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Geregistr. ten Pro. Voor Huisman en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur com. 
tocolle van bezwaar pareerden Aart Brouwer en Jannetje Steijns Ehel. en verklaer. 
over ’t Schependom den wel en deugdelijk schuldig te wezen aan en Erflijken 
Rubr.Landerijen behoeve van Steven Loge en Anna Catharina Bakker Ehel. 
in Hierden fº. 382 een Capitaale Somme van vijfhonderd Guldens ad 20 sts 
fso. ’t stuk, heen komende wegens eene obligatie door Compa. 
 ranten ten behoeve van wijlen J.H. Bakker en W. Paijs 
w.g. handtekening in leven Ehel. den 8 December 1789 gepasseerd en derzelve 
 jaarlijks tegens eene intresse van vier guldens en tien 
 stuivers van ieder honderd, zullende het eerste jaar Ren. 
 te op den 8 December 1801 verscheenen zijn, en zo ver. 
 volgends van jaar tot jaar de restitutie der hoofdsom. 
 me, welke alle jaar zal kunnen en mogen geschieden 
 mids elkanderen drie maanden te vooren behoorlij. 
 ke Opzage doende. 
 Voor welk Capitaal Rente Samt Kosten verbinden Com. 
 paranten alle haare Goederen, en stellende daar boven 
 tot een speciaal onderpand haarlieder Erve met de 
 daar bij gehoorende Landerijen en Houtgewassen 
 gelegen in Hierden aan de Vaarweg ten westen het 
 Erve van de Wed. H.C. van de Graaf, ten Oosten het Er. 
 ve van de Wed. Lubbert Gerritzen, ten om daar aan al. 
 le hinder en schade te kunnen verhaalen, onder ver. 
 band als na Rechten, met renunciatie van alle 
 Exceptien, in specie die van onaangetelde Gelde. 
        Actum den 6 Januarij 1801. A.7.L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Be. 
 stuur compareerde de Burger J.M. Kemper in quali. 
 teit als bij appointement van ’t Committe van Justitie 
 der Stad Amsterdam  
 gecommitteerd den 28 Maart 1797 (bij ons gezien en gele. 
 zen) omme den Persoon van Martinus Bogaart, geconfineer. 
 de te Utrecht te repraesenteeren en deszelfs Broeder te 
 administreeren tot zo lange gemelde M. Bogaart weder 
 Persoon zal geworden zijn, zijnde voorñ. M. Bogaart Erfge. 
 naam gebleven van zijne te Amsterdam overleden huis. 
 vrouw Catharina Kok en als zodanig recht hebben. 
 de op eenig aan haar Catharina Kok verstorven & 
 te Lochem leggende Goederen. 
 En verklaarde dezelve in qualiteit voorñ. al het 
 Recht, ’t welk genoemde Martinus Bogaart op 
 dezelve Goederen mogt competeeren te cederen 
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 en overtelaten aan den Burger Roelof Kok, woonende te 
 Amsterdam, ter voldoening van deszelfs praetensie ten 
 laste van gemelde M. Bogaart, verklaarde wijders van 
 ’t Surplus derzelfs praetensien voldaan te zijn en daar 
 voor te quiteeren, onder guarantie van namaning en 
 verband als na Rechten. 
       Actum Harderwijck 7 Januarij 1801 7.L.B.A. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons onderschreven Leden van ’t Ge. 
 meente Bestuur der Stad Harderwijck Jan Hendrik Reij. 
 nout, weduwnaar en getuchtigde Boedelhouder 
 van wijlen zijne Ehevrouwe Catharina Aleida Oosterhuis 
 zwak van lichaam, doch zijn verstand, memorie en zinnen 
 volkomen magtig zijnde, welke verklaarde uit overden. 
 king des Doods en onzekere uure van dien, niet gaarn uit 
 deze wereld te willen scheiden, zonder over zijne tijdelijke 
 Goederen gedisponeerd te hebben, hier dan toe overgaande 
 verklaarde hij Comparant en Testateur te nomineeren en 
 intestellen, gelijk hij nomineert en instelt kragt en 
 mids deze tot zijne eenige en universeele Erfgenaame van 
 zijne geheele nalatenschap en bezittingen, roerende en 
 onroerende Goederen, zo hier als elders gelegen, geene 
 van dien uitgezonderd, midsgaders Actien en Crediten, wel. 
 ke hij Comparant en testateur metter dood zal komen te 
 ontruimen en na te laten, Johanna Hendrika Reinout, 
 Clasina Catharina Reijnout, Jacobus Hendrikus Reijnout 
 en Johanna Margarita Reijnout, alle kinderen bij zijne 
 overleden Huisvrouw Catharina Aleida Oosterhuis ehe. 
 lijk verwekt. 
 Verders verklaarde Comparant en Testateur te nominee. 
 ren & aan te stellen, gelijk hij nomineert en aanstelt 
 kragt en mids deze tot voogden over zijne minderjaa. 
 rige kinderen en Erfgenaamen, hier boven genomineerd 
 en geinstitueerd, als mede tot Executeuren en redders 
 van zijnen  boedel en nalatenschap, verders ter bezor. 
 ging van zijne begraafnis, welke hij bij deze wil, 
 dat op eene burgerlijke wijze zal geschieden, met 
 eerbiedige uitsluiting van de Weeskamers zo hier 
 als elders, de Burgers Hendrik van Essen en Teu. 
 nis Lucas van den Brink, dezelve hier toe voor zo 
 veel de voogdijschap aangaat, aanstellende en 
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 en nomineerende, en wat het executeurschap betreft ver. 
 zoekende en committeerende en zullende zijn respective 
 Erfgenaamen gehouden en verpligt zijn voorñ. Burgers in 
 qualiteit als Executeurs voor hunne moeite en dienste 
 op eene behoorlijke wijze des begeerende te dedomagië. 
 ren, willende en begeerende hij Comparant en testateur 
 dat deze zijne laatste en uiterste wille en dispositien 
 immediaat na deszelfs dood effect zal sorteeren 
 ’t zij als Testament, Legaat, Codicil, Gifte onder de 
 levende, ofte ter Saake des doods ofte in andere 
 en betere forma, als na Rechten best zal kunnen 
 bestaan, verzoekende hier in ’t uiterste beneficie te 
 mogen genieten. 
 T ‘oorkonde is deze bij ons beteekend en gezegeld binnen 
 Harderwijck den 7 Januarij 1801 (was nevens twee ca. 
 chetten in rood lak uitgedrukt geteekend) J.A. Huijs. 
 man. I.J. Elsevier. 
 (Onderstond) 
 Geregistreerd in het Recognitie Boek der Stad Harder. 
 wijck fº.1fsº. den 8 Januarij 1801. 7e jaar der bat. 
 vrijh. (was geteekend)  J. Steenwinkel  fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden Hendrik Walter en Jacoba Birgitta Bodenfast 
 Ehel. en verklaarden uit de hand te hebben verkogt en over zulks 
 kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen Eigendom over 
 te geven aan en ten Erflijken behoeve van Hendrik Brouwer en 
 Hendrikje Aalts Ehel. de helft van zes schepels met ’t Land van 
 Aaltje de Gang gelegen in ’t Schependom van Harderwijck op de Laa. 
 ge Vaaren, doende jaarlijks in ords. verpondinge zonder stadsstuiv. 
 f 1-:- en zulks met deszelfs lusten en lasten Recht en gerechtig. 
 heden voor eene Somme van zes honderd en vijf en veertig Gulden 
 vrij geld. 
 Aan en ten Erflijken behoeve van Dirk Hendrikzen Brouwer en 
 Geertje Lubberts Ehel. de helft van zes schepels met ´t Land 
 van Aaltje de Gang gelegen in ´t Schependom van Harderwijck 
 op de Laage Vaaren doende jaarlijks in ords. verpondinge zonder 
 stadsstuiv. f 1-:- en zulks met deszelfs lusten & lasten Recht 
 en gerechtigheden voor eene somme van Een honderd en vijf 
 en veertig Gulden vrij geld waarvan Comparanten en trans. 
 portanten verklaarden volkomen voldaan en betaald te 
 zijn. Belovende voorst. perceel te zullen wachten & waa. 
 ren kommervrij als Erfkoops Recht is, onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
      Actum den 8. Januarij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
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 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur van 
 Harderwijck, compareerde, Hermina Stelling, laatst weduwe 
 van wijlen Melchior Gemmer, thans alhier, dewelke ver. 
 klaarde te constitueeren en magtig te maaken Pieter Hen. 
 drick Kemper, wonende te Amsterdam, specialijk, omme 
 voor en in naame van haar Comparante, geadsisteerd met 
 voogd en vierendeelen te Compareeren voor ’t Committé van 
 Algemeen Welzijn der voormelde Stad Amsterdam 
 en aldaar te verzoeken consent en nabekoming van 
 dien, als dan geadsisteerd als boven ook te compa. 
 reeren, voor het Committe van Justitie der gedagte 
 Stad Amsterdam, en aldaar in haar Comparante naam 
 te bekennen op den 12 December des jaars 1800 uit 
 de hand voor een Somma van f 14700-:-: verkogt 
 te hebben en midsdien in vollen Eigendom te cedeeren 
 transporteeren opte daagen en quit te schelden aan 
 ten behoeve van Frans Pieter Offerman Junior Een 
 Koopmans Huis & Erve op de Leijdsche Gragt, aan de 
 noordzijde, tusschen de Heeren en Keijzers Gragt en 
 welk perceel bij ordinairis quitschelding van dato 
 8 Meij 1787 aan haar Comparante is opgedragen 
 geworden. Ende zulks met alle sodanige bele. 
 denen, Strekkingen, Heerschende en lijdende 
 Servituten, Gemeenschappen vrij en onvrijheden 
 als ’t zelve perceel is hebbende, en bij vervolg 
 bevonden mogt worden daar aan te zijn, wijders 
 te bekennen van de koopspenningen voor het ge. 
 dagte perceel door de voornoemde Kooper al 
 voldaan en betaald te zijn, den laatsten pen. 
 ning met den eersten, belofte van vrijwaring te doen 
 en daar voor haar Comparante persoon en Goederen 
 te verbinden, ook te consenteeren in ’t nazien der 
 belasting Registers, zo ter Secretarij als weeskamers der 
 voormelde Stad Amsterdam, en het ligten der nodige 
 declaratoiren, dien aangaande de Kooppenningen tegens 
 overlevering der Brieven van Opdragt en verdere papieren, te 
 ontvangen en bij wanvoldoening derzelve de nodige Rechts. 
 middelen tot bekoming van dezelve te Employeren, domici. 
 lum citandi et executandi te kiezen en eindelijk ter zaake 
 voormeld alles verder te doen en verrichten hetgeen zal wor. 
 den vereischt, en zij Comparante zelve praesent zijnde, zou. 
 de kunnen of mogen doen, onder verband als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck 10. Jan. 1801. A.7.L.B. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeteekende Leden van ’t Gemeen. 
 te Bestuur der Stad Harderwijck Harmen Garsema en 
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 Evertje van Wijk ehelieden, beide gezond van Lichaam, met ons 
 gaande en staande en haar verstand, uitspraak en memorie vol. 
 komen magtig, gelijk ons gebleken is, en verklaarde overdagt 
 te hebben de zekerheid des Doods en de onzekere tijd en uure 
 van dien, en over haare tijdelijke Goederen haar door God 
 Almagtig verleend, willende disponeeren, verklaaren haare 
 uiterste wille en ernstige begeeren te zijn uit Eheliefde en 
 affectatie die zij malkanderen toedragen. 
 Dat de langstlevende van haar beide zal zijn en blijven 
 in het volkomen bezit van alle de Goederen hebbende 
 en verkrijgende, die de eerstafstervende met de dood ont. 
 ruijmen en nalaten zal, om bij de langstlevende, ’t zij zijn 
 of haar leven lang na tugtrechten bezeeten te worden 
 zonder bespiening van iemand. 
 Voords verklaren zij Comparanten, dat na dode van 
 de langstlevende de als dan zijnde overschot des 
 Boedels in twee egaale deelen zal worden verdeeld 
 waar van de eene halfscheid bij de Erfgenaamen ab 
 intestato van den man en de andere halfscheid bij 
 de naaste Erfgenaamen van de vrouw zal genoten 
 worden. 
 Verklarende zij Comparanten, dat deze haar uiterste 
 Wille na haar overlijden volkomen effect sorteeren zal 
 ’t zij als een testament, Codicil, Gifte onder de levendigen 
 of ter Zaake des Doods en zo als zulks het beste na 
 Rechten of ordre dezer Lande zal kunnen of mogen vol. 
 staan of schoon alle Solemniteiten hier toe gerequi. 
 reerd wordende niet waren geadhibeerd, die 
 hier voor geinsereerd gehouden worden. 
 In Waarheids Oirkonde hebben wij Leden voorñ. deze 
 geteekend en bezegeld in Harderwijck den 14.Januar. 
 1801. 7e jaar der Bat. Vrijheid. (was nevens twee Cachet. 
 ten in Rood Lak gedrukt geteekend:) Steenwinkel, V. Erc. 
 kelens. 
 (onderstond) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck 
 fº. 2 fsº. den 15 Januarij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
                               (was geteek:) Steenwinkel 
                                                                 fung. Secr. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Schepenen der Stad 
 Harderwijck Charlotta Gallois, wonende alhier, gesond 
 van verstand, met ons gaande en staande, en verklaarde 
 bij deze tot haar eenige en universeele Erfgenaam te 
 nomineren en institueeren haar Zuster Anna Gallois 
 weduwe Hogevorst en in cas van voorovelijden Haar 
 Schoonsoon en Dochter Arend Kreenen en Marian 
 Hogevorst Ehel. wie van haar Comparantes sterfdag 
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 zal beleven. En inval haar geñ. zuster Anna Gal- 
 lois Comparantes Sterfdag mogte beleven en haar 
 boedel kwaame te Erven, Zo is haar wil en begeerte 
 dat na ’t overlijden van meergemelde Anna Gal- 
 lois des testatrices gantsche nalatenschap zal 
 vererven op deszelfs schoonzoon en dochter voorñ. 
 op wien haar boedel also fidei commis subject 
 zal zijn, begerende over zulks dat deze haare 
 dispositie zal gelden als Testament, legaat, fi- 
 dei commis codicil, of zo en als na Rechten 
 Kan bestaan. 
 T ‘oirkonde hebben wij Schepenen deze geteekend en beze. 
 geld in Harderwijck den 1. August: 1787. ( was nevens 
 twee cachetten in rood lak gedrukt, geteekend:) 
 I.H. Apeldoorn.   M.S. van Cooth. 
 ( onderstond) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harder- 
 wijck fo. 3. den 18 Januar. 1801 7e jaar der Bat. Vrijh. 
                          (was geteek:)  Steenwinkel fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden, loofden en wierden Borgen 
 Abraham van Daverveld en Mr. P. van Meurs, voor 
 het Erf en Sterfhuis van A.H.S. de Meester 
                                (dies beloofde H. R.Streck)   
 in leven Huisvrouw van H.R. Streck \/  als ge- 
 lijftuchtigde Boedelhouder die zijne borgen 
 te zullen guarandeeren als Recht is.  
    Actum Harderwijck den 15 Januar. 1801 
                          7 Jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Registr. 18. Jañ. 1801 
 Voor Steenwinkel en Elsevier leden van ’t Gemeente Bestuur com. 
 pareerde H.R. Streck, weduwnaar en gelijftuchtigde 
 boedelhouder van wijlen zijn Ehevrouwe A.H.S. de Meester 
 en verklaarde de tugt hem Comparant aan zijn vrouws 
 nalatenschap competeerende te verburgen ter voldoening 
 aan het geen bij willekeuren dezer stad 3. Deel Cap. 
 4. art. 15 gerequireerd wordt met de Persoonen van Abra- 
 ham van Daverveld en Mr. P. van Meurs, dewelke prae- 
 sent zijnde, die borgtocht hebben aangenomen met ver- 
 band van haare persoonen en Goederen, waar tegen de 
 Comparant heeft beloofd die zijne borgen te zullen 
 indemniseeren Kost en schadeloos houden, onder ge- 
 lijk verband, submissie en renuntiatie als na Rech- 
 ten. 
                      Actum Harderwijck den 13. Januar. 1801 
                           7e jaar der Bat. Vrijh. 
 Registr. 18 Januar. 1801 
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 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der stad Harderwijck Roelof Segers jagers, gezond 
 van Lichaam en verstand, dewelke verklaarde zonder induc- 
 tie en persuasie van iemand uit overdenking van de ze- 
 kerheid des Doods, doch de onzekere uure van dien, niet 
 gaarne uit deze waereld te willen scheiden voor en 
 al eer hij deze zijne laatste dispositie mogt ge- 
 maakt te hebben, daar toe dan komende verklaarde 
 de Comparant te revoceeren, Casseren en te niet te 
 doen alle zodaane dispositien, als hij Comparant te 
 vooren mogt hebben opgericht en gepasseerd, niet 
 willende dat eenige derzelver de minste kracht 
 grijpe, noch effect zal sorteeren, maar dat den 
 inhoud dezes na zijn overlijden en na ’t overlijden  
 van zijne geliefde Ehevrouw Aleijda Margaretha Breu. 
 kers (: vermids de langstlevende van hun beiden de 
 Goederen tugt blijft behouden:) alleen zal achtervolgd 
 worden. 
 En dus dan nu komen de ter nieuwer dispositie verklaar- 
 de hij Comparant te stellen tot universeele Erfgenaamen 
 de gezamentlijke kinderen in huwelijk verwekt bij Dirk 
 Knaap en Willemijntje Breukers. 
 Begerende dat deze zal gelden, als testament, Codicil, 
 gifte ter zake des doods, of zo en als best na Rech- 
 ten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 deze geteekend en gezegeld binnen Harderwijck 
 den zeventiende Januarij 1801. ’t zevende jaar der 
 Bataafsche Vrijheid. (: was nevens twee cachetten 
 in rood lak opgedrukt geteekend:)   Steenwinkel 
 D. Appeldoorn. 
 (onderstond:) 
 Geregistr. in het Recognitie Boek der stad Harder- 
 wijck fº. 4 18 januarij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 (was geteekend)  Steenwinkel fung. secret. 
 
 
 Voor Huijsman en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen als voorvanks recht is 
 compareerden Willem van Laar en Hendrik van Raalten bin- 
 nen deze stad en Schependom genoegzaam geerfd en gegoed 
 voor ’t Erf en sterfhuis van Jan Hendrik Reijnhout, des beloof- 
 den Hendrik van Essen en Teunis Lucas van den Brink, in 
 qualiteit als bij testament aangestelde executeuren van 
 den Boedel & nalatenschap van wijlen Jan Hendrik 
 Reijnhout en als voogden van Johanna Hendrika, Cla- 
 sina Catharina, Jacobus Henrikus en Johanna Mar- 
 grita, alle minderjarige Kinderen en Erfgenaamen 
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 van Jan Hendrik Reijnhout bij wijlen deszelfs huisvrouw 
 Catharina aleijda Oosterhuizen ehelijk verwekt, gereede 
 Borgen te vrijen en te guarandeeren, als Erfhuis recht 
 is. 
 T ‘oirkonde & c. 
        Actum Harderwijck den 24 Januarij 1801. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur en 
 als Overweesmeesteren der Stad Harderwijck, compareerden 
 Hendrik van Essen en Teunis Lucas van den Brink in quali- 
 teit als bij Testament aangestelde voogden van Johanna Hen- 
 drica, Clasina Catharina, Jacobus Hendricus, en Johanna 
 Margrita, alle minderjaarige kinderen en erfgenaamen van wijlen Jan 
 Hendrik Reijnout, bij deszelfs huisvrouwe Catharina 
 aleijda van Oosterhuizen eheleijk verwekt, dewelke ver- 
 klaarden in voorsz. qualiteit hun momberschap te 
 verburgen met de Persoonen van Willem van Laar en 
 Hendrik van Raalten, geerfde Burgers en ingezetenen 
 dezer Stad, welke praesent zijnde deze borgtocht aan en 
 op zich genomen hebben, onder verband van hunne persoo- 
 nen & Goederen, met renuntiatie van alle Exceptien, 
 middelen en beneficien Rechtens, hoe ook genaamd 
 deze eenigsins strijdig, des beloofden de eerste Compa- 
 ranten in voorsz. qualiteit deze hunne borgen allent. 
 halve te guarandeeren, te indemniseeren en kosten 
 schadeloos te houden, onder gelijk verband en submis. 
 sie als naar Rechten, en hebben Comparanten daarop 
 gestipuleerd ter fine en effecte als na Rechten. 
 T oirkonde & c. 
 Harderwijck, den 24. Januarij 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Apeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerde Michael Adriaan Klinkhamer 
 welke verklaarde in een vasten Erfkoop te hebben ver- 
 kogt en kragt dezes te cedeeren, transporteeren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten behoeve 
 van Beertje Peters en Petertje Peters en haare Erven een huis 
 staande binnen deze Stad in de kleine marktstraat naast de 
 huizen van Dirk Knaap en Willem Jansen, doenden de ords. 
 jaarlijksche verponding, zonder stads stf. f 3-16-8. straatgeld 
 f 1-:-: en ’t gewoone schoorsteengeld en zulks voor eene 
 somme van Een honderd en zeventig Gulden, waarvan 
 de Comparant bekend voldaan te wezen, en daarom 
 geen recht of eigendom daar aan meer te behouden 
 maar ’t zelve te zullen zuiveren van de verponding 
 over 1800, straatgeld tot Meij 1800, herdstedegeld 
 tot Junij 1800. Zo als Erfkoops recht is, onder ver- 
 band en submissie als naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 26 Januar. 1801 7.j.d. B.V.  
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 Voor Steenwinkel en V. Erkckelens Leden van ’t Gemeente Be 
 stuur Compareerde Mr. P. van Meurs in qualiteit als mede 
 erfgenaam van zijn vader, Hendrik van Meurs en verklaar- 
 de in de beste en bestendigsten forme Rechtens te consti- 
 tueeren en volmagtig te maaken, zulks doende kragt 
 dezes Mr. R. Ketjen Advocaat te Doesborg ten einde 
 voor en in naam van hem Comparant qp te Compaare- 
 ren ter Cancelarij des Rechterambts Doesborg of daar  
 en in dier voegen als zulks naar stijl en costume lo- 
 caal behoort en aldaar namens Comparant qp te 
 declareeren, dat Comparant zich bezadigende met 
 zodanig verband, als waar bij op den 1 October 1796. 
 door F. de Greeve en Susanna Reitz Ehelieden ten be- 
 hoeve van wijlen Comps. vader Hendrik van Meurs 
 voorñ of zijne Erven voor een Capitaal van f 7500-:-: door 
 F. de Greeve in tucht bezeten, zijn verbonden, de eigen- 
 dommelijke Goederen dier Ehelied. de Valeweerd, de 
 Weijde, de Prijswerd, het Laage weideke, en de Gast- 
 huis of mentingsweide, over zulks wel mag lijden, 
 dat dat verband, in zoverre, bij opgemelde Acte d.d. 
 1. October 1796 mede verbonden is de Oude Bijmerhof, 
 onder het Rechter Ambt van Doesburg, Buurtschap 
 Bijmerswerd gelegen, en thands aan R. Nuijen en 
 Huisvrouw in eigendom toebehorende, ten op zich- 
 te van laastgeñ. Bouwhof ten protocolle van be- 
 zwaar wordt geroyeerd, mids echter blijvende, dat 
 verband op de overige bij meergeñ. Acte d.d. 1 Oct. 
 1769 genoemde Goederen, de Valeweerd, de Weijde, de 
 Prijswerd, het laage weideken, en de Gasthuis of 
 mentingsweide onverlet en in zijn geheel, gevende 
 Compt. aan geconstitueerde volkomen magt om dat roye- 
 ment namens hem te verzoeken, en daar toe alles 
 te verrichten wat der Zaake nooddruft zal vereischen, 
 en Compt. zelf present zijnde zou kunnen, mogen en 
 moeten doen met belofte van Ratihabitie en indem- 
 niteit, cetensque clausules de sade solitis ac neces- 
 sariis. 
      Actum den 26 Januar. 1801. 7e jaar d. B.V. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck compareerden Reijer van 
 Aken en willemtje fijnvandraat Ehel. Hendrika van 
 Aken, Bastiaan van Aken en Johanna van Asselt 
 Ehel. Gijsbert van Aken en Beertje Peters Egel. Evert 



11 

ORAH_157 1801 fol005vso 
 
 van Aken en Aartje Spijkerboer Ehel. Hendrik van  
 Laar en Petronella van Aken Ehel. Hendrik Cerkel 
 en Lamberta van Aken Ehel. en Paulus Moojen en 
 Barta Kamps Ehel., welke verklaarden in een vas- 
 ten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt en over 
 zulks kragt dezes te cederen, transporteeren en in vollen eigen- 
 dom overtegeven. 
 Aan Hendrik Petersen een huis en erve staande en ge- 
 legen in het Blokhuissteegjen op den hoek naar het 
 Blokhuis naast het huis door Jan Arendsen 
 gekogt doende in ords. verpond. zonder stadsst. 12 st. 
 straatgeld 10 st. en verder met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een Somme van tweehonderd vijf gulden. 
 Aan Jan Arendsen een huis en Erve staande en gelegen 
 in het Blokhuissteegjen tusschen de huizen van Hen- 
 drik Petersen en van Jan Willem Bluemink doende 
 in Ondiñ. verpond zonder stads stuivers 12 st. straatgeld 
 10 st. verders met zijn lusten en lasten Recht en Ge- 
 rechtig en zulks voor eene somme van tweehonderd 
 negenentwintig Guldens. 
 Aan Jan Willen Bluemink een huis en Erve 
 staande en gelegen in het Blokhuissteegje tus- 
 schen de huizen van Jan Arendsen en van Hendrik 
 van Laar doende in ords. verpond. zonder stads st. 
 12 st. straatgeld 10 st. en verders met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor eene somme van twee- 
 honderd vijfen dertig Guldens 
 Aan Rikert Jan Apeldoorn en Susanna Anna Bou- 
 duijnx Ehel. een Schuur staande op de Vischmarkt 
 naast het huis van de Wed. van Hendrik Fredrik- 
 sen doende in ords. verp. zonder stads stuivers f 2-13-2 
 straatgeld 10 st. verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor eene somme van een honderd en 
 tien gulden. 
 Aan Jacob Petersen en Wijntje Jacobs Ehel. een Kamp 
 lands genaamd de Staverkamp en het water ach- 
 terste Kampje, leggende aan westen, tusschen 
 de  Westermehen en het land van Jacob Peters 
 doende de Staverkamp in verponding zonder stadsst. 
 f 2-13-2 en het water achterste Kampje f 1-6-10 
 zijnde die twee kampen thands een perceel, en 
 verders met zijn lusten & lasten, en zulks voor eene 
 somme van driehonderdzes en vijftig Gulden. 
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 Aan Jan Willem Bluemink een kamp Zaailand met zijn 
 houtgewasch in Hierden liggende tusschen het Land 
 van de kinderen van Bert Dekker en die van Pieter Han 
 nissen, zijnde vrij van verponding; doch anders met zijn 
 lusten en lasten en zulks voor eene somme van drie 
 honderd zestig Guldens. 
 Van welke koopspenningen Comparanten bekennen vol 
 daan te zijn, belovende voorschreve perceelen te zul 
 len wachten & waren kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding tot over het jaar 1800 Straatgeld tot Meij 
 1800 en het haardstede Geld tot Julij 1800 daar van af 
 te doen, als erfkoops recht is, onder verband en sub- 
 missie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 26. Jañ. 1801, 7e J. der B.V. 
 
 
Geregistr. ten Pro- Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
tocolle van bezwaar stuur compareerden de Burger Franciscus Martinus en 
Rubr. Vijhestraat Gerharda Aalten Ehel. welke verklaarden oprecht en 
fº. 76 deugdelijk schuldig te wezen aan Paul Joseph Nolden 
 en Anna Geertruijda Simons Ehel. of hunne Erven, 
 eene somma van Een duizend driehonderd en negen 
 Gulden ad 20 sts. het Stuk, procedeerende wegens 
 geleende en aangetelde penningen, belovende dezel- 
 ve jaarlijks op de verschijnsdag, welke wezen zal 
 den 1. Meij 1801 de eerste, te zullen verrenten met vijf 
 gelijke Gulden 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 op 
 gezegd of opgeeischt wordt. 
 Tot Securiteit van bovengeñ, Capitaal, Interessen 
 en verdere in Cas van wanbetaling onverhooptelijk 
 aantewendene Kosten, zij Comparanten verbinden hun- 
 ne persoonen en Goederen, gereede en ongereede, gee- 
 ne uitgezonderd. Stellende daar en boven tot een 
 Speciaal Onderpand hun Comparanten Huis, staan- 
 de & gelegen in de Vijhestraat naast het huis 
 van Aart Willemsen, en dat der Scholarchie bin. 
 nen deze Stad, ten einde daar aan alle hinder & 
 schade te kunnen verhalen, alles onder verband en 
 submissie als na Rechten, met aenuntiatie van 
 alle Exceptien, in Specie die van onaangetelde Gelden. 
     Actum den 29 Januarij 1801  7. A.L.B. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Huijsman, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerde Aart Roest, weduwnaar, Boe- 
 delhouder en Tuchtenaar van wijlen zijn vrouw 
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 Woutertje Willems van Leeuwen, en heeft ter voldoening aan 
 deze Stads Willekeur zodanige tugt, als bij dispositie 
 d.d. 20 Junij 1791 voor Schepenen dezer Stad is gepasseerd, 
 en door doode van zijn voorñ. vrouw op hem Comparant 
 is vererft, verburgt met de Personen van Jan Hendrik Hul- 
 sink en Geerlig Reijers, welke praesent zijnde die borgtogt 
 op zich genomen hebben, en daar voor verbonden hunne Perso- 
 nen en Goederen, belovende, dat hij die tugt Goederen zal 
 gebruiken en onderhouden, als een goede Huisvader behoort 
 te doen, en zijne voornoemde Borgen te zullen schadeloos 
 houden als recht is. 
      Actum Harderwijck den 30 Januarij 1801. 7e j.d. B. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerde Maria Agatha Croiset, wed. W. Kuijsten van 
 Haesen, woonachtig alhier, welke verklaarde in de krag- 
 tigste, beste en bestendigste forma rechtens te constituee- 
 ren en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes, 
 haar kleinzoon Mr. Wijnand van Haesen, Raad van Justitie 
 te Batavia, om en van wegens haar Comparante te innen 
 en te ontvangen, van de Weledele Heeren Gouverneur 
 Alting en N. Engelhard, als overgebleven Executeuren 
 testamentair van haar Comparantes Zoon en Dochter 
 Samuel van Haesen en Wilhelmina Alting in leven Ehel. 
 en te Batavia overleden, en bij vooroverlijden van gezegde 
 Executeuren, derzelve Erfgenamen en Gemagtigden 
 alle zodaane pretensien penningen, als haar Comp.te 
 uit gemelde Boedel en nalatenschap al nog compe- 
 teeren volgends overgezondene staat en Rekening van 
 Heeren Executeuren in dato 10 Junij 1792 te Batavia op- 
 gerigt, daarvoor te quiteeren, voor alle namaning te 
 dechargeeren en alles te doen en te verrigten, wat de 
 nooddruft der zaak zal komen te vereischen, en Com- 
 parante praesent zijnde zelve zoude kunnen, mogen en 
 moeten doen, alles met magt van substitutie, surrogatie 
 en met belofte van Ratihabitie en indemniteit, des 
 blijft de geconstitueerde gehouden tot het doen van be- 
 hoorlijke Rekening bewijs en reliqua. 
      Actum den 4 februarij 1801. zevende jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
Geregistr. ten Protocol Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
le van Bezwaar Rubr. compareerden Roelof Segers Jagers en Aleijda Margare- 
Smeepoorter Brink tha Breukers ehel. (de laatste tutore marito) welke beken- 
fº. 50 fso. den wel en deugdig schuldig te zijn aan Andries van der 
 Veen en Aaltje ten Broek ehel. eene somma van drie- 
 honderd Guldens en twintig stuivers ’t stuk, spruiten- 
 de uithoofde van gereede aan hun Comparanten toe 
 getelde penningen tot hun genoegen ontvangen en 
 genooten, aannemende dezelve te restitueeren over  
 een jaar na dato dezes met den intrest van dien 
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 tegens vier guldens ten honderd in het jaar en bij prolon- 
 gatie gelijke intrest, zullende drie maanden voor de ver- 
 schijnsdag de behoorlijke opzage moeten geschieden 
 of ’t Capitaal telkens weder voor een jaar geprolon- 
 geerde gehouden worden; verbindende Comparanten 
 hier voor hunne persoonen en Goederen en tot een spe- 
 ciaal onderpand hun huis en erve staande binnen 
 deze Stad op de Smeepoorter brink naast ’t huis 
 van Claas Bos, zoals thands door Evert Verhoeff 
 in huur gebruikt wordt en eindelijk bij deze mede 
 ex supra abundanti bij parate executie en aan keeringe 
 verwillekeurende (:na vooraf volkomen geinformeerd te zijn van 
 verwillekeurings kragt en werkinge:) alle hunne gereede goe- 
 deren, om daar aan alle hinder en schade te kunnen ver- 
 haalen mer renunciatie van alle exceptien in specie 
 die van ongetelde Gelden, onder submissie als na Rech- 
 ten. 
      Actum Harderwijck den vijfden februarij 1801. 7e jaar 
                  der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Huijsman en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, 
 Willem Sonneberg en Wijnand van Munster voor ’t Erf 
 en sterfhuis van wijlen Cars Jansen. Des beloofden 
 Reint Petersen in Huwelijk hebbende Trijntje Carsen 
 Jan van Battem, in Huwelijk hebbende Gerritje Car- 
 sen en Aartje Dreesen Wed. Marten Carsen, te saamen 
 kinderen en erfgenaamen van voorñ. Cars Jansen voorz. 
 Borgen te zullen vrijen en schadeloos te houden. 
    Actum Harderwijck den 9 febr. 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van ’t Gemeente be- 
 stuur compareerden Looge Gelderman en Johanna Hen- 
 sen Ehel. de vrouw zo veel nodig en dienstig geassisteerd 
 met haare voorñ. Eheman, dewelke verklaarden in de beste 
 en bestendigste forma Rechtens te constitueeren en mag- 
 tig te maaken, doende zulks kragt dezes den Burger 
 Kastenberg Mr. Kleermaaker binnen de Stad Deventer 
 ten einde om namens de Comparanten saaken binnen de 
 stad Deventer waartenemen en wel speciaal om een 
 zeker verkogt Huis en hof te transporteeren, en daarvan 
 transport in forma te doen, de beloofde koopspenningen 
 daar van te ontvangen en daar voor te quijteeren en genera- 
 lijk alles te doen en verrigten hetgeen de Comparanten 
 zelve present zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, met magt van substitutie, belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteit, mids de Geconstitueerde verpligt 
 blijve te doen rekening, bewijs en reliqua. 
       Actum Harderwijck den 11 febr. 1801 
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Geregistr. ten Proto. Voor de Rooij en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
colle van Bezwaar Compareerden Jan van Essen en Jannetje Renden Ehel. 
over de Stad Harderwijck dewelke bekenden wegens opgenomen en ter leen ont. 
Rubr. Hoogstraat fº. vangen penningen oprecht en deugedijk schuldig 
190 te schuldig zijn aan en ten behoeve van Roelof 
 Jansen de Groot minderjaarig zoon van Jan Roe- 
 lofsen een capitaale somme van eenhonderd en 
 vijftig Carolij Guldens ad 20 sts ’t stuk, daar van de 
 Comparanten ’s jaarlijks en alle jaar op de verschijns- 
 dagen beloven te zullen betalen en intresse van 
 drie Gulden van ’t honderd aanvang nemende met 
 den 1 November 1800. en waarvan ’t eerste jaar zal 
 verscheenen wezen den 1 November 1801 en zo vervolgends 
 van jaar tot jaar tot de finaale aflosse toe dewelke 
 alle jaaren op de verschijnsdagen zal kunnen mo- 
 gen en moeten geschieden, mids een vierendeel 
 jaars voor den verschijnsdag behoorlijk denuntiatie 
 aan een van beijde kanten moet worden gedaan. 
 Tot Securiteit van ’t voorñ. Capitaal Rente en Kosten 
 verbinden de Comparanten haare persoonen en Goede- 
 ren, en stellende boven dien tot eene verdere waarschap 
 haarlieder huis staande in de Groote poortstraat, 
 naast ’t huis van wijlen de Erfgeñ. Willem van Suijk 
 ter eenre en dat van Harmen Veltcamp ter andere 
 zijde, om daar aan alle hinder en schade te kun- 
 nen verhaalen, en dat onder submissie als naar 
 Rechten, met renuntiatie van alle Exceptien 
 in Specie de Exceptie van ongetelde gelden. 
     Actum Harderwijck den 14, febr. 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, 
 Arend Kreenen en Anthonij vonk voor ’t Erf en Sterf. 
 huis van Charlotta Gallois, des beloofde Naatje 
 Gallois, weduwe Hogervorst, als ex testamento 
 Erfgenaam van wijlen haare Zuster Charlotta Gal- 
 lois voorñ. deze haare borgen te zullen vrijen en 
 guarandeeren als Recht is. 
      Actum den 14 februarij 1801. 7e jaar d. Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Huijsman en Elsevier Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur der Stad Harderwijck loofden en wierden Borgen 
 als voorvank Recht is, Toon Vonk en Willem 
 Antink binnen deze stad en Schependom genoeg- 
 saam geerft en gegoedet, voor het Erf en Sterf- 
 huis van Hendrikje Tijmons. Des beloofde 
 Reijer den Grooten, weduwnaar en Erfgenaam van 
 Hendrikje Tijmons voorñ. gezeide Borgen te vrijen 
 en te guarandeeren als Erfhuis recht is.  
     Actum Harderwijck den 16 febr. 1801 7e j.d. B.V. 
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Geregistr. ten Pro- Voor Apeldoorn en Huijsman Leden van ’t Gemeente Be- 
tocolle van bezwaar stuur compareerde Geertje Wolters wed. van Riekst Reijer- 
over ’t Schependom sen, welke verklaarde mids deze schuldig te wezen aan M. 
Rubr. Oostermehen en F.H. van Westervelt tot Essenburg, of deszelfs Erven 
fº.132 fsº. en Rubr. ofte die daar toe Recht verkrijgen de somme van Zeven 
Landerijen in Hier honderd Caroli Guldens ad 20 sts het stuk zijnde 
den fº.375 fsº. deze schuld veroorzaakt door nalatige betalinge 
 van jaarlijksche landpagt, voor welke schuld van 
 Zeven honderd Guldens, zij Comparante verbint haar 
 persoon en Goederen, hebbende ofte nog zullende verkregen 
 worden, en tot meerder Securiteit, Speciaalijk ten 1e 
 Een stuk land, gelegen aan Oosten, zijnde twee mat- 
 ten hooijland, na bij het Erf en Goed Egmond en 
 wel naast den Essen holts, toebehoorende aan M. 
 en F.H. van Westervelt bovengeñ. ten 2e nog een 
 stuk Land Groot twee schepels gezaai, gelegen 
 in de Graskamp, naast ’t Land van mr. F.H. 
 van Erckelens. – Alles onder verband en sub- 
 missie als naar Rechten, met renunciatie van 
 alle Exzceptien, die deze zoude kunnen contramine- 
 ren. 
     Actum Harderwijck den 24 febr. 1801. 7.j.d.B.V. 
 
 
 voor Apeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur compareerden Willem Fijnvandraat en Sara 
 Regina Schut ehel. en verklaarden in een vasten 
 stedigen Erfkoop uit de hand te hebben verkogt in 
 den jaar 1795 en over zulks kragt deze te cedeeren, 
  transporteeren aan Teunis Beckman en Aaltje 
 Termaat Ehel. en haare Erven Een huis in de Vul- 
 derstraat naast het huis van Jan Schaviel ter  
 eenre en het huis van Jannetje Bosch ter andere 
 zijde, zo al en als hetzelve thands in huur bewoond 
 wordt bij Jan Maassen. Doende in ords. jaarlijksche verp. 
 zonder stads stuivs. f 2-:-8, en straatgeld ad 10 sts. 
 ’s jaars. Voorts met zijn lusten & lasten, Recht & Gerech- 
 tigheden en zulks voor eene somme van Drie honderd 
 Caroly Guldens ad 20 sts ’t stuk vrijgeld waarvan 
 de Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn. 
 Belovende Comparanten het zelve huis te zullen wag- 
 ten en waaren Kommervrij en alle voorpligt de verpon- 
 ding over 1793 straatgeld tot 1 meij 1794 daar van af 
 te doen, als Erfkoops Recht is, alles onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 29 februarij 1801. 
         7e jaar der Bat. Vrijheid. 
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Geregistr. ten Protocol Voor Apeldoorn en Huijsman Leden van ’t Gemeente Be- 
le van Bezwaar over stuur compareerde Geertje Wouters, weduwe van Rickert 
’t Schependom van Har Reijersen onder Hierden, en verklaarde oprecht en deugdig 
derwijck. Rubr. Lande schuldig te wezen, wegens voorgeschoten penningen de 
rijen in Hierden fº. somma van Eenhonderd Guldens aan en ten erflijken 
406 fsº. behoeve van Cornelis Petersen en Jacobje Willems ende tegens 
 eene Rente van vier Guldens jaarlijks, waar van heden over 
 een jaar ’t eerste zal verschenen zijn, en daar mede te con- 
 tinueeren tot de finaale aflossing van het Capitaal welke 
 alle jaar zal kunnen en mogen geschieden, mids van een 
 van beide zijden een vierendeel jaars bevorens deugdige 
 opzage gedaan worde. 
 Tot securiteit van bovengemeld Capitaal Sampt Rente 
 en onverhoopte aan te wendene Kosten, de Comparante 
 verbind haar persoon en Goederen en Speciaal ongeveer 
 een schepel Saailand gelegen op de Kleine vaaren in 
 hierden grenzende ten Oosten het Land van Arend Hen- 
 driksen west & zuid het Land van Hendrik Petersen, 
 ten einde om bij wanbetaling daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen en mogen verhalen, onder ver- 
 band en submissie als naar Rechten, met renun- 
 ciatie van alle Exceptien. 
        Actum den 25 februar. 1801. A.7.L.B. 
 
