mer renuntiatie 
 van alle exceptien en submissie als na rechten. 
               Actum 25. September 1800.  6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur, compareerde Hermanus de Wilde, welke verklaarde 
 inval hij bij de aanstaande verpachting op de import der 
 gebrande wateren, bij form van monopolie over de districten 
 Harderwijck en Elburg op den 29 Septemb. 1800 de pacht 
 of pachten daar van mogt bekomen, bij deze en in voor als.. 
 dan ten behoeve van ’t voormaalig Quartier van Veluwen 
 of den Ontvanger Generaal voor de kost en schadelooze 
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 voldoening van dezelve pacht of pachten na inhoud van ‘s 
 Quartiers conditien tot Borgen te stellen Arend de Wilde en 
 Wijnink van Dasselaar, beide ons bekend en daar voor ge.. 
 noegzaam gegoed en geerfd, welke Borgen praesent zijnde 
 die borchtocht in eventum hebben op zich en aangenomen 
 en een voor al en elk als principaale Debiteur daar voor 
 hunne persoonen en goederen verbonden hebben, met renuntiatie 
 van de exceptien ordinis divisionis et excusionis, van derzelver 
 kracht zich onderrigt houdende, en met submissie aan de 
 judicatuure der tijdelijke Richteren in materie van finan.. 
 tien en denzelven voormalige Quartiere. 
                 Actum den 27 Septemb. 1800.  6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Hendrikje Poels Wed. en getugtigde Boedehouder.. 
 sche van wijlen Evert Hooiberg, en verklaarde uit kragt van de 
 huwelijksche voorwaarde in dato 15 Aug. 1783, met wijlen haar 
 Eheman opgerigt, kragt dezes haare tucht te verborgen met 
 de persoonen van Hendrik van Raalten & Reijer van Raalten, 
 geerfde Burgers en ingezetenen dezer Stad, dewelke mede com.. 
 pareerden en verklaarden deze borgtocht aan te nemen, onder 
 verband van haar persoonen en goederen, ten effecte als na 
 rechten, des beloofde voorñ. Hendrikje Poels, Weduwe wij.. 
 len Evert Hooiberg, in haar voorz. qualiteit, deze haare Bor.. 
 gen te zullen vrijen en guarandeeren als recht is, onder ver.. 
 band van haar persoon en goederen, met submissie als na 
 rechten, onder renuntiatie van alle exceptien. 
              Actum 29 Septemb. 1800. A.6.L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Beestuur, 
 compareerden Hendrik Gerritsen en Lubbert Brandsen, welke 
 verklaarden ter instantie van Paulus Moojen, Reijer van Aken 
 en Heijntje van Aken, alle Erfgenamen ab intestato van Lam.. 
 berta van Aken, geaestimeerd en gewaardeerd te hebben een mud.. 
 de zaailand in Hierden gelegen, en ’t zelve waardig te schatten 
 en te waarderen eene somme van vierhonderd Gulden, als.. 
 mede een houtgewas ook in Hierden gelegen, en ’t zelve waar.. 
 dig te schatten en te aestimeeren eene somme van een honderd 
 Gulden, welke beide perceelen zij naar hunne beste weeten heb.. 
 ben getaxeerd en zulks voor ons met solemneele eede be.. 
 vestigd. 
                Actum den 29 Septemb. 1800.  6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel, loco Elsevier, Leden van ’t Gemeen.. 
 te Bestuur en mede als Overweesmeesteren, compareerde Reijntje 
 Gerrits, Weduwe van wijlen Cornelis Baltus, welke verklaarde 
 aan haar minderjaarig Kind met naame Willem Baltus, bij 
 wijlen Cornelis Baltus echtelijk verwekt, voor zijn Vaders ver.. 
 sterf te bewijzen en te bemaaken eene somme van twee 
 Gulden, te betalen als hij meerderjarig is 
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 Hier waren aan, over en mede te vreden Peter Petersen en Aalt 
 Cornelissen, door de Leden van ’t Gemeente Bestuur aangestelde 
 Voogden. – Verder neemt de Comparante aan om dezelve te 
 laten leeren lezen en schrijven en ’t geen tot een ondentelijke 
 kostwinning behoort, alles onder verband en submissie  
 als na rechten. 
            Actum Harderwijck den 2 October 1800.  6e jaar d. B.V. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel. loco Elsevier, Leden van “t Ge.. 
 meente Bestuur en mede als Overweesmeesteren, compareerde 
 Johannes Stronkhorst, Weduwenaar van wijlen Jacomina 
 Bolders, welke verklaarde aan zijn minderjaarig Kind, met 
 naame Jan Stronkhorst bij wijlen Jacomina Bolders ech.. 
 telijk verwekt, voor zijn Moeders versterf te bewijzen en te 
 maaken eene somme van twee Guldens, te betaalen als 
 hij meerderjaarig is. 
 
 Hier waren aan, over en mede te vreden Cornelis Kok en Ger.. 
 rit Wassink, door de Leden van ’t Gemeente Bestuur aan.. 
 gestelde Voogden. Verders neemt de Comparant aan om 
 denzelven te laten leeren lezen en schrijven en ’t geen tot een 
 ordentelijke kostwinning behoort, alles onder verband en 
 submissie als na rechten. 
                Actum Harderwijck den 2. Octob. 1800.  6e jaar d.B.V. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur, compareerde de Philosophae Professor B. Nieuhoff 

 en verklaarde in de beste forma rechtens te constitieeren & 
 volmagtig te maaken, zulks doende kragt dezes, den Prof. 
 en Justitie Commisssaris F.C.F. Reijdt te Lingen, om van den 
 Krijgsraad Mauve in te vorderen en te ontvangen alle zo.. 
 daane penningen en gelden als gem. Krijgsraad Mauve 
 aan den boedel of Erfgenaamen van wijlen J. Nijhoff uit.. 
 wijzens de boeken &  rekeningen, nog verschuldigd is, de.. 
 zelve door alle middelen rechtens daartoe te constrin.. 
 geeren en zulks tot de finaale afdoening toe te vervolgen, 
 voor de betaalde penningen te quiteeren, en daaromtrend 
 alles te verrichten, wat de Comparant present zijnde, zou.. 
 de kunnen, mogen of moeten doen, met magt van substi.. 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder ver.. 
 band en submissie als na rechten. Des blijft de Gecon.. 
 stitueerde gehouden tot ’t doen van behoorlijke rekening, 
 bewijs en reliqua. 
                Actum den 11 Octob. 1800.  6e jaar d. B. Vrijh.  
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur, compareerde J.W. van Overmeer Fisscher en verklaarde 
 in qualiteit als volmagtiger van Gerrit Jan Bruin, Predi.. 
 kant te ’s Gravenland, vermogens volmagt voor ’t Committe 
 van Algemeen Welzijn in Amsterdam d.d. 7 Octob. 1800 ge.. 
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 passeerd en alhier van waarde bevonden, kragt dezes op ’t aller.. 
 solemneelste te renuntieren van ’t recht van eigendom op en 
 van den boedel en nalatenschap van wijlen M.J. Constant 
 Wed. D. Bruin, alhier gedevolveerd, om dezelve geheel en al 
 te abandonneren en te repudieeren, zonder zich met dien 
 boedel direct of indirect te willen bekroedigen, verzoeken.. 
 de diesvolgends, dat deze acte mag worden geregistreerd 
 om te strekken ten effecte als  na rechten. 
                  Actum den 20 Octob. 1800. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur compareerde Hermina Stelling, laatst Wed. van wijlen 
 Melchior Gemmer, thands alhier, en verklaarde te consti.. 
 tueeren en volkomen magtig te maaken bij deze den Burger Pie.. 
 ter Hendrik Kemper, woonende te Amsterdam, speciaal omme 
 in den naam en vanwegen haar Comparante te compareren voor 
 ’t Committe van Algemeen Welzijn te Amsterdam, en aldaar 
 in de ziele van haar Comparante met solemneele eede te 
 zweeren en verklaaren, dat de specificatie van goederen in ‘t 
 recht op de collateraale successien subject nagelaten 
 door voorñ. haar Man Melchior Gemmer, en welke speci.. 
 ficatie door haar Comparante in dato   Oct. 1800 alhier 
 te Harderwijck is onderteekend, is oprecht en naar waar.. 
 heid opgegeven, voords ’t recht op de collaterale successie 
 van de daar in vermelde goederen te voldoen, en dien aan.. 
 gaande alles verder en meerder te doen en te verichten, ‘t 
 geen zal worden vereischt en nodig zijn, en zij Comparante 
 zelve present zijnde zoude vermogen of behoren te doen. 
 Alles onder belofte van approbatie en verband als na 
 rechten. 
 Gepasseerd te Harderwijck den 20 Octob. 1800. 6e j. d.B.V. 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
 pareerde Hermina Stelling, laatst Wed. van wijlen Melchior Gem.. 
 mer, thands alhier, en verklaarde te constitueeren en volkomen mag.. 
 tig te maaken bij deze, den Burger Pieter Hendrik Kemper, woonende 
 te Amsterdam, generalijk om haar Comparantes persoon alomme  
 te representeeren en haar recht en interest waartenemen, 
 te bevorderen en uit te voeren, alle uitstaande praetensien van 
 haar Constituante te innen en ontvangen, wisselbrieven en 
 assignatien ten behoeve van haar Constituante getrokken of ge.. 
 endoseerd werdende ter acceptatie te presenteeren en ten ver.. 
 valdage de betalinge te vorderen, bij weigering van acceptatie 
 of betalinge te laten protesteeren en ook de wisselbrieven of assig.. 
 natien te negotieeren & vernegotieeren, ook honoratien te doen en 
 betalen, de wissels of assignatien ten laste van haar Compa.. 
 rante door haar zelve getrokken te accepteeren, of te laten 
 protesteeren, de gelden die aan haar Constituante zullen 
 werden toegezonden, of die Comparante zal aemitteeren, ’t zij 
 op assignatien, wisselbrieven of op eenige andere wijze, te  
 ontvangen, voor alle ontvangst en overneminge te qui.. 
 teeren, cautien te stellen en vrijwaaringe te beloven, daar.. 
 toe haar Constituantes persoon en goederen te verbinden, 
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 gelden te beleggen, het zij aan huizen, obligatien, of op schepen en 
 kennisse, of zodanige andere effecten, als de Geconstitueerde 
 ten meeste voordeele van haar Constituante te raden werden zal, 
 alle erffenissen, besterfenissen, die aan haar Comparante 
 opkomen mogte,’t zij alleen of met de mede Erfgenaamen, ’t zij 
 simpelijk of onder beneficie van inventaris, te aanvaarden 
 of repudieeren, de nalatenschappen te schiften, scheijden 
 en verdeelen, ’t geen aan haar Constituante opkomen zal te 
 ontvangen, alle vereischt werdende acten van inventaris, 
 provisioneele en finaale scheidinge, quitantien als ander.. 
 sins te teekenen en passeeren, huizen, landerijen, obligatien 
 en alle andere effecten en specialijk mede haar Comparan.. 
 tes zuiker-raffinaderij en huis op de Binnenkant, ’t zij 
 alleen of met de mede geinteresseerden publiek of uit de 
 hand te verkopen, dezelve behoorlijk en naar stijle locaal 
 te cedeeren en transporteeren, de kooppenningen te ontvangen, 
 belofte van vrijwaringe te doen, ook te consenteeren in ‘t 
 nazien der belasting-registers en ’t verleenen van decla.. 
 ratoiren dieswegens, afschrijving in de Brand contracten te 
 doen, voords vaste en andere goederen te regeeren en admi.. 
 nistreeren, dezelve te verhuuren, huurcedullen te maaken en te 
 teekenen, de huurpenningen en interessen te ontvangen, daar 
 voor te quiteeren, reparatien, melioratien en vertimmerin.. 
 gen te doen, die benevens alle reeele lasten te betaalen, verder  
 ook in rechten te ageeren en te compareeren voor alle Ho.. 
 ven Rechteren en Gerechten, alle dagen en termijnen van 
 rechten te observeeren en waartenemen, zo eisschende 
 als verwerende, in conventie en reconventie, vonnissen en 
 dispositiven te verzoeken , de voordeelige sententien en dispo.. 
 sitiven ten uiteinde ter executie te leggen en van de nadeeli.. 
 ge te provoceeren, verzoeken bij requeste, ook apprehensien 
 en arresten op personen, penningen en goederen te doen, die 
 te vervolgen, beklagen en weder te ontslaan, geexecuteerde, 
 geamptiseerde of geconsigneerde penningen te ligten en te 
 ontvangen, daarvoor te quiteeren, cautien te stellen en de Bor.. 
 gen bevrijding te beloven, domicilium te kiezen, over alle 
 quaestien & verschillen te mogen accordeeren, transigeeren en 
 compromitteeren, daartoe de vereischte actens te teekenen en 
 passeeren. de uitspraaken optevolgen, of daarvan te provocee.. 
 ren en dat alles met of zonder willige condemnatie van al 
 zulke hooge of laage Rechters als zal werden vereischt, 
 en generalijk in alle voorkomende zaaken en gelegentheden 
 alles mede te doen en te verrichten, ’t geen zal werden 
 gerequireerd, schoon tot het een of ander een ampeler 
 of speciaalder magt wierd gerequireerd, dan in deze is ver.. 
 vat, die de Comparante houdt voor hier te zijn geinse.. 
 reerd, gevende & verleenende aan den Geconstitueerden de 
 magt van substitutie, zo ad negotia als ad lites, onder 
 belofte van adprobatie en verband als na rechten. 
     Gepasseerd binnen Harderwijck den 20 Octob. 1800.  6e j. 
           der Bat. Vrijheid. 
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 Transport van ’s Volks wegen 
 
 Wij Leden uitmakende het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck, 
 doen kond en certificeeren bij deze dat Hermannus Hubers op den 
 18 Maart 1800 heeft doen pijnden (terwijl de gereede goederen 
 als mede de ongereede in ’t openbaar ad usum jus habentium 
 zijn verkogt) speciaal aan ’t recht van losse en redemptie 
 van een hof, buiten deze Stad gelegen naast den hof van 
 A. Schilders ter eenre en een gangetje ter andere zijde, voor 
 zoverre het recht van losse en redemptie competeerende  
 is aan Evert Pluijm en Johanna Buijtenhuijs Ehel. en op 
 welke zesjaarige losse en redemptie voorsz. hof aan Herman.. 
 nus Hubers en Elijsabeth Maria Brink Ehel. op den 27 
 Augustus 1799 was in ’t openbaar verkogt, en welk recht 
 van losse en redemptie in usum jus habentium ten 
 overstaan der tijdelijke Richteren op den 24 Meij 1800 in ‘t 
 openbaar is verkogt aan Hermannus Hubers en E.M. 
 Brink Ehel. voor eene somme vanzesenfertig Guldens, 
 welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan. 
 Weshalven wij verklaaren voorz. recht van losse & redem.. 
 tie te transporteeren an gemelde H. Hubers & E.M. Brink 
 Ehel. en haar Erven, om daar mede te handelen als 
 eigendoms recht is, belovende hunl. van ’s Volks we.. 
 gen te zullen waaren. 
 Dies ten oirkonde &c. 
        Actum harderwijck 8 November 1800. 
                   6e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Transport van ’s Volks wegen 
 