 
(in margine stont) Testament. 
Geregistreerd in ‘t Re Compareerde voor ons ondergeteekende Leden van ’t Gemeen- 
cognitie Boek der te Bestuur der stad Harderwijck Hendrika van Aken ge- 
stad Harderwijck den zond van Lichaam en verstand, dewelke verklaarde niet 
27. febr. 1801. 7e jaar gaarn uit deze wereld te willen scheiden, zonder alvorens 
der Bat. Vrijh. fº.8 fsº. over haare tijdelijke Goederen gedisponeert te hebben  
 daar toe dan komende verklaarde zij Comparante en 
(was geteek.) Testatrice te revoceeren, casseeren en te niet te doen 
     Steenwinkel alle zodanige dispositien als zij Comparante te voren 
         fung. secr. mogt hebben opgerigt en gepasseerd, niet willende 
 dat eenige derzelve de minstre Kragt of Effect zal 
 sorteeren, en dus dan nu komende ter nieuwe Dispo- 
 sitie verklaarde zij Compar.te te legateeren en te bema- 
 ken aan haaren broeder Reijer van Aken, of zijne 
 Huisvrouwe zo die bij Comparante overlijden in leven 
 mogte zijn een somme van duizend Gulden van 20. 
 st. ’t stuk of een obligatie en dat bij vooroverlijden van 
 voorñ. haaren broeder Reijer van Aken, of zijn Ehevrouwe 
 voorñ. somme van een duizend Gulden zal genooten en 
 getrokken worden bij haare Nichte Wilhelmina Johan- 
 na Mooijen. – Stellenden & constitueerende voords zij 
 Comparante en testatrice tot haar geheele en univer- 
 seele Erfgenaame, van alle haar Compar.te overige ge- 
 heele nalatenschap niets uitgezonderd, haare Nig- 
 te Bartha Kamps Ehevrouw van Paulus Mooijen 
 en bij vooroverlijden, de Dochter van haare Nichte 
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 voorñ. Wilhelmina Johanna Mooijen bij Paulus Mooijen 
 in Echt verwekt. 
 Verklaarde eindelijk zij Comp.te nog te willen en te begeeren 
 dat de zorge over haare begravenisse, die zij Comp.te 
 wil, dat in alle ordentlijkheid, zo als gebruiklijk is, 
 zal geschieden, zal zijn aanbevolen aan haare Nich- 
 te Bartha Kamps of bij vooroverlijden aan haare Nichts 
 Dochter Wilhelmina Johanna Mooijen, zonder dat 
 iemand anders eenige bezorging over dezelve zal com- 
 peteeren. 
 Begeerende, dat deze zal gelden, als Testament, Le- 
 gaat Codicil, gifte onder de Levende, ofte ter Zaake 
 des doods, of zoals best na Rechten zal kunnen 
 bestaan, dies ten oirkonde, hebben wij Leden van 
 “t Gemeente Bestuur voorñ. deze geteekend en met 
 ons gewoon cachet gezegeld in Harderwijck den 26. 
 februarij 1801. (:was nevens 2 cachetten in rood lak 
 geteekend en gezegeld:) D. Appeldoorn. Steenwinkel. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur compareerde Cornelia Elisabeth Paauw, huisvrouw 
 van Livinus Leonardus van Dijk, door voorñ. haaren 
 Eheman tot het passeeren dezes geauthoriseerd en 
 gequalificeerd, ingevolge Acte van Volmagt gepasseerd 
 op ’s Lands Schip van Oorlog Oldenbarneveld, onder Comman- 
 do van den Kapitein Jacob Clanis, liggende be- 
 westen de Haven te Hellevoetsluis, d.d. 25 februarij 
 1801. bij ons gezien en gelezen, in qualiteit als, met en 
 benevens Gerard Hendrik Paauw en Johanna Josi- 
 na Paauw, vermids het vooroverlijden van derzelver 
 Broeder Pieter Adriaan Paauw, eenige nagelatene 
 kinderen en Erfgenaamen wijlen Hendrik Paauw en 
 Agnis Petronella Arntzenius in leven Ehel. over- 
 leden te Amsterdam. 
 En verklaarde met revocatie van alle procuratien en last 
 gevingen, met den inhoud dezes strijdig, in de beste en 
 bestendigste forma Rechtens te constitueeren en mag- 
 tig te maaken, zulks doende kragt en mids deze Nico. 
 laas Justus Lutteken, woonachtig te Amsterdam, om 
 trent Comparantes zaaken, waartenemen, zo in als bui- 
 ten Rechten, Speciaal om haar Comparantes Recht & 
 intrest, betrekkelijk de Boedels zo van haar gedagte 
 Ouders wijlen Hendrik Paauw en Agnis Petronella Arnt- 
 zenius Ehel. overleden te Amsterdam, als mede van haren 
 broeder ten vollen bedde, wijlen Pietrer Adriaan Paauw 
 overleden in de Oostindien in alle gevalle te bevorderen 
 & waar te nemen, en van een iegelijk te eischen, te ont- 
 vangen & overtenemen al ’t geen ten bate van dezelve 
 respective Boedels haar Constituante concerneerende 
 is openstaande, en daar en tegen ook voor zo verre 
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 zulks behoren zal te voldoen en te betalen, al ’t geen 
 ten laste dezelve boedels en van haar Comparante in ‘t 
 privé is lopende, daar van behoorlijke quitantien te 
 eischen of te passeeren, alvorens ( des vereischt worden 
 de) met een iegelijk te rekenen en te liquideeren, Re- 
 keningen te eischen of te geven, des noods na de- 
 batten & zuiveringen van examens, te adjusteeren en 
 approbeeren, roerende en onroerende Goederen te ver- 
 kopen en te transporteeren, de Kooppenningen te in- 
 casseeren, en voords na vereffening des boedels 
 met de mede gerechtigde te scheiden & te deelen, 
 haare Erfportien te ontvangen, de vereischte 
 magenscheiden & quitantien te passeeren 
 ten einde van ’t geen voorz. des noods in Rech- 
 ten te begeeren, alle termijnen te observeeren, 
 tot de finaale & definitive Sententien incluis 
 van de nadeelige Sententien te appelleeren & 
 voords alles te verrichten wat de natuur der 
 zaake & stilus loci vereischen zullen en Com- 
 parante zelf present zijnde, zoude kunnen en mo- 
 gen of moeten doen, en indien een ampeler vol- 
 magt mogte vereischt worde, zowel de Comparante 
 dezelve mids deze voor geinsereerd gehouden hebben, 
 alles met magt van Substitutie, assumptie en sur- 
 rogatie onder belofte van ratihabitie en indemni- 
 teit ceterisque clausulis de sade solitis ac ne- 
 cessariis alles onder verband en submissie als na 
 Rechten, des blijft de geconstitueerde gehouden te 
 doen behoorlijke Rekening, bewijs en reliqua. 
        Actum Harderwijck den 2. Maart 1801 
                       7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck Peter Geurtzen Luijten en Mar- 
 ritjen Klock Ehel. woonende binnen deze stad, beide gezond 
 van Lichaam en hun verstand en uitspraak volkomen mag- 
 tig, overdenkende de zekerheid des Doods en onzekere uure 
 van dien, en niet gaarn uit deze wereld willende scheiden 
 zonder over hunne tijdelijke goederen gedisponeerd te 
 hebben verklaren zij Comparanten vooraf te revocee- 
 ren, casseeren en te niet te doen, alle zodanige testa- 
 mentaire dispositien, codicillen of andere acten van 
 uiterste wille, als door hun voor dato dezes mogten 
 zijn gepasseerd, en hier mede overgaande tot hunne 
 nadere dispositien, verklaarden zij Comparanten 
 den een den anderen reciproquelijk te bemaaken 
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 en te verspreken de tucht en het vrugtgebruijk van alle zo 
 gereede als ongereede Goederen Actien en Crediten, geene van 
 die uitgezonderd, welke door doode van een van beide zullen wor- 
 den nagelaten, om bij de langstlevende, zijn of haar leven 
 lang na tuchtrechten bezeten, genoten en geprofiteerd 
 te worden, uitgezonderd de Kleederen, en bij lijfsbehoor, het 
 goud en zilver daar onder echter niet begrepen, van den  
 eerststervenden, welke door de langstlevende, twee maanden 
 na doode van den eerststervenden, met en benevens eene 
 somme van vijftig Guldens zullen moeten worden uitge 
 reikt en overgegeven aan de na te noemene Erfgenaa- 
 men. – En verklaarde de eerste Comparant en Testa- 
 teur van de halfscheid des Boedels tot zijn eenige en 
 universeele Erfgenaamen te institueeren Kragt dezes 
 zijne kinderen, met naamen Jan Petersen Luijten, Geurt 
 Petersen Luijten, Hendrikje Petersen Luijten, en Truijtje 
 Petersen Luijten. 
 En verklaarde de tweede Comparante en testatrice tot 
 haar eenige en universele Erfgenaamen te institueeren 
 Kragt dezes haare Zuster Aaltje Klock, of bij voorover- 
 lijden derzelver nagelaten kinderen bij representatie 
 en Johanna Klock haar testatrices Zuster van halven 
 bedde voor de helft van haare nalatenschap, wil- 
 lende en begeerende, dat haar Comparante Kleederen 
 en lijfsbehoor, uitgenomen ’t goud en zilver, bij de kinderen van 
 haar Zuster aaltje Klock alleenlijk zullen genoten worden, en 
 dat de andere helft van haare nalatenschap in gelijke 
 portien zal vererven en versterven, op haar Comparante vader 
 Jan Klock, haar broeders en zusters van halven bedde, E- 
 vert Klock en Jacob Klock, Hendrikje Klock en Elisabeth 
 Klock, en op de hier bovengeñ. Hendrikje Peters Luijten 
 en Truijtje Peters Luijten. 
 Begerende over zulks, dat deze laatste en uijterste wil- 
 le zal gelden en achter volgt worden, als Testament 
 Legaat, Codicil, gifte ter Zaake des doods, of zo en als 
 best na rechten zal kunnen bestaan. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 deze met ons gewoon cachet bekragtigd en geteekend 
     Actum Harderwijk den 5 Maart 1801, 7e jaar der 
     Bat. Vrijheid. (:was nevens twee cachetten in 
     rood lak gedrukt geteekend:)  Steenwinkel 
     D. Apeldoorn  
 (: Onderstond :) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck 
 fº. 9.fsº. den 6 maart 1801. 7e jaar der Bat Vrijh. (: was 
 geteekend:) Steenwinkel fung. Secret. 
 
 
 Voor Huijsman en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur der 
 Stad Harderwijck, compareerde I.A. Wolfsen, wed. de Wolff van 
 Westerroode, dewelke verklaarde zich zelven te stellen tot 
 Borge als pricipaal voor Willem Pelgrim Dirk de 
 Wolff van Westerroode, commis coll. der Convooijen en 



21 

ORAH_157 1801 fol.010vso 
 
 licenten te Meppel, ten behoeve aan den Lande, voor de 
 somme van driehonderd Guldens, belovende zij Compa- 
 rante al het geene ter Zaake van de voorz. Bedieningen 
 administratie aan den Lande in tijd en wijlen zoude 
 mogen ten achter blijven en de schade die de gemeene 
 zaak of andere persoonen zoude mogen komen te 
 lijden, als eigen schuld op de eerste aanmaning te 
 zullen voldoen opleggen & betaalen ter voorz. somme 
 van driehonderd Guldens toe, renuntieerende ten dezer 
 einde van ’t beneficie ordinis et executionis van den 
 effecte van dien hem voor onderrigt houdende, als 
 mede tot naar Koning en meerder versterking van de- 
 ze, ten dien opzichte van zijn Burgerrecht en daage- 
 lijksche judicatuure zich onderwerpende de promp- 
 te & parate executie door ’t voormalig Comitte tot 
 de Zaaken van de marine geexcerceerd geweest, en thands 
 nog door het Bureau ter judicatuure van de Con- 
 vooijen & licenten gecontumeerd wordende. 
 En verklaarden wij Leden van “t Gemeente Bestuur 
 voorñ. dat de voorz. vrouwe, door wie de voorenstaan- 
 de borgtocht in gepasseerd, bij ons wordt gehouden  
 voor capabel en sufficient, om dezelve te voldoen 
 en na te komen. 
            Harderwijck 7 Maart 1801. 7e. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, loofden en wierden Borgen, als voorvank Recht 
 is, Lubbert Brandsen en Teunis Beenen, voor ’t Erf en Sterf- 
 huijs van Beertje Wouters, wed. wijlen Lubbert Jansen, 
 Des beloofden haar Zoonen Jan en Wouter Lubbetsen, 
 als erfgenaamen van wijlen haare moeder voorñ., deze 
 hunne Borgen te zullen vrijen en garandeeren als 
 Recht is. 
      Actum Harderwijck den 7, Maart 1801. 
      7e jaar der Bat.Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks Recht is, Jacob Dump en Tijmen Hooi- 
 berg voor ’t Erfhuis van Elisabeth Slors, des beloof- 
 de Geertenij Slors, als Erfgenaame van haare Zuster 
 de voorz. Borgen te vrijen als Recht is. 
     Actum Harderwijck den 9 Maart 1801. 
        7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Transport ’s Heeren wegen 
 Wij Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad 
 Harderwijck doen kond en certificeeren bij deze, dat 
 Willem Zonneveld en Klaasje de Groot Ehel. inge- 
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 volge daar van aan ons vertoond Koopcontract op den 22. 
 julij 1798 aan Samuel Schaffenaar en Anna Jansen 
 Ehel. verkogt hebben een huis en erve staande achter de 
 muur binnen deze stad, tusschen de huizen van Loge 
 Priester en Isaac Huijgen, en daar het ons wijders ge- 
 bleken is, dat de koopspenningen van voorñ. huis door 
 Koperen zijn voldaan, zonder dat er immer transport 
 door verkoperen is geschied, en Willem Zonneveld thans 
 afwezig is, zodat zijn verblijf niet is bekend, en zijne 
 Ehevrouw overleden, en dus door hun geen transport 
 in forma kan geschieden. Weshalve wij verklaaren 
 te cederen, transporteeren en in vollen eigendom over- 
 tegeven aan Samuel Schaffenaar en Anna Jansen 
 Ehel. ’t voorz. huis, bij hun gekogt en betaald met 
 Eenhonderd en Vijftig Gulden en doende in ords. ver- 
 pond. f 1-11-14. straatgeld f:-10-: met deszelfs Lusten 
 en Lasten Recht en gerechtigheden, belovende wij de. 
 zelve te zullen vrijen en waaren van ’t volks wegen. 
 Dies ten oirkonde &c.  
     Actum Harderwijck den 10. Maart 
         7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Testament 
 Voor ons ondergeschrevene Leden van het Gemeente Bestuur 
 der stad Harderwijck compareerde Geertruij Slors, gezond 
 van lichaam en verstand, met ons gaande en staande 
 en verklaarde uit overdenkinge van de zekerheid des 
 doods, doch de onzekere uure van dien niet gaarn uit 
 deze wereld te willen scheiden, voor en al eer zij deze 
 haare laatste dispositie mogte gemaakt hebben, 
 Daar toe dan komende verklaarde zij Comparante 
 te revoceeren, casseeren en te niet te doen alle zoda- 
 nige dispositien, als zij Comparante zowel alleen 
 als met iemand anders te voren mogt hebben op- 
 gerigt en gepasseerd, niet willende, dat eenige 
 derzelve de minste kracht grijpe, noch effect zal 
 sorteeren, maar dat den inhoud dezes na haar over- 
 lijden eeniglijk en alleen nagekomen, achtervolgd wor- 
 den en stand houden zal. En dus dan nu komende ter nieu- 
 we dispositie verklaarde zij Comparante tot haaren 
 eenigen en universeelen Erfgenaam te nomineeren 
 en constitueeren, gelijk zij doet mids deze, Jacob 
 Dump, en dat wel van alle haare bezittingen 
 ’t zij gereede of ongereede Goederen, als mede van 
 alle de roerende en onroerende Goederen van 
 Comparantes beide overledene Broeders en Zus- 
 ter heen gekomen, met uitsluiting van alle 
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 anderen, en indien ’t mogt gebeuren, dat voorñ. Jacob 
 Dump voor Comparante kwam te sterven, wil en be- 
 geert zij, dat haare geheele nagelatene gereede en 
 ongereede Goederen ( niets daar van uitgezonderd) 
 zullen devolveeren op de beide Dochters van voor 
 zeide Jacob Dump met naamen Aaltje Dump en 
 Geertje Dump. 
 Willende en ordonneerende Comparante nogthands 
 dat haare Nigte Saartje Linthuizen, (indien zij 
 na Comparante in leven mogt zijn) vooraf uit 
 den boedel zal hebben driehonderd Carolij Guldens 
 doch indien zij voor Comparante mogt komen 
 te sterven, zullen haare kinderen de voornoemde 
 somme Gelds niet kunnen krijgen, maar dat geld 
 zal wederom komen aan de bovengenoemde Erf- 
 genaam of Erfgenaamen. 
 Vervolgens legateert zij aan Jacob Geurtsen het 
 huis door hem zelfs bewoond wordende, staan- 
 de en gelegen binnen deze stad in den Ooster- 
 wijck naast het huis van Eibert Seluwsman 
 en aan Arien Pluim mede een huis staande 
 binnen deze stad in de Oosterwijck naast ‘t 
 huis van Claas Cornelissen, zo als ’t zelve 
 thands door gemelde Arien Pluim bewoond  
 wordt. 
 Begeerende dat deze zal gelden als testament 
 Codicil, gifte ter zaake des doods ofte zo enals 
 ’t best na Rechten zal kunnen bestaan niet 
 tegenstaande eenige solemniteiten na rechten 
 gerequireerd in deze waren geomitteerd, ver- 
 zoekende echter het uiterste beneficie te mo 
 gen genieten. 
 T ‘oorkonde hebben wij Leden van het Gemeente 
 Bestuur deze geteekend en bezegeld binnen 
 Harderwijck den tienden Maart 1801. ’t zevende 
 jaar der Bat. vrijh. (was nevens 2. cachet in rood  
 lak gedrukt, geteekend:)  Steenwinkel. D. Appeldoorn 
 (:onderstond:) 
 Geregistreerd in ‘t Recognitie Boek der Stad Har- 
 derwijck fº.11 den 11 Maart 1801. 7e jaar der Bat. 
 vrijh.( was geteekend:)   Steenwinkel fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerden Samuel Schaffenaar en Anna 
 Jansen Ehel. en verklaarden in een vasten stedigen 
 Erfkoop uit de hand te hebben verkogt en over zulks 
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 kragt dezes te cedeeren en transporteeren aan Christina 
 Engelgeer Een huis staande agter de muur binnen de 
 ze stad, naast het huis van Loge Priester ter eenre 
 en Isaak Huijgen ter andere zijde zo en als thands 
 door Engele Pickart in huur bewoond wordt, doende 
 in ords. jaarlijksche verponding f 1-11-14. straatgeld 
 f:-10-: En zulks voor eene somme van Eenhonderd 
 Guldens, onder conditie dat kopersche en verkopers 
 het transport als mede den 50e penñ. ieder half zul. 
 len betalen, verklaarende Comparanten van voorn. koop. 
 penñ. voldaan en betaald te zijn. 
 Wijders beloven Comparanten voorz. Huis te zullen 
 wagten en waaren Kommervrij en alle voorpligt 
 de verpond. over 1801 Straatgeld tot 1e Meij 1801 
 ’t heerdstede Geld tot ultº. Junij 1801 daar van af 
 te doen, als Erfkoops Recht is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
       Actum Harderwijck den 12. Maart 1801 
              7e jaar der Bat. vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur der 
 stad Harderwijck compareerde Aaltje ter Maat wed. wijlen 
 Teunis Beekman, Moeder en Voogdesse van haar twee 
 minderjaarige kinderen, met naame Gijsbertje Beekman 
 en Jacobus Beekman, en verklaarde ingevolgen Autho- 
 risatie van ’t Gemeente Bestuur dezer Stad op den 6. 
 Maart 1801 in een vast en stedigen Erfkoop uit de hand 
 te hebben verkogt en kragt dezes te cedeeren en trans- 
 porteeren aan Maria Oderkerk en haare Erven, Een 
 huis met deszelfs ab en Dependentien staande 
 in de Vulderstraat, naast het huis van Jannetje 
 Bos ter eenre en dat van Jan Schaviel ter andere 
 zijde, zo en als ’t thands door Jan Maassen in Huur 
 gebruikt wordt, doende in ords. jaarlijksche verpondinge 
 zonder stads stuivers f 2-:-8. straatgeld f:-10-: voords 
 met zijn lusten en lasten Recht & Gerechtigheden 
 en zulks voor een Somme van Driehonderd vijf en- 
 twintig Carolij Guldens, daarvan Comparante be- 
 kend voldaan & betaald te zijn. 
 Beloovende Comparante voorz. Huis te zullen wag- 
 ten en waaren Kommervrij en alle voorpligt de ver- 
 pondinge over 1800 het straatgeld tot Meij 1801 
 en het heerdstedegeld tot ultimo Junij 1801 daar 
 van aftedoen, als Erfkoops Recht is, onder ver- 
 band en Submissie als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 13 Maart 1801 
         7e jaar der Bat. Vrijheid. 
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 Acte van Apertuure. 
 Wij Mr. T.H. van Erckelens en A. Huijsman Leden van 
 ’t Gemeente Bstuur van Harderwijck, de plaats vervangen- 
 de van M.S. van Cooth en J. Moojen Junior Schepenen doen 
 kond en certificeeren mids deze, dat wij ter requisitie 
 van Hendrik Rutger Streck, weduwenaar van Alida 
 Hendrica Sophia de Meester, ons hebben begeven ten 
 zijnen huize, Alwaar ons vertoond en overgegeven is 
 zeker besloten en bezegeld papier houdende de na- 
 volgende Superscriptio: 
 “Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
 “Stad Harderwijck de Heer Hendrik Rutger Streck, Capi- 
 “tein ten dienste dezer Lande en vrouwe Aleida Henrica 
 “Sophia de meester Ehel. beide gezond van Lichaamen 
 “en haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke 
 “verklaarden in dit besloten papier hunne laatste en 
 “uiterste dispositie begrepen te zijn, verzoekende dat  
 “ ’t zelve na dode van beiden mag geopend, en als 
 “testament, legaat, codicil, of zo en als best na rech- 
 ten zal kunnen bestaan, achtervolgd worden, zijnde 
 “zijnde hier van twee eens luidende gemaakt, en ‘t 
 “eene ter Secretarij dezer Stad geseponeerd.” 
 “Toirkonde hebben wij Schepenen, nevens den Secre- 
 “taris deze geteekend en gezegeld binnen Harder- 
 “wijck den 8 Augustus 1792.” (: was geteekend:) M. 
 S. van Cooth J. Moojen Junior J.C.F. de Vries, bene 
 vens drie in rood lak uitgedrukte zegels. 
  
 De onderteekeningen gezien en de zegels geexamineerd heb. 
 bende, hebben wij dezelve geheel, gaaf en ongevitieerd gevon-. 
 den, waar van ’t zelve door onzen Secretaris geopend, en in 
 praesentie van voorñ. Hendrik Rutger Streck, Mr.E.G. 
 Ardesch en A.H.J. van der Plaat gelezen is, invoegen 
 bij transfix hier aangeannexeerd is, en is van ’t zelve 
 Registratuure en Copie in forma verzogt, ’t welk wij 
 geaccordeerd hebben. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur voorñ. deze geteekend en Gezegeld binnen 
 Harderwijck den 14 Maart 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 (: was nevens twee in rood lak gedrukte cachetten, ge- 
 teekend:) F.H. van Erckelens, A.Huijsman(: in margine 
 stond:) in fidem transfix (: was geteekend:) Steenwin- 
 kel fung. Secr. 
 
 
 Testament. 
 Wij ondergeschreven Hendrik Rutger Streck en alida 
 Hendrica Sophia de Meester Ehelieden, in overweging 
 nemende de zekerheid des doods en de onzekere 
 uure van dien, en genegen zijnde, ingevallen wij zon- 
 der kinderen uit dit ons huwelijk na te laten, mog- 
 ten komen te overlijden, met de door onze dood te ont- 
 ruimen goederen te beneficeeren Josina Christiana 
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 Meijnhardt, Christiana Meijnhardt en Eva Meijnhardt, hebben 
 wij uit onzen vrijen wille zonder inductie van iemand goed- 
 goedgevonden aan gemelde drie gezusters Josina Christiana 
 Meijnhardt, Christiana Meijnhardt en Eva Neijnhardt te 
 saamen en bij vooraflijvigheid van een of meer derzelve 
 voor ons aan de overblijvende of als dan in leven zijnde 
 van voornoemde drie of hunne Erven te maaken en te le- 
 gateeren eene somma van vijfduizend Guldens Hollands 
 Courant, welke somma van vrijfduizend Guldens binnen 
 den tijd van drie maanden na ons beider overlijden zullen 
 moeten worden uitgekeerd en betaald uit de Goederen 
 door Alida Henrica Sophia de Meerster de tweede onder- 
 geteekende ten Huwelijk aangebragt. Gelijk wij mede bij 
 deze maaken en legateeren aan Maria van Goor, Johanna 
 Aleijda van Goor en Elisabeth Josina van Goor, Dochteren 
 van Ahasveros van Goor en Anna Geertruijd Streck Ehelieden 
 woonende te Nijmegen te saam en bij vooraflijvigheid van 
 een of meer dezelver voor ons aan de overblijvende of als 
 dan in leven zijnde van voornoemde drie hunne Erven eene 
 somma van vijfduizend Guldens Holl. Courant met 
 wil en begeerte, dat dezelve somma van vijfduizend 
 gulden Hollands, na ons beider dood binnen den tijd van 
 drie maanden zal worden voldaan, uit de Goederen 
 door de tweede ondergeteekende Alida Henrica Sophia 
 de Meester ten Huwelijk aangebragt. 
 Reserverende ons echter de magt om die gelegateer- 
 de Goederen respective te vermeerderen te verminde- 
 ren, en ook geheel en an te vernietigen na ons goed 
 vinden: willende dat zodanige vermeerdering, vermin 
 dering, of vernietiging door ons beide zelf geschreven 
 en beteekend, van zulke kracht en waarde zal ge- 
 houden worden, als of dezelve in eene dispositie in 
 forma waare vermeld, met verdere begeerte, dat de. 
 ze onze dispositie, andersints na ons beider dood zal 
 worden agtervolgd en na geleeft, als een legaat, gifte ter 
 zaake des doods, of onder de levende, of zo als die het 
 best zal kunnen bestaan, niet tegenstaande eenige solem- 
 niteiten na Rechten gerequireerd, mogten zijn gecommit- 
 teerd, welke wij gehouden willen hebben, als in dezen 
 geobserveerd. 
 In waarheids oirkonde hebben wij deze beteekend en 
 bezegeld binnen harderwijck op heden den 7. august. 
 1792. ten einde dezelve verder in forma van een besloten 
 uiterste wille voor het gerecht gepasseerd en beste- 
 digd te worden na behoren. (: was geteekend:) Hendrik 
 Rutger Streck. Alida Henrica Sophia de Meester. 
 (: onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Hardwijck 
 fº, 12 den 14. Maart 1801 7e jaar der Bat. Vrijheid. (: was 
 geteekend:) Steenwinkel fung. Secret. 
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 Compareerden voor ons ondergeschreven Schepenen der stad 
 Harderwijck de Heer Hendrik Rutger Streck Capitein 
 in het Regiment mariniers van den Collonel Wester- 
 lo en Vrouwe Alida Hendrica Sophia de Meester 
 Ehelieden, dewelke verklaarden zo uit kragt van de 
 Reserve bij de huwelijksche voorwaarde in dato den 
 22 Meij 1788 tusschen haar opgericht, als anderen 
 aan haar Competeerende uit zuivere liefde en ge- 
 negenheid den een den anderen en dus recipro- 
 quelijk te bemaaken het vrugtgebruik van alle 
 zodanige ongereede Goederen, obligetien en Effec- 
 ten, als de Eerststervende zal komen na te laten 
 om dezelve na Tuchtrechten te mogen gebruij- 
 ken zijn of haar leven lang. 
 Willende en begeerende dat deze haare dispositie 
 stiptelijk zal worden achter volgt en zonder daar 
 door verder eenige verandering in de gemelde Hu- 
 welijksche voorwaarden te willen hebben gemaakt 
 blijvende dezelve omtrend de overige Pointen in volle 
 kragt en waarde. 
 Ter oirkonde dezes is deze bij ons geteekend en ge- 
 zegeld binnen Harderwijck den 18. Januarij 1790 
 (: was nevens twee in rood lak uitgedrukte Cachetten 
 geteekend:) D. Boonen M.S. van Cooth. 
 (: onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Harder- 
 wijck fº. 12. fsº. den 14 Maart 1801. 7e jaar d. Bat. Vrijh. 
 (: was geteekend:)    Steenwinkel. fung. Secret. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Erckelens Leden van’t Gemeente 
 Bestuur loofden en wierden Borgen als voorvank regt 
 is, Dirk Wouters en Jan Hendrik Hulsink voor ‘t 
 Erf & Sterfhuis van A.P. van Roozendaal: Des beloof- 
 de Hendrik Hubers, als voogd over de minderjaarige 
 kinderen van wijlen Aleijda Maria Benonia van 
 Rozendaal, in huwelijk verwekt bij Hermanus Hu- 
 bers, genaams Arnoldus franciscus, Theodora Aleij- 
 da, Hubertus Jacobus, en Adrianus Nicolaas Hu- 
 bers, alle Erfgenaamen van van wijlen haare overlede 
 Grootvader A.P. Rozendaal , deze hunne voorz. 
 Borgen te zullen vrijen en guarandeeren als Recht 
 is. 
      Actum den 13. Maart 1801 
       7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 Recept & Registr. 16 Maart 1801 
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 Voor Steenwinkel en Huijsman leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden Jan van Essen en Isaac Huijgens beiden van 
 competenten ouderdom, en binnen deze stad woonachtig 
 dewelken verklaarden, ingevolge Authorisatie van ’t Ge 
 meente Bestuur dezer Stad d.d. 27 febr. 1801 bij ons ge 
 zien en Gelezen ter instantie van Anna Gallois wed. 
 Hogervorst in qualiteit als Erfgenaame ex testamen 
 to van wijlen haare Zuster Charlotta Gallois opgeno 
 men en naauwkeurig geexamineerd te hebben, een 
 zeker huisje staande en gelegen binnen deze stad aan 
 de smeepoorter wal, of plantagie naast het huis 
 van Gerrit Isendam, tegenswoordig door de wande 
 ling het Canon genaamd, en ’t zelve gewaardeerd 
 te hebben op een somme van tweehonderd zeven en 
 dertig Gulden en tien stuivers, en welk perceel voor 
 de halfscheid aan bovengenaamde Anna Gallois 
 toebehoort, welke aestimatie zij verklaaren in al- 
 len oprechtheid en na hun beste Kennis te heb 
 ben gedaan, ’t welk Comparanten voor ons met solem. 
 neelen Ede hebben bevestigd. 
     Actum Harderwijck den 16 Maart 1801 
        7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
Geregistr. ten Voor Steenwinkel en H van Erckelens Leden van ‘t 
Protocolle van Gemeente Bestuur compareerde Huij Bastert in qua- 
Bezwaar Rubr. liteit als gevolmagtigde van Maria Oderkerk 
Schoenmaker straat ingevolge Procuratie voor Notaris en Getuigen 
fº. 267 fsº. daarvan gepasseerd binnen Amsterdam op den 
 14 maart 1801, bij ons vertoond en gelezen, en 
 verklaarde in voorz. qualiteit Deugdelijk schul. 
 dig te zijn, aan en ten behoeve van de minderja 
 rige kinderen van Aaltje ter Maat Wed. bij wijlen 
 Teunis Beekman in echt verwekt, met naame Gijs. 
 bertje Beekman & Jacobus Beekman en zulks eene 
 somme van Eenhonderd en vijftig Carolij Guldens 
 van welke Capitaal Comparante qq belooft te be 
 talen aan intresse op de verschijnsdag jaarlijks  
 3½ psent. waar van de eerste verschijnsdag wezen zal 
 16 Maart 1802 en zo vervolgends daarmede continue. 
 ren, totdat de opzage van voorñ. Capitaal en intressen 
 zal zijn geschied, welke opzage door een van beide 
 partijen een vierendeel jaars voor den verschijnsdag 
 zal moeten geschieden. 
 Tot securiteit van dit Capitaal verbind Comparant qq 
 zijn persoon en goederen, en speciaal haar eigendom. 
 lijk huis, staande in de vulderstraat, naast ’t huis 
 van Jannetje Bos ter eenre en dat van Jan 
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 Schaviel ter andere zijde alles onder verband en 
 submissie als na Rechten, met renuntiatie van 
 contrarieerende exceptien, in Specie die van 
 ongetelde gelden. 
        Actum Harderwijk 16 Maart 1801 
          7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
Geregistr. ten Protoc. Voor Huijsman en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
van Bezwaar Rubr. compareerde Andries van Ark en Maria Gallois Ehel. 
vischmarkt .fº. 290. welke bekennen oprecht en zuiver schuldig te 
 zijn, wegens opgenomen en ter leen ontvangene penningen 
 aan Paulus Nooijen en Barta Kamps ehel. eene Capi. 
 taale somme van driehonderd Carolij Guldens, van 20 
 stuivers ’t stuk, van welk capitaal beloven tot intres. 
 sen te betaalen vijf gelijke Guldens van ieder honderd 
 mids zo de intresse op de verschijnsdag betaald wordt 
 kan dezelve volstaan met vier gelijke Guldens, en daar 
 mede te continueeren, tot de finaale restitutie en 
 aflossinge des Capitaals toe, welke restitutie en aflos. 
 singe alle jaaren zal kunnen en mogen geschieden 
 wanneer de opzage ten minste een vierendeel jaars 
 van de een of andere zijde, voor den verschijnsdag 
 zal zijn geschied. 
 Tot nakoming en Securiteit van voormelde capitaal 
 en intresse en onverhoopte aan te wendene Kosten 
 verbinden Comparanten hunner persoonen en Goede. 
 ren, en stellen speciaal tot onderpand hun huis, 
 staande in deze stad aan de Vismarkt naast 
 het huis van Frederik Olthuizen ter eenre en dat 
 van Gerrit Molenberg ter andere zijde, met onder. 
 werpinge aan alle Richteren en Gerichte met 
 afstand van alle hier tegen strijdende exceptien. 
       Actum Harderwijck den 17 Maart eendui. 
       zend achthonderd en een. 
 
 
 Voor Huijsman en de Rooij Leden van ’t Gemeente 
 bestuur compareerden Mr. H.C.H. de Wolff  Lieut. 
 Collonel en Vrouwe J.C. de Wolff geboren Klein 
 verder M.C. Kleijn meerderjarige kinderen en Erfge. 
 naame van wijlen haare overleden Moeder M. 
 C. Kleijn geboren Kuijsten van Hoegen, welke verklaarden 
 te constitueeren en machtig te maaken zulks doende 
 kragt dezes, de Borgen Jan Hendrik Stulen, Ber. 
 nardus Meijer en Bernhart Willem Altman en 
 bij overlijden van een der geconstitueerden de langst 
 overblijvende, alle welke zijn woonende te Amsterdam 
 om namens haar Comparanten de Plantagien 
 Kortevreugd en Kleinhoven, welke zij Comparanten 
 met en benevens hunne overige Broeders en Zusters 
 in gemeenschap bezitten, en welke plantagien 
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 zijn gelegen in de colonie Surinamen te dirigeeren en te ad. 
 ministreeren, de daar op vallende producten, welke door 
 de Burgers Thijm en Eineker ofte haare gesubstitueerden 
 als administrateurs van opgeñ. Plantagien zullen  
 worden afgezonden te ontvangen, die ten hoogsten prij- 
 ze doenelijk te verkopen, de penningen daarvoor te in- 
 casseeren, en naar afloop van ieder partij producten 
 aan de Constituanten te geven, behoorlijke verkoopre- 
 keningen, onder aftrek van zodaane onkosten en pro- 
 visien, als daar op gewoonlijk vallen, wijders de noo- 
 dige assutantien op de advijzen der afgescheepte pro- 
 ducten te doen, de nodige provisien voor de opgeñ. plan- 
 (‘s jaarlijks te bezorgen en naar de Colonien voor de Plantagien) 
 tagien\/ te zenden, wisselbrieven en assignatien voor 
 Rekening van die plantagien getrokken te acceptee- 
 ren, en ten verval dage te voldoen, ofte de accepta- 
 tien des noods te weigeren, die ten voordeele der- 
 zelve getrokken worden, te innen, daarvoor te qui- 
 teeren, bij manquement van betalinghe ofte accep 
 tatie te doen protesteeren, en wijders alles omtrend 
 de voorschreven plantagien te doen en te verrigten 
 ’t geen naar omstandigheid van Zaaken zal vereischt 
 worden, en zij Comparanten zelve praesent zijnde 
 zouden kunnen ofte mogen doen, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit omtrend al hetgeen 
 door haar geconstitueerden ten dezen opzichte 
 zal worden gedaan en verrigt, onder mids dat ge- 
 constitueerden ten allen tijde zullen gehouden zijn 
 te doen rekening, bewijs en reliqua. 
      Actum Harderwijck den 28 Maart 1801 
      7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur loofden en wierden Burgen als voorvank Recht 
 is, Roelof Koning en Bastiaan van Aken voor het Erf 
 en sterfhuis van Hendrina van Seelen, weduwe 
 van H. Lunterbosch. – Des beloofden C. Leer en Ma- 
 ria van Harderwijck, als Erfgenaamen, voorzeide 
 Burgen te vrijen en guarandeeren, als Erfhuis recht 
 is, onder verband en Submissie als na Rechten. 
       Actum Harderwijck, den 30 Maart 1801 
       7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerde Jan Lambertus Rouwendaal Mr. chirurgijn 
 woonende te Barneveld, en verklaarde in de beste en bestendig- 
 ste forma Rechtens te qualificeeren en volmagtig te maa- 
 ken Mr. P. van Meurs Advocaat te Harderwijck, om van Hendrik 
 Nijman woonende te Kampen ’t zij inder minne, of door 
 middelen van Rechten in te vorderen, zodanig Legaat van 
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 tweeduizend Guldens, als hem uithoofe van een 
 Testamentaire dispositie van Elsebebeek, in leven Huis. 
 vrouw van gemelde Hendrik Nijman van den 29. januarij 
 1797 competeert, die proceduure des noods in zijn 
 naam ter bekoming van dat gelegateerde tot den uit 
 einde toe te vervolgen, voordeelige Sententie ter executie 
 te stellen en van een nadelig vonnis te appelleeren 
 voords in naam van hem Comparant zo mogelijk 
 daar over te accordeeren, transigeeren, penningen 
 te ontvangen en daar voor te quiteeren en ten dien 
 opzichte alles te doen, te verrigten en te laten ge- 
 schieden, hetgeen hij Comparant present zijnde zel- 
 ve zoude kunnen mogen of moeten doen alles 
 met speciaale magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit en voords met de 
 gewoone in Rechten necessaire clausule, waarop 
 hij Comparant heeft gestipuleerd, als na Rechten. 
    Actum 2. April 1801. 7e jaar d. Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerden Cornelis Christiaansen en Wil- 
 lemijntje Everts Ehel. en verklaarden in eenen vasten 
 en stedigen Erfkoop te hebben verkogt en Kragt de. 
 zes te cedeeren, transporteeren aan en ten Erflijken 
 behoeve van Hendrik Alberts en Grietje Jooremans 
 Ehel. en haare Erven Een huis en Erve met zijn 
 ap en dependentien staande binnen deze stad, in 
 de groote Marktstraat naast ’t huis van Kope- 
 ren, ter eenre en dat van Paulus Mooijen ter 
 andere zijde, doende in ords. jaarlijksche ver- 
 pondinge zonder stadsstuivers f 1-14-8. straatgeld 
 f 1-5-: en zulks voor eene somma van Tweehon 
 derd Tachtig Guldens ad 20 stuiv. ’t stuk, waar 
 van Comparanten bekenden voldaan en betaald te 
 wezen. 
 Voords beloofden Comparanten voorsz. huis en erve te 
 zullen wagten en waaren Kommervrij en alle voor 
 pligt de verpondinge over 1800 straatgeld tot Meij 
 1801 herdstedegeld tot ultimo Junij 1801 daarvan 
 te zuiveren en aftedoen, als Erfkoops Recht is, 
 onder verband en submissie als naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 2 April 1801 
      7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Transport van ’s volks wegen. 
 Wij Leden uitmakende het Gemeente Bestuur der stad 
 Harderwijck doen kond en certificeeren bij deze, dat de 
 Boedel van Willem Everts en vrouw desolaat gewor. 
 den zijnde,dezelve door Richteren in der tijd, is geinven- 
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 tariseerd en in ’t openbaar, waar onder een huis en Erve staande 
 binnen deze stad in de Groote Marktstraat naast het huis van  
 Hendrik Alberts ter eenre en dat van Paulus Mooijen ter 
 andere zijde, doende in ords. verp. zonder stadsstuivers f 1-14-8 
 en straatgeld f 1-5-: gekogt bij Cornelis Christiaansen en vrouw  
 voor eene somme van Tweehonderd Zeventachtig Gulden 
 welke in handen van onze Secretarij zijn voldaan, om inter  
 jus habentis gedistribueerd te worden. 
 Weshalve wij verklaaren te cedeeren transporteeren en in vol 
 len eigendom over te geven ’t voorñ. huis en Erve met alle 
 deszelfs lusten & Lasten Recht en gerechtigheden aan 
 voorñ. Cornelis Christiaansen & vrouw, belovende 
 wij hun van ’s volks wegen te zullen wachten en waa 
 ren en de verpond. over 1795 straatgeld 1796 haardste. 
 de Geld 1796 te zullen zuiveren. 
 Dies ter oirkonde & c. 
     Actum Harderwijck 1 April 1801. 7e jaar d. B. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden Reijer van Raalten en Hendrik van Raalten de. 
 welke loofden en burgen wierden, als voorvanks Recht is 
 voor ’t Erf en Sterfhuis van Hilletje Reijers, wed. van Ger- 
 rit Poel, des beloofden Hendrikje Poels ,dochter en  
 Erfgenaam van wijlen haare overleden Moeder voorñ. deze 
 haare borgen te zullen vrijen en guarandeeren, als Recht is. 
        Actum Harderwijck den 7 April 1801 
             7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerden Bastiaan van Aken en Johanna 
 van Asselt Ehel. en verklaarden in een vast en stedigen Erfkoop 
 uit de hand te hebben verkogt, en over zulks Kragt dezes te 
 cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom overtegeven, 
 aan Peter Volten en Beertje Veltkamp Ehel. een Kampje zaai- 
 land in Hieren op den Duinen, naast dat van Ko. 
 peren gelegen zijnde Thiend vrij, Groot vijf Schepel 
 Spint, doende in ords. jaarlijksche verpond.Eene stuiver 
 en zulks voor eene somme van agt en zeventig Gul- 
 dens Hollands, waarvan Comparanten bekennen vol- 
 daan te zijn. 
 Wijders beloven Comparanten voorz. Perceel te zullen wag- 
 ten en waaren Kommervrij en alle voorpligt de verponding 
 over den jaare 1800 daar van afte doen, voords met zijn 
 lusten en lasten, Recht en Gerechtigheden onder 
 verband en submissie als na Rechten. 
      Actum Harderwijck den 7. April 1801 
       7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerde Aaltje Fijnvandraat, en verklaar. 
 de in optima forma juris te constitueeren en volmagtig 
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 te maaken, zulks doende kragt dezes, Hendrik Saar 
 woonende binnen deze stad, ten einde om namens 
 Haar Comparante al haar Zaaken (: speciaal spec. 
 teerende den Boedel en nalatenschap van wijlen haare 
 zuster Grietje Fijnvandraat, wed. wijlen Herman. 
 nus van Cleef :) zo in als buiten Rechten,tam agendo. 
 quam defendendo, ofte aanleggende en verweerende wijze 
 te verrigten en waarteneemen den Boedel en nala- 
 tenschap te helpen verdeelen, ongereede Goederen te ver- 
 kopen, en na stijle daar van locaal transport te 
 doen, onwillige crediteuren, aan te maanan en tot 
 executie toe te vervolgen, voor alle namaninge 
 te caveeren, van nadeelige sententien zonodig te 
 appelleeren, voordeelige te laudeeren, Penningen 
 te beuren, en daar voor te quiteeren, en voords in 
 ’t Generaal alles te doen en te verrigten, wat 
 Comparante zelf praesent zijnde zoude kunnen 
 mogen en moeten doen, met magt van substi. 
 tutie en surrogatie, onder belofte van ratihabi. 
 tie en indemniteit, des blijft de geconstitu- 
 eerde gehouden aan Comparante te doen Reke- 
 ning, bewijs en Reliqua. 
        Actum Harderwijk den 10 April 1801. 
        7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur loofden en wierden Burgen, als voorvank 
 Recht is, Arend Creenen en Willem van Laar voor 
 ’t Erf & Sterfhuis van Grietje Fijnvandraat wed wij- 
 len Hermannus van Cleef. 
 Des beloofden Aaltje fijnvandraat, Willemina Fijn- 
 vandraat, Willem fijnvandraat Gijsbert fijnvan 
 draat Engel fijnvandraat en de voogden (: Gijs- 
 bert fijnvandraat en Hendrik van Raalten:) van 
 de onmondige kinderen van Jan Fijnvandraat, 
 alle Erfgenaamen van wijlen gezegde Grietje Fijn- 
 vandraat, voorñ. Borgen te vrijen en te guaran 
 deeren, als Recht is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
       Actum Harderwijck den 11. April 1801 
       7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden de Timmerman Tijmen Hooiberg, en de Metse 
 laar Jan van Essen, beide van competenten ouderdom 
 en binnen deze stad woonachtig, dewelke verklaarden 
 ter instantie van Vrouwe Wibia Abbing, weduwe P. 
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 Roscam opgenomen en naauwkeurig geexamineerd te hebben 
 een zeker gebouw staande en gelegen binnen deze stad aan 
 de Broederen op den hoek van de Donkerstraat, het Mu- 
 zijk Collegie of de Societeit genaamd, en ’t zelve gewaardeerd 
 te hebben op eene somma van tweeduizend tweehonderd 
 en vijftig Caroli Guldens, welke aestimatie zij verklaaren 
 in allen oprechtheid, en na hun beste kennis te 
 hebben gedaan, ’t welk zij voor ons met solemnee. 
 len Eeden hebben bevestigd. 
      Actum  Harderwijck den 13 April 1801. 
      Het Zevende jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden Pelgrom Ardesch en Charlotta van Erckelens 
 Ehelieden en Joost Harman van Erckelens en Everdina ab 
 Hoogland Ehelieden ieder voor een derde portio Erfgenaamen 
 ab interstato van wijlen Maria Catharina van Erckelens en 
 verklaarden kragt dezes te constitueeren en volmagtig te 
 maaken Mr. E.G. Ardesch Secretaris van Nijkerk en 
 …-slok lid van ’t Gemeente bestuur van Gelders veenen 
 daal samt en ieder in het bijzonder, ten einde om namens 
 de Comparanten met en benevens Johan van Erckelens 
 en Willemina Charlotta Haag Ehel. mede voor een  
 derde Erfgenaam van M. van Erckelens voornoemd 
 den boedel en nalatenschap van haar overledene 
 zuster en schoonzuster Maria Catharina van  
 Erckelens vooren gemeld te aanvaarden het zij in 
 mediate of onder beneficie van Inventaris, de ge 
 rede en ongereede Goederen te verkopen, en speciaal 
 zodanig Erve en goed genaamd Polsbrugge gelegen 
 onder den Ambte van Eede in Geldersland Venendaal in 
 eene publijke veiling te brengen, en na Landrechte van 
 Veluwen aan Koper of Koperen te transporteeren voords 
 penningen te ontvangen en daar voor te quiteeren, alle 
 inschulden intevorderen, en de nodige uitschulden des 
 Boedels te betaalen, de onwillige debiteuren door 
 middelen daartoe te noodzaaken, het zijn van Peijn 
 ding arrest of beraat, en verders te doen en te laten 
 geschieden, hetgeen Comparant zelve present zijnde 
 zoude kunnen mogen of moeten doen onder belof 
 te van goedkeuring en schadeloos stelling en ver 
 dere na Rechten gewoontens:)blijvende geconsti 
 tueerdens niet te min gehouden Rekening en verand 
 woording van hunne verrichtingen te doen, onder verband 
 en submissie als na Rechten, de super stipulando. 
   Actum den 17 April 1801. A.7.L.B. 
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 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ‘t 
 Gemeente Bestuur der stad Harderwijck Peter Hesse 
 met ons gaande en staande en zijn verstand, memo 
 rie en duidelijke uitspraak volkomen magtig en 
 verklaarde in ’t overdenkinge van de Zekerheid des doods 
 en onzekere uure van dien niet gaarn uit deze we- 
 reld te willen scheiden, bevorens over zijne tijdelij- 
 ke Goederen te hebben gedisponeert. 
 Daar toe dan overgaande, casseerde en revoceerde de 
 Comparant vooraf alle zodaane Testamentaire 
 Dispositien, als hij te vooren mogte gemaakt heb 
 ben, En verklaarde tot zijne eenige en algehee 
 le universeele Erfgenaamen te institueeren in alle die ge 
 reede en ongereede Goederen, Actien en Crediten, 
 die hij Testateur met de dood ontruimen en 
 nalaten zal, geene van die uitgezonderd, met 
 seclusie en uitsluiting van alle anderen, waar 
 het ook zoude mogen wezen, die tot zijne na- 
 latenschap ab intestato eenigsins vermeen- 
 den Gerechtigd te zijn, de beide Dochters 
 van zijn Testateurs broeder, Johannes Hesse, 
 woonende te Heerde, genaamd Aaltje Hesse,  
 en Anna Hesse, En de beide Zoonen van 
 van zijnen overleden Broeder Johannes Cas. 
 par Hesse, genaamd Peter Casper Hesse, en 
 Johannes Peter Hesse, woonende in ’t Bergs 
 land, op de Conrads Muste bij Rensdorff en bij 
 voor overlijden van een of meer van hun voor 
 hem Testateur de Langst levende van hun, die bij 
 overlijden van hem Testateur in Leven zullen 
 of zal wezen, teneinde zijn testateurs geheele 
 nalatenschap na hem Testateurs overlijden 
 erflijk en eigendomlijk, te hebben, bezitten 
 en behouden, zonder bespieding van iemand. 
 Alt guut voorsz. verklaarde de Comparant en 
 Testateur, zijne serieuse uiterste wil en intentie 
 die hij begeerde, dat na zijnen dood, achter. 
 volgd zal worden en effect sorteeren, als Testa- 
 ment, codicil, Legaat, Gifte onder de levende 
 of ter zaake des doods, of zo en als best ’t zelve 
 in Rechten zal kunnen bestaan, ofschoon 
 alle solemniteiten, naar scherpheid van Rech- 
 ten gerequireerd wordende, in deze niet 
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 mogten zijn geadhibeerd, welke de Comparant voor 
 geadhibeerd wilde gehouden hebben. 
 Dies ten oirkonde is deze bij ons Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur geteekend, en met ons cachet gezegeld in 
 Harderwijck den 25 April 1801. 7e jaar der bat. 
 vrijheid (: was nevens twee in rood lak opgedruk. 
 te cachetten, geteekend:)  D. Apeldoon. Steenwinkel. 
 (onderstond) Geregistr. in ’t Recognitie Boek der stad 
 Harderwijck fº, 17 fsº. den 27 April 1801. 7e jaar B.V. 
 (was geteekend)  Steenwinkel fung. secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur compa- 
 reerden Christoffel Antonij Joseph Heijdendaal en Josepha Ca- 
 rolina Bracht Ehel. en verklaarden in een vast en stedigen 
 Erfkoop te hebben verkogt en kragt deze te cedeeren en transpor- 
 teeren aan en ten Erflijken behoeve van Johannes Michelsen 
 en Geertje Jans Ehel. en haare Erven een Hof met zijn ap en 
 dependentien, Gelegen buiten deze stad, belend bij den na- 
 me van Hendrik de Boer, doende in ords. jaarlijksche verpon. 
 ding zonder stads stuivers f 1-19-4. en zulks voor een som. 
 me van vijfhonderd Caroli Guldens ad 20 st. ’t stuk, 
 waarvan Comparanten bekennen voldaan en betaald te 
 wezen. 
 Voords beloofden Comparanten voorsz. Hof te wagten & 
 waaren Kommervrij en alle voorpligt tot de verpon. 
 ding over 1800 incluis daar van af te doen, als Erf- 
 koops Recht is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. 
       Actum Harderwijck den 27. April 1801. 
       ‘t 7e jaar der Bat. vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur en 
 als overweesmeesteren der stad Harderwijck compareerde 
 Aartje Driesen, weduwe wijlen Marten Kiers, woonachtig 
 in Hierden en verklaarde  (:voornemens zijnde zich te  
 veranderzaten:)aan haar onmondig kind bij wijlen haa- 
 ren Eheman ehelijk verwekt met naame Dries Marten- 
 sen voor zijn vaderlijk versterf te bewijzen de somme van 
 vijf Caroli Guldens te betaalen aan den zelven bij zijnen 
 meerderjarigheid of bij overlijden van haar. Verders eenige 
 klederen en andere Goederen, bestaande als volgt, 
 Een Groote kist, een lakensche Buis; een Zwarte Rok, 
 een bommezijne broek; een gestreepte Broek; zes hem- 
 den; een bonte hemdrok; een damaste hemdrok; een 
 calaminte hemdrok; een gestreepte dito; een sergie 
 borstrok; een paar Zilveren gespen; twee Zilveren broeks- 
 knoopen; een paar Gouden hembds Knoopen; een bij- 
 bel met een zilveren krapjen, welke zullen blijven 
 berusten onder de voogden tot de meerderjarigheid van 
 Comparante zoon. Stellende ten dien einde tot se- 
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 curiteit en zekere waarborge haar persoon en Goederen 
 dezelve verbindende Kragt dezes. 
 Belovende Comparante haar gemelde Kind te willen 
 kleeden, reeden en eene behoorlijke opvoeding te geven 
 tot zijne mondige jaaren, huwelijk of anderen geappro- 
 beerde staat, waar tegen zij Comparante den vorigen 
 boedel voor zich zal behouden, met alle deszelfs 
 lusten en lasten. 
 Hier mede waren aan over en mede te vreden Rent 
 Petersen en Jan van Battum in qualiteit als bij het 
 gemeente bestuur dezer stad aangestelde voogden. 
 Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Harderwijck 
 den 27. April 1801. 7e jaar der Bat Vrijh. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier Leden van het Gemeente Bestuur 
 compareerde Janna Langenhoven weduwe wijlen Jacob 
 Willemsen Kraaijenhof, welke bekende wel en deugdig 
 schuldig te wezen aan Jan Scharier en Jannetje sijmons 
 Ehelieden een somma van vijf en negentig Gulden 
 en twee stuivers, procedeerende wegens verscheenen 
 huishuur en Comptant ontvangen Gelden aanne 
 mende dezelve somma te betalen op den vier en 
 twintigsten december van dit lopende jaar. 
 Tot securiteit van voorschreven Gelden en onverhoopte 
 Kosten Comparanten met haare vrije wille ( na vol- 
 komen informatie van verwillekeurings Kragt, en werkin- 
 ge:) verbonden en bij parate executie en aankeerin- 
 ge verwillekeurd heeft, ( doende zulks Kragt dezes:) 
 alle haare gereede Goederen, Actien en Crediten 
 (: geene van die uitgezonderd:) en speciaal de drie 
 Koeijbeesten, om alle hinder en schade daaraan te 
 verhaalen met renuntiatie van alle exceptien, bene- 
 ficien en privilegien Rechtens, in specie die van 
 ongetelde Gelde, onder submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 30 April 1801. 
     ‘t 7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en de Rooij Leden van’t Gemeente Be- 
 stuur compareerden Jacoba Wildemans, wed. van 
 wijlen Aert Gerritsen Schaffenaar, geassisteert 
 met Simon Poel en Sijmon Poel en Aleida Schaf- 
 fenaar Ehel. dewelke bekennen, in een vasten en ste. 
 digen Erfkoop, publiek op de 14 Maart 1801 te 
 hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cede. 
 ren en in vollen eigendom te transporteeren 
 aan en ten behoeve van Geijsje van Uggelen 
 Een Huis en Erve, staande in de Weverstraat 
 naast een schuur van Jan van Essen ter eenre 
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 en een huis van Johanna van Deelen ter andere zijde 
 doende jaarlijks in ords. verpondinge f 1-15-6 en straat. 
 geld jaarlijks f :-10-: voords met zijn lusten en lasten 
 Recht enGerechtigheden en zulks voor een somme van 
 tweehonderd zes en vijftig Gulden vrijgeld, daar van de Com. 
 paranten en transportanten mids dezen bekennen vol- 
 daan & betaald te zijn. 
 Belovende voorseide perceel te zullen wachten en 
 waaren kommervrij en alle voorpligt de verponding  
 straat en heerdstede Geld over den jaare 1800, daar 
 van aftedoen, als Erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 1. Meij 1801 
 
 
 Voor Apeldoorn en Steenwinkel leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden, loofden en wierden Borgen, als voorvanks 
 Recht is, Andries van der Veen, en Tijmen Hooiberg, 
 voor het Erf en Sterfhuis van Hendrik Gerritsen Mostert. 
 Des beloofden Gerrit Hendriksen Jan Hendriksen, Bert 
 Hendriksen, Jannetje Hendriks, Japikje Hendriks 
 en Annetje Hendriks, alle kinderen en Erfgenaa- 
 men als mede Klaas Stevensen, en Peter Stevensen, 
 voogden over den nog minderjaarigen Teunis Hendrik. 
 sen, van wijlenHendrik Gerritsen Mostert voorñ., deze hun- 
 ne Borgen te zullen vrijen en Guarandeeren, als Recht 
 is. 
     Actum Harderwijck den 2 Maij 1801 
       7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van’t Gemeente Bestuur compa- 
 reerden Willem Antink en Maria van der Velde Ehel. en Elijsa- 
 beth Antink geassisteerd met haar broeder Willem Antink 
 voorñ. dewelke bekennen in een vasten en stedigen Erfkoop 
 publiek op de 7 Maart 1801 te hebben verkogt en over zulks 
 kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom te trans- 
 porteeren aan en ten Erflijken behoeve van Willem Zegers 
 en Johanna Jakken Ehel. en haar Erven Een Huis staande 
 in de Oosterwijck aan de Wal, zijnde vrij van verponding 
 voords met zijn lusten & lasten Recht en Gerechtigheden 
 en zulks voor eene somme van agt en negentig Gulden 
 vrij geld, daar van de Comparanten en transportanten 
 mids deze bekennen voldaan en betaald te zijn. 
 Belovende voorsz. perceel te zullen wagten en waaren 
 kommervrij & alle voorpligt daarvan aftedoen als 
 Erfkoops Recht is, onder verband en submissie als 
 na Rechten. 
      Actum Harderwijck den 4 Meij 1801. 
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 Know all men by these presents that I, Frederica Henriet. 
 ta van Westervelt do make, constitute and appoint 
 Richard Sawyer Esqr. my true and lawfull attorney 
 for me, in my name and on my behalf to accept 
 all such Transfers, as are or may here after be 
 made unto me, of any interest or share in the 
 Capital or joint stock of three percent annuities 
 erected by an Act of Parliament of the Twenty 
 fifth year of the Reign of his Majesty King 
 George the second, entitled, an Act for conver. 
 ting the several annuities there in mentioned 
 into several joint stocks of annuities, trans. 
 ferable at the Bank of England, to be charged 
 on the sinking Fund &c. and bij several 
 subsequent Acts. Also to receive and give re. 
 ceipts for all dividents that are now due 
 and that shall here after become due and 
 payable for the same, for the time being. 
 And to do all lawfulls Acts requisite for effec. 
 ting the premises, hereby ratifying and confir. 
 ming all that my said attorney shall do 
 there in, by virtue hereof. In witness where 
 of I have here unto set my hand and seal 
 in Harderwijck the 7. May 1801 
 Signed, Sealed and 
 deliver’d in the presence 
 of us 
 (was nevens 2 cachetten in rood lak gedrukt ge- 
 teekend:) 
    D. Appeldoorn               I.J-Elsevier 
 (L.S.) Frederika Henrietta van Westervelt 
                          (L.S.)  Steenwinkel 
                                            Secretary. 
 
vertaling 
 
 Bij deze wordt ter algemene kennis gebracht dat, ik Frederica  
 Henrietta van Westervelt, Richard Sawyer Esqr. benoem tot mijn enige 
  en echte gevolmachtigde om namens mij en in mijn naam alle overmakingen 
 op mijn naam die er zijn of komen te doen die samenhangen met rente of  
 aandeel in het "Capital of joint stock of three percent annuïties" opgericht bij 
 een wet van het Parlement in het vijfentwingste jaar van de regeerperiode van  
 zijn Majesteit koning George de tweede die de titel heeft: "een wet 'ter omzetting  
 van verschillende annuïteiten hier genoemd naar enkele naamloze  
 vennootschappen ten behoeve van annuïteiten overdraagbaar via de Bank of 
 England, ten laste van de de amortisatiekas&c. en enkele daarop volgende  
 wetten. Ook kan hij alle dividenden, die reeds gelden of tot gelding zullen  
 komen, in ontvangst nemen en daarvoor ontvangstbewijzen tekenen. 
 Hij is bevoegd alle wettelijke acties te doen om  toezeggingen gestand te doen. 
 Ik ratificeer en bevestig hierbij alles wat de door mij genoemde gemachtigde zal  
 doen. 
 Ter bevestiging daarvan teken en bezegel ik. dit in Harderwijck de 7de mei 1801. 
 Getekend, gezegeld en aldus opgesteld in aanwezigheid van ons. 
  (was nevens 2 cachetten in rood lak gedrukt geteekend) 
    D. Appeldoorn                                                      I.J. Elsevier 
    (L.S.) Frederica Henrietta van Westervelt 
                                                                         (L.S.)  Steenwinkel 
                                                                                   secretaris 
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 Know all men by these presents that I, Frederi- 
 ka Hendrietta van Westervelt do make and appoint 
 Mr. Richard Sawyer of the City of London, as my 
 true and lawfull attorney, for me, in my name 
 and on my behalf to contract for, accept and 
 receive all such interest or share in the Capi. 
 tal or joint stock of Three per cent annuities, 
 consolidated April 6th 1780. (: erected by Acts 
 of Parliament of the sevententh Twentieth, Twen. 
 ty first, Twenty second, Twenty third an Twenty 
 fourth years of the reign of his Majesty King 
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 George the 3d., all entitled an Act for raising a certain 
 Sum of money by way of annuities and for etablishing 
 a Lottery:) transferrable at the Bank of England, to. 
 gether with the proportional annuity attending 
 the same, wich might or shall here after be trans. 
 ferred to me and to receive and give receipts for 
 all dividents now due and that hereafter shall 
 grow due and payable on may said annuities 
 for the time being Ratifying and confirming all 
 that my said attorney Mr. R. Sawyer shall do the. 
 re in by virtue hereof. In witness where of I have 
 here unto set my hand and seal in Harderwijck 
 the 7. May 1801. 
 Signed and Sealed 
 and deliver’d in 
 the presence of us. 
 (: was nevens 2 cachetten in rood lak gedrukt, geteekend:) 
     D. Appeldoorn                I.J. Elsevier. 
 (L.S.) Frederika Hendrietta van Westervelt 
                                   (L.S.) Steenwinkel 
                                                     Secretary. 
 
vertaling 
 
 Bij deze wordt ter algemene kennis gebracht dat ik, Frederica Henriette van 
 Westerveld, Mr. Richard Sawyer uit de stad Londen benoem tot mijn enige en 
 echte gevolmachtigde, om namens mij en in mijn naam overeenkomsten af te 
 sluiten of te ontvangen, elke rente of aandeel in de "Capital or joint stock of three 
 per cent annuities" kapitaal of aandelen in de drie procent lijfrentes) ingesteld op 
 de 6de  april 1780 (:ingesteld door wetten van het parlement in de zeventiende, 
 twintigste, eeentwintigste, tweeëntwintigste, drieentwintigste en vierentwintigste 
 jaren van de regeerperiode van zijne majesteit koning George III, alle hetend een 
 wet om geld bijeen te brengen door middel van annuïteiten en het houden van 
 een lotererij:) overdraagbaar/inbaar bij de bank van Engeland, alsmede voor 
 proportionele annuiteiten, welke aan mij kunnen of zullen worden overgedragen. 
 Ook kan hij ontvangstbewijzen ontvangen of uitschrijven voor alle dividenten die 
 reeds gelden of tot gelding zullen komen 
 Ik ratificeer en bevestig hierbij alles wat de door mij genoemde gemachtigde mr. 
 R. Sawyer zal doen. 
 Ter bevestiging daarvan teken en bezegel ik. dit in Harderwijck de 7de mei 1801. 
 Getekend, gezegeld  
 en aldus opgesteld 
 in aanwezigheid van ons. 
  (:was nevens 2 cachetten in rood lak gedrukt geteekend:) 
    D. Appeldoorn                                          I.J. Elsevier 
    (L.S.) Frederica Henrietta van Westervelt 
                                                                   (L.S.)  Steenwinkel 
                                                                                secretaris 
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 Know all men by these presents that I, Mechtelt 
 van Westervelt do make and appoint Mr. Richard 
 Sawyer of the City of London as my true and lawfull 
 attorney for me in my name and on my behalf, to 
 contract for, accept and receive all such interest 
 or share in the Capital or joint stock of three per. 
 cent annuities, consolidated April 6th. 1780 (: exec. 
 ted by Acts of Parliament of the Seventtienths 
 Twentieth, Twenty first, Twenty second, Twenty third 
 and Twenty fourth years of the Reign of his Ma. 
 jesty King George the third all entitled an  
 Act for raising a certain sum of money by way 
 of annuities and for establishing a Lottery:) trans. 
 ferable at the Bank of England, together with 
 the proportional annuity attending the same, which 
 might or shall here after be transferred to me and 
 to receive and give receipts for all dividents now 
 due and that hereafter shall grow due and payable 
 or my said annuities for the time being, Ratifying 
 and confirming al that my said attorney Mr. R. 
 Sawyer shall do there in by virtue and hereof. In 
 witness whereof I have here unto set my hand and seal 
 in Harderwijck the 7. May 1801. 
 Signed and Sealed in the presence of us. (:was ne- 
 vens 2 cachetten in rood lak uitgedrukt geteekend:) D. 
 Appeldoorn I.J. Elsevier. (L.S.) Mechtelt van Westervelt 
                                          (L.S.) Steenwinkel 
                                                     Secretary 
 
vertaling 
 
 Bij deze wordt ter algemene kennis gebracht dat ik, Mechtelt van 
 Westerveld, Mr. Richard Sawyer uit de stad Londen benoem tot mijn enige en 
 echte gevolmachtigde, om namens mij en in mijn naam overeenkomsten af te 
 sluiten of te ontvangen, elke rente of aandeel in de "Capital or joint stock of three 
 per cent annuities" kapitaal of aandelen in de drie procent lijfrentes) ingesteld op 
 de 6de  april 1780 (:ingesteld door wetten van het parlement in de zeventiende, 
 twintigste, eeentwintigste, tweeëntwintigste, drieentwintigste en vierentwintigste 
 jaren van de regeerperiode van zijne majesteit koning George III, alle hetend een 
 wet om geld bijeen te brengen door middel van annuïteiten en het houden van 
 een lotererij:) overdraagbaar/inbaar bij de bank van Engeland, alsmede voor 
 proportionele annuiteiten, welke aan mij kunnen of zullen worden overgedragen. 
 Ook kan hij ontvangstbewijzen ontvangen of uitschrijven voor alle dividenten die 
 reeds gelden of tot gelding zullen komen 
 Ik ratificeer en bevestig hierbij alles wat de door mij genoemde gemachtigde mr. 
 R. Sawyer zal doen. 
 Ter bevestiging daarvan teken en bezegel ik. dit in Harderwijck de 7de mei 1801. 
 Getekend en gezegeld in aanwezigheid van ons. 
  (:was nevens 2 cachetten in rood lak gedrukt geteekend:) 
    D. Apeldoorn                                          I.J. Elsevier 
    (L.S.) Mechtelt van Westervelt 
                                                                   (L.S.)  Steenwinkel 
                                                                                secretaris 
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 Know all men by these presents that I, Mechtelt van Wes- 
 tervelt do make, constitute and appoint Richard 
 Sawyer Esqr. my true and lawfull attorney, for me 
 in my name and on my behalf to accept all 
 such transfers as are or may here after be made 
 unto me of any interest or share in the Capital 
 or joint stock of three percent annuities, erec. 
 ted by an Act of Parliament of the twenty fifth 
 year of the Reign of his Majesty King George 
 the second. Entitled an Act for converting seve. 
 ral annuities there in mention’d into seve. 
 ral joint stocks of annuities transferrable at 
 the Bank of England to be charged on the 
 sinking fund &c. and by several subsequent 
 Acts also to receive and give receipts for 
 al dividents that are now due and that shall 
 here after become due and payable for the  
 same for the time being. And to do all law. 
 full Acts requisite for effecting the premi- 
 ses; hereby ratifying and confirming all 
 that my said attorney, shall do here 
 in by virtue here of. In witness whereof 
 I have here unto set my hand and Seal 
 in Harderwijck the 7. May 1801. 
 Signed, Sealed and deliver’d in the presence of us. 
 (:was nevens 2 Cachetten in rood lak gedrukt, 
 geteekend:)  D. Appeldoorn                  I.J-Elsevier 
  (L.S.) Mechtelt van Westervelt 
                                      (L.S.)    Steenwinkel 
                                                           Secretary. 
 