 Wij Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur van Harderwijck 
 doen kond en certificeren bij deze, dat de boedel van Evert Pluijm 
 en Johanna Buijtenhuijs Ehel. desolaat geworden zijnde, 
 dezelve door Richteren in den tijd is geinventariseerd en in 
 ’t openbaar verkogt, waaronder een hof, gelegen buiten de 
 Luttekepoort alhier aan de Gragt naast den hof van 
 A. Schilders en een gangetje, doende in ords. verponding 
 jaarlijks f 1-13-14 en welke is gekogt bij Hermannus 
 Hubers voor eene somme van tweehonderd en negentig 
 Gulden, welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, 
 om door ons inter jus habentes gedistribueerd te worden. 
 Weshalven wij verklaaren te cedeeren, transporteeren en 
 in vollen eigendom overtegeven aan Hermannes Hubers 
 en Elijsabeth Maria Brink Ehel. (vermids zij ook door 
 koop eigenaaren geworden zijn van ‘r recht van losse) 
 den voorñ. hof met alle deszelfs lusten en lasten, recht 
 en gerechtigheden, belovende wij dezelve van ’s Volks 
 wegen het gekogte te zullen wachten en waaren en de lasten 
 ingevolge conditie te zuiveren. 
 Dies ten oirkonde &c. 
    Actum Harderwijck den 8 Novemb. 1800. 
           6e jaar der Bat. Vrijheid. 
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 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur, compareerden Andries Bolleman en Hendrikje Fijn.. 
 vandraat Ehel., Gerrit van Luijk en Pieter Engelen in quali.. 
 teit als Voogden van de twee onmondige Kinderen van 
 Hendrikje Fijnvandraat bij wijlen Dirk Kruisdijk ehelijk 
 verwekt, met naamen Dirk en Anna Margarita Kruijs.. 
 dijk, als hier toe door de Gemeente Bestuuren van Har.. 
 derwijck en Ermello geauthoriseerd, en dezelve Gerrit van 
 Luijk en Johannes Huijgens in qualiteit als Voogden 
 van de drie minderjaarige Kinderen van Pieter Enge.. 
 len, bij Jannetje Fijnvandraat ehelijk verwekt, genaamd 
 Dirk, Gerrit en Geertruij Engelen, mede ingevolge 
 authorisatie van gemelde twee Gemeente Bestuuren, 
 en noch Pieter Engelen en Catharina Martens Ehel. 
 tesamen Erfgenaamen van wijlen Petertje Willems, Weduwe 
 van Gerrit Fijnvandraat, welke verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren , transporteeren en in vollen eigendom 
 overtegeven: 
 Aam Maria van Uchelen een huis en erve staande en 
 gelegen in de kleine Marktstraat tusschen de huizen van 
 Gerrit van Luijk en van Gijs Mulder, doende in ords. 
 verponding zonder stadsst. f 2-2-8, straatgeld f 1-:-:, 
 verders met zijn lusten en lasten en zulks voor een 
 somme van twee honderd agt en vijftig Guldens. 
 Aan Peter Koning en Jannetje Peters Ehel. een huis en 
 erve staande en gelegen in den kleinen Oosterwijck 
 tusschen het huis van Goosen Foppen en de schuur van 
 Walters, doende in ords. verponding zonder stads stuivers 
 f. 1-2-6, straatgeld 15 st., verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een somme van een honderd vijf 
 en zestig Guldens. 
 Aan Harmen Tapper en Eva Ter Let Ehelieden een huis 
 en erve staande en gelegen in de Rabbestraat tusschen  
 de huizen van Andries Bolleman en van Arent Kreenen, 
 doende in ords. verponding zonder stadsstuivers f 2-6-12, 
 straatgeld 15 sts., verders met zijn lusten en lasten & zulks 
 voor een somme van twee honderd vijftig Guldens. 
 Aan Aart Roest en Woutertje van Leeuwen Ehel. een 
 hof gelegen aan den haven, naast den hof van Joseph 
 Teekman ter eenre en de gemeene weg ter andere zijde 
 doende in ords. verponding zonder stadsts. f :-8-14, 
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 verders met zijn lusten en lasten en zulks voor eene somme van 
 zestig Guldens. 
 Aan Hendrik Elbertsen en Teuntje Hendriks Ehel. een hof 
 bij de Luttekepoort tusschen den hof van de Weduwe Heijden.. 
 daal en die van Buurman, doende in ords. verponding zonder 
 stadsstuivers 12 sts. 10 penn., verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor eene somme van zeven en zeventig Guldens. 
  Van welke kooppenningen Comparanten bekennen voldaan te 
 zijn, belovende voorschreven perceelen te zullen wagten 
 en waren kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 ovr het jaar 1799, het straatgeld tot den 1e Meij 1800 
 en het haardstedegeld tot den 1e Julij 1800 daar van afte.. 
 doen, als erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als na rechten. 
           Actum Harderwijck den 7. Novemb. 1800. 
                                    Recept. & Regist. 10 Nov. 1800. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Hendrik Elbertsen en Teuntje Hendriks Ehel. 
 welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te heb.. 
 ben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren, trans.. 
 porteeren en in vollen eigendom overtegeven aan Roelof 
 Koning en Elijsabeth Breebaart Ehel. een hof gelegen buiten 
 de Luttekepoort, tusschen de hoven van de Weduwe Heij.. 
 dendaal en de kinders vanBuurman, doende in ordina.. 
 ris verponding zonder stadsstuivers 12 st. 10 penn., verders 
 met zijn lusten en lasten en zulks voor een somma van 
 zeven & zeventig Guldens, waar van de Comparanten beken.. 
 nen voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wag.. 
 ten en waren kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 tot over den jaare 1799 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na rechten. 
              Actum Harderwijck den 15 November 1800. 
 
 
 Voor Apeldoorn & Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerde J.F. de Rooij, onze mede Raadsvriend, verklaarende bij deze te 
 constitueeren & magtig te maaken den Burger Wijbrandus van der Leij, 
 specialijk om in zaake tusschen Helena Roelofs, gewezen Dienst.. 
 meid van den Predikant P. Gosliga te Weidum en dezen Com.. 
 parant, ten dage dienende, alzo te handelen als hij ter verdedi.. 
 ging van dezen constituant zal vermeenen te behooren en bij 
 manquement van minnelijk accoord over deze zaak te procedee.. 
 ren, alle rechtstermijnen waar te neemen, te doen en te verrichten 
 zo als des Geconstitueerdens goede raad gedragen zal, en de Comp. 
 zelf praesent zijnde zoude 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 rechten. 
 Actum Harderwijck den 15 Novemb. 1800. 6e jaar d.B.V. 
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 Voor Huijsman en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareer.. 
 den Andries van der Veen als Gevolmagtigde van Hendrik Molen.. 
 berg in huwelijk hebbende Maria Arendsen, vermogens volmagt d.d. 
 29 Maart 1800 voor de Municipaliteit der Stad Delden ad hunc 
 actum gepasseerd, Adrianus Arendsen, Daniel Arendsen en Jan.. 
 netje van der Molen Ehel., Roelof Arendsen, Eijbert Arendsen, 
 Mr. J.C.F. de Vries namens de minderjarige Kinderen van 
 Geurtje Maasen, bij wijlen Bart Arendsen ehelijk verwekt, als 
 hiertoe door het Gemeente Bestuur des Ambts Nijkerk ge.. 
 authoriseerd, Otje van Luijk, Gerrit van Luijk & Geertruij 
 Snel Ehel. en gemelde Gerrit van Luijk nog in qualiteit 
 als Gevolmagtigde van Anna van Luijk Wed. van Willem 
 Fijnvandraat, vermogens volmagt d.d. 24 Julij 1800 ad 
 hunc actum voor het Gemeente Bestuur dezer Stad gepas.. 
 seerd, en Arien Bastert en Gerritje Timmers Ehel. ter samen 
 Erfgenaamen van Roelof Arendsen & Jannetje van Luijk 
 Ehel. in leven. 
 En verklaarden dezelve in eenen vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren, trans.. 
 porteeren en in vollen eigendom overtegeven aan Andries 
 van der Veen en Aaltje van den Broek Ehel. twee derde 
 parten van een kamp saailand met zijn houtgewas genaamd 
 Luntermans Enk, gelegen in Hierden tusschen het land 
 van de Gezusters van Westervelt, zo als door Gerrit Ben.. 
 sink in pagt gebruijkt wordt, doende jaarlijks in ords. ver.. 
 ponding zonder stadssts. f :-14-4, verders met zijne lusten 
 & lasten, recht & gerechtigheden, waarvan de Kooperen 
 de andere 1/3 part toebehoort, en zulks voor eene somme 
 van twee en negentig Carolij Guldens, daar van de Compa.. 
 ranten bekennen bij deze voldaan te zijn, belovende voorz. 
 perceel te zulen wachten en wahren kommervrij & alle voor.. 
 pligt, de verponding over ’t jaar 1799 daar van aftedoen, als 
 erfkoops recht is, onder verband en submissie als na 
 rechten. 
                Actum Harderwijck den 18 Novemb. 1800. 
 