vertaling 
 
 Bij deze wordt ter algemene kennis gebracht dat, ik Mechtelt van Westervelt, 
 Richard Sawyer Esqr. benoem tot mijn enige 
 en echte gevolmachtigde om namens mij en in mijn naam alle overmakingen 
 op mijn naam die er zijn of komen te doen die samenhangen met rente of  
 aandeel in het "Capital of joint stock of three percent annuïties" opgericht bij 
 een wet van het Parlement in het vijfentwingste jaar van de regeerperiode van  
 zijn Majesteit koning George de tweede die de titel heeft: "een wet 'ter omzetting  
 van verschillende annuïteiten hier genoemd naar enkele naamloze  
 vennootschappen ten behoeve van annuïteiten overdraagbaar via de Bank of 
 England, ten laste van de de amortisatiekas&c. en enkele daarop volgende  
 wetten. Ook kan hij alle dividenden, die reeds gelden of tot gelding zullen  
 komen, in ontvangst nemen en daarvoor ontvangstbewijzen tekenen. 
 Hij is bevoegd alle wettelijke acties te doen om  toezeggingen gestand te doen. 
 Ik ratificeer en bevestig hierbij alles wat de door mij genoemde gemachtigde zal  
 doen. 
 Ter bevestiging daarvan teken en bezegel ik. dit in Harderwijck de 7de mei 1801. 
 Getekend, gezegeld en aldus opgesteld in aanwezigheid van ons. 
  (was nevens 2 cachetten in rood lak gedrukt geteekend) 
    D. Appeldoorn                                                      I.J. Elsevier 
    (L.S.) Mechtelt van Westervelt 
                                                                         (L.S.)  Steenwinkel 
                                                                                   secretaris 
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 Voor Apeldoorn & Elsevier Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, compareerde Mr. P. van Meurs en ver. 
 klaarde in de bestendigste forma Rechtens 
 te qualificeeren en Volmagtig te maaken Mr. 
 C.G. van Baarle Advocaat woonende te Kam. 
 pen, om van Jannes Scholten en zijne kinde. 
 ren benevens derzelver borgen, wonende te 
 Heerderwesop en Elders, midsgaders van ande. 
 ren reeds opgegeven Personen en die in’t 
 vervolg nog aan Geconstitueerde mogten op 
 gegeven worden, in te vorderen zodaane 
 pretensien als de Comparant ten laste  
 van derzelve is hebbende, en ten dien opsichte 
 zo in als buiten Rechten alles te doen, te 
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 verrigten en te latten geschieden, ’t geen de Comparant 
 zelve zoude kunnen mogen en moeten doen, speciaal 
 mede penningen te ontvangen en daar voor te quitee- 
 ren en te verrigten ’t geen de Geconstitueerde nodig en 
 dienstig oordeelen zal, belovende van Kragt en Waar 
 de te zullen houden, het geen door den zelven zal wor- 
 den gedaan en verrigt, en hem te zullen indemniseeren 
 kost en schadeloos te zullen houden, waarop hij 
 Comparant heeft gestipuleerd als naar Rechten. 
    Actum den 7. Meij 1801. Zevende jaar der Bat. Vr. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur, compareerde Maria Dom, wed. La Verge in 
 qualiteit als Grootmoeder en Legitime Voogdesse 
 van Johanna Maria de Groten, nagelaten Dochter 
 van wijlen Reijer den Grooten en Anna Catharina La 
 Verge in leven Ehel. indezen geadsisteerd met haaren 
 Zoon Willem Marcus La Verge, dewelke verklaarde 
 hoe dat na het overlijden van haar Dochter Anna Ca- 
 tharina La Verge, aan haar Comparante is geblee 
 ken, dat haar voorñ. kleinkind Johanna Maria den 
 Grooten door het tweede Huwelijk, hetwelk haare 
 gemelde Dochter zelf buiten haar weeten te Purmerend 
 heeft ingegaan met eenen Leonard Arnold, groote 
 lijks is benadeeld omtrent all het Geen aan de 
 zelve wegens haar vaders versterf competeerd, dat 
 men goed gevonden heeft, dat tweede Huwelijk van 
 gemelde Dochter te laten voltrecken Zonder dat dezel- 
 ve eene behoorlijke afgoeding omtrent haar vaders 
 versterf van haar kind had gemaakt. Dat die Leo 
 nard Arnold en zijn vrouw staande haar huwelijk 
 ongereede Goederen het kind in eigendom toebehoo- 
 rende hebben verkogt, boomen en ander hout, daarop 
 staande laaten vallen en in veele opzichten des 
 kinds goed gedelapideerd en gedaan het geen direct 
 tegen de wetten van den Lande ten opzichte van 
 minderjaarige geemaneerd strijdig is, zonder dat de 
 bloedmomberen van vaders zijde, weeskameren of 
 weesmeesteren diergelijke verkeerde en ongepermitteer- 
 de handelingwijze belet of ten voordeele van haar Com 
 parantes kleinkind tegengegaan hebben. 
 Dat zij, Comp’te vermeent daar bij niet te kennen of 
 mogen berusten en dien ten gevolge verklaart bij 
 deze in de bestendigste forma Rechtens te quali. 
 ficeeren en volmagtig te maaken Mr. P. van Meurs 
 Advocaat, woonende te Harderwijck, om in naam 
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 van haar Comparante het interesse van haare voorñ. 
 kleindochter in alle opzichte waartenemen en dienten 
 gevolge van alle en een iegelijk, die daartoe na reg. 
 ten verpligt is, te vorderen opgave van den boedel 
 door Reijer den Grooten in leven bezeten en stervende 
 nagelaten, alsmede opgave van zodaane boedel 
 als de moeder van Johanna Maria den Grooten bij 
 haar overlijden gehad heeft midsgaders uitreijking  
 van zodaane Erfportie als dezelve deswegens com- 
 peteert, voords restitutie van alle de Goederen die ten 
 onrechte door deze of geenen persoonen mogten wor- 
 den bezeeten en die Goederen zo nodig als des kinds 
 eigendom door middelen van Rechten te vindicee- 
 ren, als mede van alle en een iegelijk, wie hij 
 ook mogte zijn, en waar ter plaatse woonachtig te vor- 
 deren vergoeding van zodaane schade als door der- 
 zelve toedoen of onagtzaamheid aan der Comp. 
 pupille mochte zijn toegebragt, en Speciaal 
 mede onderzoek te doen hoe en op welke wijze door 
 Leonard Arnold en zijne vrouw de boedel van Reijer 
 den Grooten is opgegeven en daar van te vorderen 
 Copie authenticq  midsgaders authenticque Copie 
 van alle zodaane verkoping van ongereede Goe. 
 deren door Reijer den Grooten nagelaten, als 
 door J. Gelderman of iemand anders gedaan zijn, 
 en uit generaal ten opzichte van des Kinds wet. 
 tige Erfportie zo in als buiten Rechten en tot 
 den uiteinde toe alles te doen, te verrigten en te  
 laaten geschieden hetgeen zij Comparante zelve 
 zoude kunnen, mogen of moeten doen, alles met 
 magt van substitutie, belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding, waar op zij Comparante heeft 
 gestipuleerd als naar Rechten. 
    Actum den 7 Meij 1801. 7.J.d. B.V. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur Compareerde Gesina Mooijen in dezen 
 geadsisteerd met haaren broeder Jan Mooijen I.Z. 
 als haare ad hunc actum gekozen momber en 
 verklaarde in de bestendigsten forma Rechtens te 
 qualificeeren en volmagtig te maaken Mr. P. van 
 Meurs Advocaat woonende te Harderwijck om 
 van Jacobus van Schaick, woonende in ’s Haage 
 in der minne en zo nodig door middelen van 
 Rechten in te vorderen eene somme van vijf- 
 honderd Guldens, volgends personeele schuld. 
 bekentenisse door hem den 27. November 1795 
 afgegeven met deIinteressen, ingevolgen die 
 obligatie daar op zederd dien tijd verloopen  
 en die tot de dadelijke voldoening van dat 
 Capitaal toe, daarop verder zullen verschulden; 
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 te dien einde alles in en buiten Rechten in naame van 
 de Comparante te doen, te verrigten en te laten geschie- 
 den, ’t geen zij zelve praesent zijnde, zoude kunnen, mogen 
 of moeten doen, Speciaal mede om penningen te ont- 
 vangen, en daarvoor te quiteeren, vordeelige Senten- 
 tien ter executie te stellen en in ’t Generaal alles te doen 
 ’t geen met het interest van de Comparante door den 
 Geconstitueerden nodig en dienstig zal bevonden worden, 
 met magt van substitutie en belovende van volko- 
 men kragt en waarde te zullen houden, ’t geen ten op- 
 zichte van voorst. pretentie interessen en aangewen- 
 de kosten door hem zal worden gedaan en verrigt 
 en hem te zullen indemniseeren, kost en schade. 
 loos te houden, mids de Geconstitueerde verpligt blijft 
 van zijnen ontvangst behoorlijke verantwoording 
 te doen, waarop de Comparante heeft gestipuleerd 
 als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 8 Meij 1801 
             7e Jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Grietje Willems weduwe van Hendrik fre- 
 driksen ter eenre en Willem Hendriksen en Niesje hen- 
 driksen in huwelijk hebbend Jan Woutersen, kinde- 
 ren van wijlen hendrik fredriksen bij Grietjen 
 Willems ehelijk verwekt ter andere zijde, en verklaar. 
 den te saamen overeengekomen te zijn om den boedel  
 en nalatenschap van wijlen Hendrik fredriksen 
 onderling te verdeelen op volgende wijze. 
 Dat de eerste Comparante Grietje Willems weduwe 
 hendrik fredriksen voor haar in privativen eigen- 
 dom zal behouden het huis staande binnen deze stad 
 op de vischmarkt, met den Gantschen gereeden in- 
 boedel haar leven lang, dat Willem Hendriksen 
 voor zich en zijne erven in Eigendom zal hebben de 
 gantsche visscherij bestaande in twee schuiten 
 met zeilwerk en verder toe behooren, als mede al  
 het netwerk van fuiken sleepnetten en schakels 
 en wat tot de visscherij behoort, waartegen den 
 tweede Comparant zal gehouden zijn de eerste 
 Comparante Grietje Willems haar leven lang in 
 kost en drank te moeten onderhouden, als 
 mede de lopende schulden van de visscherij 
 voor zijne privative lasten te neemen, zo als  
 dan ook meergeñ. Grietje Willems, weduwe hen. 
 drick fredriksen haar zoon Willem hendriksen 
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 de inwoning in haar huis zal laten genieten, zo 
 lange zij Grietje Willems in leven zal blijven, ten 
 ware bij onverhoopte verschillen, onderling eene 
 vriendelijke scheiding als dan zal moeten ge- 
 maakt worden. en Willem hendriksen bij verlaa- 
 ting van inwooning, zijne moeder het benoodig- 
 de kostgeld in de week te zullen betaalen 
 de kleederen van wijlen hendrik fredriksen 
 zullen zijn voor Willem hendriksen, waar te- 
 gen Niesje Hendriks, gehuuwd met Jan Wou- 
 tersen, de kleederen van haar Moeder (: na der 
 zelver dood:) zal genieten, verklaarende de 
 2 Comparanten gezamentlijke in deze met zodaa- 
 ne schikking en verdeeling des boedels genoe- 
 gen te neemen, en de twee laatste Comparanten 
 als kinderen uit eene zuivere genegenheid 
 verklaaren het huis &c. aan haar moeder 
 over te geven, en over zulks elkanderen te 
 zullen vrijen en waaren, zo als Erfmagen- 
 scheids recht is, alles onder verband en 
 submissie als na Rechten, en met renuntia- 
 tie van alle exceptien. 
 T’oirkonde hebben wij Leden, als vooren ver- 
 meld deze geteekend in harderwijck den 
 9 Meij 1801. 
 
 
 Voor Steemwinkel en de Rooij leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Jan Claver en Johanna Craijen- 
 horst Ehelieden (: de laatste tutore marito:) en 
 verklaarden in een vasten en stedigen Erfkoop 
 te hebben verkogt en over zulks kragt dezes 
 te cedeeren & transporteeren aan en ten behoe- 
 ve van Hessel Brouwer en Catharina van 
 Gooswilgens Ehelieden Een hof gelegen bui- 
 ten deze stad aan de Lutteke poort bij de 
 oude molen met het aanschot en boomp. 
 jes daar op naast den hof van de wed. 
 Mankelhof  ter eenre en de weg op de an. 
 dere zijde, doende in ordinaire verponding 
 zonder stadsstuivers f 1-:-2 en zulks voor vier 
 honderd Guldens a twintig stuivers ’t stuk 
 daar van de Comparanten bekenden voldaan 
 te zijn, en daarom geen Recht of eigendom 
 daar aan meer te behouden, belovende voorz. 
 perceel te wachten en waaren Kommervrij 
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 en alle voorpligt de verponding over 1800, daar van afte 
 doen, als Erfkoops Recht is, onder verband en submissie als 
 na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
           Actum Harderwijck den 11 Meij 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden Jan Claver en Johanna Craijenhorst Ehel. 
 (: de laatste tutore marito:) en verklaarden in een vast en ste. 
 digen Erfkoop te hebben verkogt, en kragt dezes te cedeeren 
 en transporteeren aan Evert van Aken en Aartje Hendriks  
 Spijkerboer Ehelieden, een huis met zijn ab en dependentie 
 staande binnen deze stad in de hoogstraat, tusschen de huizen 
 van de wed. Peter Plantsius en Engelen Fijnvandraat, doen 
 de in ords. verpond. met de Stads stuivers f 3-3-12. en 
 straatgeld f 1-:-: en zulks voor elfhonderd vijfentwintig 
 a twintig stuivers ’t stuk, daarvan de Comparanten bekenden 
 voldaan te zijn, en daarom geen Recht of eigendom daar 
 aan meer te behouden, belovende voorzeide Huis te wach. 
 ten en waaren Kommervrij en alle voorpligt, de verponding 
 tot over 1799, het herdstedegeld tot ultº, Junij 1800 en ’t straat 
 geld tot 1º meij 1800 incluis daar van aftedoen, als 
 erfkoops Recht is, onder verband en submissie als 
 na Rechten en met renunciatie van alle exceptien. 
     Actum Harderwijk den 11, Meij 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerde Mr. Isaac Johannes Elsevier, wo- 
 nende binnen deze stad, dewelke verklaarde zich zelven 
 te stellen tot borg, als Principaal voor Jacob Herman 
 Wiesell, Commis Collecteur of ontvanger der Convooijen 
 en Licenten te Harderwijck, ten behoeve van den Lande 
 voor de somme van Agtduizend Gulden, belovende hij, 
 Comparant al het geene ter Zaake van de voorschreeve. 
 ne bediening en administratie aan den Lande in tijd 
 en wijlen zouden mogen ten achteren blijven, en de scha. 
 de, die de gemeene zaak, of andere persoonen zou- 
 den mogen komen te lijden, als eigen schuld, op 
 de eerste aanmaning te zullen voldoen, opleggen 
 en betaalen ter voorst. Somme van agt duizend Guldens 
 toe: - renuntieerende ten dien einde van het Bene- 
 ficie ordinis et excussionis, van den Effecte van dien 
 hem onderrigt houdende, als mede tot nakoming 
 en meerde versterking van deze, ten dien opzichte van 
 zijn Burgerrecht en dagelijksche judicatuure zich 
 onderwerpende de prompte en parate executie door 
 het voormalig Committe tot de Zaaken der Mari- 
 ne geexerceerd geweest, en thands nog door het Bu- 
 reau van judicatuure van de Convooijen & licenten 
 gecontinueerd wordende. 
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 En verklaaren wij ondergeschreven Leden van ’t Ge- 
 meente bestuur voorñ. dat de voorz. Mr. Isaac 
 Johannes Elsevier, door wien de vooren staande borg 
 togt is gepasseerd, bij ons wordt gehouden voor 
 capabel en sufficient om dezelve te kunnen vol. 
 doen en nakomen. 
     Actum Harderwijck den 11, Meij 1801 
          7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur compareerde en als overweesmeesteren compareerde 
 Reindert Alberts weduwenaar van wijlen Jannetje Peters 
 en verklaarde (voornemens zijnde zich te verandersaten) 
 aan zijne vier onmondige kinderen bij wijlen zijne 
  ehevrouwe ehelijk verwekt, met namen Arientje 
 Maria, Petronella en Albert, voor hun moederlijk 
 versterf voor ieder kind vijf Guldens en vijf stuivers 
 te betaalen aan dezelve bij hunne meerderjarigheid 
 of overlijden van hem, verders eenige kleederen bestaan. 
 de in vier rokken, drie jakken, drie hembden, een 
 witte voorschot een bonte voorschoot een netel- 
 doeksche doek, een witte doek met een rand, twee 
 mutsen met kanten, en een blaauwe friesche hoed 
 welke zullen blijven berusten onder de voogden tot 
 derzelver meerderjarigheid. – Stellende ten dien 
 einde tot Securiteit en zekere waarborg zijn Persoon 
 en Goederen, dezelve verbindende kragt dezes. 
 belovende de Comparant gemelde kinderen te zul- 
 len kleeden, reeden en eene behoorlijke opvoedin- 
 ge te geven tot hunne mondige jaaren, huwelijk 
 of anderen geapprobeerden staat, waar tegens 
 hij Comparant den vorigen boedel voor zich 
 zal behouden met alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hier mede waren aan over en mede te vreden Gerrit 
 albers en Willem Martensen in qualiteit als bij 
 het Gemeente bestuur dezer stad aangestelde 
 voogden. 
 Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Har- 
 derwijck 15. Meij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerden Aalbertus Gelderman en Aartjen 
 Top Ehel. dewelke bekennen in een vasten en stedigen 
 Erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te 
 cedeeren en in vollen eigendom overtegeven te transpor. 
 teeren aan en ten behoeve van Jacob Hendrik van de 
 Graaf Een schuur staande binnen deze stad in de 
 Bongerts steeg naast een schuur genaamd het 
 kiphok, zijnde bezwaard met een jaarlijkschen 
 uitgang van f 1-10-: ten behoeve van Evert Ma. 
 ria Duverge voords met zijn lusten en lasten 



51 

ORAH_157 1801 fol.024 
 
 Recht en gerechtigheden en zulks voor eene somme van 
 Een honderd en veertig Gulden vrijgeld, daar van de Compa. 
 ranten mids dezes bekennen voldaan en betaald te zijn. 
 belovende voorzeide Perceel te zullen wachten en waaren 
 Kommervrij en alle voorpligt, den jaarlijkschen uitgang over 
 den jaare 1800 daar van af te doen, onder verband en submis. 
 sie als na Rechten. 
      Actum Harderwijck den 16 Meij 1801 
 
 
 Voor Huijsman en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur com. 
 pareerd Maria Elijsabeth van Groen, weduwe van wijlen 
 den Professor I.A.G. Pagenstecher, geadsisteerd met L. Bouman 
 als momber, bekennende en verklaarende, onder renuntia- 
 tie van ’t vellejaansche Raadsbesluit, van welks Effect 
 zij Comparante verklaarde wel te zijn onderricht, zich inge- 
 volge Resolutie van den 17 April 1801 als borge te stel. 
 len en te verbinden voor de somme van twee duizend Gulden 
 en zulks ten behoeve van haaren zoon H.R.G. Pagenste- 
 cher, als aangestelden Ontvanger der vrijwillige negotia. 
 tie te Oldenzaal. 
        Actum Harderwijck d. 19 Meij 1801 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur com. 
 pareerde A.P. van Westervelt, dewelke verklaarde te qualificee- 
 ren en Volmagt te maaken Mr. P. van Meurs advocaat te 
 Harderwijck om in der minne en des noods door middelen 
 van Rechten intevorderen, zodaane praetensien, als de  
 Comparant reeds opgegeven heeft, of in ’t vervolg opgeven 
 zal, dezelve te ontvangen en daar voor te quiteeren en ten 
 dien opzichte, zo in als buiten Rechten te doen, te ver- 
 richten en tot de executie incluis te laten geschieden 
 hetgeen de Comparant zelve zoude kunnen, mogen of 
 moeten doen, belovende van volkomen kragt en waar- 
 de te zullen houden al hetgeen door den Geconstitueer- 
 den in naam van hem Comparant zal worden gedaan 
 en verrigt en hem te zullen indemniseeren Kost en scha. 
 deloos houden, waarop hij Comparant heeft gestipu- 
 leerd als na Rechten. Actum Harderwijck den 29 
 Meij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Huijsman Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen als voorvanks Recht is onze mede Raads. 
 vriend Mr. I.J. Elsevier en de Professor J. Willmet voor ’t Erf 
 en sterfhuis van Sara Balthina Wijnstok; des beloofde 
 Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok, als ex testamento eenige en 
 algeheele erfgenaam van gemelde Sara Balthina 
 Wijnstok zijne voorsz. borgen te vrijen & guarandeeren 
 als recht is. 
       Actum den 5 Junij 1801 
      7e Jaar der Bat Vrijheid. 
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 Voor Appeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerde Geertje van Lingen, weduwe van Peter 
 Plancius, en verklaarde in ’t openbaar op den 12 Jañ. 
 1801 te hebben verkogt, en al nu kragt dezes te cedeeren 
 transporteeren en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten Erflijken behoeve van Gerrit Jansen en Jannetje Joorman 
 Ehelieden en haare Erven Een huis en Erve met eene 
 open plaats daar naast, staande binnen deze stad 
 in de hoogstraat, tusschen de huizen van Gerrit 
 Dirksen de Weever en Evert van Aken, doende in ords. 
 verponding sonder stads sts, f 1-15-: straatgeld f 1-:-: 
 en zulks voor eene somme van vijfhonderd en vijf 
 Guldens, waarvan de Comparante bekende voldaan 
 te wezen, en daarom geen recht of eigendom da of aan 
 meer te behouden; maar hetzelve van nu af aan met 
 al deszelfs recht en gerechtigheid, lusten, lasten en 
 servituten aan koperen overtegeven, ten einde haar 
 schoonte]daar mede te doen, onder belofte van waaring 
 en voorkommer daar van aftedoen, alsmede de verpon- 
 ding tot over den jaare 1800, het straatgeld met novem- 
 ber 180 en het haardstede Gelg  ultº. Junij 1800 verschee- 
 nen, te zullen zuiveren, zo als Erfkoops recht is, on- 
 der verband en Submissie als naar Rechten, met 
 renuntciatie van alle exceptien. 
      Actum den 9 Junij 1801 A.7.L.B. 
 
 
Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van het Gemeente Bestuur 
van bezwaar Rubr. Peper van Harderwijck  Compareerde Engelen Everts wed. van Cornelis 
straat of Kleine ooster- Tijmensen, welke bekende wegens opgenomen en ter Leen ont- 
wijck fº. 336. vangen penningen wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan 
 en ten Erflijken behoeve van Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok 
 eene somme van Een honderd Gulden,belovende dezelve 
 jaarlijks en alle Jaaren te verrenten met vier Gulden 
 en daar mede te Continueeren tot de finaale aflosse van 
 ’t Capitaal toe, welke alle jaarenzal kunnen mogen 
 en moeten geschieden, mids de opzage aan een van 
 beide zijden gedaan worde voor den verschijnsdag drie 
 volle maanden, zullende gemelde verschijnsdag jaar- 
 lijks zijn d. 3 April, zodat de eerste rente van dit 
 Capitaal zal verscheenen zijn d. 3 April 1802. voor 
 welk Capitaal, Rente en onverhooptelijk aan te wende- 
 ne Kosten de Comparante verklaarde te verbinden haar 
 persoon en Goederen, en tot een speciaal onderpand daar 
 voor stellende, haar huis, staande in de Oosterwijck 
 naast het huis van Juff. Apeldoorn, ten einde daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhalen, met renun- 
 tiatie van alle Exceptien, in specie die van onaan- 
 getelde Gelden. 
        Actum d. 9 Junij 1801. 7e jaarder Bat. Vrijh. 
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 voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Antonia Kappers, wed. van Albert Antink 
 in deze geadsisteerd met Geurt Petersen Luijten, als haa- 
 re ad hunc actum gekozen momber en verklaarde te 
 qualificeeren en volmagtig te maaken Mr. P. vcan Meurs 
 om van Willem Antink te vorderen alle zodaane papieren 
 als dezelve heeft onder zich genomen, en die tot den ge- 
 meenschappelijken boedel vande Comparante en 
 haar man gehooren, als mede opgave van alles ‘t 
 geen uit die boedel onder hem berustende is, ten  
 einde de Comparante daar door in staat gesteld wordt 
 om eene behoorlijke Inventaris van den boedel 
 van haare en haar man te maaken, voords om na 
 zo eene geformeerde Inventaris met haar mans Erf- 
 genaamen in haaren naam te treden tot schifting 
 scheiding en verdeeling des boedels, dien aangaan- 
 de een Magenscheid op te richten en aan de Erfge- 
 naame toe te deelen, ’t geen aan dezelve ongepreju- 
 dicieerd de Huwelijks voorwaardens tusschen Compa- 
 rante en haar man opgerecht, zal bevonden worden 
 na Rechten te competeerden en ten voorst einde in 
 naam van de Comparante zo in als buiten Rech- 
 ten alles te doen, te verrichten en te laaten geschie- 
 den, het geen zij zoude kunnen mogen of moeten doen 
 alles met magt van substitutie belofte van Goed- 
 keuring en Schadelooshoudinge, waarop zij Com- 
 parante heeft gestipuleerd als na Rechten. 
     Actum den 16 Junij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
                                                                                         compareerden 
 Voor Apeldoorn en Huijsman Leden van ’t Gemeente Bestuur \/ Jan 
 Hendriksen en Maria Woonink Ehel., de laatstgenoemde in dezen 
 met haaren man geadsisteerd, als Rechtens, en verklaar- 
 den in de beste en bestendigste forma Rechtens te con- 
 stitueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt 
 dezes en mids dezen, des eersten Comparants Vader 
 Hendrik Jansen, ten einde met en benevens tweede 
 Comparante Broeders & zusters, of hunne Gemagtigden 
 uit naam en van wegene de Constituanten te treden 
 ten erf en sterfhuize wan wijlen laatsgemelde Compa- 
 rante vader en Moeder Jan Woonink en Janna Noor- 
 denberg in leven Ehel. binnen Lochem overleden, en 
 met de mede Erfgenaamen mede te werken, tot ’t redden 
 en ter liquiditeit brengen van den alingen*) ouderlij- 
 ken Boedel, dezelve te schiften, Scheiden en deelen 
 daar van Magenscheid op te richten en te teeke- 
 nen, de portie erfenis, de Comparanten daar in 
 competeerende tegens afgifte van de nodige Ac- 
 tens, quitantien en guarand, onder zich te nemen, 
 
 *) alingen = geheel, volledig bron:WNT 
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 de voordeelige schulden intevorderen, en de nadeelige 
 te betalen; ook zo nodig, de nagelatene Goederen 
 zo gereede als ongereede publiek te verkopen, en aan 
 de Koperen te transporteeren, belofte van waaring 
 te doen, penningen te ontvangen, en daar voor te qui. 
 teeren, tegen de gebrekige debiteuren, als in 
 andere  gevallen van Rechten te ageeren, en 
 eindelijk in’t generaal dezen aangaande, alles  
 te doen en te laten geschieden, wat der Zaaken 
 nootdruft en omstandigheden zullen komen te vor. 
 deren, en te vereischen, en ’t Geen geconstitueerden 
 ten dien einde nodig en dienstig oordeelen en 
 bevinden zal, te behoren, en Comparanten zelve 
 tegenwoordig zijnde, zouden kunnen mogen of moe. 
 ten doen, al waare ’t ook, dat daar toe een Speciaal- 
 der Volmagt, dan deze mogte worden gerequireerd 
 verklaarende zij Comparanten dezelve voor alhier 
 geinsereerd te houden. – Alles met magt  van 
 substitutie, assumtie en surrogatie, met belofte 
 van approbatie en schadeloosstelling, des 
 blijft de geconstitueerde gehouden tot het doen 
 van behoorlijke verantwoording, - Alles onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 16. Junij 1801. 7e jaar 
      der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Apeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerde  Johanna Elijsabeth Schrassert. 
 thans alhier praesent, en verklaarde bij deze op de 
 Kragtigste wijze te constitueeren en magtig te maken 
 Christian van Maanen Med. Doctor te Elburg, specia- 
 lijk omme in naam en van wegens de Constituante van 
 de executeuren I. Kol en E. Kol te Utrecht van den 
 boedel van wijlen Antonetta van Brienen duariere 
 Barchman Wuijtiers te ontvangen en overtenemen zo- 
 daane Obligatien en Effecten als aan haar Consti- 
 tuante zo bij testament d.d. 10 Meij 1799 als bij 
 Codicil d.d. 22 Julij 1800 door gemelde vrouwe doua. 
 riere Barchman Wuijtiers zijn gelegateert, daarvan 
 zo wel als voor al het geen verder aan haar Con. 
 stituante is besproken, quitantie in forma te pas. 
 seeren de executeuren des boedels voorschreven 
 zo wegens het geene reeds aan haar Constituan. 
 te is afgegeven, als wegens hetgeen nog verder 
 aan haar staat afgegeven te worden, te de- 
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 chargeeren en voor alle aanspraak en namaning te gua- 
 randeeren, en wijders dezen aangaande alles verder te doen 
 en verrichten, wat zal worden vereischt, en de Constituan. 
 ten zelve present zijnde, zoude kunnen mogen en moe. 
 ten doen, schoon eene nadere of speciaalder volmagt 
 daar toe vereischt wierde, als willende Constituante 
 dezelve alhier voor geinsereerd houden, alles onder 
 belofte van Ratihabitie en Indemniteit en verdere 
 na Rechten gewoonten, onder verband en submissie 
 als naar Rechten. 
      Actum den 16 Junij 1801. A.7.L.B.  
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck Evert Jansen Jongetjes en Gijs. 
 bertje Maasen Ehel. Beide met ons gaande & staande 
 haar verstand, Memorie en uitspraak volkomen machtig 
 zo als ons ten vollen is gebleeken. En verklaarden uit 
 overweging van de 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, verklaaren de Comparanten voor- 
 af malkanderen en de een den anderen uit eene zon- 
 derlinge liefde, die zij elkanderen toedragen, te bema- 
 ken en te Legateeren de Tucht en het vrugtge- 
 bruik, van alle haare natelaatene Gereede en 
 ongereede Goederen, Actien en Crediten, niets uit- 
 gezonderd, ten einde, de Langstlevende alle des eerst- 
 overledens Goederen & nalatenschap zijn of haar 
 leven lang in Tucht zal hebben, en na Tuchts Rech- 
 ten zal mogen Gebruijken zonder bespieding van iemand 
 en zullen de kleederen en lijfsbehoor mede verblijven 
 onverdeeld, tot na dode van den langstlevende als wan- 
 neer dezelve na iedere liecie eerst zullen verdeeld worden. 
 Voords verklaarden Comparanten bij vooroverlijden van 
 Testateur aan deszelfs Neef Peter Jansen Jongetjes 
 te legateeren de Karre en Paard met zijn toegeho- 
 ren onder voorwaarde nogthands, dat voorñ. Peter Jansen 
 Jongetjes zal gehouden zijn, om voor dat jaar het Land,  
 het welk Comparanten in Gebruik hebben, te helpen  
 bemesten, beploegen en toe te zaaijen en dus aan des- 
 zelfs moeije (:Testatrice:) alle mogelijke hulp ter in- 
 zameling te bewijzen. 
 En wanner de Testatrice voor Testateur kwam te over- 
 lijden, zal deeze voorgemelde bemaaking, van Paard 
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 Karre met zijn toebehoren geen plaats hebben, maar 
 begeerende de Comparanten, in zulk een val dat haaren 
 voorñ. Neef Peter Jansen Jongetjes na doode van den 
 langstlevende uit haare geheele boedel en nala- 
 tenschap voor uit Eene somme van Eenhonderd Caroli 
 Guldens zal genieten. 
 Willende en begeerende wijders, dat na doode van bei- 
 de Comparanten den verderen geheelen boedel en nala- 
 tenschap na beide linie, half en half verdeeld zullen 
 worden. 
 Voords begeerende, dat deze na doode van haar Com- 
 paranten van woord tot woord zal Effect sorteeren 
 en deze zal gelden als Testament, Codicil, Legaat, 
 uiterste wille, ter Zaake des doods, of zo & als best na 
 Rechten zal kunnen bestaan. 
 Ten oirkonde hebben wij deze geteekend en bezegeld 
 binnen Harderwijck den 19 Junij 1801. 7e jaar der 
 Bat. Vrijheid. ( was nevens twee cachetten in 
 rood lak uitgedrukt, geteekend :) J. Steenwinkel D. 
 Appeldoorn. 
 (:onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harder- 
 wijck fº.26 den 19 Junij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 ( was geteekend:)  Steenwinkel fung. Secr. 
 
 
Geregistr. ten Proto- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
cole van bezwaar fº. stuur compareerden Evert Jansen en Gijsbertje Maassen 
109 fso. Rubr. Brugge- ehel. dewelke bekenden wegens opgenomen en ter Leen 
straat. ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig 
 te zijn aan en ten behoeve van Roelof Jansen de Groot 
 minderjarige zoon van Jan Roelofsen eene Capitaale 
 Somme van Een honderd en vijftig C: Gulden ad 20 sts. ‘t 
 stuk daar van de Comparanten jaarlijks en alle 
 jaar op de verschijnsdagen beloven te zullen betaa- 
 len een Interesse van drie Gulden van ’t honderd 
 aanvang nemende met den 1. Novemb. 1800 en waar 
 van het eerste Jaar zal verscheenen wezen den 1. Nov. 
 1801 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de 
 finaale aflosse toe, dewelke alle Jaaren op de 
 verschijnsdagen zal kunnen mogen & moeten 
 geschieden mids een vieren deel jaars voor den 
 verschijnsdag behoorlijke denuntiatie aan een 
 van beide Kanten moet worden gedaan. 
 Tot securiteit van voorñ. Capitaal, Rente 
 en Kosten verbinden de Comparant. haare 
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 Persoonen en Goederen & stellende boven dien tot een verdere 
 waarschap haar lieder huis, staande in de Rabbelstraat 
 naast het huis van Jan Kemper ter eenre en dat van de 
 Erfgeñ. van wijlen L. Bunskerken ter andere zijde, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhaalen, en dat 
 onder submissie als na Rechten, met Renuntiatie van 
 alle Exceptien in Specie de Exceptie van ongetelden 
 gelde. 
     Actum Harderwijck den 19 Junij 1801. 7e jaar der 
                        Bat Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerde Heribert van Westervelt, en verklaar- 
 de bij deze te qualificeeren en volmagtig te maaken 
 Mr. P. van Meurs, woonende te Harderwijck, om zodane 
 zaak als Kil Huijgen gewezen Pachter van de Wijken 
 te Nijkerk heeft goed gevonden, voor de Commissie van 
 Finantie van ’t voormaalig Kwartier van Veluwen te 
 entameeren en daar over zijne pretense Klagten in 
 te dienen, waartenemen, daar op intra terminum te 
 bezorgen, dat van andwoord wordt gediend, en voords 
 die zijne zaak wordt gedefendeerd, en daar en ter zij- 
 ner tijd voor de Commissie voorsz. alles te doen & te ver- 
 rigten en laten geschieden hetgeen hij Comparant 
 present zijnde zelve zoude Kunnen mogen en moe- 
 ten doen, alles met magt van substitutie, belofte 
 van Goedkeuring en Schadelooshouding waar op 
 de Comparant heeft gestipuleerd als na Rechten. 
       Actum den 20 Junij 1801. A.L.B. 7. 
 
 
 Voor Steenwinkel & van Erckelens Leden va n ’t Gemeen- 
 te Bestuur Compareerde A.J. van Westervelt weduwe 
 van Westervelt welke verklaarde te hebben verkogt en 
 over zulks kragt dezes te cedeeren transporteeren & 
 in vollen eigendom overtegeven aan Jan Kemper, een 
 hof gelegen buiten deze staad in de Nijptang naast 
 den Hof van Joseph Teekman, ter eenre en een gangetje 
 ter andere zijde, doende in ords. verponding zonder stadsstuiv. 
 f 1-18-12 op het verponding boek bekend onder den naam 
 van hof van Averkamp en verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor eene somme van driehonderd zeven & 
 zestig Gulden, van welke Koopspenningen Compa- 
 rante bekend voldaan te zijn, belovende het voorsz. 
 perceel te zullen wagten & waren, Kommervrij en alle 
 voorpligt, daar van af te doen, als Erfkoops Recht is, 
 onder verband en submissie als na Rechten. 
       Actum Harderwijck den 20 Junij 1801. 7.j. d. B.V.  
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente  
 Bestuur Compareerden Evert van Akel en Aartje Hendriks 
 Spijkerboer, Ehel. dewelke verklaarden 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 Gerrit Alberts en Jannetje Joormans Ehel. 
 Een huis en Erve staande in de brugge straat naast 
 het huis van de wed. fooijmans, ter eenre en dat van 
 Tijmen Hooiberg ter andere zijde; doende in ords. verpon- 
 dinge met de stads stuivers f 2-15-4- straatgeld f 1-5-: en 
 verders met zijn lusten en lasten, Recht en gerechtigheden 
 en zulks voor eene somme van zevenhonderd vijfenze- 
 ventig Gulden, van welke Koopspenningen Comparanten 
 bekennen voldaan & betaald te zijn, belovende het voorsz. 
 perceel te zullen wachten & waaren Kommervrij en alle 
 voorpligt, de verponding over den jaare 1800, straat- 
 geld tot 1º. Meij 1801, haardstedegeld tot ultimo Juni 
 1801 daar van aftedoen, als Erfkoops Recht is, on- 
 der verband & submissie, als na Rechten. 
     Actum den 23 Junij 1801. 7.L.B.A. 
 
 
                                   \Leden van’t Gemeente Bestuur/ 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn V Compareerde Cornelis Aal- 
 berts, woonende te Oosterwolde en verklaarde bij deze te 
 qualificeeren en volmagtig te maaken Mr. P. van Meurs 
 Advocaat wonende te Harderwijck, om zodaane zaake, als 
 hij voor de Commissie van Finantie des voormaaligen 
 Kwartiers van Veluwen tegen Johannes Gerardus Hoff 
 als Pachter van den Impost op de Brandewijnen en ande- 
 re gedisteleerde wateren, bij forme van Monopolie is 
 hebbende waartenemen, de nodige andwoorden tegen de 
 ingediende klagten in tijds in te dienen en tot den uiteinde 
  die zaake voor hem defendendo te vervolgen, voords daar 
 in namens hem Comparant alles te doen te verrigten 
 en te laten geschieden, ’t geen hij Comparant present 
 zijnde, zelve zoude kunnen mogen & moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, belofte van Goedkeuring 
 en schadelooshouding, waar op hij Comparant heeft 
 gestipuleerd, als na Rechten.   
             Actum den 23. Junij 1801. A.L.B.7. 
 
 
 Voor Appeldoorn & Steenwinkel Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur loofden en wierden borgen als voorvanks recht 
 is, Teunis Lukas van den Brink & Peter Ruijtenberg 
 geerfde burgers en inwoonders binnen deze stad, boor 
 het Erf en sterfhuis van Abbert Antink en Marrijtje 
 van de Velde Ehel. dus beloofden Willem An- 
 tink & Marrijtje van de Velde Ehel. (: de laatste  
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 tutore marito:) voor zich, en de eerste van deze mede de rato 
 caveerende voor zijnen Broeder Jan Antink, Hussaar in 
 dienst van de Bataaafsche Rep., in Garnisoen te 
 Amsterdam, en voor zijne zuster Elijsabeth Antink. Ehe- 
 vrouw van Jan van Brussel, wonende te Deventer, dan 
 nog Jacobus Poelman als aangestelde curator over  
 Willemina Antink, alle kinderen en erfgenaamen van 
 wijlen de bovengenoemden Albert Antink, en Chris- 
 tina Honders in leven Ehelieden, de voorzeide Borgen 
 te vrijen & Kost & Schadeloos te houden, gelijk na Rech- 
 ten behoord. 
     Actum Harderwijck den 25 Junij 1801 
     het zevende jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur der Stad Harderwijck Naaltje Gerrits met 
 ons gaande en staande en haar verstand en uitspraak 
 ten volle magtig, welke verklaarde te cedeeren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan haar Neef & Nicht 
 Gerrit Aaltsen en Willemtje Beerts Ehel. alle haare 
 Gereede Goederen niets uitgezonderd, als de kleeren 
 en het linnen tot haar lijf behorende, waarvoor zij 
 gehouden zullen zijn na doode van Comparante in 
 haar boedel intebrengen de somma vam negen- 
 honderd Guldens, zullende haar boedel voor ‘t 
 overige vererven op haare naaste Erfgenaamen 
 alle in egale Portien. Begerende Comparante 
 dat deze na haar overlijden zal gelden, als testa- 
 ment, legaat, codicil, of zo en als best na Rechten 
 zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze geteekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 4. Julij 1801. Het 7e Jr. der Bat. Vrijh. (:was nevens 
 twee in rood lak uitgedrukte cachetten geteekend:) 
 Steenwinkel.  D. Appeldoorn  
 (: onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck 
 fº. 28 den 4. Julij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. (:was getee- 
 kend:)  Steenwinkel fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Christoffel Leer en Maria van Harderwijck 
 als Erfgenamen van wijlen  Harmanus Lunterbosch en Hen- 
 drina van Zeelen in leven ehel. en verklaaren in een vast 
 en stedigen Erfkoop (: op den 18. April ll.:) publiek te heb- 
 ben verkogt, en over zulk kragt dezes te cedeeren, trans- 
 porteeren en in vollen eigendom over te geven, de onder- 
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 benoemde Goederen als 1º. Jan van Beek en Antonia 
 van Davelaar Ehel. Een Huis en Erve staande in de 
 bruggestraat naast het huis van R. Koning ter ee- 
 ner en dat van wijlen Testateuren ter andere zijde, doen. 
 de in ordins. verpondinge zonder stadsstuivers f 4-5-: en 
 aan straatgeld f 1-15-: En zulks voor eene somme van 
 Zeventien honderd en tien Guldens. 
 2º. Aan Jan van Aeselt en Harmina van der Laar Ehel. 
 Een huis en Erve staande in gemelde straat van N.1. 
 naast het huis van wijlen H. Lunterbosch en H. van 
 Zeelen Ehel. inder  tijd, zelve bewoond ter eener en dat 
 van de Jonkvrouwe van Westervelt ter andere zijde 
 doende in ordins. verpondinge zonder stadsstuivers 
 f 5-16-12. en aan straatgeld f 1-10-: En zulks voor 
 eene somme van vijfhonderd en vijftien Guldens. 
 3º. Aan Gijsbert Fijnvandraat en Wijentje van der Kraag 
 ehel. Een huis en Erve staande in meergemelde brug- 
 gestraat, naast het huis van As. Stolte ter ener 
 en dat van de Wed. Eijlart ter andere zijde, doende  
 in ords. verponding zonder stadsstuivers f 4-9-4 en 
 aan straatgeld f 1-:-: En zulks voor eene somme 
 van vierhonderd en vijftien Guldens. 
 4º. aan Piet van Veluwen en Anna Jacoba Engel- 
 geer Ehel. een Hof liggende buiten de Lutteke 
 Poort in de Touwbaan tusschen die van B. Volte, 
 en de Gank of Hof van Aris van Leeuwen, doende 
 in ords. verponding zonder stadsstuivers f  :-18-8. 
 En wel voor eene somme van Tweehonderd en vijf- 
 en twintig Guldens – Voor welke vier benoemde per- 
 ceelen Comparanten bekennen voldaan te zijn. 
 Wijders beloven Comparanten voorsz. perceelen te zul. 
 len wagten & waaren Kommervrij en alle voorpligt 
 de verpondinge over den jaare 1800 alsmede het 
 straat & haardstedegeld 1800 verscheenen geweest 
 daar van af te doen. 
 Voords met zijn Lusten en lasten Recht en Gerechtig- 
 heden – onder verband en submissie als na Rechten. 
      Actum Harderwijck den 6. Julij 1801 
      het 7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur compareerden Bastiaan van Aken & Johanna 
 van Aeselt Ehel. en verklaarden in een vast en 
 stedigen Erfkoop uit de hand te hebben verkogt 
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 en over zulks Kragt dezes te cedeeren, transporteeren, en in 
 vollen eigendom over te geven aan Doris Roose en Antonia 
 Maria Peters Ehel. Een huis en Erve staande in de Lutte- 
 ke poort straat, naast het huis van Evert slaap ter eenre 
 en dat van de Erfgen. van T. van Asselt ter andere zijde 
 doende in ords. verponding zonder stadsstuivers f 5-10-8. 
 en aan straatgeld f 3-:-: En zulks voor eene somme van 
 drie en twintig Honderd Gulden, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn. 
 Wijders beloven Comparanten voorsz. perceel te zullen 
 wachten & waaren, Kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding over ords. 1800 Haardstede Geld tot ultimo 
 Juni 1801 en straatgeld tot prº. Meij 1801 daar van af 
 te doen. Voords met zijn lusten & lasten, Recht en gerechtig- 
 heden, onder verband en submissie, als na Rechten. 
      Actum Harderwijck den 6 Julij 1801. 
      het 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
Geregistr. ten Pro- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
tocolle van Be- compareerden Doris Rooze en Antonia Maria Peters ehel. 
zwaar.Rubr. Wolle  en bekennen wegens opgenomen en ter Leen ontvangen 
weversstraat fº. penningen, wel en deugdig Schuldig te wezen, Aan Bas- 
237 fsº. tiaan van Aken en Johanna van Asselt Ehel.  of der- 
 zelver Recht verkrijgende Een Somme van Agttien Honderd 
 Guldens, aanneemende dezelve jaarlijks, waar van het 
 eerste jaar zal verschenen zijn prº. Meij 1802 te verren- 
 ten met vier en een halve Gulden van ieder honderd 
 en zulks tot de volkomen aflosse toe, welke alle Jaa- 
 ren zal kunnen en moeten geschieden mids aan een 
 van beide zijde drie maanden voor de vervaltijd de 
 opzage werde gedaan; wijders beloven de Comparan- 
 ten Zeven honderd Gulden voor prº. Meij 1800 en drie 
 jaaren daar van af te lossen. 
 Tot na Koming dezes verbinden Comparanten haare 
 persoonen er goederen en stellen tot een Speciaal onder- 
 pant een huis en Erve staande binnen deze stad in de 
 Luttekepoort straat naast het huis van Evert Slaap 
 ter eener en dat van de Erfgen. van T. van Asselt ter an- 
 dere zijde, thands van Bastiaan van Aken en Johanna 
 van Asselt Ehel. uit de hand aangekogt, om daar aan 
 bij manquement van betaling van Capitaal of inter- 
 esse Kost & Schadeloos ’t zelve te kunnen verhalen 
 renutieerende wel expresselijk van alle exceptien 
 in Specie die van ongetelde Gelden, onder submissie 
 als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 6. Julij 1801 
     7e jaar der Bat. Vrijh. 
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  Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerde de koperslager Dirk Wouters, woonen- 
 de binnen deze stad, in qualiteit als Gevolmagtigde 
 van den WelEerwaarden Hendrik Hubers pastor 
 van de Roomsch Catholijke Gemeente te Huissen 
 in Cleefsland vermogens volmagt voor ’t Konink- 
 lijke Pruisische Gerichte te Huissen voornoemd op 
 den elfden Meij 1801 gepasseerd, bij ons vertoond en  
 gelezen, welke verklaarde als Voogd over de minder- 
 jaarige Kinderen van Hermannus Hubers bij 
 wijlen vrouwe Aleijda Maria Benonia van Rozen- 
 daal ehelijk verwekt, als tot het passeeren dezes 
 geauthoriseerd ingevolge Appointement van ’t Ge- 
 meente Bestuur dezer stad d.d. 10 April 1801, 
 welke mede bij ons vertoond en gelezen is, in 
 een Vasten en Stedigen Erfkoop te hebben verkogt 
 en over zulks Kragt dezes te cedeeren en trans- 
 porteeren, aan en ten behoeve van Hermannus 
 Hubers en Elijsabeth Maria Brink ehelieden 
 een huis en Erve staande binnen deze stad in 
 de Luttekepoortstraat naast het huis van Hen- 
 drik Walter ter eenre en Willem Jan Tulleken ter 
 andere zijde, doende jaarlijks in ords. verpond. 
 buiten de stadsstuivers f 6-18-4. en ’t straat- 
 geld f 2-5-: voor eene summa van een duizend 
 Carolij Gulden vrijgeld, daarvan de Comparant bij 
 deze bekend voldaan te zijn, belovende in voor- 
 zeide qualiteit ’t voorzeide huis te zullen wag-. 
 ten & waaren Kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding over 1800, ’t straatgeld tot 1e Meij 
 1801 en ’t heerdstede geld tot ultº. Junij 1801 daarvan 
 aftedoen, als Erfkoops Recht is, onder verband & 
 submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 9 Julij 1801. 
      ’t Zevende jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Beertje Brands, wed. en Boedelhoudersche van 
 wijlen Peter Hendriks, pro se, en mede caveerende bij absen- 
 tie voor haar twee meerderjarige zoons Peter Hendrik Pe- 
 ters, Brand Peters, en Dochter met naame Petertje Peters 
 dan nog Beertje Peters, alle meerderjarige Kinderen bij 
 wijlen haaren Eheman in Echt verwekt, En verklaarde 



63 

ORAH_157 1801 fol.030 
 
 in een vasten en Stedigen Erfkoop op den 22. Junij 1801 uit 
 de hand te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te 
 cedeeren, transporteeren en in vollen Eigendom over te 
 geven, aan en ten Erflijken behoeve aan Willem Fijnvan- 
 draat en Sara Regina Schut Ehel. en haare Erven, 
 Een Kamp en huis in Hierden gelegen aan het Pad tegen 
 de Eerste Brink, aan den Hof van den Erven van Wester- 
 velt, zijnde Thiendvrij, doende in ords. jaarlijksche verpon- 
 ding f 2-2-8. voords met zijn lusten en Lasten, Recht en 
 gerechtigheden en zulks voor eene  Somme van Achthonderd 
 vijf en twintig Guldens vrijgeld, waar van de Comparanten 
 bekennen voldaan & betaald te zijn. 
 Voords beloven Comparanten voorñ. Perceel te zullen Wag- 
 ten en Waaren Kommervrij en alle voorpligt, de verpon- 
 ding over 1800 heerdstede Geld verscheenen ultº. Juni 1800 
 daarvan af te doen als Erfkoops Recht is, onder verband en 
 submissie als na Rechten. 
       Actum Harderwijck den 10 Julij 1801. 
         7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
  loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, Geurt 
 van Dijck en Willem van Leeuwen voor het Erf en sterf- 
 huis van wijlen Otjen van Luijck, des beloofden Willem 
 van Luijck, Trijntje van Luijck, Hermannus Hoefnagel 
 in Huwelijk hebbende Catrina van Luijck als Erfgenaa- 
 men van voorñ. Otjen van Luijck voorst. Borgen te zul- 
 len vrijen en Guarandeeren als Recht is. 
     Actum Harderwijck den 14 Julij 1801. 
          7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Apeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Willem van Luijck, in qualiteit als voor ¼ por- 
 tie Erfgenaam van wijlen Jan van Luijck, weduwnaar  
 van Geesje Jans; als mede Trijntje van Luijck wed. van 
 Leeuwen, mede voor ¼ portie, Catharina van Luijck in huwe- 
 lijk hebbende Hermannus Hoefnagel, mede voor ¼ portie 
 Albert ten Bosch, in qualiteit als weduwnaar van wij- 
 len Jannetje Huijgens, bij wijlen Johanna van Luijck 
 en Jan Huijgens in eerste Echt verwekt, benevens Wijntje 
 Schipper, wed. Aart van Rutenbeek, zo voor zich, en als 
 gevolmagtigde van haar Zuser Henrica Schippers 
 in huwelijk hebbende Jan Teunissen, ingevolge Acte 
 van volmagt d.d. 29 Novemb. 1800 in Utrecht gepas- 
 seerd, bij ons gezien & gelezen, kinderen van wijlen 
 Johanna van Luijck bij Jacob Schipper in twee- 
 de Echt verwekt, te saamen insgelijks voor ¼ 
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 portie; voords Roeloff Jansen in qualiteit als voor 1/7 por- 
 tie mede Erfgenaam van wijlen Geesje Jans in leven huis- 
 vrouw van Jan van Luijck, voords Evertjen Beerts in huwe- 
 lijk hebbende Aalt Tijmensen; Jan Beertsen en Beertjen 
 Beerts, kinderen van wijlen Beert Jansen, mede voor 
 1/7 portie; voords Janna Gerrits, gehuwd aan Toon Ger. 
 rits; benevens de Diaconie van Nunspeet, namens  
 Evertje Gerrits, Kinderen van Maria Jans, voor 1/7 
 portie; dan nog Evertje Floors in huwelijk hebbende 
 (Hendrik Riesebos, en Jantje Floors) 
 Jan Steenbergen\/ En de Diaconie van Oen, namens Arentje 
 Floors en Jan Floors, te saamen kinderen van wijlen Flo- 
 rus Jansen insgelijks voor 1/7 port.; dan nog Evert Be- 
 rendsen en Evertje Teunissen Ehel. Jacob Berendsen, als 
 als mede de Diaconie van Doornspijk namens Hendrik 
 Beerentsen Kinderen van wijlen Beerend Jansen voor 1/7 por- 
 tie; als mede nog Arend Hendriksen en Jan Hen- 
 driksen kinderen van Hendrik Jansen, mede  
 voor 1/7 portie en eindelijke Otjen van Luijck in hu- 
 welijk hebbende Aalt Cornelissen, Gijsbert Mulder 
 als volmagtiger van Johanna van Luijck, huisvrouw 
 van Jan Hietter, Evertje van Luijck wed. Fredrik Hol- 
 lendijk, Maria van Luijck, huisvrouw van Hendrik 
 de Haan, ingevolge volmagt voor het Collegio van 
 Justitie der stad Haarlem de dato 2 Juli 1801, ge- 
 passeerd, en bij ons gezien & van waarde bevonden, 
 Kinderen van wijlen Grietje Jans, bij wijlen Jan van 
 Luijck ehelijk verwekt, voor 1/7 portie te saamen, 
 in qualiteit als Erfgenaamen ab intestato van  
 wijlen Geesje Jans, in leven huisvrouw van wijlen 
 Jan van Luijck; alle welke Comparanten verklaarden 
 in het openbaar op den 17 Januarij 1801 te hebben  
 verkogt, en over zulks kracht dezes te cedee- 
 ren en transporteeren aan en ten Erflijken behoeve 
 van Gijsbert Mulder en Nelletje van Luijk Ehel. 
 ende haare Erven een hof gelegen in de Knijptang 
 voor deze stad, tusschen de hoven van Jan Mooijen 
 en Cars de Lange, doende in verponding zonder stads- 
 stuivers f :-14-14 en zulks voor eene somme van 
 Tweehonderd en Zestig Guldens, waarvan de Compa- 
 ranten, een ieder in haare qt. voorsz. bekenden voldaan 
 te zijn, en daarom dit perceel aan den Koper in 
 eigendom over te geven, onder belofte van hetzelve 



65 

ORAH_157 1801 fol.031 
 
 te zullen vrijen en Waaren van alle voorkommer en de ver- 
 ponding over 1800 te zullen zuiveren, als Erfkoops Recht is, 
 onder verband en Submissie als naar Rechten. 
    Actum en 14 Julij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur com- 
 pareerden Roelof Janssen in qualiteit als voor 1/7 portie me- 
 de Erfgenaam van wijlen Geesje Jans in leven huisvrouw van 
 Jan van Luijk; voords Evertjen Beers in huwelijk hebbende 
 Aalt Tijmensen; Jan Beertsen en Beertje Beerts, kinderen 
 van wijlen Beert Jansen, mede voor 1/7 portie; voords Jan- 
 na Gerrits, gehuwd aan Toon Gerrits, benevens de Diaco- 
 nie van Nunspeet, naamens Evertje Gerrits, kinderen van 
 Maria Jans, voor 1/7 portie; dan nog Evertje Floors in hu- 
 welijk hebbende Jan Hendrik Riesebos; en Jantje Floors 
 in huwelijk hebbende Jan Steenbergen; en de Diaconie van 
 Oen, naamens Arentje Floors en Jan Floors, te saamen kin- 
 deren van wijlen Floris Janssen, insgelijks voor 1/7 portie 
 dan nog Evert Berendsen en Evertjen Teunissen Ehel. 
 Jacob Berendsen, alsmede de Diaconie van Doornspijk 
 naamens Hendrik Berendsen, kinderen van  
  wijlen Berend Janssen voor 1/7 portie; alsmede nog 
 Arend Hendriksen, en Jan Hendriksen, kinderen van 
 Hendrik Janssen, mede voor 1/7 portie, en eindelijk 
 Nelletje van Luijk, in huwelijk hebbende Gijsbert Mul- 
 der, Otjen van Luijk in huwelijk hebbende Aalt Corne- 
 lis, Gijsbert Mulder als volmagtiger van Johanna 
 van Luijk huisvrouw van Jan Hietter, Evertje van Luijk 
 wed. Fredrik Hollendijk, Maria van Luijk huis- 
 vrouw van Hendrik de Haan, ingevolge volmagt 
 voor ’t Collegie van Justitie der stad Haarlem, de 
 dato 2, Juli 1801 gepasseerd, en bij ons gezien en van 
 waarde bevonden, kinderen van wijlen Grietje 
 Jans bij wijlen J. van Luijk ehelijk verwekt voor 
 1/7 portie, alle welke Comparanten te saamen in qua- 
 liteit als Erfgenaamen ab inestato van wijlen Gees- 
 je Jans in leven huisvrouw van wijlen Jan van 
 Luijk verklaarden, in ’t openbaar op den 17. Januari 
 1801 te hebben verkogt, en over zulks Kragt dezes 
 te cedeeren en transporteeren, aan en ten behoe- 
 ve van Willem van Luijk en zijne Erven, een 
 vierde portie aan een Hof, gelegen aan de Bleek 
 bij de Groote poort aan deze stad, waar van de 
 overige drie vierde portien aan getransporteerden 
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 der stadsstuivers voor de vierde portie f :-4-3. en zulks 
 voor eene somme van drie en vijftig Guldens, waar 
 van de Comparanten, een ieder in haare qualiteit 
 voorsz. bekenden voldaan te zijn, en daarom dit  
 perceel aan den Kooper in eigendom overtegeven 
 onder belofte van het zelve te zullen vrijen & waaren 
 van alle voor Kommer ende verponding over 1800 
 te zullen zuiveren, als Erfkoops Recht is, onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 14 Julij 1801. 
       7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Roelof Janssen in qualiteit 
 als voor 1/7 portie mede Erfgenaam van wijlen Geesje 
 Jans in leven huisvrouw van Jan van Luijk; voords E- 
 vertjen Beerts, in huwelijk hebbende Aalt Tijmensen 
 Jan Beertsen en Beertje Beerts kinderen van wijlen 
 Beert Jansen, mede voor 1/7 portie; voords Janna Ger- 
 rits, gehuwd aan Toon Gerrits, benevens de Diaco- 
 nie van Nunspeet namens Evertje Gerrits, kin- 
 deren van Maria Jans, voor 1/7 portie; dan nog Evertje 
  (Hendrik Rijsebos   en Jantje Floors in huwelijk hebbende) 
 Floors, in huwelijk hebbende\/ Jan Steenbergen; en de Dia- 
 conie van Oen, namens Arentje Floors en Jan floors  
 te saamen kinderen van wijlen Floris Janssen, insge- 
 lijks voor 1/7 port; dan nog Evert Berendsen en Evertje 
 Teunissen Ehn. Jacob Berendsen, alsmede de Dia- 
 conie van Doornspijk, namens Hendrik Berendsen,  
 kinderen van wijlen Berend Janssen voor 1/7 portie 
 alsmede nog Arend Hendriksen en Jan Hendrik- 
 sen, kinderen van Hendrik Janssen, mede voor 1/7  
 portie, en eindelijk Nelletje van Luijk, in huwe- 
 lijk hebbende Gijsbert Mulder, Otjen van Luijk 
 in huwelijk hebbende Aalt Cornelissen; Gijsbert 
 Mulder, als volmagtiger van Johanna van Luijk 
 huisvrouw van Jan Hietter, Evertje van Luijk, wed. 
 Fredrik Hollendijk, Maria van Luijk, huisvrouw 
 van Hendrik de Haan, ingevolge volmagt voor 
 het collegie van Justitie der stad Haarlem d. dato 
 2 Julij 1801 gepasseerd, en bij ons gezien en van waar 
 de bevonden, kinderen van wijlen Grietje 
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 Jans, bij wijlen Jan van Luijk ehelijk verwekt voor 1/7 
 portie, alle welke Comparanten te samen in qualiteit 
 als Erfgenaamen ab intestato van wijlen Geesjen Jans 
 in leven huisvrouw van wijlen Jan van Luijk, verklaar- 
 den in ’t openbaar op den 17. Jan. 1801 te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cedeeren & transporteeren 
 aan en ten behoeve van Willem van Leeuwen en zijne 
 Erven, de halfscheid aan een huis en Erve binnen deze 
 stad in de Wolleweversstraat tusschen de huizen van 
 Hendrik Janssen en Hessel Brouwer, waar van de we- 
 derhelft aan getransporteerde in eigendom behoord 
 doende in verponding zonder de stadsstuivers voor 
 de halfscheid f 1-11-14. straatgeld voor de helft f :12-8. 
 ende zulks met zijne lusten en lasten, Recht en 
 gerechtigheden, voor eene somme van vierhonderd 
 acht en twintig Guldens, waar van de Comparanten 
 een ieder in haare qualiteit voorsz. bekenden voldaan 
 te zijn, en daarom geen dit perceel aan den Koper 
 in eigendom over te geven, onder belofte van ’t zel- 
 ve te zullen vrijen & waaren van alle voorkommer 
 en de verponding over 1800. straatgeld November 1800 
 en haardstede Geld den laatsten Junij 1800 versche- 
 nen, te zullen zuiveren, als Erfkoops Recht is, onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 14 Julij 1801 
          7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
 pareerden Gijsbert van Aken en Beertje Peters Ehel. en verklaarden in 
 een vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt uit de hand, en over 
 zulks kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten Erflijken behoeve van Andries van der Veen  en 
 Aaltje ten Broek Ehel. een Hof, gelegen buiten de Smeepoort aan 
 de stads weide alhier, zijnde tegenwoordig in drie hoven verdeeld, 
 doende in ords. jaarlijksche verponding met de stadsstuivers f 3-5-8. 
 voor eene somme van Zeven honderd Carolij Guldens vrijgeld, 
 waar van de Comparanten bij deze bekenden voldaan te zijn. 
 belovende voorsz. perceel te zullen wagten & waaren Kommer- 
 vrij en alle voorpligt, de verponding over 1800, daarvan af 
 te doen, als Erfkoops recht is, onder verband en submis- 
 sie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 15 Julij 1801. 
        7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het Ge- 
 meente Bestuur van Harderwijck Teunetje van Cleef 
 weduwe van Everd fijnvandraat, zijnde gezond van verstand 
 haar memorie en uitspraak volkomen magtig, dewelke 
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 verklaarde kragt dezes te legateeren op volgende wijze 
 Haare kleederen en lijfsbehoor, midsgaders al het Goud 
 en Zilver, voords al het huis linnen, en wollen en ’t geen 
 daar bij behoord, aan haare kinderen en kindskinderen 
 Gijsbert Fijnvandraat, voor een vierde portie,Willem fijn- 
 vandraat voor een vierde portie, Engel Fijnvandraat 
 voor een vierde portie, als mede Rijntje fijnvandraat, Evertje 
 fijnvandraat, en Evert fijnvandraat, kinderen van wijlen 
 Comparante zoon, Jan fijnvandraat, mede voor een vierde 
 portie, met dit beding, dat Rijntje en Evertje fijnvan- 
 draat aan haar Broeder Evert fijnvandraat voor 
 zijn aandeel zullen moeten uit keeren in Gelde de 
 som van veertig Guldens; willende de Comparante, dat 
 haare kinderen die kleederen en lijfsbehoor onder haar 
 zelfs zullen moeten gebruijken, en zo eenige daarvan 
 zulks niet mogten verkiezen, zal zodanig kind ver- 
 pligt wezen, die kleederen en lijfscieradien over te geven 
 aan Rijntje en Evertje fijnvandraat voornoemd. 
 Voords verklaarde de Comparante te legateeren: 
 1º. Aan haar Zoon Gijsbert Fijnvandraat, Een huis en 
 Erve, door hem bewoond wordende, staande in de Brug- 
 ge straat , tusschen de huizen van Westervelt en 
 I. Koning, waar voor hij in den Boedel zal inbren- 
 gen, de Somma van Achthonderd Guldens, als 
 mede een Camp Zaailand in de Enge steeg, gelegen 
 tusschen de heg de Bijl en het Land van Westervelt 
 voor deze stad, tegen eene uitkeering ad. vierhonderd 
 vijftig Guldens. 
 2º. Aan haar Zoon Willem Fijnvandraat Een Kamp Zaai- 
 land in de broeksteeg, voor deze stad, gelegen tus- 
 schen de fraters Kamp en het land van de wed. 
 Marklof tegen eene uitkeering ad Een Duizend 
 en vijftig Guldens. 
 3º. Aan haar Zoon Engel fijnvandraat Een hof gelegen 
 in de Touwbaan, tusschen de hoven van P.Mooijen 
 en H. van Essen, tegen eene uitkeering van vijfhonderd 
 Guldens als mede een Kamp lands in de Zand 
 steeg, voor deze stad, tusschen het Land van Arend 
 de Wilde en de Peerdenkring met een uitkeering 
 aan den Boedel van tweehonderd Zeventig Guldens. 
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 4º. Aan Rijntje, Evertjen en Evert Fijnvandraat, kinderen 
 van wijlen Comparante Zoon Jan Fijnvandraat, Een huis 
 en Erve in de Snijderstraat, tusschen de schuur van M. 
 en F.H. van Westervelt en A. Verhoef, waarvoor dezelve 
 aan den boedel zullen uitkeeren achthonderd Gul- 
 dens, als mede een hof gelegen aan de Weijsteege 
 voor deze stad, tegen een uitkeering van Een hon- 
 derd Guldens. 
 Voords wordt aan Comparante Zoon Engel Fijnvandraat 
 gelegateerd de Winkel met al zijn toebehooren, staande 
 in het huis in de Snijderstraat, bij Comparante in ge- 
 bruik, zijnde hier onder niet begrepen alle de Wijn- 
 vaten. 
 Voords verklaarde Comparante te nomineren en aan te 
 stellen tot mede voogd, over het aandeel van het gelega- 
 teerde aan den onmondigen Evert fijnvandraat, inval 
 Comparante voor zijne meerderjarigheid kwame te over- 
 lijden, inplaats van wijlen haar broeder H. van Cleef 
 haar Zoon Engel fijnvandraat, ten einde met en  
 benevens den bhede voogd, des onmondigens aandeel 
 van Comparante tot zijne meerderjarigheid te admi- 
 nistreeren, alles met eerbiedigen uitsluiting van alle 
 weeskameren. 
 Voords zal in cas van voor overlijden der kinderen of kindskinderen 
 voorengemeld het gelegateerde versterven op een ieder wettige Defen- 
 denten, en in val de kinderen van wijlen Jan fijnvandraat 
 ongehuwd mogten komen te overlijden, zal zodaane Erfpor- 
 tie vererven op de overblijvende en zo, tot de laatste toe. 
 Begeerende Comparante, dat deze zal Effect sorteeren, zo 
 als best na Rechten zal kunnen bestaan, en stiptelijk 
 na haar Dood zal agtervolgd worden. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 voorñ. deze geteekend en bezegeld den 21. Julij 1801. 7e jaar 
 der Bat. Vrijheid. (;was nevens twee in rood lak gedruk- 
 te Cachetten geteekend:  Steenwinkel. D. Appeldoorn. 
 (: onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitieboek der stad Harderwijck fº. 
 32. den 21 Julij 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. (was geteekend) 
 Steenwinkel fung. secr. 
 
 
Geregistr. den Prot. Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente be. 
van bezwaar. Rubr. stuur Compareerden Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman 
Bruggestraat fº. 95 Ehel. welke bekenden wel en deugdelijk Schuldig te 
Rubr. Snijderstraat wezen aan en ten behoeve van Willem Wilbers en 
fº. 161 & Rubr. Hoven zijne Erven, of Recht verkrijgende, eenen somme van 
buiten de Groote Poort 
fº. 23. fso. 



70 

ORAH_157 1801 fol.033vso. 
 
 Zeshonderd Guldens, spruitende uit ter Leen ontvangen 
 penningen, belovende dezelve jaarlijks te verrenten met 
 vijf Guldens ten honderd en hier mede te continueeren tot 
 den dag der finaale aflosse van ’t voorñ. Capitaal toe; 
 welke alle jaaren zal mogen en moeten geschieden, mids 
 drie maanden voor den verschijnsdag, waar van heden over 
 een jaar de eerste zal zijn, aan een van beide zijde 
 de opzage geschiede. 
 Voor welk Capitaal, Interessen en onverhooptelijk aantewen- 
 dene Kosten Comparanten verbinden bij deze alle hunne 
 gereede en ongereede Goederen, en tot een Speciaal 
 onderpand stellende hunlieder huis, staande binnen 
 deze stad, op den hoek van de snijderstraat, naast 
 het huis van Dirk van Asselt, alsmede hunlieder 
 huis in de Rabbestraat, tussen het huis en plaats 
 van de Erven van Prof. Haasten Burg, door Comparan- 
 ten zelve bewoond wordende, en ook nog hunlieder hof 
 gelegen bij de Groote Poort dezer stad, tusschen de 
 Hoven van Maurits Deggering en van de kinderen 
 van Cornelis Buurman, ten einde aan dezelve alle 
 hinder, schade en nadeel te verhaalen, onder ver- 
 band en submissie als na Rechten en renuntiatie 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde 
 Gelde. 
       Actum Harderwijck der 21 Julij 1801. 7e j.d. Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Mr. I.J. Elsevier en J.P.Martining Ehel. 
 en verklaarden in een vasten en stedigen Erfkoop te heb- 
 ben verkogt en kragt dezes te cedeeren en transporteeren 
 aan en ten erflijken behoeve van G.A. Cramer en F.H. 
 Schwartz Ehel. een huis en Erve staande en gelegen 
 binnen deze stad in de Zusteren straat naast de 
 Academie en zulks met alle zijne lusten en lasten 
 Recht en gerechtigheden, zijnde hetzelve speciaal 
 vrij van verponding en haardstede Geld, en alleenlijk 
 bezwaard met een straatgeld van drie Guldens jaar- 
 lijks en wel voor en om eene somme van vijfdui- 
 zend en vijfhonderd Guldens vrijgeld, waarvan de 
 Comparanten bekennen voldaan te wezen, beloven- 
 de midsdien het voorñ. huis en Erve te wagten 
 en te waaren Kommervrij en alle voorpligt, de 
 straatgelden over 1801 daar van aftedoen, als Erf- 
 koops Recht is, onder verband en submissie als na Rechten. 
   Actum d. 23 Julij 1801. zevende j.d. B.V. 
  

Gebruiker
Getypte tekst

Gebruiker
Getypte tekst
[=E-985]
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 Transport van ’s volks wegen. 
 