 
 Voor Huijsman en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur der 
 Stad Harderwijck, compareerden Andries van der Veen en 
 Aaltje van den Broek Ehel. en eerstgemelde nog als volmag.. 
 tiger van Hendrik Molenberg in huwelijk hebbende Maria 
 Arendsen, vermogens volmagt d.d. 29 Maart 1800 voor de Mu.. 
 nicipaliteit der Stad Delden ad h.a. gepasseerd, Adrianus 
 Arendsen, Daniel Arendsen en Jannetje van der Molen Ehel., 
 Roelof Arendsen, Eijbert Arendsen,  Mr. J.C.F. de Vries na.. 
 mens de minderjarige Kinderen van Geurtje Maasen bij 
 Bart Arendsen ehelijk verwekt, als hier toe door ’t Gemeente 
 Bestuur des Ambts Nijkerk geauthoriseerd, Otje van Luijk 
 Gerrit van Luijk & Geertruij Snel Ehel. en geñ. Gerrit van Luijk 
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 nog in qualiteit als Volmagtiger van Anna van Luijk Wed. 
 Wm. Fijnvandraat, vermogens volmagt d.d. 24 Julij 1800 ad 
 hunc actum voor het Gemeente Bestuur dezer Stad gepas.. 
 seerd, en Arien Bastert en Gerritje Timmers Ehel. te samen 
 Erfgenaamen van Roelof Arendsen en Jannetje van Luijk 
 in leven Ehel. 
 En verklaarden dezelve in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt & over zulks kragt dezes te cedeeren, trans.. 
 porteeren en in vollen eigendom overtegeven: 
 Aan Gijsbert Gerritsen en Geertruij Berling Ehel. een huis 
 en erve staande en gelegen in de Wulleweverstraat, tusschen 
 de huizen van Philip Smeenk en van Meijndert Klok, doen.. 
 de in ords. verponding zonder stadsstuivers f 5-11-8, straat.. 
 geld f 2-10-:, verders met zijn lusten en lasten en zulks voor 
 eene somme van Elfhonderd Gulden. 
 Aan Jan Klaver en Johanna Kraaijenhorst Ehel. een huis 
 en erve, staande en gelegen in de Hoogstraat, tusschen 
 de huizen van Peter Otten & Arend de Wilde, met een  
 schuur daarnaast, doende in ords. verp. zonder stadsst. 
 f 4-15-10. straatgeld f 2-10-: en verders met zijn lusten & lasten 
 en zulks voor een somme van elfhonderd & vijftig 
 Gulden. 
 Aan Arend de Wilde en Anna Stulting Ehel. een hof gele.. 
 gen buiten de Luttekepoort tusschen den hof van Willem 
 Fijnvandraad en de gemeene weg, doende in ords. verpond. 
 zonder stads stuiv. f :-16-:, verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een somme van vierhonderd zeven & vijftig 
 Gulden. 
 Aan Hendrik Jansen Aalderhof en Elijsabeth Bleumink 
 Ehel. een kamp zaailand met zijn houtgewas, genaamd 
 de Graskamp, gelegen in Hierden, tusschen het land van 
 den Burger Boonen & dat van Wouter Jansen, thands in 
 pagt gebruikt wordende door Wouter Jansen, doende in ords. 
 verpond. f :-14-4 zonder stads stuivers en aan het Wees.. 
 huis van Harderwijck jaarlijks een uitgang van 9 spinten 
 rogge, zijnde dit land thans vrij, doch verders met zijn 
 lusten en lasten en zulks voor eene somme van tweehon.. 
 derd en zes Gulden. 
 Aan Beertje Wouters Wed. van Lubbert Jansen een kamp 
 zaailand, gelegen in Hierden op den Hogen Enk, tusschen 
 het land van Wouter Jansen & dat van Kopersche, in pagt 
 gebruijkt wordende door Brand Woutersen, doende in ords. 
 verp. zonder stadsstrs. f 1-8-8 verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor eene somme van tweehonderd en zestig 
 Gulden.Van welke koopspenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende voorz. perceelen te zullen wachten 
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 en waaren kommervrij en alle voorpligt, de verponding over 
 ’t jaar 1799, ’t straatgeld tot 1. Meij 1800 en ’t haardstede.. 
 geld tot 1. Julij 1800 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband & submissie als na rechten. 
     Actum Harderwijck den 18 Novemb. 1800. 6e j. f.B.V.  
 
 
  
 Acte van Donatie. 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck, Otje van Luijk Weduwe van Aart 
 Mulder, dewelke verklaarde bij forme van gift en donatie inter 
 vivos onwederroepelijk te schenken en te donateeren, zo als 
 zij is doende bij deze, aan haar Nicht Wijntje van Leeu.. 
 wen, huisvrouw van Geurt van Dijk, navolgende goederen 
 als: 
 Een bed, peluwe en vier kussens. 
 Een bonte en twee wolle dekens. 
 Een groot spiegel, dat ik de keuken hangt. 
 Twee paar gordijnen en vallen, die voor de bedsteden boven 
        hangen. 
 Een hoog smal kastje, dat boven op ’t kamertje staat. 
 Twee ijseren potten. 
 Een koperen wasketeltjen en dito potjen. 
 De groote en kleine koffij en thee ketels. 
 De gordijnen voor de glazen. 
 Alle potten en pannen en het dagelijksch theegoed en 
     zes beste stoelen. 
 Alle welke goederen Vrouwe Comparante bij deze 
 aan haar voornoemde Nigt, Wijntje van Leeuwen dona.. 
 teert en overgeeft, met al het recht toe & aanzeggen 
 van dien, zonder daar aan eenig recht of eigendom te 
 behouden, ten welken einde mede compareerde voorñ. 
 Wijntje van Leeuwen, geassisteerd met haaren Eheman 
 Geurt van Dijk, dewelke declareerde de voorzeide donatie 
 inter vivos, of gifte onder de levende, ten dank te accep.. 
 teeren. 
 Aldus geteekend en gezegeld door ons, Leden van het 
 Gemeente Bestuur binnen Harderwijck den 22 Novem.. 
 ber 1800. Het zesde jaar der Bat. Vrijheid. ( was nevens 
 twee cachetten in rood lak gedrukt, geteekend) 
 (L.S.)  Steenwinkel.  (L.S.) D. Appeldoorn.  
 (onderstond) 
 Geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 fº.356vso den 23 Novemb. 1800. 6e  jaar der Bat Vrijheid. (was 
 geteekend) Steenwinkel. fung. Secret. 
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 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, eden van ’t Gemeente Be.. 
 stuur, compareerden Jan Gelderman en Johannes van Kasteel 
 dewelke loofden en wierden Borgen, als voorvanks recht is, 
 voor ’t erf & sterfhuis van wijlen Jan van Luijk, des beloofden 
 Willem van Luijk, Hermannus Hoefnagel en Willem van Leeu.. 
 wen, als Erfgenaamen van voorñ. Jan van Luijk, voorz. 
 Borgen te zullen vrijen en guarandeeren, als recht is. 
            Actum Harderwijck den 24 Vovember 1800. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerden Albert Antink en Antonia Kappers Ehel., dewelke bekenden 
 publijk op den 19 Julij 1800 in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cedeeren & transpor.. 
 teeren aan en ten behoeve van J.H. Mantel en Willemijntje 
 Everts Ehel. en haare Erven,  een hof met zijn getimmer en vrugt.. 
 dragende boomen, gelegen aan Oosten naast den hof van Hen.. 
 drik vanRaalten ter eenre en een gemeen steegje ter andere 
 zijde, doende jaarlijks in ords. verponding f :-12-14, voords met 
 deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden en zulks 
 voor een somme van zeven en zeventig Gulden vrijgeld, daar 
 van de Comparanten bij deze bekennen voldaan & betaald 
 te zijn, belovende voorz. perceel te zullen wachten & waaren 
 kommervrij  en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1800 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als na rechten. 
         Actum Harderwijck den 28 Novemb. 1800. 
 
 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Schepenen der Stad Harderwijck, 
 Jan Gelderman voor hem en als Volmagtiger van zijn Zoon Mr. 
 Jan Gelderman Junior, vermogens acte van volmagt voor Burge.. 
 meesteren, Schepenen en Raad der Stad Brussel d.d. 21 Januarij 
 1788 gepasseerd, quo relatio, Looge Gelderman en Albertus 
 Gelderman, dewelke te saamen bekenden in eenen vasten en 
 stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en overzulks 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom te transpor.. 
 teeren aan en ten erflijken behoeve van Hendrik van Daalen 
 en Elijsabeth Weenink Ehel. en haare Erven, een huis staande 
 in de Snijderstraat naast het huis van Dirk Jansen 
 Karssen ter eenre en dat van de Wed. Adam van Luijk ter an.. 
 dere zijde, doende in ords. jaarlijksche verpondinge f 4-10-6, 
 straatgeld f 1-10-: en zulks voor eene somme vaneendui.. 
 zend vierhonderd vijf en zeventig Guldens vrijgeld, waarvan 
 de Comparanten & transportanten bekenden voldaan en be.. 
 taald te zijn, belovende overzulks voorz. huis te wachten 
 & waaren kommervrij & alle voorpligt, de ords. verpond. over 
 den jaare 1784, heerdstedegeld ultimo Junij 1785 en straat.. 
 geld pº. Meij 1786 daar van aftedoen, als erfkoops recht 
 is. 
      Actum Harderwijck den 24 Maart 1789. 
 (was geteekend) J.B. de Vries. J.H. van Erckelens. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 van Harderwijck, compareerde Jan Gelderman, zo voor 
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 hem als in qualiteit als Gevolmagtigde als in hier boven staan.. 
 de acte is vermeld, en verklaarde, dat bovenstaande acte in  
 den jaare 1789 voor Schepenen dezer Stad wel was gepasseerd & 
 geteekend, maar dat door onvoorziene en bijzondere omstandig.. 
 heden dezelve nimmer ter Secretarij was overhandigd om te 
 worden geregistreerd, en dat ook van die koop geen open brief 
 aan Koperen om gemelde reden was afgegeven, doch dat die 
 reden & oorzaaken van hindernisse tot het geven van be.. 
 hoorlijk transport ophielden, zo voor hem en in voorsz. 
 quakiteit en voor zijne beide Zoonen L. en  A. Gelderman 
 ‘t bij gemelde acte gelibelleerd perceel als nu was trans.. 
 porteerende & overgevende aan den Koper, met verzoek dat 
 bovengem. acte ten dien effecte van kragt en waarde moge 
 gehouden worden, en behoorlijk geregistreerd. 
 Actum Harderwijck den 29 Novemb. 1800.  6e jaar d.B.V. 
 