 Wij Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck 
 doen kond en cerificeeren bij deze, dat de onbeheerden Boedel 
 van wijlen Gerrit Joosten, ingevolge Resolutie van ’t Gemeente 
 Bestuur d.d. 8 April 1801 onder Sequestratie gesteld zijnde, en 
 ’t bij wijlen Gerrit Joosten nagelaten huis en Erve, staande 
 binnen deze stad aan de Smeepoorterbrink naast het huis 
 van den Portier van geñ. poort met een schuur daar naast 
 en tusschen ’t huis van Jan van Asselt doende in ords. ver- 
 ponding zonder de stadsstuivers f 1-17-2. en de Schuur zon- 
 der de stadsstui~. f :-10-: Het huis jaarlijks aan straat- 
 geld f 1-:-: en de schuur f -:10-:, in ’t openbaar is ge- 
 kogt door Joannes Huijgens en Adriaan van Daalen 
 en Regina Knoop Ehel. voor eene somme van driehon- 
 derd vijf en vijftig Guldens, en ’t ons gebleeken is, dat 
 die voorsz. somme door kooperen is voldaan en betaald 
 Zo verklaaren wij te cedeeren, transporteeren en in 
 vollen eigendom ’t voorñ. huis en Schuur aan Joan- 
 nes Huijgens en Adriaan van Daalen en Regina 
 Knoop Ehel. overtegeven, belovende, ’t zelve volgends 
 conditien te zullen zuiveren, en ’t te zullen vrijen 
 en waaren van ’s volks wegen. 
 Dies ten oirkonde & c. 
 Actum Harderwijck den 27 Julij 1801 
     7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur loofden 
 en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, Gerrit van Nijendaal 
 en Jan Jansen Molenaar voor ’t Erf en sterfhuis van Hendrikje 
 Vosselman, overleden den 7 Julij 1801 binnen deze stad, des 
 beloofden Jan Hendriksen Priester, als executeir en mede Erf- 
 genaam van wijlen Hendrikje Vosselman voorñ. deze Bor- 
 gen te zullen vrijen & guarandeeren, als Recht is. 
 Actum Harderwijck den 27. Julij 1801. 
     7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Transport van ’s volks wegen. 
 Wij Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad Har- 
 derwijck doen kond en certificeeren bij deze, dat de Erfgenaa- 
 men van Andries Wulfsen en Bondina Zwagerman, in leven Ehe- 
 lieden den bij die Ehelieden nagelaten boedel voor den Ge- 
 richte der Stad Harderwijck hebben gerequidieerd, en dezelve 
 bij resolutie d.d.1. Meij 1801 inhoudende tijdelijke Rech- 
 ten en gesteld zijnde om die gereede en ongereede nagelaten 
 Goederen ten meeste voordeele der Crediteuren van geñ. 
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 in ’t openbaar te verkopen, en ingevolge van welke au- 
 thorisatie Een huis en Erve toebehoord hebbende aan 
 bovengeñ. Ehel. Andries Wulfsen en Boudina Zwaagman 
 op en 23 Meij 1801 in ’t openbaar is verkogt aan Jan 
 Bernard Hulsink voor eene somme van zes honderd 
 vijf en twintig Gulden, staande geñ. huis in de Wullewe- 
 versstraat op den hoek van ’t Keijzerstraatje en doen- 
 de in ords. jaarlijksche verponding zonder stadsstuivers 
 f 3-7-12. straatgeld f 2-5-: en daar het ons geblee- 
 ken is, dat voorsz. somme van zeshonderd en vijfen- 
 twintig Gulden in handen van onzen Secretaris zijn 
 voldaan & betaald, om inter jus habentis te 
 worden gedistribueerd; zo verklaaren wij te ce- 
 deeren, transporteeren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Jan Bernard Hulsink en zijne 
 Erven ’t voorsz. huis, belovende hetzelve ingevol- 
 ge Koopsconditien te zullen zuiveren, als verp. 
 over den jaare 1800. Straatgeld tot 1e Meij 1801. 
 heerdstede Geld tot ultº. Junij 1801 en ’t zelve te 
 zullen vrijen en waaren van ’s volks wegen. 
 Dies ten oirkonde &c. 
       Actum Harderwijck den 3 August. 1801 
        7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Wij Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der stad Har- 
 derwijck doen kond en cerificeeren bij deze, dat het huis 
 van Hendrik Jansen staande in de Schoenmaakersstraat 
 naast het huis van Steven Looge ter eenre, en dat van Wil- 
 lem van Leeuwen ter andere zijde bij resolutie van ’t Ge- 
 meente Bestuur d.d.12 December 1800 voor bouwval verklaard 
 zijnde en ingevolge dezer stads Willekeuren ten overstaan 
 van Commissarissen uit ons midden in ’t openbaar op den 
 9 Meij 1801 is opgeveild en den 16. Meij 1801 bij finaalen 
 toeslag is gekogt door Frans Bakker voor eene somme 
 van zeshonderd en veertig Gulden, en daar het ons geblee- 
 ken is dat voorsz. somme van zeshonderd en veertig Gulden 
 in handen van onzen Secretaris zijn voldaan en betaald, 
 om daar mede die gene te voldoen, die op ’t gemelde huis 
 praetensien hebben, zo is het dat verklaaren wij der- 
 halve het voorsz. huis ’t welk doende in ords. jaarlijksche 
 verpond. zonder de stadsstuivers f 4-10-2. straatgeld 
 met den uitgang jaarlijks f 2-:-: te cedeeren, trans- 



73 

ORAH_157 1801 fol.035 
 
 porteeren, en in vollen eigendom overtegeven aan Frans Bak- 
 ker en Lucia Mooijen Ehel. belovende het zelve te zullen 
 zuiveren volgends Conditien, en te wachten, vrijen & 
 waaren van ’s volks wegen. 
 Dies ten oirkonde &c. 
     Actum Harderwijck den 3. August. 1801 
      7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Transport van ’s volks wegen. 
 Wij Leden uitmaakende het Gemeente Bestuur der Stad Harder- 
 wijck, doen kond en certificeeren bij deze, dat het huis van de 
 kinderen van Hendrik  Besselsen, staande in de Wullewe- 
 verstraat naast het huis van Gerrit Coopsen ter eenre 
 en dat van Dirk Wouters ter andere zijde bij resolutie 
 van ’t Gemeente Bestuur d.d. 12 Decemb. 1800 voor bouw- 
 val verklaard zijnde en ingevolge dezer Stads Willekeu- 
 ren, ten overstaan van Commissarissen uit ons midden 
 in ’t openbaar op den 9 Meij 1801 is opgeveild en den 
 16 Meij 1801 bij finaale toeslag is gekogt door Arend 
 de Wilde voor eene somme van Zeshonderd en vier 
 Gulden en daar het ons gebleeken is dat voorsz. 
 somme van zeshonderd en vier Gulden in handen van 
 onzen Secretaris zijn voldaan en betaald, om daar 
 mede die geene te voldoen, die op ’t gemelde huis 
 praetensien hebben, zo verklaaren wij dieshalven 
 het voorsz. huis, doende in ords. jaarlijksche verponding 
 zonder stads stuivers f 3-3-12. straatgeld met f 1-10-: 
 te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom 
 over te geven aan Arend de Wilde en Anna Stulting 
 Ehel. belovende het zelve te zullen zuiveren volgends 
 conditien en te wachten, vrijen en waaren van ’s volks 
 wegen. 
 Dies ten oirkonde &c. 
             Actum Harderwijck den 6. August. 1801 
                     7e jaar d. Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden & wierden Burgen als voorvanks Recht is, Tijmen 
 Hooiberg en Jan van Asselt, voor het Erf en sterfhuis 
 van Anna Verhoef, dies beloofde Cornelis Hooiberg 
 weduwnaar & gelijftuchtigde Boedelhouder van wij- 
 len voorgeñ. Anna Verhoef, deze zijne Borgen te zul- 
 len vrijen en guarandeeren, als Recht is. 
        Actum Harderwijck den 5. August. 1801 
        7.j.d.B.Vrijh. 
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 Voor Steenwinkel en den Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Jan Wakker en Jannetje Buijtenhuijs Ehel. 
 (de laatste tutore marito:) dewelke verklaarden in de be. 
 stendigste forma rechtens te constitueeren en magtig te 
 maaken, zulks doende kragt dezes, Hendrik Veer,woon. 
 achtig te Amsteldam, Speciaalijk, omme der constituanten 
 minderjaarige Dochter Geeritje Wakker, insgelijks te Am- 
 steldam voormeld, woonende, in hunne naamen te ad- 
 sisteeren, bij ’t aangaan en passeeren van zoodanig hu- 
 welijksch contract, als tusschen Frand Bakhuizen 
 weduwenaar van Anna Margaretha Soet, mede te  
 Amsterdam, meergemeld woonachtig als Bruidegom 
 en der Constituanten gemelde Dochter als bruid 
 voorbanden van derzelver huwelijk aldaar zal worden 
 opgerigt, en geteekend, belovende zij Constituanten het 
 zelve te zullen approbeeren en de voorschreven adsistentie 
 van zoodanige woorde te houden, als of die door hen Con- 
 stituanten zelve was geschied, en dat alles onder verband 
 en submissie als na Rechten. 
     Actum Harderwijck den 7 Augustus 1801 
      7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur der stad Harderwijck Geertruij Snel, weduwe 
 van Gerrit van Luijk, met ons gaande en staande, haar 
 verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaar- 
 de niet uit de waereld te willen scheiden, zonder over 
 haare tijdelijke Goederen gedisponeerd te hebben, en 
 daar toe dan overgaande te bemaaken de volgende Le- 
 gaaten. 
 Aan de Zuster van haar overleden man Otjen van Luijk 
 de somma van driehonderd Guldens. Aan Pieter Enge- 
 len de somma van tweehonderd Guldens. Aan de drie 
 kinderen van Pieter Engelen bij Jannetje Fijnvandraat 
 ehelijk verwekt, met naamen Dirk, Gerrit en Geer- 
 truij Engelen ieder een honderd Guldens. 
 Aan het kind van Jan Roelofsen de Groot bij Wille- 
 mijntje Rende ehelijk verwekt, met naame Roelof 
 Jansen de Groot een honderd Guldens. Aan Hen- 
 drikje Fijnvandraat eenhonderd Guldens. Aan 
 Germt Rende weduwe Evert van Maris eenhonderd 
 Guldens. Aan Willemina Hennekelaar, weduwe 
 Hendrik Schaap eenhonderd Guldens. 
 Aan Jannetje Renden vrouw van Jan van Essen alle 
 haare Kleederen, linnen en wollen, zilver en Goud 
 alles wat tot haar lijf behoort. 
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 Aan de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer stad 
 tweehonderd Guldens, doch ingeval de armen ten lasten 
 van de staat komen, zullen deze f 200-:-: Erven aan de 
 Nederduitsche Gereformeerde Gemeente dezer stad, om te strek- 
 ken tot onderhoud van den Godsdienst. 
 Verder stelt zij tot eenige en universeele Erfgenaamen over 
 haare verdere nalatenschap Peter Rende en Jannetje 
 Rende, vrouw van Jan van Essen ieder in egale portie. 
 Begeerende dat deze na haar dood zal gelden als tes- 
 tament, legaat, codicil, gifte ter zaake des doods of 
 zo en als best na Rechten zal kunnen bestaan, en aan 
 zich reserveerende, om ten allen tijden nader te kunnen 
 disponeeren, hetzij gerichtelijk, of onder haar handtee- 
 kening, hetwelk zij begeert, dat van zodanige kracht 
 zal zijn, als of het gerichtelijk ware geschied. 
 T ‘oirkonde hebben wij deze geteekend en gezegeld in 
 Harderwijck dem 8 August. 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 (was nevens twee cachetten in rood lak uitgedrukt 
 geteekend:)  Steenwinkel. D. Appeldoorn (: onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Harderwijck 
 fº.35 fsº. den 9 Augustus 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh.  
 (: was geteekend:)  Steenwinkel. fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur loofden en wierden Borgen, als voorvanks recht 
 is, Jan van Essen en Piet Engelen voor het Erf en sterf- 
 huis van wijlen Gerrit van Luijk, des beloofde Geer- 
 truij Snel, weduwe en getuchtigde Boedelhoudster 
 van gemelde Gerrit van Luijk de voorschreven 
 Borgen te vrijen en guarandeeren als recht is. 
      Actum Harderwijck den 8. August. 1801 
      Het 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel loco Elsevier Leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur en mede als overweesmeesteren Compareer- 
 de Dirk Jacobsen Gloeij, weduwnaar en Boedelhouder van 
 Huibertje Peters Rog, en verklaarde voornemens te zijn, zich 
 te verandersathen, heeft aan zijn onmondigen zoon, met 
 naame Jacob Dirksen Gloeij, bij wijlen zijn voorn. Ehevrouw 
 in Echt verwekt, voor ’s moeders versterf uit te reijken 
 eene somme van drie Guldens van 20 sts. en dit 
 alles boven en behalve de opvoeding voor voorsz. min- 
 derjaarige zoon, welke de Comparant aanneemt meer- 
 derjarig geworden zijnde aan zijn zoon voorñ. te betalen. 
 Dat Comparant zich verder gelast houdende met alle 
 de lastige boedelschulden, en dezelve op zich nemen 
 en zijn kind daar van bevrijden. 
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 Waartegen bij deze aan Comparant zullen blijven alle 
 de overige boedels Goederen, om daar mede naar wel- 
 gevallen te handelen, zonder dat voorñ. minderjaa- 
 rige eenige praetensie daarop zal kunnen of mogen 
 maaken, met verdere belofte van meergeñ. minder 
 jaarige te zullen kleeden en reeden, huisvesting en 
 zodaane educatie te geven als met zijn staat en ge. 
 legenheid overeenkomstig is. 
 Hier mede waren aan, over en mede te vreden Arend 
 Kreenen, en Geurt van Dijk als bij Resolutie d.d. 
 31 Julij 1801 aangestelde voogden. 
 Ten oirkonde is deze geapprobeert en geteekend 
 in Harderwijck den 8. August. 1801. 7e j.d.Bat.Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Gijsbert van Aken en Beertjen Peters 
 Ehel. en verklaarden in eenen vasten en stedigen Erf- 
 koop uit de hand te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten behoeve van Hen- 
 drik van Laar en Petronella van Aken Ehel. en 
 hunne Erven, een huis en Erve zijnde voorheen 
 twee huizen geweest, staande en gelegen in de Vijhe- 
 straat tusschen de schuur van Kooperen voorñ. 
 en ’t huis van R.J. Appeldoorn, bij de Hooge 
 brugpoort alhier, en doende jaarlijks in 
 ords, verp. f 5-10-8. straatgeld f 2-:-: voords met 
 zijn lusten en lasten, Recht & Gerechtigheden 
 en zulks voor eene somme van zevenhonderd 
 Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten en 
 transportanten bekenden voldaan en betaald te wezen 
 belovende over zulks voorsz. perceel te zullen wach- 
 ten en waaren Kommervrij en alle voorplicht, de 
 verponding over den jaare 1800 ’t straatgeld tot 1e 
 Meij 1801, haardstedegeld tot 1e Julij 1801daar 
 van aftedoen, als Erfkoops Recht is, onder verband  
 en submissie als naar Rechten. 
     Actum den 11. August. 1801 
     7e jaar der Bat. Vrijh. 
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 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van het Gemeen. 
 te Bestuur der stad Harderwijck Frankje van Drienhuizen 
 woonende binnen deze stad, dewelke in de eerste plaatse ver. 
 klaarde te approbeeren haare testamentaire dispositie, op 
 den 16den December 1800 voor twee Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur dezer stad gepasseerd, en speciaal ook dien artijkel 
 van dezelve, waar bij de Burger Gerrit van Voorst, woonende 
 binnen deze stad, door haar is gecommitteerd geworden 
 tot executeur van gemelde dispositie, redder van haaren boe. 
 del en nalatenschap, en Voogd over de minderjaarigen, die 
 in tijd en wijle zouden mogen bevonden worden, in die 
 nalatenschap geinteresserd te zijn. 
 Doch ten anderen verklaarde zij testatrice tevens, uit hoof- 
 de van het overlijden van den Burger Gerrit van Luijk, ins- 
 gelijks bij gemelde haar testament tot executeur, boedel 
 redder en voogd door haar benoemd, als nu in des- 
 zelfs plaatse, tot dat alles daar bij te committeeren 
 den Burger Hendrik Walters, mede woonende binnen 
 deze stad; en zulks met even diezelve magt, als aan 
 gemelde Gerrit van Luijk, door haar was verleend 
 geworden, en met het recht op dezelve erkentenisse, 
 als aan den zelven voor zijne moeite door haar testa- 
 trice was toegelegd. 
 ’T welk dus, nevens hervoornoemde testament, haar 
 testatrices wel bedachte uiterste wille en begeerte 
 zijnde, zo verklaarde zij te willen en te begeeren, 
 dat hetzelve naa haar overlijden, alzo zal worden 
 nageleeft, ’t zij als codicil, Acte vanExecuteur- 
 schap, of zo als het anders best in rechten zal 
 kunnen bestaan. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente 
 bestuur voorñ. deze geteekend en bezegeld in Harder- 
 wijck den 18. Augustus 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 (: was nevens 2 in rood lak gedrukte cachetten 
 geteekend :) Steenwinkel. D. Appeldoorn  ( onderstond) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Har- 
 derwijck fº. 37. den 20 August. 1801. 7e jaar der Bat. 
 Vrijh. (was geteekend)  Steenwinkel fung. Secr. 
 
 
 Voor de Rooij en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, Lubbert 
 Brandsen en Jan Hartgersen voor ’t Erf en sterfhuis van 
 wijlen peter Hendriksen en Jacobjen Lubbers in leven 
 Ehel. Des beloofden Jacob Petersen en Hendrikjen 
 Petersen kinderen en Erfgenaamen van voorñ. Peter Hen- 
 driksen en Jacobjen Lubbers de voorñ, Borgen te vrij- 
 en en schadeloos te houden. 
      Actum Harderwijck den 22. August. 1801. 
 



78 

ORAH_157 1801 fol.037vso. 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Lubbert Willemsen en Aaltje Jans Ehel. en ver. 
 klaarden in eenen 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 en 
 ten behoeve van Jacoba van Aalst, weduwe wijlen 
 Dr. J.B. Heijdendaal en haar Erven Een Math hooiland 
 gelegen op de Hagemehen, in ’t Schependom van Har. 
 derwijck, doende in ordns. jaarlijksche verponding zon. 
 der stadsstuivers f :-12-12-: voords met zijn lusten en las. 
 ten, Recht en gerechtigheden en zulks voor een somme 
 van Tweehonderd en tien Gulden, waarvan de Comparan- 
 ten bekennen voldaan en betaald te zijn, belovende over 
 zulks voorsz. Math Hooiland 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 22 August. 1801 
     7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht 
 is, Peter Geurtsen Luijten en Albert Melo, voor het 
 Erf en sterfhuis van Michel Everts, des beloofden de 
 Diaconie van Nijkerk, voor Evert Michelsen, als 
 zich aan de Diaconie aldaar hebbende overgegeven, 
 als mede Hendrik Michels, Aartje Michels, Pe- 
 ter Michelsen, Maartje Michels, Hendrik Mi- 
 chelsen en welke caveerden de rato voor hunnen 
 absenten Broeder Wichman Michelsen, zijnde 
 alle Kinderen en Erfgenaamen van wijlen haar 
 overleden Vader Michel Everts voorñ. deze hunne 
 borgen te zullen vrijen en Guarandeeren als recht 
 is. 
       Actum Harderwijck den 27 Sugust. 1801 
              7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Appeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerde Mr. J.J. Elsevier, dewelke ver. 
 klaarde en bekende, zich ingevolge eene Reso. 
 lutie van het Departementaal Bestuur d.d. 
 11 Augustus 1801 als borge te stellen en te verbin. 
 den voor eene somme van zesduizend Guldens 
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 en zulks ten behoeve van Mr, J. Steenwinkel, als aangestelden 
 Ontvanger der bij Decreet d.d.17 Junij l l. van ’t vertegenwoor- 
 digend Lichaam des Bataafschen Volks gearresteerde Geld 
 heffing van 2.pct op de Bezittingen, in den 5e Ring van 
 het Departement van den Ouden IJssel, te Harderwijck. 
     Actum Haderwijck den 27 August. 1801. 
          7e Jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur loofden en wierden Borgen, als voorvanks recht is, 
 Harmen Tapper en Jan van Asselt, voor het Erf en sterf- 
 huis van Jannetje Boon, wed. A. Bosch, dies beloof- 
 den Jan Bosch en Willentje Bosch, Kinderen en Erf- 
 genaamen van wijlen haare overleden Moeder Jan- 
 netje Boon, wed. A. Bosch voorñ. deze hunne borgen 
 te zullen vrijen & guarandeeren als recht is. 
      Actum den 4. Sept. 1801 
      7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Gijsbert van Aken en Beertje Peters Ehel. 
 en verklaarden in een vast en stedigen Erfkoop uit de hand 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cedeeren 
 transporteeren en in vollen Eigendom overtegeven 
 aan Bastiaan van Aken en Johanna van Asselt Ehel. 
 een kamp lands met zijn houtgewas, gelegen in den 
 Enk voor deze stad, de derde kamp van de Engesteeg, 
 thands bij Hn. van Laar in pagt gebruikt, doende in 
 ords. jaarlijksche verpondinge f 2-4-8. En zulks voor eene 
 somme van vierhonderd Gulden, waar van comparanten 
 bekennen voldaan te zijn. Wijders beloven Comparanten 
 voorsz. perceel te zullen wachten en waaren Kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding over den jaare 1801 daar 
 van aftedoen. Voords met zijn lusten en lasten Recht en 
 gerechtigheden onder verband en submisie als naar Rech- 
 ten. 
          Actum Harderwijck den 6. Septemb. 1801 
           het 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Jan Bosch en Willentje Bosch, de tweede 
 comparante geadsisteerd, als naar Rechten, dewelke 
 verklaarden in eenen vasten en stedigen Erfkoop te heb- 
 ben verkogt en over zulks Kragt dezes te cedeeren 
 transporteeren en in vollen eigendom over te geven 
 aan en ten Erflijken behoeven van Jan van Asselt 
 en Hermina van de Laar Ehel. een huis staande 
 in de Vullerstraat naast het huis van Maria Oder- 
 kerk, zijnde vrij van verponding, voords met zijn 
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 Lusten en lasten, Recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor eene somme van Tweehonderd vijf en zestig Gulden 
 vrijgeld, waar van de comparanten bekenden voldaan 
 te wezen, en belovende voorsz. huis te zullen wach- 
 ten en waaren, kommervrij en alle voorpligt, als 
 Erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als naar rechten. 
     Actum den 9 Septemb. 1801. 7e jaar der B.V. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Gerrit Gerritsen en Gesina Brumme- 
 lenkamp Ehel. en verklaarden wegens opgenomen 
 en ter Leen verstrekte penningen oprecht en deug- 
 delijk schuldig te zijn aan  Gerrit van Tuutbergen 
 en Geertruij Brummelenkamp Ehel. en haare 
 Erven een somme van zestig Gulden. ad 20 sts. ’t stuk 
 belovende de voorsz. Somme te zullen restitueeren 
 wanneer van de zijde van Geldschieteren een vieren. 
 deel jaars te vooren de opzage en leenmaning 
 daartoe geschied en van zijde van Debiteuren 
 te allen tijde, wanneer zij zulks goedvinden. 
 Voor welke somme en bij wanbetaling derzelve, wan. 
 neer worde opgeeischt, zij Comparanten verbinden 
 hunne personen en Goederen, en speciaal een 
 Schuitemans schuit bij eersten Comparant thands 
 gebruikt wordende, om daar aan alle schade en 
 nadeel te kunnen verhaalen, met renuntiatie 
 van alle exceptien, in Specie die van onaange- 
 telden Gelde, en Submissie als naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 8 Sept. 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Fennetje van Cleef, wed. Evert fijnvan 
 draat, voor de eene helft eigenaarse aan het navolgen- 
 de perceel, voords Willemina Fijnvandraat, huisvrouw 
 van Reijer van Aken, voor een derde in de wederhelft, 
 Aaltje Fijnvandraat, mede voor een derde in de helft, 
 dan nog Gijsbert Fijnvandraat; Willem fijnvandraat,  
 Engel fijnvandraat en Gijsbert fijnvandraat en Hen- 
 drik van Raalten in qualiteit als voogden over de 
 minderjaarige Kinderen van wijlen Jan Fijnvandraat 
 bij Gerritje Jacobs verwekt met naamen Rijntje, 
 Evertje, en Evert fijnvandraat, zijnde Kinderen en 
 Kleinkinderen van wijlen Evert fijnvandraat, te- 
 saamen ieder voor een vierde in een derde van de 
 wederhelft. En verklaarden de gezamentlijke 
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 Comparanten in het openbaar op den 29 Meij dezes jaars 
 te hebben verkocht en over zulks kracht dezes te cedeeren 
 en in vollen eigendom overtedragen, ingevolge appro- 
 batie van ’t Gemeente Bestuur dezer stad d.d. zevenden 
 September 1801, voor zo verre de onmondigen aangaat, 
 aan en ten behoeve van Albertus Gelderman en 
 Aartje Top Ehelied. ende haare Erven een huis en 
 Erve staande in de Vehestraat tusschen het huis 
 van Jan Winkel en de schuur van Jan Loge, doende 
 in ords. verponding zonder stadsstuivs. f 2-19-4. straat- 
 geld f 1-15-: ende zulks voor eene somme van vijf. 
 honderd en zes guldens, waarvan de Comparanten 
 een ieder voor zijn aandeel bekenden voldaan te we- 
 zen, en daarom geen recht of eigendom daar aan meer 
 te behouden; maar hetzelve integendeel te zullen 
 vrijen, wachten en waaren, inzonderheid de verponding 
 te zullen zuiveren tot over 1800. straatgeld Meij 1801 
 haardstede Geld Junij 1801. Zo als Erfkoops recht is, on- 
 verband en submissie als na Rechten. 
      Actum Harderwijck den 9 September 1801. 
          7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Compareerden voor Steenwinkel en de Rooij Leden van het 
 Gemeente Bestuur Willemina Fijnvandraat, huisvrouw van 
 Reijer van Aken voor een derde Eigenaarse van navolgende 
 perceel ongereed Goed; alsmede Aaltje fijnvandraat, me- 
 de voor een derde; voords Gijsbert fijnvandraat voor een 
 vierde in een derde; Engel Fijnvandraat voor een vierde in 
 een derde; benevens Gijsbert fijnvandraat en Hendrik 
 van Raalten, als voogden over de onmondigen Kinderen 
 van wijlen Jan Fijnvandraat, met naamen Reijntje, E- 
 vertje en Evert fijnvandraat, bij Gerritje Jacobs ehelijk 
 verwekt, mede voor een vierde in een derde part, en ver- 
 klaarden de gesamentlijke Comparanten in het open- 
 baar op den 29 Meij dezes jaars te hebben verkogt en 
 over zulks kracht dezes te cedeeren, transporteeren en 
 in vollen eigendom over te dragen, ingevolge approbatie 
 van ’t Gemeente bestuur dezer stad d.d. 7 September 
 1801, voor zoverre de onmondige aangaat, aan en ten 
 behoeve van Willem fijnvandraat en Sara Schut Ehel. 
 ende de haare Erven een akker Saailand, groot 6 sche- 
 pel met het houtgewasch gelegen aan de Baemer 
 Bosch voor deze stad, gent. Zwemsakker, waarvan 
 een vierde in een derde aan Koopers in eigendom be- 
 hoort, tusschen de Landen van R.J.Appeldoorn en 
 P. Geurtsen, doende in ords. verponding zonder stads 
 stuivers f :-17-12. ende zulks voor eene somman 
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 van tweehonderd twee en zestig Gulden, waarvan de Comparan- 
 ten een ieder voor zijn aandeel, bekenden voldaan te we- 
 zen en daarom geen recht of eigendom daar aan meer te 
 behouden, maar het zelve integendeel te zullen vrijen, 
 wagten en wahren, inzonderheid de verponding te zullen zui- 
 veren tot over 1800, zo als Erfkoops Recht is, onder verband  
 en submissie als naar Rechten. 
       Actum Harderwijck den 9. Septemb. 1801 
        7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Willemina fijnvandraat, huisvrouw van  
 Reijer van Aken, voor een derde eigenaarse van na- 
 volgend perceel ongereed Goed; als mede Aaltje 
 Fijnvandraat, mede voor een derde; voords Gijsbert 
 Fijnvandraat voor een vierde in een derde; Engel Fijnvan- 
 draat voor een vierde in een derde; benevens Gijsbert 
 Fijnvandraat en Hendrik van Raalten, als voogden 
 over de onmondigen Kinderen van wijlen Jan Fijnvan- 
 draat, mer naamen Rijntje, Evertje en Evert fijnvan- 
 draat, bij Gerritje Jacobs ehelijk verwekt, mede 
 voor een vierde in een derde part, en verklaarden 
 de gesamentlijke Comparanten in het openbaar 
 op de 29 Meij dezes jaars te hebben verkogt, en 
 over zulks kracht dezes te cedeeren, transportee- 
 ren en in vollen eigendom over te dragen, inge- 
 volge approbatie van het Gemeente Bestuur 
 dezer stad d.d. 7 Septenber 1801, voor zo verre 
 de onmondigen aangaat, aan en ten behoeve 
 van Fennetje van Cleef wd. Evert Fijnvandraat 
 ende haare Erven een hof gelegen voor deze 
 stad in de Smeepoorter touwbaan, tusschen de 
 hoven van P. Mooijen en H. van Essen, doende in 
 ords. verponding zonder stadsstuivers f 1-4-14. ende 
 zulks voor een somme van vijfhonderd en 
 dertien Guldens. 
 Aan en ten behoeve van Cornelis Peters en Jacobje 
 Willemsen Ehel. en Rijn Peters en Evertje Tijssen 
 Ehel. te saamen en haare Erven, twee Math 
 Hooiland onder de vrijheid van Harderwijck 
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 op de Crommehen, zijnde vrij van verponding, ende zulks 
 voor eene somme van vierhonderd en negentig Guldens 
 
 Aan en ten behoeve van Han Hendriksen en zijne Erven 
 ongeveer twee math Hooiland op de lange Ellen, onder 
 de vrijheid van Harderwijck gelegen, doende in ords. 
 verponding zonder stadsstuivers f 1-8-: ende zulks voor 
 eene somme van vierhonderd en vijftien Guldens. 
 Waarvan de Comparanten, een ieder voor zijn aandeel 
 bekenden voldaan te wezen, en daarom geen recht of 
 eigendom daar aan meer te behouden, maar het zelve 
 integendeel te zullen vrijen, wachten en waaren 
 inzonderheid de verponding te zullen zuiveren 
 tot over 1800 zo als Erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 9 Septemb. 1801 
       7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Par devant Steenwinkel et Appeldoorn officiers Munici- 
 paux fut presente Mette Catharina Lucretia van Hoe- 
 clum veuve du feu Mre. H.H. Vitringa de son vivant De- 
 puté au Corps Legislatif Batave ayant  ci devant de- 
 meuré a Nunspeet dans la commune d ‘Ermello, mais 
 demeurant actuellement dans cette ville. 
 Laquelle en qualité d’administratrice de la suc- 
 cession du feu son Mari et tutrice Legitime de ses 
 Enfants par ces presentes, fait et constitue ses Procu- 
 reurs Generaux et Speciaux Guillaume Henri Louis 
 Slingerland et Jean Frederic Abbema demeurant 
 a Paris, conjoinctement ou separament aux quels elle 
 donne pouvoir de pour lui, en son nom, toucher et 
 recevoir de tous Payeurs de Rentes, caissiers, Tré 
 soriers, les arrerages echeu et a écheoir de tou 
 tes rentes tant inscrites sur le Grand Livre de 
 la Dette publique, que viagères appartenantes 
 a la dette constituante, ou qui lui appartiendront 
 par la suite, a tel titre et sous telles dénomina 
 tions que ce puisse etre dues par la Nation fran 
 coise, comme aussi les arrérages de toutes 
 Pensions accordees ou a accorder par la suite la 
 Dette constituante, et toutes Rentes sur Parti 
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 culiers ausi que tous Remboursemen[t]s de l’une ou 
 de l’autre des dites Rentes, s’il y a lieu, procune 
 enregistrement et inscriptions sur Le Grand livre 
 national au nom de La dette constituante, de tous 
 recus donner quittances et décharges valables 
 faire tous Transports, cessions?, reconstitutions, De 
 clarations, Consentir, mentions, Subrogations, 
 cessation des Annerages, signer enfin tous actes  
 et quitances, de remboursement nécessaire remettre 
 tous titres et pieces, substituer, promettant, obli 
 geant, renoncant  &O Comme de Droit. 
     Fait a Harderwijck le 18 septembre 1801 . 
      L’ an 7 de la Lib. Batave. 
 
Vertaling  
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, gemeentraadsleden, verscheen Metta Lucretia 
 van Hoeclum, weduwe van wijlen Mr. H.H. Vitringa, bij leven gedeputeerde van 
 het Corps Législatif Batave (Vertegenwoordigend Lichaam). Zij heeft vroeger in 
 Nunspeet gewoond in de gemeente Ermelo, maar woont op dit moment in deze 
 stad. Zij stelt bij dezen aan en benoemt als haar algemene en speciale 
 procuratiehouders, in haar kwaliteit van beheerder van de erfenis van wijlen haar 
 echtgenoot en als wettige voogdes van haar kinderen, Guillaume Henri Louis 
 Slingerland en Jean Frédéric Abbema, woonachtig in Parijs, tesamen of alleen. Zij 
 machtigt hen voor haar en in haar naam te innen en te ontvangen van alle 
 betalers van rentes, kashouders en betaalmeesters, de achterstallige betalingen, 
 die reeds vervallen zijn of nog moeten vervallen, van alle rentes zowel die 
 ingeschreven staan in het grootboek der publieke schuld, als lijfrentes die 
 behoren tot de samengestelde schuld, of die haar in de toekomst zullen 
 toebehoren, met zodanige titel en onder zodanige benamingen als ze 
 verschuldigd kunnen zijn door de Franse Natie, en ook de achterstallige rentes 
 van alle toegekende of nog toe te kennen lijfrentes, de samengestelde schuld en 
 alle rentes van individuele lijfrentepolissen evenals alle aflossingen van deze of 
 gene genoemde rentes, zodra dit aan de orde mocht zijn, registratie en 
 inschrijving te verzorgen in het nationale grootboek der publieke schuld uit naam 
 van genoemde opdrachtgeefster, voor alle ontvangen gelden kwitanties en 
 geldige kwijtingen af te geven, alle overdrachten, cessies, vermeldingen, 
 renteoverdrachten, verklaringen te doen, vermeldingen, subrogaties, staken van 
 achterstallige betalingen toe te staan, ten slotte alle aktes en kwitanties van 
 noodzakelijke aflossingen te ondertekenen, alle documenten en stukken te 
 leveren, een andere gevolmachtigde te benoemen, belovend, verplichtend en 
 afstand doend, alles volgens het recht. 
 Actum te Harderwijk, de 18e  september 1801. 
 Het jaar 7 van de Bataafse Vrijheid. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van het Gemeente Be- 
 stuur Compareerde Vrouwe J. A. Wolfsen wed. de Wolff van Wes- 
 terrode, woonende binnen deze stad, en verklaarde zichzelven 
 te stellen tot Borge als principaal voor Willem Pelgrom 
 Dirk de Wolff Commies Collecteur en ter recherge te Olden- 
 zaal ten behoeve voor den Lande voor de somme van twee 
 honderd Gulden, belovende zij Comparante al hetgeene 
 ter zaake van de voorschreven bediening en administra- 
 tie aan den Lande in tijd en wijlen zoude mogen ten 
 achteren blijven, en de schade, die de gemeene zaak 
 of andere personen zouden mogen komen te lijden, 
 als eigen schuld op de eerste aanmaning te zullen 
 voldoen, opleggen en betaalen, ter voorschreven som- 
 ma van f 200. Guld. toe renuncieerende ten dien 
 einde van het beneficie ordinis et executionis, van  
 den Effecte van dien haar volkomen onderricht houden- 
 de, alsmede tot nakominge en meerdere verster- 
 king van deze, ten dien opzichte van haar burgerrecht 
 en dagelijksche judicature, zich onderwerpende de 
 prompte en parate executie door ’t voormalig Commit- 
 te tot de Zaaken van de Marine geexereerd geweest 
 en thands nog door ’t Bureau ter judicatuure van de 
 Convoijen en Licenten gecontinueerd wordende. 
 En verklaaren wij Leden van “t Gemeente bestuur voorñ. 
 dat de voorsz. vrouwe J.A. Wolfsen wed. de Wolff van 
 Westerrode, door wie deze voorenstaande borgtocht in ge- 
 passeert, bij ons wordt gehouden voor Capabel en suf- 
 ficient, om dezelve te kunnen naar komen, en te vol- 
 doen. 
     Actum Harderwijck den 19 Septemb. 1801 
        7e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
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Geregistreerd ten Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van het Gemeente Bestuur 
Protocolle van be- Compareerde Gerritje Hooiberg, dewelke verklaarde en bekende 
zwaar.Rubric Brugge. wegens opgenomen en ter leen ontvangen penningen oprecht 
straat fº.109 fso. en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Arien 
 Bastert en Gerdina Timmer Ehel. en hunne Erven eene 
 capitaale somme van driehonderd Gulden, ad. 20 stuivers 
 het stuk, waarvan de Comp.te beloofde alle jaaren op den 
 verschijnsdag, waar van heden over een jaar de eerste zijn 
 zal, te betaalen eene Intresse van vier gulden van ieder 
 honderd, en daar mede te continueeren tot de finaale 
 aflossinge toe, dewelke alle jaar op den verschijnsdag 
 zal kunnen, mogen, en moeten geschieden, mids van 
 een van beide zijde de opzage een vieren deel jaars te 
 vooren behoorlijk gedaan wordt. 
 Tot Securiteit van voorsz. Capitaal, Rente en bij onverhoop- 
 te wanbetaling, aantewendene kosten, Comparante ver- 
 bindt haar Persoon en Goederen, en stelt bovendien 
 tot een Speciaal onderpand, haar huis en Erve staan- 
 de in de Bruggestraat alhier, tusschen het huis van 
 Jannetje Sandijk, en dat van Gerrit Alberts, om daar 
 aan alle schade, hinder en nadeel te kunnen 
 verhaalen, onder verband en submissie als naar rech- 
 ten met renuntiatie van alle exceptien deze contra 
 vieerende, inspecie die van onaangetelden Gelde. 
    Actum den 22 Septemb. 1801 
    7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van het Gemeente Bestuur com- 
 pareerde I.F. Ammon, in qualiteit als volmagtiger van Mr. J.F. 
 Ammon Secretaris des Ambts Ede en vrouwe M. Duker Ehel. 
 vermogens Acte van volmagt in dato den 10 Setemb. 1801 voor 
 twee Leden van het Gemeente Bestuur des Ambts Ede gepas- 
 seerd en van B.W. Pannekoek Ammon Stads med. Doct. te Deven- 
 ter en vrouwe J.C. Jansen Ehel. kragt volmagt in dato den 
 22 junij 1801 voor Leden van de Municipaliteit van Deven- 
 ter met magt van Substitutie op A.J. Kronenberg gepasseerd, 
 welke voorñ. A.J. Kronenberg, Predikant in de Waalsche Gemeen- 
 te te Arnhem en Vrouwe J.M. Ammon Ehel., marito tutore 
 ingevolge volmagt de dato den 1. Septemb. 1801 voor Leden 
 van ’t Gemeente Bestuur bestuur der Stad Arnhem zo voor zich zel- 
 ve, als uit magt van Substitutie constitueeren en volmag- 
 tig te maaken, voornoemde J.F. Ammon, koopman te Arn- 
 hem, en eindelijk in qualiteit als volmagtiger van J. Coft 
 Capitain Ingenieur ten dienste dezer Republieq en Vrouwe 
 T.M. Ammon Ehel. vermogens volmagt den 1. Octob. 1800 voor 
 Schepenen der stad Contereijen van Woerden gepassererd, wel- 
 ke volmagten aan ons ondergeschr. vertoond, door ons 
 gelezen en dugtig erkend zijn, alle te saamen, uitgeson- 
 derd J.F. Ammon, in qualiteit als volmagtiger van alle 
 de kinderen en behuwd kinderen Erfgenaamen van 
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 haare ouders, wijlen Mr. E.J. Ammon, in leven Scholtus des  
 Ambts Ede enVrouwe F.H. Pannekoek in leven Ehel. 
 en verklaarde de Compt. in zijn voorsz. qualiteit ingevol- 
 ge conditien van publieque verkoping in dato den 14 
 April 1801 in een vasten en stedigen Erfkoop te hebben 
 verkogt en over zulks kragt dezes te cedeeren, trans- 
 porteeren en in volkomen eigendom over te geven, aan en 
 ten behoeven van M. Huijgens en Gijsb. Geertruij Brouwer 
 Een Camp Lands geñ. den Heijligen Geest groot ongeveer 
 2 Schepels, bepoot met eiken Ackermaals hout of zo 
 groot en klein gelegen is onder de Jurisdictie der stad 
 Harderwijck, zijnde allodiaal Goed, niet bezwaard, dan 
 met een verponding van f :-12-14. te zuiveren tot en over 
 de jaaren 1800 en zulx om en voor eene somme van 
 Een honderd vijf en veertig Guldens vrijgeld, van welke 
 koopspenñ. de Comparant bekent voldaan en be- 
 taald te zijn, de eerste penning met den laatsten en 
 over zulks van voorsz. goet te zijn onterft, onteigend 
 en ontgoedet het zelve ten Land en alle Rechten 
 overgevende aan Koper voorñ. om daar mede te doen 
 en te handelen na zijn welgevallen, waarvan 
 de aanvaarding dadelijk na den Slag is geschied 
 of heeft kunnen geschieden. Alles onder belofte 
 van vrijwaring van alle voorkommer en voorpligt 
 als Erfkoops recht is; voords onder verband en sub- 
 missie en renuntiatie als na rechten. 
       Actum Harderwijck den 22. Sept. 1801. 
           7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van het Gemeente Bestuur 
 Compareerde J.F. Ammon, in qualiteit als volmagtiger 
 van Mr. J.F. Ammon Secetaris des Ambts Ede en Vrou- 
 we M. Duker Ehel. vermogens Acte van volmagt 
 in dato den 10 Septemb. 1801 voor twee leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur des ambts Ede gepasseerd en van 
 B.W. Pannekoek Ammon Stads medc. Doctor te Deven- 
 ter en Vrouwe J.C. Jantsen Ehel. kragt volmagt de dato 
 den 22 Junij 1801 voor Leden van de Municipaliteit 
 van Deventer met magt van substitutie op A.J. 
 Kronenberg gepasseerd, welke voorñ. A.J. Kronenberg 
 predikant in de waalse Gemeente te Arnhem 
 en Vrouwe J.M. Ammon Ehel. marito tutore, ingevol- 
 ge volmagt de dato den 1. Septemb. 1801 voor Leden van 



88 

ORAH_157 1801 fol.42 
 
 ’t Gemeente Bestuur der Stad Arnhem, zo voor zich zelven, als 
 uit magt van substitutie te constitueeren en volmagtig te 
 maaken voorñ. J.F. Ammon, koopman te Arnhem, en einde- 
 lijk in qualiteit als volmagtiger van J. Cost, Capiteit Inge- 
 nieur ten dienste dezer Republieq en vrouwe T.M. Ammon 
 Ehel. vermogens volmagt den 1. Octob. 1800 voor Schepenen 
 der stad en contreijen van Woerden gepasseerd, welke volmag- 
 ten aan ons ondergeschr. vertoond, door ons gelezen, en dugtig 
 erkend zijn, alle tesaamen uitgezonderd J.F. Ammon in qua- 
 liteit als volm. van alle de kinderen en behuwde kinderen 
 Erfgenaamen van haare ouders wijlen Mr. E.J.Ammon in 
 leven Scholtus des ambts Ede, en vrouwe F.H. Pannecoek 
 in leve Ehel. en verklaarde de Compt. in zijn voorsz. quali- 
 teit ingevolge conditien van publique verkopinge in 
 dato den 14 April 1801 in een vasten en stedigen Erfkoop 
 te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cedeeren 
 te transporteeren en in volkomen eigendom overtegeven 
 aan en ten behoeven van R.J. Appeldoorn en S.H. Bouduin 
 Ehel. Een Kamp lands genaamd den Hoogen Geest of Ger- 
 rit Alberts Kamp groot ongeveer 2 morgen bepoot met 
 Eijken Akkermaalhout of zo groot en klein gelegen is 
 onder de jurisdictie der Stad Harderwijck, zijnde allo- 
 diaal Goed niet bezwaard dan met eene verpondinge 
 van f 4-8-10. te zuiveren tot over den jaare 1800 en zulks om 
 en voor eene somme van Zevenhonderd en Een Gulden 
 vrijgeld, van welke koopspenningen de Compart. bekent 
 voldaan & betaald te zijn, de eerste penning met de laatste 
 en over zulks van voorsz. Goed te zijn onterfd, onteigend 
 en ontgoedet, het zelve ten Land en alle Rechten over 
 gevende aan Koopen voorñ. om daar mede te doen en 
 te Handelen na zijn welgevallen, waarvan de aanvaar-  
 ding dadelijk na dem slag is geschied, of heeft kunnen 
 geschieden. Alles onder belofte van vrijwaringe van 
 alle voorkommer en voorpligt, als Erfkoops recht is 
 voords onder verband en suvmissie en renuntiatie als na 
 Rechten. 
     Actum Harderwijck den 22 Septemb. 1801. 
         7e jaar der Bat Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Wouter Roelof van de Groude in qualiteit als ad- 
 ministrateur in den boedel en nalatenschap van wijlen Otto 
 Dijckhuizen van de Groude, woonachtig te Hoorn, doch thands 
 alhier tegenwoordig, dewelke verklaarde in de beste forma 
 rechten te constitueeren en volmagtig te maaken. doende 
 zulks kracht dezes Mr. E.G. Ardesch advocaat in Harderwijck 
 ten einde, om namens Comparant qp in te vorderen zodane 
 praetensie als dezelve van den tegenwoordigen Meijer van 
 het Erve ten Duijnenburg onder Ermello, buurtschap Veld- 
 wijck, Hendrik Rijkerts genaamd, te vorderen heeft, en 
 welke pagtpenningen nog verder zullen komen te verschijnen 
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 en wel tot Petri 1802 ingesloten, daar toe alle middelen 
 Rechtens te gbruijken, het zij door boding, beraat of 
 peijnding, dezelve tot de executie toe te vervolgen, voords 
 in val van minlijke schikking, te accordeeren, en trans- 
 igeene penningen te ontvangen, en daar voor te quitee- 
 ren en wijders in ’t generaal alles te verrichten het 
 geen de nooddruft der Zaake vorderen zal en de Com- 
 parant qp zoude kunnen, mogen en moeten doen. 
 Alles met magt van subsitutie, onder belofte van goedkeu- 
 ring en schadeloosstelling, mids dat de geconstitueerde 
 ter zijner tijd de behoorlijke Rekening en verantwoording 
 daar van is doende en heeft comparant daarop gestipuleerd 
 als naar Rechten. 
        Actum den 29. Septemb. 1801. A. 7. B. L. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur compareerde Mr. Johannes Gerardus Luijken, woo- 
 nende te Doesborg, doch op het passeeren dezes alhier 
 praesent, tekennen gevende, dat wijlen zijn broeder Mr. 
 Hendrik Bartijn Luijken op de 12 Julij 1800 binnen Does- 
 borg overleden, den Comparant gecommitteerd hadde 
 tot Executeur van het testament, door hem, Testateur, op den 
 17 Januarij 1778 voor den Notaris Keer van der Piet en getui- 
 gen te Amsterdam gepasseerd, met alzulke uitgestrekte 
 magt en gezag, als eenigsins vereischt en gegeven konde 
 worden, en in het bijzonder de magt van adjunctie, sur- 
 rogatie en substitutie, terwijl de Testateur wijders aan zich 
 behouden had de magt, om naderhand legaten te mogen 
 maken, midsgaders zodanig verdere voorziening te   
 doen en nadere bevelen te geven, als hij Testateur zou- 
 de komen goed te vinden, en dat alles bij zijn particulier 
 geschrift en onderteekening, zo menigmaal hem Testa- 
 teur zoude goed dunken; begeerende,dat al het zelve 
 zoude zijn en gehouden moeten worden van zodani- 
 ge kragt en waarde, als of het alles in Testament was 
 ingelascht. 
 Dat Testateur van dezelve aan zich gereserveerde magt ge- 
 bruik maakende, onder anderen op den 25 Junij 1798 bij 
 eene nadere onderhandsche dispositie, om, onder den goe- 
 delijken zegen, te dienen ter mede instand houding in 
 deze Republiek van den Christelijken Godsdienst, zoals 
 die in de gereformeerde Kerk geleerd en geoefend wordt 
 zodanig en in dier voegen gedisponeerd heeft, als breeder 
 bij de Acte, daar van zijnde, gemeld is; en wijders bij dezelve 
 Acte aan Anna van Wijngaarden, woonende te Amster- 
 dam haar leven lang gedurende zodanig Legaat 
 gemaakt en besproken heeft, als daar bij insgelijks 
 breder is omschreven. 
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 En verklaarde de Comparant uit krachte van de magt, hem daar 
 toe in voegen voorschreven door den Testateur verleend met betrek- 
 king tot beide de evengemelde Legaaten, midsgaders in zover- 
 re geacht zoude kunnen worden, dat de Commissie van den 
 Comparant ook in andere opzichten noch niet geheel was af- 
 gelopen, mede in het generaal en onbepaald, na het overlijden 
 van hem Compart. tot Executeurs van des overledens uiterste 
 wille, in zijne plaats te surrogeeren zijnen broeder Willem 
 Cornelis Luijken, rustend Predikant binnen deze stad, zijnen 
 Schoonzoon Frederik Glashorst, Predikant te Doesborg en 
 zijnen behuwdbroeder Mr. Rudolph Ketjen, insgelijks te 
 Doesborg woonachtig; gevende aan hun lieden te samen en 
 aan den langstlevenden derzelver in het bijzonder eene gelij- 
 ke magt en gezag, als aan hem Compart. zelven door 
 wijlen den voorñ. Testateur in voegen voorschr. verleend is, 
 en Specialijk de magt van adjunctie, surrogatie en 
 substitutie; blijvende de administratie altoos in het 
 bijzonder gedemandeerd aan den eersten der benoemden 
 welke na het overlijden van hem Comparant in leven 
 zal zijn, en alzo successievelijk tot den uiteinde toe. 
       Actum den 1. October 1801. Aº. 7. L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Johannes Michelsen en Geertje Jans Ehel. 
 en verklaarden in eenen vasten en stedigen Erfkoop  
 te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cedeeren 
 transporteeren en in eigendom over te geven aan en ten 
 Erflijken behoeve van Johanna Elsevier Een Hof met 
 deszelfs ap & dependentien, gelegen buiten deze stad 
 bekend bij de naam van Hendrik de Boer, doende in 
 ords. jaarlijksche verponding zonder stadsstuivers f 1-19-4. 
 en zulks voor eene somme van Zevenhonderd en Vijftig 
 Guldens, waarvan de Comparanten bekennen voldaan 
 & betaald te wezen. – Voords beloofden Comparanten 
 voorsz. Hof te wachten & waaren, Kommervrij en alle voor- 
 pligt de verponding over 1800 daar van af te doen, als Erf- 
 koops recht is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. 
        Actum 1. Octob. 1901. 7e jaar der Bat. Vrijh 
 
 
Geregistreerd ten Pro- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
tocolle van Bezwaar pareerde Johanna Elsevier, welke verklaarde en bekende wegens 
over ’t Schependom opgenomen en ter Leen verstrekte penningen oprecht en deugdelijk 
van Harderwijck fº. schuldig te wezen aan Johannes Michelsen en Geertje Jans Ehel. 
53.fso.Rubr. Hoven of derzelver rechtverkrijgende eene Capitaale somme van vier 
voor de Lutteke Poort honderd Guldens, aannemende dezelve jaarlijks te verrenten 
 met vijf Guldens van iedere honderd Gulden en waarvan 
 ’t eerste jaar zal verscheenen zijn 1e October 1802 en zulks  
 tot de finaale aflosse van ’t capitaal toe, welke af- 
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 losse Comparante belooft en ook gehouden zal zijn te doen 
 met 1e Meij 1803. 
 Tot nakoming dezes verbindt Comparante haar Persoon en 
 goederen, en stelt tot een Speciaal onderpand haar Hof 
 gelegen buiten deze stad, en bekend onder den naam van 
 Hendrik de Boer, zo als dezelve van Rentheffenen heeft 
 aangekogt, om daar aan bij onverhoopte wanbetaling, zo 
 van Capitaal als intressen, kost en schadeloos ’t zel- 
 ve te kunnen verhaalen, renuntieerende van alle Ex- 
 ceptien, en in specie die van onaangetelden Gelde, onder 
 submissie als naar Rechten. 
    Actum den 1. Octob. 1801. Aº. 7.L.B. 
 
 
 Know all men by these presents, that I, Catharina Metta 
 Lucretia van Hoeclum widow of Herman Henrik Vitrin- 
 ga of Campen, deceased, do hereby constitute ad ap- 
 point Messrs. Le Roy Bayard and Mr. Evers of New 
 York, merchants, my lawfull attornies, for me and 
 in my name and behalf, to receive and give receipt 
 for all dividents now due, or which may hereafter grow 
 on all the shares belonging to the said Herman 
 Henrik Vitringa of Campen, deceased in the Capital  
 or joint stock of the President, Directors and Compa- 
 ny of the Bank, of the United States, with power 
 also an Attorney or Attorneys under them for that 
 purpose to make and substitute, and to do all 
 lawful acts requisite for confirming all that my 
 said Attornies or their substitute or substitutes 
 shal do therein by virtue hereof. 
 In witness wereof I have hereunto set my hand 
 and seal in the city of Harderwijck this fifth day 
 of October in the year one thousand eight hun- 
 dred and one. 
 Sealed and delivered                 (w. Get) C.M.L. van Hoeclum 
  in the presence of us.                           wed. Vitringa 
 (w.g.) J. Steenwinkel                                    (L.S.) 
 D. Appeldoorn  
 Best known that on the fifth day of October one 
 thousand eight and one, before the Magistrate of 
 Harderwijck, appeared Catharina Mette Lucretia 
 van Hoeclum, widow of Herman Henrik Vitringa 
 of Campen deceased within named and acknow- 
 ledged the above letter of Attorney, to be her, Act and 
 deed. In testimony where of the seal of this Ci- 
 ty is affixed hereunto, and signed by our Secretary. 
                                (w.g.) Steenwinkel 
                                                     Secretary.  
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vertaling 
 
 Laat bij ieder bekend zijn, dat ik, Catherina Metta 
 Lucretia van hoeclum, weduwe van wijlen Herman Vitringa 
 uit Kampen, hierbij de heren Le Roy Bayard en mr. Evers uit  
 New York, kooplieden,  benoem tot mijn wettige gevolmachtigden. 
 Zij kunnen voor mij en namens mij ontvangstbewijzen ontvangen en 
  uitgeven voor alle dividenden die reeds gelden of tot gelding komen 
 op alle aandelen toebehorend aan genoemde wijlen Herman Henrik 
 Vitringa uit Campen in het "kapitaal of de aandelen van de president-directeur 
 directeuren en bedrijf van de Bank van de Verenigde staten"1) 
 Zij zijn ook gemachtigd een advocaat of advocaten in dienst te nemen 
 om alle wettelijke activiteiten te doen die nodig zijn. 
 Ter bevestiging daarvan teken en bezegel ik dit in de stad Harderwijck op 
 de vijfde dag van october in het jaar achttienhonderdeneen. 
 Gezegeld en aldus opgesteld in aanwezigheid van ons 
  (w. Get) C.M.L. van Hoeclum 
                     wed. Vitringa 
 (w.g.)  J. Steenwinkel                                                      (L S.) 
 D. Appeldoorn 
 Laat bekend zijn dat op de vijfde dag van October achttien- 
 hondendeneen voor de magistraten van Harderwijck verscheen 
 Catharina Mette Lucretia van Hoeclum, weduwe van wijlen Herman 
 Henrik Vitringa uit Kampen die aangaf dat bovengenoemde brief 
 voor gemachtigde haar wil was. 
 Als bewijs hiervan is het zegenl van deze stader aan bevestigd en ius het 
 getekend door onze secretaris 
                                                   (w.g.) Steenwinkel 
                                                         secretaris 
 
 1) Dit is een wettelijke tekst om zaken in een Amerikaanse bank uit die tijd te  
    beschrijven. 
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 Voor Appeldoorn en Steenwinkel, loco Elsevier Leden van ‘t 
 Gemeente Bestuur en mede als overweesmeesteren Compareer- 
 de Sophia Kelder, zich willende verandersaten, bekende in 
 tegenwoordigheid van Wouter Barneveld en Steven Bos, als 
 door het Gemeente bestuur aangesteld tot voogden, te 
 hebben geexamineerd de Boedel en nalatenschap 
 van wijlen Antonij Barneveld, alsmede de Goederen 
 welke in Tucht bezeten worden, door Rutger van Laar 
 te Hattem, als weduwenaar van Geesje Kamphuis 
 dewelke pro rato hare waarde bereekend zijn, heeft 
 haare kinderen met naamen Gezina Anna, Wouter 
 of Wolter, Barend Andries, Johannes Engelebartus, 
 Hendrikus Jacobus, voor haar vaders versterf, aan 
 ieder kind bewezen Agthonderd Guldens, te saamen 
 f 4800-:-: het Geld zal betaald worden zodra elk kind 
 voor zich meerderjaarig ofte mondig is. 
 Waar voor de Comparante haar Persoon en Goederen 
 verbind, welke beloofde, de kinderen te zullen laten 
 leeren, wat tot een behoorlijke kostwinning be- 
 hoort, en verder tot haare mondige dagen zal 
 kleeden en reeden, en verder van het nodige voorzien. 
 Al hetwelke in deze voorschreven is, is strekkende 
 tot volkomen genoegen, van bovenstaande Voogden. 
 Aldus bij ons geteekend en geapprobeert in Harder- 
 wijck den 6 Octob. 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel loco Elsevier Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur en mede als Overweesmeesteren Compareerde Johan- 
 nes Huijgens zich willende veranderzaten bekennende in 
 tegenwoordigheid van Isaak Huijgens en Pieter Engelen, als 
 door het Gemeente Bestuur aangesteld tot Voogden te hebben 
 geexamineerd den boedel en nalatenschap van wijlen An- 
 na Catharina Harmans, Heeft zijne kinderen, met naamen 
 Johanna Willemina, Rutger, Cornelis voor haar moeders ver- 
 sterf aan ieder kind bewezen Een duijzend Guldens te saamen 
 drie duijzend Guldens. Het geld zal betaald worden zo 
 dra ieder kind mondig is. 
 Waar voor Comparant verbind zijn Persoon en goederen 
 des belooft hij de kinderen te zullen laten leeren wat 
 tot een behoorlijke kostwinninge behoort en verder tot 
 haar mondige dagen te kleeden en reden en van het 
 nodige voorzien. Hier mede waren tevreden de voorzei- 
 de Voogden. Aldus bij ons geteekend en geapprobeerd 
 in Harderwijck den 7. October 1801. 7e jaar der Bat Vrijh. 
 
 
 Voor Huijsman en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bstuur 
 Compareerde de Burgeresse Maria Elijsabeth van Groin 
 wed. Pagenstecher, geadsisteerd met den Burger Luito- 
 nius Bouman, Predikant der stad Harderwijck, als momber 
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 bekennende en verklaarende ter voldoening aan de 
 Resolutie van het Departementaal bestuur van den 
 Ouden IJssel, van den 23e September 1801 N. 85. 
 onder renuntiatie van het vellejaarsche Raadsbe- 
 sluit, van welks Effect zij Comparante verklaar- 
 de wel te zijn onderricht, de door haar Compa- 
 rante op den 19 Meij 1801 ten behoeve van haaren  
 zoon H.R.G. Pagenstecher te Oldenzaal gepasseerde 
 Borgtocht te extendeeren tot deszelfs ontvangst 
 der 4 pcts heffing op de inkomsten over het jaar 
 1800. 
      Actum Harderwijck den 8 Octob. 1801. A.7.L.B. 
 
 
Geregistr. ten Proto- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van het Gemeente 
colle van Bezwaar Bestuur Compareerden Johannes van Kasteel en Cornelia 
Rubr. Wulleweverstraat van Kasteel Ehel. en verklaarden wegens opgenomen 
fº.237 en ter Leen ontvangene Penningen oprecht en deugde- 
 lijk schuldig te wezen aan de Kerkeraads Beurs der 
 Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Harderwijck 
 eene Capitaale somme van Vierhonderd Caroli Guldens 
 a twintig stuivers het stuk, waar van de Comparanten 
 beloven jaarlijksch op den verschijndag, waar van de 
 eerste zal zijn heden over een jaar, eene interesse 
 van 4 Gulden van ieder honderd, en daar mede te 
 continueeren tot de finaale aflossinge des voorsz. 
 Capitaals toe. Welke aflossing ook alle jaaren ten 
 vervaldage zal kunnen mogen en moeten geschieden, 
 mids de opzage daar van een half jaar bevorens 
 van een van beide zijde gedaan werde. Tot securiteit 
 van welk Capitaal en Renten en onverhoopte bij wan- 
 betaling aan te wendene kosten, comparanten verbin- 
 den hunne persoonen en Goederen en stellende tot een 
 Speciaal onderpand hun huis en Erve, staande in 
 de Wullewevers straat, tusschen de huizen van Mr. P. 
 G. Wijnstok en Hendrik Cinkel junior onder renuntia- 
 tie van alle exceptien, in Specie die van ongetelde 
 Gelde, met submissie als naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 9 Octob. 1801 
        7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Appeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden de tijdelijke armbezorgers der Geref. Gemeen- 
 te binnen deze stad, dewelke verklaarden in het open- 
 baar op den 29 Meij 1801 te hebben verkogt en kracht 
 dezes te cedeeren, en transporteeren aan en ten Erflij- 
 ken behoeve van Reijndert Alberts en Hester Martens 
 Ehel. ende hare Erven, Een huis staande in de 
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 groote marktstraat tusschen de huizen van Harmen Tapper en 
 Dries van Ark doende in verponding zonder stadsstuivers f 2-2-8. 
 straatg. f: -15-: en het ordinaire schoorsteen geld, ende zulks 
 voor eene somme van Eenhonderd drie en negentig Gulden vrijgeld 
 waarvan de Comparanten, in haare qualiteit bovengemeld, beken- 
 den voldaan te wezen, en daarom geen Recht of eigendom daar 
 aan meer te behouden, maar het zelve aan Koperen eeuwiglijk 
 en Erflijk over te geven, belovende hetzelve te zullen vrijen 
 en waaren, en de verponding tot 1800 incluis, haardstedegeld 
 verschenen Junij 1801 straatgeld Meij 1801 daar van te zullen 
 zuiveren, als Erfkoops recht is, onder verband en submis- 
 sie als na Rechten. 
     Actum den 6 Octob. 1801. A.7. L.B. 
 
 
 Recept. den 14 Octob. 1801 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 van Harderwijck Compareerde Maria Elijsabeth van Gavin 
 weduwe wijlen Mr. Johannes Alexander Wijnandus Pagen- 
 stecher in Leven I.V.D. en Professor te Harderwijck, dewel- 
 ke verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te con-  
 stitueeren en magtig te maaken, zulks doende kracht en mids 
 dezen Pieter van Eijk, woonachtig te Amsterdam, teneinde 
 om Comparantes Zaaken waar te nemen Speciaal om 
 namens constituante te verkopen twee stuks obligatien 
 zijnde de Eene ten laste van Hollande en Westfriesland, ten 
 Comptoire Amsterdam, staande ten naame van Bruno 
 Tiedeman qq. voor Pieter Schoonheer groot in Capit. f 500-:-: 
 ged. 1 Maart 1784. L.º Q. fº.237 fsº. Nº. 3264. geagad. 
 31 Dec. 1784. Nº. 85914. Reg. fº. 4653. 
 En de andere ten lasten en Compt. als vooren staande ten 
 naame van Martha Ultee Groot in Capt. f 1000-:-: ged. 
 1 Meij 1754. Lº. E fº. 181 Nº. 1916 geagap. 5 Sept. 1754 Nº. 
 38993. Reg. fº. 1630. 
 De daar van geprovenceerde Koopspenningen te ontvangen 
 daar voor te quiteeren en vervolgends behoorlijk transport 
 te doen; verders alles in dezen te doen en te verrichten 
  hetgeen de nootdruft der Zaake mogte vereischen, ten 
 meeste nutte en profijte vanConstituante zoude kun- 
 nen verstrekken, en zij zelf tegenwoordig zijnde, zoude kun- 
 nen mogen of moeten doen, met magt van substi- 
 tutie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit; des 
 blijft de geconstitueerde gehouden tot het doen van behoor- 
 lijke verantwoording, alles onder verband en submissie als 
 naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 14 octob. 1801. A.7.L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde I.M. Kemper, als bij appointement van ’t Com- 
 mite van Justitie der stad Amsterdam in dato 31 Meij 1798 
 bij ons gezien en gelezen, gecommitteerd, om het vaderlijk be- 
 wijs van Sophia Antoinetta Janssen van de Curateuren 
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 over de Persoon en Goederen van Antoinetta Louisa Arntken 
 eerder weduwe van Anthonij Janssen van Bruggen, vader 
 van de gemelde Sophia Antoinetta Janssen over te nemen 
 en het zelve als voogd tot de meerderjarigheid of het 
 eerder huwelijk van gemelde Sophia Antoinetta Janssen 
 te administreeren. En verklaarde hij Comparant aan ge- 
 melde Sophia Antoinetta Janssen, thands gehuwd, en 
 voor zo veel nodig met haare man geadsisteerd af te 
 geven en in vrijen eigendom over te laten, Eene obliga- 
 tie ten laste Holland en Westfriesland ten Comptoire 
 Amsterdam, Lº. T. fº. 130 Mº. 1547. groot in Capitaal dui- 
 zend Guldens door hem voor rekening van dezelve, So- 
 phia Antoinetta Janssen ter belegging van ’t voorñ. 
 Bewijs aangekogt. Verklaarende wijders van ’t saldo zij- 
 ner administratie Rekening voldaan te zijn en daar voor 
 te quiteeren, alles met renuntiatie van alle exceptien, 
 ten Effecte als naar Rechten. 
        Actum den 15. Octob. 1801, A.7.L.B. 
 
 
Geregisrt. ten Proto- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
colle vab Bezwaar stuur Compareerden Jan Migchelsen en Grietje Lubberts 
Rubr. de Markt fº. van Diermen Ehel. welke verklaarden wegens opgeno- 
290 fsº. men en ter Leen verstrekte penningen, oprecht en deug- 
 delijk Schuldig te zijn aan Andre Stolte en zijne 
 Erven of recht verkrijgende eene Capitaale somme van 
 Twee honderd Guldens ad 20 sts het stuk, belovende de- 
 zelve te verrenten jaarlijksch op den verschijndag,waar- 
 van heden over een jaar de eerste zijn zal, met vier Gul- 
 dens van iedere honderd, en daar mede te continuee- 
 ren tot de finaale aflosse van voorsz. Capitaal toe,  
 welke aflosse alle jaar zal kunnen mogen & moeten 
 geschieden, mids de opzage van een van beide zijden 
 een vierendeels jaars te vooren behoorlijk geschie- 
 de. Tot securiteit van voorsz. Capitaale Somme, Intresse 
 en bij onverhoopte wanbetaling aan te wendene kosten 
 Comparanten verbinden hunne persoonen en Goederen en stel- 
 lende bovendien tot een speciaal onderpand hun huis 
 en Erve staande op de vischmarkt alhier, naast ’t huis 
 van Rikert Jan Appeldoorn & op den Hoek van de Schoen- 
 makers straat om daar aan alle hinder en schade te kun- 
 nen verhalen, met renuntiatie van alle Exceptien, in 
 specie die van onaangetelden Gelde, en submisssie als 
 naar Rechten. 
       Actum 16 Octob. 1801. A.7.L.B. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ‘t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Willemijntje van Asselt, weduwe van Wouter Bek- 
 king, thands alhier woonachtig, en verklaarde kragt dezes 
 te constitueeren en volmagtig te maaken Jan Mekking woon- 
 achtig in Amsterdam, ten einde om namens Comparante, in 
 qualiteit als Erfgenaame van haar overledene man, Wouter 
 Mekking in Leven Executeur in den boedel van wijlen de 
 Gezusters Rouke in Amsteldam zederd eenige jaaren over- 
 leden, te ontvangen zodane penningen als geñ. wijlen W. 
 Mekking in zijne qualiteit als executeur in gezeiden boe- 
 del mogte verdiend hebben en hetgeen Comparante qq. verder 
 mogte competeeren, daar voor quitantie in forma te pas- 
 seeren, in Cas van wanbetalinge alle ingangen van Rech- 
 ten na stijle der plaatse waar te nemen en Comparantes 
 persoon in alles te repraesenteeren en verders te doen en te la- 
 ten geschieden, het Geen de Comparante zelve praesent 
 zijnde zoude kunnen of moeten doen onder belofte 
 van Goedkeuring en schadeloosstelling en verdere na 
 rechten gewoonten, blijvende constitueerde gehouden 
 behoorlijke Rekening en verantwoording te doen, onder 
 verband en submissie als naar rechten.   
    Actum den 19 Octob. 1801. 7.A.L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden Franciscus Martinius en Gerharda Aalten 
 Ehelied. zijnde zij vrouwe geadsisteerd met haaren voorzei- 
 den man, als haare momber en bekenden wel en deugde- 
 lijk schuldig te zijn aan Paul Joseph Nolden en Anna 
 Geertruijda Simons Ehel. woonende te Keulen, of derzelver 
 Recht verkrijgende een somma van vijfduizend vijfhonderd 
 Caroli Guldens, spruitende uit hoofde van Gerede en 
 aan haar Comparanten toegetelde penningen, tot haar ge- 
 noegen ontvangen en genooten, aannemende dezelve te 
 restitueeren over een jaar na dato dezes met den intrest 
 van dien tegens vijf ten honderd in het jaar, en bij prolon- 
 gatie gelijke intrest, zullende zes weeken voor den ver- 
 valtijd de opzage moeten geschieden of ’t Capitaal 
 telkens weder voor een jaar geprolongeerd gehouden 
 worden, voor welk Capitaal, intressen en onverhoop- 
 te kosten zij voornoemde Comparanten met haaren 
 vrijen wille, na volkomen informatie van verwillekeu- 
 rings Rechten, verbonden & bij parate executie en aan- 
 leeninge verwillekeurd hebben (: doende zulks kragt 
 dezes:) alle haare gereede Goederen (: geene van die 
 uitgezonderd:) om alle hinder en schade daar aan te 
 verhaalen, met renuntiatie van alle Exceptien, in spe- 
 cie die van ongetelden Gelde, en zoveel mij vrouwe Compa- 
 rante aangaat van ‘t Senatus Cons. velleij en de Auth. Cod. 
 Si que mulier van welker inhoud zij onderrigt is, onder 
 submissie als na Rechten. 
      Actum Harderwijck den 19 Octob. 1801. 7.j.d.B.V. 
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 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Willem Antink en Elijsabeth Antink, dewelke ver- 
 klaarden in het openbaar op den 29 augustus 1801 in een 
 vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt en over zulks 
 te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom overte- 
 geven zulks doende kragt dezes aan en ten erflijken 
 behoeve van Peter Beerendsen Ruijtenberg en Maasje 
 Olofsen en hunne Erven een hof gelegen voor deze 
 stad in de touwbaan naast den Hof van Cornelis 
 Lukassen ten eenre en die van Abraham van vorsen 
 ter andere zijde met alle deszelfs ab en dependentien, 
 lusten en lasten, recht & gerechtigheden, geene van 
 die uitgezonderd, en zulks voor eene somma van 
 een honderd een en zeventig Gulden vrijgeld, van 
 welke penningen zij Comparanten mids dezen be- 
 kenden voldaan en betaald te zijn, en over zulks geen 
 recht of eigendom hoegenaamd aan voorñ. perceel te behouden 
 doende dit perceel on ords. verpond. zonder stadsstuiv. f :-14-4. 
 belovende zij Comparanten voorsz. perceel te zullen wagten en 
 waaren kommervrij en alle voorpligt in zonderheid de verpon- 
 ding over den jaare 1801. daar van af te doen als Erfkoops recht 
 is, onder verband en submissie als na rechten. 
     Actum Harderwijck den 21 Octob. 1801. A.7º.L.B. 
 (w.g.) D. Appeldoorn                Steenwinkel. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden  Willem Antink, Elijsabeth Antink, Jan Antink 
 alsmede Antonia Kappers wed. Albert Antink en Jacobus 
 Poelman, in qualiteit als aangestelde curator van Willemi- 
 na Antink ingevolge aanstelling van het Gemeente 
 Bestuur dezer stad d.d. 19 junij 1801, bij ons gezien en gele- 
 zen, dewelke verklaarden in het openbaar op den 29 Aug. 
 1801 in eenen vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt 
 en over zulks te cedeeren, transporteeren en in vollen 
 Eigendom overtegeven, zulks doende kragt dezes aan  
 en ten erflijken behoeve van Johanna Klok en haare 
 Erven: een huis staande binnen deze stad in de Ooster- 
 wijck naast het huis van Goosen Foppen, met alle des- 
 zelfs ad en dependentie, lusten en lasten, recht en gerech- 
 tigheden geene van die uitgezonderd en zulks voor eene 
 somme van eenhonderd en tachtig Guldens vrijgeld 
 van welke penningen zij Comparanten bekenden voldaan 
 en betaald te zijn en over zulks geen recht of eigendom 
 hoe genaamd aan voorñ. huis te behouden, doende 
 dir perceel in ords. verpond. zonder stadsstuivers f 2-4-8. 
 straatgeld f 1-:-: belovende zij Comparanten voorsz. 
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 perceel te zullen wachten en waaren Kommervrij en alle voor- 
 plicht, inzonderheid de verponding alsmede heerdstede Geld 
 verscheenen den 1 Julij 1801. straatgeld Meij 1801. daar van af 
 te doen, als Erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als na Rechten. 
    Actum Harderwijck den 21 Octob. 1801. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Willem Antink, Elijsabeth Antink, Jan An- 
 tink, als mede Antonia Kappers, wed. Albert Antink en 
 Jacobus Poelman, in qualiteit als aangestelde curator 
 van Willemina Antink, ingevolge aanstelling van het  
 Gemeente Bestuur dezer stad d.d. 19 Junij 1801, bij ons gezien 
 en gelezen, dewelke verklaarden in het openbaar op den 
 29 August. 1801 in een vasten en stedigen Erfkoop te heb- 
 ben verkogt en over zulks te cereeren, transporteeren in 
 vollen eigendom over te geven, zulks doende kragt dezes 
 aan en ten Erflijken behoeve van Regina Schut en Miet- 
 je Dubbe en haare Erven Een huis staande binnen  
 deze stad in de schoenmakersstraat, naast het huis van 
 Zeger de Vente, met alle deszelfs ad & dependentien 
 lusten en lasten, Recht en gerechtigheden, geene van die 
 uitgezonderd en zulks voor eene somme van Een hon- 
 derd zes en vijftig Gulden vrijgeld, doende dit perceel 
 ’s jaars aan straatgeld f :-10-: is vrij van verponding. 
 
 Aan en ten Erflijken behoeve van Jan Schavier en Jannetje 
 Sijmons Ehel. en hunne Erven, Een huis staande 
 binnen deze stad in den Oosterwijck naast het huisje 
 van Willem Legers, met alle deszelfs ad en dependentien 
 lusten en lasten, Recht en gerechtigheden, geene van die 
bij examinatie is op dit uitgezonderd, en zulks voor eene somme van tweehon 
huis bevonden een verpon- derd een en tachtig Gulden vrijgeld, doende dit perceel 
ding van f 1-18-6 in ords. verpond. zonder stadsstuivers f 1-:-6. straatgeld 
 f :-10-: alsmede met een uitgang zo veel daar toe 
 staat. 
 
 Aan en ten Erflijken behoeve van Jan Migchelsen en Griet- 
 je Lubbers van Diemen en hunne Erven, Een huis 
 staande en gelegen binnen deze stad op de Vischmarkt,  
 naast het huis van Rijkert Jan Appeldoorn ter eenre zij- 
 de en de Schoenmakersstraat ter andere zijde, met 
 alle deszelfs ad en dependentien, lusten en lasten 
 Recht en gerechtigheden, geene van die uigezonderd 
 en zulks voor eene somme van vierhonderd en zeven en 
 tachtig Guldens vrijgeld, doende dit perceel in ords. 
 verpond. zonder stadsstuiv. f  3-6-12. straatgeld f 1-:-: 
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 Van welke penningen zij Comparanten mids deze bekenden 
 voldaan en betaald te zijn, en over zulks geen recht of eigen- 
 dom hoegenaamd, aan voorñ. huizen te behouden. Belo- 
 vende zij Comparanten voorsz. perceelen te zullen wachten 
 en waaren Kommervrij en alle voorpligt, in zonderheid 
 de verponding alsmede het heerdstede Geld, verscheenen 
 den 1 Julij 1801 en straatgeld Meij 1801. daar van afte 
 doen, als Erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 21. Octob. 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Franciscus Martinius en Gerarda 
 Aalten Ehel. en verklaarden in eenen vast en bestendi- 
 gen Erfkoop uit de hand te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cedeeren, transporteerden, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan & ten erflijken behoeve van 
 Paul Joseph Nolden en Anna Geertruijda Simons 
 Ehel. Een huis en Erve staande in de Vijhestraat 
 tusschen het huis van de scholarchie, door den Rector 
 bewoond en het huis van Aart Willemsen, doende 
 in ords. jaarlijksche verpondinge f 9-:-10. zonder stadsst. 
 straatgeld f 3-1--: voords met zijn lusten en lasten 
 Recht en gerechtigheden en zulks voor eene somme 
 van Twee duizend en Een honderd Gulden vrijgeld, van 
 welke penningen zij Comparanten en transportanten 
 bekennen mids deze voldaan en betaald te wezen & 
 over zulks geen Recht of eigendom meer aan voorñ. per- 
 ceel te behouden. – Belovende zij Comparanten 
 voorsz. Perceel te wachten & waaren Kommervrij en 
 alle voorpligt, de verponding over den jaare 1800 
 straatgeld verschenen Meij 1800. daar van aftedoen 
 (: doch dat het halfjaar huur verscheenen met 1e 
 novemb. eerstkomende door verkoperen zal genoten 
 worden:) als Erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als naar Rechten. 
       Actum Harderwijck den 23 Octob. 1801 
                                                A.7.L.B. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Leden van ‘t 
 Gemeente Bestuur der stad Harderwijck Frans Swarts 
 en Willemtje Jacobs Ehel. dewelke beide gezond zijn 
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 verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegenheid elkanderen 
 en den een den anderen, te legateeren, bezetten en te be- 
 maaken. Doende zulks kragt dezes ’t vruchtgebruik 
 van alle des eerst te overlijden gereede en ongereede Goederen 
 thands hebbende en toekomende, actien en crediten niets ter we- 
 reld uitgezonderd, om bij den langstlevende zijn of haar leven 
 lang, na Tuilts rechten bezeten, genooten, en geprofiteerd te 
 worden. – Begeerende dat deze dispositie als Testament 
 Legaat, omni meliori modo zal hebben het volkomenste 
 Effect van Rechten. 
 Ten oirkonde is deze bij ons geteekend en gezegeld in Har- 
 derwijck den 26 October 1801. ’t zevende jaar der Bataafsche 
 Vrijheid. (:was nevens twee in rood lak opgedrukte ca- 
 chetten, geteekend:)  Steenwinkel. I.F. de Rooij. (:onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Harderwijck fº. 
 47 fsº. den 27 Octob. 1801. 7e jaar der Bat. Vrijh. (:was geteekend:) 
 Steenwinkel  fung. Secr. 
 