 
Geregistreerd ten Voor Apeldoorn en Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
prothocolle van be.. compareerden Pieter Engelen en Catharina Martens Ehel. en verklaar.. 
zwaar Rubr. voor de   den kragt dezes, oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Dirk 
Broederen fº.150fso Engelen, Gerrit Engelen en Geertruij Engelen te saamen, eene somme 
 van zeven honderd en vijftig Guldens, aan Comparanten in baaren 
 gelde toegeteld door de Voogden van voorz. drie onmondige Kin.. 
 deren, Gerrit van Luijk en Johannes Huijgens, zijnde voorñ. zeven 
 honderd en vijftig Guldens ’t aandeel dat voorñ. Dirk, Gerrit 
 en Geertruij te saamen met hun drieën competeerde uit den 
 boedel van haar overleden Grootmoeder van Moeders zijde, de 
 Wed. van Gerrit Fijnvandraat, en beloofden aan ieder der 
 voorñ. nu nog minderjaarige Kinderen bij hunne meerder.. 
 jaarigheid, zulks verkiezende, hun aandeel ieder van de voorsz. 
 zevenhonderd en vrijftig Guldens te zullen restitueeren 
 mids 3 maanden van te vooren te opeissing geschiede. 
 Tot securiteit van welk capitaal comparanten verbinden hun.. 
 ne persoonen & goederen, tot een speciaale securiteit & onder.. 
 pand stellende hun huis en erve, staande en gelegen aan den  
 Broederen naast ’t huis van A. van Daalen ter eenre en ‘t 
 huis van de Wed. Lunterbos ter andere zijde, alles onder ver.. 
 band en submissie als na rechten, met renuntiatie van 
 alle contrarieerende exceptien, in specie die van onaangetel.. 
 den gelde. 
 Actum den 3. Decemb. 1800.  6e. L.B.A. 
 
 
Geregistreerd ten pro.. Voor dezelfde Leden compareerden Andries Bolleman en Hendrik.. 
tocolle van bezwaar je Fijnvandraat Ehel. en verklaarden kragt dezes oprecht en deug.. 
Rubr. hoven voor de  delijk schuldig te wezen aan Dirk Kruijsdijk en Anna Margare.. 
Groote Poort fº. 23 ra Kruijsdijk te samen eene somme van vijf en zeventig Gulden 
 aan hun Comparanten in baare gelden toegeteld door Ger.. 
 ret van Luijk & Peter Engelen, in qualiteit als Voogden over 
 voorñ. nog minderjaarige Kinderen, zijnde voorz. vijf en zeventig 
 Guldens ’t aandeel dan voorñ. Dirk Kruijsdijk en Anna Marga.. 
 reta Kruijsdijk te samen competeerde uit den boedel van wij.. 
 len haar overleden Grootmoeder de Wed. van Gerrit Fijnvandraat 
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 en beloofden aan ieder van die beide nog minderjaarige Kinderen 
 bij hun meerderjarigheid, zij zulks verkiezende, hun aandeel van 
 de voorz. 75 Guldens te zullen restitueeren mids drie 
 maanden van te vooren de opeissing geschiede. 
 Tot securiteit van welk capitaal Comparanten verbinden 
 hunne persoonen en goederen, tot een speciaal onderpand stellen.. 
 de hun hof, gelegen aan het pad aan Oosten naast den hof 
 van J. Verbeek ter eenre zijde en ’t steegje ter andere zijde, 
 alles onder verband en submissie als na rechten, met renuntia.. 
 tie van alle contrarieerende exceptien, in specie die van 
 onaangetelden gelde. 
      Actum Harderwijck den 3. Decemb. 1800.  6e A.L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerde Jacoba van Aalst, Wed. wijlen Dr. J.B. Heijden.. 
 daal, woonachtig te Sassenheim, en verklaarde te constituee.. 
 ren en magtig te maaken haaren Zoon C.A. J. Heijdendaal, zulks 
 doende kragt dezes, om haar Comparanten erf en goed Weslo, 
 gelegen in de buurtschap Wessinge, Ambte van Doornspijk, 
 te verkopen, de kooppenningen te ontvangen, daar voor te qui.. 
 teeren, transport naar stijle locaal te doen, voords in 
 val van wanbetaling den Koper tot voldoening in rechten 
 te constringeeren, termijnen te respicieeren, sententien te 
 aanhooren, die ter executie te leggen en voords alles meer 
 te doen & te verrichten wat Gevolmagtigde zal oordeelen 
 te behooren, alles met magt van substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconsti.. 
 tueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
        Actum den 5. Decemb. 1800.  6e L.B.A. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 der Stad Harderwijck, Frankje van Drienhuizen woonende binnen deze 
 Stad, dewelke in overweging van de zekerheid des doods en de onzekere 
 uure van dien, en niet willende van deze wereld scheiden, zonder 
 alvorens over haare tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, 
 verklaarde vooraf te herroepen en te vernietigen alle uiterste willen 
 dispositien door haar gemaakt, niet willende dat dezelve eeni.. 
 ge de minste kragt of effect zulen sorteeren, en alzo opnieuw 
 nu geheel op nieuw disponeerende, verklaarde zij eerstelijk 
 te legateeren aan de Burgers Johan Kastendijk en Francois 
 van Kessel te Dordrecht, ofte aan den langstlevende derzel.. 
 ver een pakje, waar op derzelver naamen geschreven staan 
 met de papieren zich daar in bevindende, zo als ’t verzegeld 
 of onverzegeld in haaren boedel zal worden gevonden. 
 Ten tweede aan haaren Neeve Gijsbert Barendsen te Harderwijck 
 haaren huisbijbel met koperen sloten. Ten derden aan 
 Frankje Gijsbertsen, dochter van haaren Neeve Gijsbert Ba.. 
 rendse en Dolphina van Loenen te Harderwijck, of bij voor.. 
 overlijden van dezelve aan haare Zuster Antje Gijsbertsen 
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 haar Testatrices bijbel met zilveren sloten. Ten derde aan die 
 zelfde Frankje Gijsbertsen en haar Zuster Antje Gijsbertsen te saamen, 
 ofte bij vooroverlijden van eene van beide aan de langstlevende 
 alleen, de helfte van haar Testatrices natelaten lijfstoebehoren 
 van linnen, wollen en zijde, hoe genaamd, voords een vierde gedeelte 
 van dat lijfstoebehoren aan Stijntje Drost, doch bij vooroverlijden 
 van dezelve wederom aan Frankje en Antje Gijsbertsen, ofte de langst.. 
 levende derzelver, en eindelijk ’t overige vierde deel aan Petronella 
 Roelofs, Huisvrouw van haar Testatrices Broeder Willem van Drien.. 
 huizen, doch bij vooroverlijden van dezelve nogmaals aan Frankje 
 en Antje Gijsbertsen voorñ., ofte aan de langstlevende van beide. 
 Ten vijfde aan de gezamentlijke Kinderen van haren Neeve 
 Gijsbert Barendsen, om onder dezelve gelijkelijk verdeeld te worden, 
 de somme van een honderd en vijftig Gulden. Ten zesde aan haare 
 Nichte Stijntje Drost, ofte bij vooroverlijden van dezelve aan 
 haare Ouders ofte de langstlevende van die, eene summa van 
 vijftig Gulden. Ten zevende aan Johanna van Welbergen Huis.. 
 vrouw van Willem van Laar, indien zij Testatrice tot den dag 
 haares doods bij dezelve mochte zijn blijven inwoonen, ins.. 
 gelijks de somme van vijftig Gulden; edoch zij Testatrice 
 tot den dag haares doods bij Johanna van Welbergen niet 
 mochte blijven inwoonen, verklaarde zij dat het legaat za moe.. 
 ten gehouden worden voor gerevoceerd en vernietigd. Eindelijk 
 ten achtsten aan de Christelijke Hervormde Nederduitsche Gemeen.. 
 te binnen deze Stad, om onder den Godlijken zegen te strekken, 
 tot mede instand houdinge van den Openbaaren Godsdienst 
 bij dezelve, de somme van eenhonderd Gulden. 
 Wijders verklaarde zij Testatrice tot haaren eenigen en universeelen 
 Erfgenaam te stellen haaren Broeder Willem van Drienhui.. 
 zen en bij vooroverlijden van dezelve deszelfs wettig Kind of  
 wettige Kinderen, indien dezelve door hem, thands nog kindloos 
 zijnde, vervolgends nog in echt verwekt mochten worden; doch 
 indien dit niet gebeuren mogte, of ook indien dit Kind of die Kin.. 
 deren, zo wel als haar Broeder voor haar overleden waren, 
 dan verklaarde zij te institueeren of te substitueeren tot haar een.. 
 nige en universeele Erfgenaamen voor de eene helft Elijsabeth 
 Vermeer, dochter van haar overleden Oom Hendrik Vermeer, woonen.. 
 de te Haarlem, en bij vooroverlijden haaren Neeve Gijsbert 
 Barendsen, Zoon van wijlen Barend Gijsbertsen, woonende te Har.. 
 derwijck, voords bij vooroverlijden ook van deze deszelfs wettig 
 Kind of wettige Kinderen, en bij verder vooroverlijden ook van 
 zodanig Kind of van een of meer der zodanige Kinderen, der.. 
 zelver wettige Descendenten bij representatie, voor de ande.. 
 re helft haaren Neeve Gijsbert Barendsen voorñ., of bij voor.. 
 overlijden wederom deszelfs wettig Kind of wettige 
 Kinderen, insgelijks derzelver wettige Descendenten bij 
 representatie. Nog verder verklaarde zij Testatrice te com.. 
 mitteeren tot Executeuren van dit haar testament, redders  
 van haaren boedel & nalatenschap, gelijk mede tot Voogden 
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 over de minderjaarige, die in tijd en wijlen in deze haare nalatenschap 
 geinteresseerd zullen mogen bevonden worden, met eerbiedige, doch 
 expresse uitsluitinge van alle Weeskameren en Gerechten, waar 
 de minderjaarige mochten woonen, ofte de goederen gelegen 
 wezen, de Burgers Gerrit van Luijk en Gerrit van Voorst, beide 
 te Harderwijck, met de magt van assumtie en surrogatie tot 
 den uiteinde toe, en voords met alle zodanige magt, als 
 dezelve in hunne voorsz. qualiteiten naar rechten is compe.. 
 teerende. En verklaarde zij daar boven aan elk van haar genoem.. 
 de Executeuren toeteleggen voor hunne moeite de somme van 
 vijftig Gulden. Eindelijk verklaarde zij Testatrice aan zich 
 te behouden de magt om onder de hand of andersins zodani.. 
 ge nader dispositie of bestelling te maaken, als zij mogte 
 goedvinden, hetgeen van dezelve waarde zal moeten gehou.. 
 den worden, of het in deze geinsereerd ware. 
 Al hetwelk haar Testatrices welbedagte uiterste wille 
 en begeerte zijnde, zo verklaarde zij te willen en te begeeren 
 dat hetzelve na haar overlijden alzo zal worden nageko.. 
 men, ’t zij als testament, solemneel codicil, of zo als het 
 anders best in rechten zal kunnen bestaan. 
 In waarheids oirkonde hebben wij, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, deze geteekend en bezegeld in Harderwijk den 16 
 Decemb. 1800, 6e jaar der Bataafsche Vrijheid. (was nevens 
 twee cachetten geteekend en gezegeld)   J. Steenwinkel.  I.J. 
 Elsevier. 
 (onderstond) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck fº.358. 
 den 17 Decemb. 1800. 6e jaar der Bataafsche Vrijheid. (was ge.. 
 teekend)  Steenwinkel. fung Secret. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compareer.. 
 de Agatha Croiset Weduwe Willem van Hoesen,  in quaiteit als 
 mede Erfgenaam van haar Zoon Samuel van Hoesen in leven 
 Opperkoopman en eerste Administrateur van ‘t provisie maga.. 
 zin te Batavia in Oostindien en aldaar overleden, woonende de 

 Comparante alhier, te kennen gevende, dat zij Comparante door 
 of van wegen Johanna Christina Alting, Weduwe Sjaak Peter 
 Velingius, woonachtig te Leijden, die last en procuratie is heb.. 
 bende, gepasseerd voor den Notaris Karel Kunel en getuigen 
 binnen Batavia in dato 1 November 1792 van Willem Arnold 
 Alting, Gouverneur Generaal van Neerlands India, Steven 
 Poelman, Opperkoopman en Drossaard der Bataafsche Omme.. 
 landen en Nicolaas Engelhart, mede Opperkoopman en 
 Gecommitteerde tot en over de zaaken van den uitlanden, in 
 qualiteit van overgeblevene Executeuren, des boedels 
 van wijlen de hier bovengemelde Samuel van Hoesen, 
 was geinformeerd dat zekere huis en erve, staande en 
 gelegen binnen de Stad Amsterdam, op de Keijzersgragt 



720 
 

ORAH-156  1800 fol.359vso 
 
 bij de Leijdsche Gragt, schuins over ’t Molenpad, gekome uit den 
 boedel van wijlen Catharina Elijsabeth de Weert, in welke 
 den boedel van voorñ. Samuel van Hoesen voor een agt.. 
 tiende gedeelte geaechtigd was, door Leonard Kuijsten van  
 Hoesen, als door de gezamentlijke geintaesteerdens of repre.. 
 sentanten van dezelve gequalificeerd, publijk is verkogt, dat 
 door gemelde Leonard Kuijsten van Hoesen van de verkoop van 
 ’t zelve huis, alsmede van ontvangen huize rekening en ver.. 
 andwoording was gedaan, welk rekening ook door de Com.. 
 parante is naar gezien en wordt geapprobeerd, uit welke 
 gebleeken is, dat het agttiende part van de kooppenningen 
 van ’t voorsz. huijs na aftrek van onkosten belopen een 
 somme van f 422-12-4 en ’t agttiende part wegens inge.. 
 komen huur na aftrek van lasten eene somme van 
 f 50-1-8 en zulks te samen eene somme van f 472-14-12, 
 welke somme voor voorsz. Johanna Christina Alting, Weduwe 
 Velingius voor den boedel van gemelde Samuel van Hoesen 
 is ontvangen, dat zij Comparante vervolgends aan voor.. 
 gemelde Johanna Christina Alting, Wed. Velingius had  
 verzogt de ontvangene penningen aan haar in minde.. 
 ring van de erfportie, haar uit den boedel van haar Zoon 
 Samuel van Hoesen nog competeerende aftegeven, de.. 
 welke daar in had geconsenteerd, onder aftrek van de  
 kosten, tot het bekomen van de voorsz. penningen betaald, 
 derhalven verklaarde zij Comparante uit handen van voorge.. 
 noemde Velingius, geboren Alting, ontvangen te hebben 
 een somme van f 456-14-12 in mindering van de erfpor.. 
 tie haar uit den boedel van haar Zoon nog competee. 
 rende, maakende met een somme van f 16-:-: 
 wegens de porzie en gemaakte onkosten, de voorsz. 
 somme van f 472-14-12, en waar voor zij Comparante 
 gemelde Velingius in haar qualiteit midsgaders de 
 boedel van Samuel van Hoesen quiteert voor zo verre 
 de bovenstaande somme specteert. 
         Actum Harderwijck den 16 Decemb. 1800. Aº. 6e.  
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerden Albert Antink en Antonia Kappers Ehel. dewelke bekenden 
 in een vaste en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren en in vollen eigendom te transporteeren aan & 
 ten erflijken behoeve  van Willem Zegers en Johanna Bakker Ehel. 
 en haar Erven een huijs en erve staande in ’t Jan Grollensteegje 
 dat na de Vismarkt loopt, naast het huis van Willem Fijnvan.. 
 draad en de schuur van P. Geurtsen, zo en als hetzelve thands 
NB. bij examinatie is op bij de Transportanten bewoond en gebruikt wordt, doende in ords. 
dit huis een verponding jaarlijksche verponding f 1-:-6, straatgeld 15 st. voords met 
bevonden van f 1-11-14 zijn lusten & lasten, recht en gerechtigheid, ende zulks 
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 voor eene somme van Eenhonderd en vijftig Gulden vrijgeld, 
 daar de Comparanten en transportanten mids dezen bekennen 
 voldaan en betaald te zijn, kunnende hetzelve aanvaard worden 
 Meij 1801, belovende voorz. perceel te zullen wachten en waaren 
 kommervrij en alle voorpligt, de ords. verpond. over 1800 en  
 straatgeld en haardstedegeld Meij 1801 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht (is), onder verband en submissie als na rech.. 
 ten. 
       Actum Harderwijck den17 December 1800. 
 
 
 Transport van ’s Volks wegen. 
 Wij, Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad Harder.. 
 wijck, doen kond & certificeeren bij deze, dat wij na voorgaande 
 consult, overleg en toestemming der Gecommitteerden uit de zeven 
 Grondvergaderingen dezer Gemeente in ’t openbaar op den 28 
 Julij 1800 tot demping van Stads schulden hebben verkogt uit 
 de Stads Landerijen aan en ten erflijken behoeve van Albertus 
 Gelderman en Aartje Top Ehel. en Loge Gelderman en Johanna 
 Hensen Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer 
 Stad achter het Paardenkerkhof, doende jaarlijks in ords. ver.. 
 ponding f 6-5-10 voor eene somme van negentien honderd 
 en twintig Gulden. 
  
 Aan en ten erflijken behoeve van Albertus Gelderman en Aartje 
 Top Ehel. een kamp zaailand, zijnde Jacob Petersen Kampje, ge.. 
 legen in ’t Schependom dezer Stad, op de Laage Vaaren, doende 
de verponding moet zijn jaarlijks in ords. verpondinge volgens Quohier f 2-:-8 voor eene 
f 2-14-8 somme van tweehonderd negen en negentig Gulden. 
  
 Aan en ten erflijken behoeve van Albertus Gelderman en Aartje 
 Top Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer 
 Stad, zijnde de tweede kamp achter het Paardenkerkhof, 
 doende jaarlijks in ords. verpondinge f 2-15-4 voor eene somme 
 van eenduizend en eenhonderd Gulden. 
  
 Aan en ten erflijken behoeve van Albertus Gelderman en Aartje 
 Top Ehel. een kamp zaailand, zijnde drie schepels van Gerrit 
 van den Duijnen, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, op de Laage 
deze verponding moet zijn Vaaren, doende jaarlijks in ords. verpondinge volgens Quohier 
f :-10-10 f :-14-: voor eene somme van eenhonderd en vijftig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Loge Gelderman en Johanna 
 Hensen Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer 
 Stad, genaamd de Dwarskamp, doende in ords. jaarlijkse ver.. 
 pondinge f 2-15-4 voor eene somme van negenhonderd en 
 negentig Gulden. 
 
 Aan en ten erfelijken behoeve van Loge Gelderman en Johanna 
 Hensen Ehel. een kamp zaailand, zijnde de wederhelft van 
 de tweede kamp achter het Paardenkerkhof, gelegen in 
 ’t Schependom dezer Stad, doende jaarlijks in ords. verpond. 
 f 2-15-4 voor eene somme van eenduizend Gulden. 
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 Aan en ten erflijken behoeve van Loge Gelderman en Johanna Hensen 
 Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, ge.. 
 naamd de helft van Bogenmaakers Kamp, doende in ords. jaar.. 
 lijsche verponding f 5-10-: voor eene somme van agthonderd en 
 vijftig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Loge Gelderman en Johanna 
 Hensen Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer 
 Stad, genaamd de Eerste Annetjes Schoonhovens Kamp, doen.. 
 de in ords. verpond. jaarlijks f 3-9-: voor eene somme van 
 zevenhonderd Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Hendrik van Laar en Petro.. 
 nella van Aken Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Sche.. 
 pendom dezer Stad, naast Bogenmaakers Kamp aan de 
 Broeksteeg, doende in ords. verpondinge zonder stadsstuivers 
 f 2-15-4 voor eene somme van agthonderd en zes Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Bastiaan van Aken en Johanna 
 van Asselt Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom 
 dezer Stad, achter ’t Holsteegjen schietende, doende in ords. 
 verpond. jaarlijks zonder stadsstuivers f 5-:-: voor eene somme 
 van negenhonderd en vijftig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Decimer Apeldoorn en Maria van 
 Davelaar Ehel. een kamp zaailand, gelgen in ’t Schependom dezer 
 Stad, zijnde de wederhelft van de Bogenmaakerskamp, doende in 
 ords. jaarlijksche verponding zonder stadsstuivers f 7-13-8 voor 
 eene somme van eenduijzend en vierhonderd Guldens. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Hendrik Walter en Johanna 
 Birgitta Bodenstaff Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schepen.. 
 dom dezer Stad, zijnde zes schepels met ’t land van Aaltje de 
 Gang op de Laage Vaaren, doende in ords. verponding jaarlijks 
 zonder stadsstuivers f 2-:-: voor eene somme van tweehonderd 
 en negentig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Hendrik Walter en Johanna 
 Birgitta Bodenstaff Ehel. een kamp zaailand, gelegen in 
 ’t Schependom dezer Stad, zijnde de helft van Gerrit Otten Kamp, 
 doende in ords. jaarlijksche verpondinge zonder stadsstuivers f 6-1-: 
 voor eene somme van eenduizend driehonerd en twintig Gulden. 
   
 Aan en ten erflijken behoeve van Albertus Huijsman en Hendri.. 
 ca Mol Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom 
 dezer Stad, genaamd de Overkamp, doende in ords. jaarlijksche 
 verponding zonder stadsstuivers f 1-14-: voor eene somme 
 van vierhonderd twee Gulden. 
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 Aan en ten erflijken behoeve van Steven Bos en Grietje Albers Ehel. 
 en Sophia Kelner Weduwe van wijlen Antonij Barneveld een kamp 
 zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, genaamd ’t Vossen.. 
 kampje, doende in ords. verpondinge jaarlijks f 2-12-4 voor 
 eene somme van negenhonderd Guldens. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Steven Bos en Grietje Albers 
 Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, 
 Vanenvelds Kamp genaamd, doende in ords. verpondinge 
 jaarlijks f 2-17-12 voor eene somme van tweehonderd vier 
 en zeventig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Rikert Jan Apeldoorn en Susanna 
 Bouduijnx Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, 
 zijnde zes schepels op het tweede slag op de Lange Vaaren, doende 
 in ords. verponding jaarlijks zonder stadsstuivers f 1-14-6 voor eene 
 somme van tweehonder en tien Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Joseph Teekman en Aartje Hendriks 
 Ehel. en Pieter Engelen en Eva Catharina Martens Ehel. een kamp 
 zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, genaamd de wederhelft 
 van Minnenkamp, doende in ords. jaarlijksche verpondinge zonder 
 stadsstuivers f 1-16-2 voor eene somme van vijfhonderd en twin.. 
 tig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Geertje van der Poll, weduwe 
 wijlen Rutger van Werven, een kamp zaailand in ’t Schependom dezer 
 Stad, zijnde een lang hoekjen, ongeveer 70 roeden, doende in ords. 
 jaarlijksche verpondinge zonder stadsstuivers f :-14-: voor eene 
 somme van eenhonderd en zestien Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Beertje Wouters, weduwe van wijlen 
 Lubbert Jansen, een kamp zaailand in ’t Schependom dezer Stad gelegen, 
 genaamd de Kluijtenberg, doende in ords. jaarlijksche verpondinge 
 zonder stadsstuivers f 1-:-: voor eene somme van driehonderd en 
 zeven en zestig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Wouter Jacobsen een kamp zaai. 
 land in ’t Schependom dezer Stad gelegen, genaamd Ruiters Kampjen 
 op de Laage Vaaren, doende in ords. verpondinge jaarlijks zonder 
 stadsstuivers f 2-2-8 voor eene somme van vierhonderd vijf en vijftig 
 Guldens. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Hendrik Brouwer en Hendrikje Aalts  
 Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, zijnde 
 zes schepel met ’t land van Aaltje de Gang, doende in ordinaris 
 verponding jaarlijks zonder stadsstuivers f 1-11-: voor eene som.. 
 me van vierhonderd twee en zestig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Cornelis Arendsen en Yjtje Rijks 
 Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, zijnde 
 twee en een half mudde gezaaij, schietende tot aan de Haverkamp 
 op de Laage Vaaren, doende in ords. verpondinge jaarlijs zonder stads.. 
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 stuivers f 3-:-: voor eene somme van vijfhonderd en tien Gulden. 
 
                                                      [….] 
 Aan en ten erfelijken behoeve van /\ Arendsen Hendriksen en Bartje Wijnen 
 Ehel. een kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, zijnde 
 Mechteltjen Kamp genaamd. op de Laage Vaaren, doende in ords. jaar.. 
 lijksche verpondinge zonder stadsstuivers f 1-17-: voor eene somme 
 van driehonderd Gulden. 
 
                                                           2                 1 
 Aan en ten erflijken behoeve van Arendsen Hendriksen en Bartje Wijnen Ehel. een 
kamp zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer 
 Stad, zijnde een driest ongeveer een mudde op de Laage Vaaren, 
 doende in ords. verpondinge jaarlijks zonder stadsstuivers f 1-16-: 
 voor eene somme van tweehonderd vier en tachtig Gulden. 
  
 Aan en ten erflijken behoeve van Peter Cornelissen en kamp 
 zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, zijnde een en een 
 half mudde gezaai, op de Laage Vaaren, doende in ords. verpondin.. 
 ge jaarlijks zonder stadsstuivers f 1-10-: voor eene somme van 
 eenhonderd en vijf en zeventig Gulden. 
 
 Aan en ten erflijken behoeve van Peter Cornelissen een kamp 
 zaailand, gelegen in ’t Schependom dezer Stad, groot zes sche.. 
 pels op de Laage Vaaren, doende in ords. verpondinge jaarlijks 
 zonder stadsstuivers f 1-14-4 voor eene somme van twee.. 
 honder Gulden. 
 
 Welke in handen van dezer Stads Rentmeesteren zijn betaald en 
 voldaan. En verklaaren zij dierhalven mids deze gemelde Kam.. 
 pen zaailand, met alle deszelfs lusten en lasten, recht en ge.. 
 rechtigheden, te transporteeren aan gemelde Kooperen, om daar 
 mede te doen als eigendoms recht is, belovende hun van 
 Stads wegen te zullen waaren. 
 Dies ten oirkonde &c. 
                Actum Harderwijck den 18 Decemb. 1800. 
                   6e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa.. 
 reerde Albert Antink, dewelke bekende in den jaare 1797 uit de 
 hand te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in 
 vollen eigendom te transporteeren aan en ten erflijken behoeve 
 van Zeger de Vente en Carlina Wittelaar Ehel. en haar Erven een 
 huis staande in de Hoogstraat naast het huis van Arnoldus 
 de Lange ter eenre en ’t straatje dat na de Vischmarkt loopt 
 ter andere zijde, doende in ords. jaarlijksche verpondinge volgends 
 Quohier f 1-11-14, straatgeld jaarlijks f 1-10-:, voords met zijn lusten 
 en lasten, recht & gerechtigheden, en zulks voor eene somme 
 van tweehonderd en zeventig Gulden, daarvan de Comparant 
 mids deze bekend voldaan & betaald te zijn, belovende voorsz. 
 huis te zullen wachten en waaren kommervrij en alle voor.. 
 pligt, de verponding over den jaare 1797 en straat en haard.. 
 stedegeld tot Meij 1797 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht, onder verband en submissie als na rechten. 
           Actum Harderwijck den 23 December 1800. 
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Registrat. ten proto.. Voor Apeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur, com.. 
colle van bezwaar pareerden Zeger de Vente en Carina Wittelaar Ehel. en verklaar.. 
over de Stad Harder.. den oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Andries van 
wijck, Rubr. Hoog.. der Veen & Aaltje ten Broek Ehel. wegens opgenomen en ter 
straat fº. 189 fso. leen verstrekte penningen eene somme van eenhonderd 
 Gulden, welke Comparanten beloven jaarlijks te willen 
 verrenten met vier Gulden ten honderd en daar mede te con.. 
 tinueeren tot de finaale aflossinge toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen, mogen & moeten geschieden, mids de opzage van 
 een van beide zijden gedaan werde drie maanden voor den ver.. 
 schijnsdag, welke heden een jaar de eerste zijn zal en zo ver.. 
 volgende. 
 Voor welk capitaal en onverhoopte aan te wendene kosten 
 de Comparanten verklaarden te verbinden hunne persoonen 
 en goederen en tot een speciaal onderpand daar van stellen.. 
 de hun huis en erve, staande in de Hoogstraat naast 
 het huijs van Arnoldus de Lange ter eenre en ’t straatje 
 dat na de Vischmarkt loopt ter andere zijde, ten einde 
 om daar aan alle hinder en schaade te kunnen verhalen, 
 met renuntiatie van alle exceptien, in specie die van onaan.. 
 getelden gelden.  
           Actum den 29 Decemb. 1800. A. 6e.L.B. 
 
 
 Transport van ’s Volks wegen. 
 Wij, Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck, doen 
 kond en certificeeren bij deze, dat M. en F.H. van Westervelt op den 
 27 Meij 1800 hebben doen pijnden (dewijl de gereede goederen als.. 
 mede de ongereede in ’t openbaar ad usum jus habentium zijn 
 verkogt) speciaal aan ’t recht van losse en redemptie van 
 een huis en erve met de grutterij binnen deze Stad, staande 
 in de Wulleweverstraat op den hoek van de Groote Haver.. 
 straat, voor zoverre het recht van losse en redemptie com.. 
 peteerende is, aan Evert Pluim en Johanna Buijtenhuis 
 Ehel., en op welke zesjaarige losse en redemptie voorsz. huis en 
 erve met de grutterij aan M. & F.H. van Westervelt op den 
 27 August. 1799 was in ’t openbaar verkogt, en welk recht van 
 losse en redemptie in usum jus habentium ten overstaan der 
 tijdelijke Richteren op den 15. November 1800 voor eene somme 
 van negen en veertig Gulden welke in door M.& F.H. van  
 Westervelt is gekogt, welke in handen van onzen Secretaris 
 zijn voldaan. 
 Weshalven wij verklaaren voorsz. recht van losse en re.. 
 demtie te transporteeren aan gemelde M. & F.H. van 
 Westervelt en haar Erven, om daar mede te handelen 
 als eigendoms recht is, belovende haarlieden van 
 ’s Volks wegen te zullen waaren. 
 Dies ten oirkonde &c. 
             Actum Harderwijck den 29 Decemb. 1800. 
                6e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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 Wij Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad Harder.. 
 wijck doen kond en certificeeren bij deze, dat de boedel van 
 Evert Pluim en Johanna Buijtenhuis Ehel. desolaat geworden zijn.. 
 de, dezelve door Richteren indertijd is geinventariseerd en in ‘t 
 openbaar verkogt, waaronder een huis en erve met de grutterij 
 binnen deze Stad, staande in de Wulleweverstraat op de hoek 
 van de Groote Haverstraat, doende in ords. jaarlijksche verpondinge 
 zonder stadsstuivers in twee posten f 6-13-10, straatgeld 
 f 3-10-: en een jaarlijksche uitgang van f 2-15-:, gekogt 
 bij M.& F.H. van Westervelt voor eene somme van eenduizend 
 zeshonderd Gulden, welke in handen van onzen Secretaris 
 zijn voldaan, om door ons inter jus habentes gedistri.. 
 bueerd te worden. – Weshalven wij verklaaren te cedee.. 
 ren, transporteeren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan M. & F.H. van Westervelt ( vermids zij ook door koop 
 Eigenaressen geworden zijn van ’t recht van losse) 
 ’t voorsz. huis en erve met de grutterij, met alle 
 deszelfs lusten & lasten, recht en gerechtigheden, 
 belovende wij dezelve van ’s Volks wegen te zullen wag.. 
 ten en waaren, wegens ’t verkogte, en de lasten in gevol.. 
 ge conditie te zuiveren. 
 Dies ten oirkonde &c. 
     Actum Harderwijck 29 Decemb. 1800.  6e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur, 
 compareerden Reijnt Peters en Evertje Tijssen Ehel. dewelke verklaar.. 
 den in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te hebben 
 verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren en in vollen 
 eigendom te transporteeren aan en ten behoeve van Tijmen 
 Gerritsen den Besten en Hendrikje Hendriks Ehel. en Jacobje 
 Hendriks Weduwe van Jan Jaajen], ieder de gerechte half.. 
 scheid van een math hooiland, gelegen op de Ooster Mehen 
 naast de Duijnder Kamp, doende in ords. jaarlijksche verpon.. 
 dinge f :-13-8 volgends Quohier, en zulks voor eene somme 
 van driehonderd Gulden vrijgeld, waar van de Comparan.. 
 ten mids deze bekennen voldaan en betaald te zijn, belo.. 
 vende de Comparanten voorsz. math hooiland te zullen wag.. 
 ten & waaren kommervrij en alle voorpligt daarvan aftedoen, 
 en wel de verpondinge over den jaare 1799, als erfkoops recht is, 
 onder verband en submissie als na rechten. 
     Actum Harderwijck den 31. December 1800.  A. 6e.L.B. 
 
 
 
            Lectum et recognitum den 12 Januarij 1801. 
                      7e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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