 
Geregistreerd ten Voor Steenwinkel en HuijsmanCompareerden Kars Karssen 
Protocolle van en Mechteld Jans Ehel. en verklaarden oprecht en deugdig 
Bezwaar Rubr. schuldig te wezen aan en ten behoeve van Alexander Schil- 
Peperstraat of kleine der en Maria Appeldoorn Ehelieden ende haare Erven Een Capi- 
oosterwijck fº. 335 taale Somme van een honderd en tachtig Guldens, heen 
fsº. komende wegens geleende penningen en gedaane  
 leverancien van Kalk en Steen, door wijlen de Gebroeders 
 I.J.I.H. Appeldoorn voorgeschoten;  waar van de Comparan- 
 ten jaarlijks beloven te betaalen eene Intresse van 
 vier Guldens ten honderd, en daar mede te continuee- 
 ren tot de finaale aflossing van ’t Capitaal zelve, de- 
 welke alle jaar zal kunnen geschieden, mids de op- 
 zage van een van beide zijden een vieren deel jaars 
 bevorens gedaan worde; kunnende evenwel de Com- 
 paranten telkens zoveel in mindering van het 
 Capitaal afdoen als na goedvinden. 
 Tot securiteit van het Capitaal rente en onverhoopte 
 aantewendene kosten, de Comparanten verbinden 
 haare persoonen en Goederen en stellen daarboven 
 tot een speciaal onderpand haarlieder huis en Erve 
 staande in de Kleine Oosterwijck binnen deze stad, zo  
 als door Comparanten zelve bewoond en gebruikt wordt 
 ten einde, om te allen tijde daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhaalen onder verband 
 en submissie als na rechten, en met renuntiatie van 
 alle exceptien, inzonderheid mede die van onaangetel- 
 den Gelde. 
     Actum den 29 October 1801. A.7.L.B. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Anna Christina de Ridder (: thands alhier woon- 
 achtig :) eerder wed. van Matythijs van Son, doch thands her- 
 trouwd met Johannes Willmet, Professor in de Oostersche 
 taalen aan de Bataafsche Academie alhier, ten deze met 
 denzelven haaren tegenwoordigen Eheman geadsisteerd, 
 en door hem Speciaal hier toe geauthoriseerd en ge quali- 
 ficeerd, zijnde zij vrouwe Comparante ingevolgen den 
 mutueelen Testamente door wijlen den welgemelden haa- 
 ren eerderen Eheman, met en benevens haar vrouwe 
 Comparante te saamen op den 10 November 1775 ten over- 
 staan van den Notaris Abraham van Beem en getuigen 
 te Amsterdam gepasseerd, eenige en algeheele geinsti- 
 tueerde Erfgenaame van den zelven haaren eerderen Ehe- 
 man, midsgaders ook eenige gestelde executrice van 
 het zelve Testament- – En verklaarden kracht dezes, in 
 de bestendigste forma Rechtens te constitueeren en vol- 
 magtig te maaken Mr. Matthijs van Son Pelgroms 
 woonachtig te Amsterdam, Speciaalijk omme voor en 
 van wegens hun Comparanten, aan en ten behoeve van 
 de Burgers Umbgrave Simons en Berkhoff kooplie- 
 den, woonachtig te Amsterdam in vollen en vrijen Eij- 
 gendom te cedeeren en transporteeren het fregatschip 
 genaamd de Vrouw Johanna Catharina Maria, met 
 alle deszelfs Scheepsgereedschappen en toebehoren 
 zo als hetzelve op den 19e dezes, voor de somme van 
 vijf en twintig duizend Guldens, door hun Comparanten 
 aan gemelde Burgers Umbgrave Simons en Berkhoff 
 is verkogt, van de Kooppenningen voor het gemelde 
 schip en toebehooren ter somme als vooren voormel- 
 de Koopers te bekennen ten volle voldaan en betaald 
 te zijn, den laatsten penning met den eersten, belofte van 
 vrijwaring te doen, daarvoor der Comparanten persoonen 
 en goederen te verbinden. Domicilum te kiezen, en voords al- 
 les verder en meerder te doen en verrichten, wat zal worden ver- 
 eischt en zij Comparanten zelve praesent zijnde, zouden kunnen 
 mogen of moeten doen, onder belofte van approbatie en 
 verband van haare Comparanten persoonen en goederen, als 
 naar Rechten. 
     Actum Harderwijck en 29. Octob. 1801 
      7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der stad Harderwijck Compareerden Maria Brands 
 weduwe Cornelis Verhoef en Cornelis Hooiberg, welke ver- 
 klaarden in eenen vasten en stedigen Erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cedeeren, transporteeren 
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 en in vollen eigendom overtegeven aan Mattheus Huijgen 
 en Gijsberta Geertruida Brouwer Ehel. een huis en Erve staan- 
 de en gelegen op de Smeepoorter Brink, naast het huis van  
 Lubbert Gerritsen, doende in ordinaris verponding zonder stads 
 stuivers f 2-18-12. straatgeld f 1-:-: verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor eene somme van een duizend Guldens, waar 
 van Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende het 
 voorsz. perceel te zullen wachten en waaren Kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding tot over het jaar 1800. 
 het straatgeld tot Meij 1801 en het haardstede Geld tot 
 Julij 1801 daar van af te doen, als Erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als naar rechten. 
    Actum den 30. October 1801 
     7e jaar der Bat Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Johannes Huijgens en Sophia Kelder Ehelieden 
 de vrouw met haaren man geadsisteerd en tot het paseeren 
 dezes geauthoriseerd, woonende de Comparanten binnen deze 
 stad, welke verklaarden in de bestendigste forma rechtens 
 te constitueeren en machtig te maaken, zulks doende kragt 
 dezes den Burger E. Mulder woonachtig te Hattem om aan 
 Klaas van der Veen en deszelfs Ehevrouw te cedeeren, trans- 
 porteeren & in vollen eigendom overtegeven een stuk lands 
 het Gapers Kampjen genaamd gelegen aan de Gapersche 
 weg, voor de ontvangen penningen te quiteeren, wach- 
 ting & wahring te beloven, en verders alles te verrigten, 
 wat Comparanten praesent zijnde, zouden kunnen mogen 
 of moeten doen, met magt van substitutie, onder be- 
 lofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en 
 submissie als naar Rechten, blijvende de Geconstitueer- 
 de gehouden en verpligt, om behoorlijke Rekening en ver- 
 antwoording te doen. 
    Actum Harderwijck den 30 Octob. 1801. 
       7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Johannes Huijgens en Sophia Kelder Ehel. de 
 vrouw met haaren man geadsisteerd en tot het passeeren 
 dezes geauthoriseerd, woonende de Comparanten binnen deze 
 stad, dewelke verklaarden in de bestendigste forma rechtens 
 te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende 
 kragt dezes, den Burger Lodewijk Caps, woonachtig in 
 den Ambte Appeldoorn, om aan Jan Visscher en Hermi- 
 na Buijtenhoff Ehelieden, te cedeeren, transporteeren 
 en in vollen eigendom over te geven Comparanten haar 
 aandeel in een Kamp Saailand met zijn houtgewas 
 genaamd de Egelkamp , met een vierel op de Loose 
 markt, zijnde Leenroerig, gelegen in den Looschen Enk 
 naast de Kamp van Jacobus te Hove, voor de ont- 
 vangen penningen te quiteeren, wagtig & waaring te beloven 
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 en verders alles te verrigten, wat Comparanten praesent  
 zijnde, zouden kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van substitutie, onder belofte van ratihabitie en indemni- 
 teit, onder verband en submissie, als naar rechten, blijven- 
 de de geconstitueerde gehouden en verpligt, om behoorlij- 
 ke rekening en verantwoording te doen. 
    Actum Harderwijck den 30 October 1801. 
      7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldooorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Beertje Peters en Petertje Peters, dewelke verklaar- 
 den in een vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt,  
 en over zulks kracht dezes te cedeeren, transporteeren en in 
 vollen eigendom over te geven aan en ten behoeve vanAn- 
 tonia Kappers weduwe van Albert Antink en haare 
 Erven een huis en Erve staande in de kleine mark straat 
 binnen deze stad, naast het huis van Dirk Knaap en 
 dat van Willem Jansen, doende in ords. verponding zonder 
 stads stuivers jaarlijks f 3-16-8. Straatgeld f 1-:-: en het 
 gewoone Schoorsteen Geld en zulks voor eene somme 
 van een honderd en negentig Guldens, waarvan zij Com- 
 paranten bekenden voldaan en betaald te zijn, belovende 
 voorsz. perceel te zullen wachten en waaren Kommervrij en 
 alle voorpligt, de verponding over 1801, straatgeld Meij 
 1801 en ’t Haardstedegeld tot Julij 1801 daar van aftedoen 
 als Erfkoops recht is, onder verband en submissie, als 
 naar Rechten, kunnende ’t voorsz. perceel met 1e Decemb. 
 1801 door Kopersche aanvaard worden. 
    Actum den 2. November 1801. Aº. 7. L.B. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Franciscus Martinius en Gerarda Aal- 
 ten Ehel., dewelke verklaarden op den 23. Maart 1799 uit de 
 hand te hebben verkogt en over zulks kracht dezes te cedee- 
 ren, transporteeren en in vollen eigendom over te geven, aan 
 en ten behoeve van Rickert Hooiberg en zijne Erven een huis 
 en Erve staande binnen deze stad in de Bruggestraat, 
 naast ’t huis van Jannetje Sandijk, zijnde van ouds 
 genaamd de Zwaan, doende in ords. verponding f 10-:-: zon- 
 der de stads stuivers straatgeld f 4-:-: en zulks voor eene 
 somma van Eenduizend en agthonderd Gulden, waarvan 
 zij Comparanten bekenden voldaan en betaald te zijn, 
 belovende voorsz. perceel te zullen wachten en waaren 
 Kommervrij en alle voorpligt de verponding over 
 1799. straatgeld meij 1799 en Haardstede Geld tot Julij 
 1799 daar van afte doen, als Erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
    Actum den 4. Novemb. 1801. Aº.7. L.B. 
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 Know all men by these presents, that we, Hendrik Rutger Streck 
 of Harderwijck in Gelderland Gentleman, and Nicolaas Wilhem 
 Ardesch of the same place, are become bound unto the most 
 reverend Father in God Johu by Divin Providence Lorf Arch 
 bishop of Canterbury Primate of all England and Metropoli- 
 tan in the Sum of three thousand Pounds of good and law- 
 ful Money of Great Britain, to be pad to the said most reverend 
 Father in God, or his certain Attorney, Executors, administrators 
 or assingus. For which payment well and truly to be made, 
 we bind ourselves, and every of us for the wole, our Heirs, 
 Executors and Administrators, firmly by the Presents. 
 Sealed with our Seals. Dated the twelfth Day of Novem- 
 ber in the year of our Lord One Thousand Eight Hundred 
 and One. 
 The condition of this obligaton is such, that if above boun 
 den Hendrik Rutger Streck the lawful Husband and ad- 
 ministrator of all and singular the Goods Chattels and 
 Credits of Alida Henrica Sophia de Meester late of  
 Harderwijck in Gelderland deceased, do make, or cause to 
 be made, a true and perfect inventory of all and singu- 
 lar the Goods, Chattels and credits of the Deceased 
 wich have or shall come to the Hands – or into the Hands 
 and possession of any other Person or Persons for him – And the 
 same so made, do exhibit, or cause to be exhibited, in the 
 registry of the Prerogative Court of Canterbury at or before 
 the last day of February next ensuing: And the same 
 Goods, Chattels and Credits, and all other the Goods Chat- 
 tels and Credits of the said Deceased, at the time of her 
 Death, which at any Time after shall come to the Hands 
 and Possession of any other Person or Persons for him, 
 do well and truly administer according to Law; and fur- 
 ther do make, or cause to be made, a true and just ac- 
 count of his said administration, at or before the last 
 Day of August, which shall be in the year of our Lord 
 God, One Thousand Eight Hundred and Two. And all 
 the rest and residue of the said Goods, Chattels and 
 Credits, – which shall be found remaining upon 
 the said Administrators Accompte the same being 
 first examined and allowed of by the judge or judges 
 for the Time being of the said Court:) shall deliver and 
 pay unto such Person or Persons respectively, as the 
 said judge or judges, by his or their Decree or Sentence 
 (: persuant to the true Intent and meaning of an Act 
 of Parliament, intituled An Act for the better settling 
 of intestate Estates  shall limit and appoint. And if 
 it shall hereafter appear that my last will and Tes- 
 tament was made by the said deceased, and the Exe- 
 cutor or Executors therein named, do exhibit the same 
 into the said Court, making Request to have it allowed 
 and approved accordingly, if the said Administrators 
 being thereunto required do render and deliver the said 
 Letters of Administration (: Approbation of such Testament being 
 first had and made:) in the said Court: then this obligation to 
 be void, and of none Effect, or else to remain in full force and value. 
 Sealed and Delivered                            (L.S.) 
 in the presence of me   
                                          (W.G.)  Jan van Asselt 
 Johann Arnold Hacklander                     (L.S.) 
 Jan Steenwinkel. 
                                Actum 12. Nov. 1801 
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vertaling 
 
 Laat bij ieder bekend zijn, dat wij, Hendrik Rutger Streck 
 uit Harderwijk in Gelderland, heer, en Nicolaas Wilhem 
 Ardesch uit dezelfde plaats, zich verplicht hebben aan de hoogst 
 eerwaarde father in God, John, bij Goddelijke Voorzienigheid aardsbisschop 
 van Canterbury, primaat van heel Engeland en de 
 hoofdstad, voor de somma van drieduizend ponden in goed en wettig geld 
 van Groot-Brittannië, te betalen aan genoemde hoogst eerbare Father in God, 
 of zijn gevolmachtigde, executeurs, wettelijke beheerders of ??????.  
 Wij verplichten ons ten zeerste, bij ieder hier aanwezig, tot een goede en zekere 
 betaling, en dit elk van ons tot het geheel, dan wel onze erfgenamen, executeurs 
 of wettelijke beheerders. 
 Gezegeld met onze zegelstempels. Gedateerd op de twaalfde dag van 
 November in het jaar onzes Heeren achttienhonderd en een.  
 
 De voorwaarde van deze verplichting is zodanig, dat indien 
 bovengenoemde, zich verplicht voelende, Hendrik Rutger Streck, 
 de wettige echtgenoot en beheerder van alle have, 
 goed en tegoeden van wijlen Alida Hendrica Sophia de Meester 
 uit Harderwijck in Gelderland, een ware en juiste inventaris maakt, 
 of laat maken van alle have, goed en tegoeden van genoemde 
 overledene die in zijn handen zijn gekomen of zullen komen  -   
 of in die van enig andere of anderen namens hem  -  Hij zal ervoor  
 zorgen, een kopie te overleggen, of laten overleggen, aan de griffie 
 van de Prerogative Court van Canterbury (=aartsbisschoppelijk hof voor verificatie 
 van testamenten) op of voor de laatste dag 
 van februari eerstvolgend. En hij zal goed en waarheidsgetrouw in 
 overeenstemming met wettelijke regels deze have, goederen en 
 tegoeden, zowel als alle andere have, goederen en tegoeden van 
 genoemde overledene ten tijde van haar overlijden, of die op enig 
 moment later in zijn handen of bezit komen, dan wel in die van een 
 andere of anderen namens hem, beheren, en verder zal hij een  
 waar en juist verslag maken, of laten maken, van zijn, al genoemd 
 beheer op of voor de laatste dag van augustus in het jaar  
 onzes Heeren achttienhonderd en twee. En alles wat na vereffening 
 resteert van genoemde have, goed en tegoeden, wat blijkt te staan op de 
 rekening van genoemde beheerder, hetwelk eerst is onderzocht en in orde 
 bevonden door de rechter of rechters van dat moment van het voornoemd 
 hof zal worden overgedragen en betaald aan deze persoon dan wel personen 
 zoals vastgelegd in de uitspraak of het vonnis van genoemde rechter of 
 rechters 
 |: overeenkomstig de werkelijke intentie en bedoeling van een wet van het 
  Parlement, getiteld An Act for the better settling of intestate Estates (Een wet 
 ter betere regeling van nalatenschappen zonder wilsbeschikking) 
 zal beperken en vaststellen. En indien daarop zal blijken dat een laatste wil 
 en testament werd gemaakt door genoemd overledene, en de executeur of 
 executeurs die daarin genoemd worden, hetzelfde zeggen in voornoemd hof, 
 en daarmee verzoekend deze wil toe te staan en tot uitvoering te laten 
 komen, indien de voornoemde beheerders daartoe verplicht zijnde de 
 genoemde brieven van Administratie overhandigen en overleggen. 
 |: Goedkeuring van zo’n testament dat er als eerste was :| in genoemd hof:  
 Dan zal deze verplichting nietig en zonder effect zijn, of anders ten volle 
 van kracht en waarde blijven. 
 Gezegeld en opgemaakt                                           (L.S) 
 In de aanwezigheid van (mij) 
               (W.G) Jan van Asselt 
 Johann Arnold Hacklander                                        (L.S.) 
 Jan Steenwinkel 
                                Actum 12 Nov. 1801 
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 Voor Appeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde G. Buijtenhuijs, woonende te Harderwijck, en 
 verklaarde in de bestendigse forma Rechtens te quali- 
 ficeeren en volmagtig te maaken Mr. P. van Meurs, om 
 in ’t generaal alle zijne zaaken, welke hij hier in Har- 
 derwijck of elders is hebbende of mogte krijgen tegen 
 alle en een iegelijk, zo in als buiten rechten waar te nemen 
  en des noods tot de Executie incluis te vervolgen, pennin- 
 gen te ontvangen, en daar voor te quiteeren, en voords ten 
 voorsz. einde alles te doen, te verrichten, en te laten 
 geschieden, ’t geen hij Comparant present zijnde, zelve 
 zoude kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
 van substitutie, belofte van Goedkeuring en Schadeloos 
 houding, waar op hij Comparant heeft gestipuleerd als 
 naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 24 Novem. 1801. 
                   7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
Geregistr. ten Proto- Voor de Rooij en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
colle van Bezwaar Compareerden Dirk Karssen en Jan Karssen, beide woonende 
Rubr. de Markt. fº. 287 alhier, dewelke verklaarden oprecht en deugdelijk schul-  
 dig te wezen, wegens voorgeschoten penningen de som- 
 ma van Tweehonderd Guldens aan en ten erflijken behoe- 
 ve van Cornelis Petersen en Jacobje Willems Ehel. ende  
 tegens eene Rente van vijf Guldens jaarlijks van 
 ieder honderd, waarvan heden over een jaar het eerste zal 
 verscheenen zijn, en daar mede te continueeren tot de finaale 
 aflossinge van het Capitaal, welke alle jaar zal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, mids van een van beide zijden 
 een vierendeels jaar bevorens de nodige opzage gedaan 
 worde. 
 Ter securiteit van bovengemeld Capitaal samt Rente en 
 onverhoopte aantewendene Kosten, de Comparanten verbin- 
 den beide haare persoonen en Goederen, en speciaal haar- 
 lieder huis op de vischmarkt, door Comparanten bewoond 
 wordende, staande naast het huis van Jan Drost, ter eenre 
 en dat van Berend Kok ter andere zijde, zo en als Comparan- 
 ten wegens haar vaderlijk versterf mede ook daarin ge- 
 vestigd staan, ten einde om bij wanbetaling daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen en mogen verhalen, onder verband 
 en submissie als naar rechten, met renuntiatie van 
 alle exceptien, in specie, die van onaangetelden Gelde. 
       Actum Harderwijck den 26. Novemb. 1801. 
       7e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, Compareerden Aart Willemsen en Aaltje Tijmensen, Ehel. 
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 dewelke verklaarden uit de hand te hebben verkogt en over zulks 
 kracht dezes te transporteeren, cedeeren en in vollen eigen- 
 dom over te geven, doende zulks kragt dezes, aan en ten 
 Erflijken behoeve van Geertje Timmers wed. van wijlen 
 Jacob de Meester, Een huis en Erve staande en gelegen 
 binnen deze stad in de Vijhestraat  tusschen het huis 
 van Paulus Mooijen ter eenre en een straatje ter andere 
 zijde, zo als het Thands door voorñ. verkooperen bewoond 
 en gebruijkt wordt, en zulks voor eene somme van 
 vijfhonderd Guldens vrijgeld, van welke penningen 
 zij Comparanten en transportanten mids deze beken- 
 nen voldaan en betaald te zijn, doende dit Perceel 
 in ords. jaarlijksche verpond. zonder stads sts. f 2-13-2. 
 en straatgeld f 1-5-: 
 Belovende zij Comparanten voorñ. perceel te zullen wagten 
 en waaren kommervrij en alle voorpligt, inzonderheid 
 de verponding over den jaare 1801. straatgeld tot Meij 1802 
 haardstede Geld tot ultimo Juni 1802 daar van af te doen, 
 als Erfkoops Recht is, alles onder verband en submissie 
 als naar Rechten. 
         Actum Harderwijck den 27. Novemb 1801. 
             7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerde David Nicolaas van Nes, Lid van 
 ’t Gemeente Bestuur der stad Hattem, doch thands hier 
 praesent in qualiteit van mede testamentaire Erfge- 
 naam van wijlen I.J. Bakelaar wed. wijlenDus. D.N. van 
 Nes, zich in deze sterkmakende voor zijnen broeder 
 en mede Erfgenaam Petrus Johannes van Nes, 
 woonachtig te Amsterdam, en thands alhier niet 
 praesent; en verklaarde o.m.m.ac.forma juris zich 
 provisioneel de voormelde erfenis niet te bekroedigen 
 maar beraad te nemen tot den termijn willekeurs 
 van zes weeken, willende en begeerende, dat al hetgeene 
 door hem in den sterfhuize wordt gedaan, of bij absentie 
 van den Testamentaire Executeur Mr. J.J. Elsevier verrigt 
 zal worden,, aangezien en daarvoor moeten gehouden 
 worden, als exputatie ergo defunctam proflueerende 
 ter eerlijke begrafenis en andersins, zonder hierdoor 
 in eenige manieren zich der erfenis te inmisceeren. 
 Verzoekende hiervan Acte om te strekken na behooren 
 en ter fine en effecte, als naar Rechten. 
    Actum Harderwijck den 3. Decemb. 1801 
     7e jaar der Bat. Vrijh. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur compareerde Mr. I.M. Kemper in qualiteit als bij 



109 

ORAH_157 1801 fol.051vso 
 
 appointement van het Committe van Justitie der stad Amster- 
 dam de dato 31 Meij 1798 (: bij ons gezien en gelezen:) gecommitteerd 
 om het vaderlijk bewijs van Sophie Antoinetta Janssen, van de 
 Curators in deszelfs boedel overtenemen, en als voogd tot de 
 meerderjarigheid of het eerder huwelijk van Geñ. Sophia An- 
 toinetta Janssen te administreeren. En verklaarde te con- 
 stitueeren en magtig te maaken den Burger Hendrik Hen- 
 driks te Amsterdam, om een obligatie groot f 1000-:-: ten 
 laste Holland & Westfriesland ten Comptoire Amsterdam, staan- 
 de op naam van F. van der Goes gedateerd 1 Meij 1788. Nº. 
 9778. Reg. fol. 5247. aan haar Sophia Antoinetta Jans- 
 sen, door huwelijk meerderjaarig geworden, en voor zo ver 
 noodig door haaren man geadsisteerd, te transporteeren 
 en in vrijen eigendom overtegeven, om daar mede naar goedvin- 
 den te handelen en verder om al dat gene te doen wat in deze 
 zaak nodig is, en vereischt zal worden. 
     Actum Harderwijck den 4 Decemb. 1801. 7. A.L.B. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Abraham van Daverveld Emer. predikant van 
 Apeldoorn in qualité als met en benevens de Heer Engel- 
 bertus Marinus Dorper, Notaris te Amsterdam, eenige 
 overgeblevene administrateurs over de Fidei commissaire 
 Erfportie aan Maria Heffingh van Catharina Eva Roseboom 
 wed. Mr. Johannes Theodorus Costers opgekomen, inge- 
 volge haar testament op den 18 Junij 1783 te overstaan 
 van Simon Gorbijn Gouda, notaris te Amsterdam voormeld en getui 
- gen gepasseerd, wonende binnen deze stad, dewelke verklaar- 
 de te constitueeren en magtig te maaken, zulks doende bij 
 deze, de voorñ. Heer mede administrateur Engelbertus Ma- 
 rinus Dorper, Speciaalijk omme mede in den naam 
 van Hem Comparant  qq. in conformité van het appoint- 
 tement van ’t intermediair Gemeente bestuur van Am- 
 steldam in dato den 24 November laatstleden prijscou- 
 rant te doen verkopen: Een obligatie te laste van Hol- 
 land en westfriesland ten Comptoire Amsteldam, groot in 
 capitaal een duizend Guldens, staande ten naame van 
 Petrus Denijssen gedateerd en geaggreerd den 1. Novemb. 
 1790 Lº.U. fol.2. Nº. 16. Nº.98822. reg. fol.5317.dezelve 
 verkogt zijnde aan den Koper of Kopers na usantie en 
 stijle locaal te cedeeren en te transporteeren, belofte 
 van indemniteit en vrijwaringe te doen, ook domicilium 
 te kiezen, en wijders ten einde voormeld, alles verder en 
 meerder te doen en te verrigten, wat eenigsins zal worden 
 vereischt en hij Compart. qq zelve praesent zijne, doen 
 zoude kunnen of mogen, met recht van substitutie, 
 onder belofte van approbatie, praestatie en verband als 
 naar Rechten. 
     Actum Harderwijck d. 7. December 1801 
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                                     Leden van ’t Gemeente Bestuur 
Geregistr. ten Proto Voor Steenwinkel en Appeldoorn,\/Compareerden Dirk Knaap 
cole van bezwaar en Willemijna Breukers Ehel. dewelke verklaarden voor 
fº.186 fsº. Rubr. de haar en haar Erven, wegens opgenomen en ter Leen ont- 
Hoogstraat vangen Penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn 
 aan Harmen Topper en Eva Terlet Ehel. en haare Erven 
 een somme van tweehonderd Carolij Guldens ad 20 sts. 
 het stuk, waarvan de Comparanten ’s jaarlijks en alle 
 jaren op de verschijnsdagen, waar van heden over een 
 jaar de eerste zijn zal, beloven te betaalen eene Intresse 
 van vier Guldens van ieder honderd, en daar mede conti- 
 nueeren tot de finaale aflosse toe,welke alle jaaren 
 op de verschijnsdagen zal kunnen mogen en moeten  
 geschieden, mids een half jaar voor den verschijnsdag 
 van een van beide kanten behoorlijke opzage moet 
 worden gedaan. 
 Tot Securiteit van ’t voorñ. Capitaal, Rente en kosten 
 verbinden de Comparanten haare persoonen en Goederen 
 en stellende bovendien tot een verdere waarschap 
 haarlieder huis, met de Bakkerij daar annex, staan- 
 de binnen deze stad, in de kleine marktstraat 
 op den hoek van de Vischmarkt, om daar aan alle 
 hinder en Schade te kunnen verhalen, onder submis- 
 sie als na Rechten, met renuntiatie van alle 
 Exceptien, in Specie die van onaangetelden Gelde. 
     Actum Harderwijck den 8 Decemb. 1801. A7LB. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Willem Zevenbergen en Petro- 
 nella Gerrits Ehelied. dewelke verklaarden in een 
 vast en stedigen Erfkoop te hebben verkogt en kragt 
 dezes te cedeeren en over te dragen aan en ten Erf- 
 lijken behoeve van Reindert Alberts en Hester 
 Martens Ehel. en haare Erven, een hoekjen gronds 
 gelegen achter het huis van Comparanten in de hoog- 
 straat zijnde ongeveer drie en een halve voeten groot 
 ende zulks vrij van lasten voor eene somme van 
 vijf en dertig Guldens, waar van de Comparanten 
 bekenden voldaan te wezen, en daarom geen recht 
 of eigendom daar aan meer te behouden, maar het- 
 zelve aan Koperen in erflijken eigendom overtegeven 
 alles onder belofte van waaring, als Erfkoops 
 recht is, onder verband als naar rechten, en met 
 renuntiatie van alle Exceptien. 
       Actum Harderwijck den 16 Decemb. 1801. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn loofden en wierden borgen 
 als voorvanks Recht is, Lubbert Aaltsen en Reijer Ger- 
 ritsen den Grooten voor’t Erf en Sterfhuis van Jannet- 
 je Elberts, wed. van Aalt Willemsen, in Hierden overleden, 
 dies beloofden Willem Aaltsen, Elbert Aaltsen & Evertje Aalts, 
 mede caveerende voor hunne absente zusters, mary Aalts, 
 Hendrikje Aalts, en Lubbertje Aalts, alle kinderen & 
 Erfgenaamen van wijlen Jannetje Elberts voorñ. deze hun- 
 ne borgen te zullen vrijen en waaren als recht is. 
      Actum Harderwijck den 31 Decemb. 1801. 
 
 
Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
van Bezwaar over ’t Sche- Mr. Engelbert George Ardesch in qualiteit als gevolmag- 
pendom van Harderwijck tigde van Mr. Arnds. Ardesch en deszelfs huisvrouw Eli- 
Rubr. Landerijen in Hier- sabet Maria van der Wijck kragt volmagt den 29 Decemb. 
den. fº.181 fsº. 1801 voor den Scholtengerichte van Zutphen gepas- 
 seerd en judicio vertoond en gelezen, en verklaarde qp 
 wegens opgenomen penningen oprecht en deugde- 
 lijk schuldig te zijn aan Witia Abbing, wed. van 
 wijlen Mr. Pieter Roscam eene somme van vijftien 
 honderd Guldens, daar van zij beloofden, aan Wi- 
 tia Abbing wed. van wijlen Mr. Pieter Roscam of 
 haare Erven te betaalen eene jaarlijksche Rente 
 van vijf en een halve percentum, waarvan de ver- 
 schijnsdag zal zijn den 20 Decemb. 1802 en zo ver- 
 volgends van jaar tot jaar edoch de intresse 
 binnen zes weeken na den verschijnsdag betaald 
 wordende zullen Rent geven en kunnen volstaan 
 met vijf Guldens van ieder honderd en zulks 
 tot de finaale Restitutie der voorzeide hoofd- 
 somme toe, welke alle jaar op den verschijnsdag 
 zal mogen geschieden, mids een vierendeel 
 jaars bevoren opgezeid wordende zijnde. 
 Voor Capitaal & Renten, en bij wanvoldoening hier 
 op te loopen Kosten, verbinden de opgemelde prin- 
 cipaalen persoonen en Goederen geene uitgezonderd 
 en tot meerder Securiteit tot een Speciaal onderpand 
 stellende zijner principaalen stuk hooiland, genaamd 
 de steenkamp met twee hagens de groote en klei- 
 ne steenkamps hagens, onder ’t schependom van 
 Harderwijck, Buurtschap Hierden, gelegen,aan de 
 Comparanten principaalen volgends magenscheid 
 d.d. 7 Nov. 1798 uit hun ouderlijken boedel toebe- 
 deeld. met renunciatie van alle Exceptien, 
 in Specie van ongetelden Gelde en submissie als 
 naar Rechten. 
          Actum den 31 december 1801. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Arien Hamstra in qualiteit, als vader en legiti- 
 me voogd zijner minderjaarige kinderen, en Francijntje Smit 
 Erfgenaamen, ab intestato van David Smith, en verklaarden 
 uit de hand te hebben verkogt, en over zulks in eenen vasten en 
 stedigen Erfkoop te cedeeren, transporteeren en in vollen ei- 
 gendom overtegeven; zulks doende kragt en mids dezes, 
 aan en ten behoeve van Geerten Peters wed. David Smit 
 en haar Erven, de halfscheid van een huis en Erve, staande 
 en gelegen binnen deze stad in de Rabbestraat, naast 
 het huis van Grietje Riphagen ter eenre, en de Pomp ter 
 andere zijde; waarvan de wederhelft aan kopersche in 
 eigendom is toebehoorende, met alle deszelfs ap en depen- 
 dentien, lusten en lasten recht en gerechtigheden, geene 
 van die uitgezonderd en zulks voor eene somma van Een 
 honderd en veertig Guldens vrijgeld; van welke pen- 
 ningen zij Comparanten en transportanten mids deze 
 bekenden voldaan en betaald te zijn, en daarom geen 
 Recht of eigendom, hoegenaamd, aan voorñ. half- 
 scheid te behouden. Doen dit geheele perceel in 
 ords. jaarlijksche verponding zonder stadsstuiv.: f 
 Straatgeld f :-15-: zullende de verponding straat 
 en Haardstede Geld en verdere ongelden door kopersche 
 gezuiverd, en de onkosten van de 50e penñ. en transport 
 mede door Kopersche gedragen worden, belovende zij 
 Comparanten voorñ. halfscheid te zullen wachten  en 
 waaren Kommervrij, als Erfkoops recht is, onder ver- 
 band en submissie als naar rechten. 
     Actum Harderwijck den 31. Decemb. 1801. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur Compareerden Richert Jan Appeldoorn 
 en Susanna Anna Boudewijnx Ehel. dewelke verklaar- 
 in eenen 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 en te Erflijken behoeve van Jacob Petersen 
 de Ruijter en Heijntje Peters Ehelieden, Een Kamp 
 zaailand gelegen in’t Schependom dezer stad, 
 zijnde zes Schepel op ’t tweede Slag, op de laage 
 vaaren, doende in ords. jaarlijksche verponding, zon- 
 der stads stuivers f 1-14-6. en zulks voor eene somme 
 van vierhonderd twee en dertig Guldens, waarvan 
 de Comparanten bekenden voldaan en betaald te 
 zijn. 
 Belovende de Comparanten voorñ. perceel te 
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 zullen wachten en waaren Kommervrij en alle voor- 
 pligt, de verpondinge over 1801. te zullen zuiveren 
 en daar van af te doen als Erfkoops Recht is, 
 onder verband en submissie als naar Rechten. 
        Actum Harderwijck den 31. Decemb. 1801. 
          7e jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 
 
 
 
 
 
Lectum et recognitum den 22 Januarij 
 
1802. 
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 Par devant Steenwinket et Appeldoorn Officiers Munici- 
 paux de la ville de Harderwijck, Departement de Gueldre 
 dans la Republique Batave, est comparu monsieur 
 Isaak Jean Elsevier, demeurant dans cette ville, le- 
 quel par ces presentes fait et constitué pour ses 
 procureurs Generaux et Speciaux. Les citoyens Jean 
 Nicolas Hautot et Jean Audinet, Citoyens français 
 demeurant à Paris, auquels tant conjointement 
 qu’a chacun deux separement il donne pouvoir 
 de pour lui vendre, ceder et transporter soixante 
 francs de Rente, dette repetuelle,tres consolide, 
 inserité en son nom sur le grand Livre de la dette 
 publique de la Republique Française sous le 
 Nº. 956. vol. 2, faire à cet effet tous transfers 
 et cessions, avec pouvoir de sustitution, pro- 
 mettant d’ avoir tout ce que dessus, pour agré- 
 able et de le ratifier sous obligation comme 
 de Droit.   
   fait à Harderwijk ce 2. Janvier 1802. 
 
vertaling 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van 't Gemeente Bestuur 
 van de stad Harderwijck, in de provincie Gerlerland 
 in de Bataafse Republiek compareerde de heer 
 Isaak Jan Elsevier, wonende in deze stad, dewelke , hierbij  
 aangewezen heeft als zijn Algemene en Speciale gevolmachtigden 
 de burgers Jean Nicolas Hautot en Jean Audinet, Franse burgers 
  wonende te Parijs aan de welken hij zowel tesamen als aan ieder 
  afzonderlijk volmacht geeft namens hem te verkopen, af te staan danwel 
 over te dragen zestig franc aan rente, wederkerende schuld en heel solide, 
 onder zijn naam inge legd in het grootboek der publieke schuld 
 van de Franse Republiek onder No 956, vol 2, in werking te stellen 
  elke tranfer en overdracht, overschrijving, onder de toezegging  
 alles gedaan te hebben dat juist is en te ratificeren krachtens wet en  
 verplichting. 
     Actum Harderwijck, den 2 januari 1802. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Alexander Schilders en Maria Apeldoorn Ehel. 
 en verklaarden mids dezen te cedeeren, transportee- 
 ren en in vollen eigendom over te geven aan en ten erflij- 
 ken behoeve van Gerrit Buijtenhuijs en Johanna engeli- 
 na Maria Rautert Ehel. Een huis en Erve staande en ge- 
 legen binnen deze stad aan de Vischmarkt met de  
 gang daar naast, tusschen de huizen van Jan Drost 
 ter eenre en daar Fredrik Olthuizen woont ter andere 
 zijde, zo & als ’t zelve bij Goosen Sijmensen in huur be- 
 woond en gebruikt is, alsmede de daar achter zijnde 
 Bukkemhangen, Staalshang genaamd, bij Hendrik Wolter 
 in huur, en ’t annex afdak in eigen gebruik, uitko- 
 mende in ’t Steegjen, dat aan de kleine marktstraat 
 loopt, zo en als ’t alles te saamen aan Koperen den 
 22. April 1796 uit de hand is verkogt voor eene somme 
  van Een duizend en tweehonderd Guldens ad 20 sts. ’t stuk, 
 vrijgeld, van welke Koopspenningen de Comparanten ver- 
 klaarden bij deze mede voldaan en betaald te zijn 
 doende voorsz. perceel in ords. verp. f 4-5-:. straatgeld 
 f 2-5-:, en beloofden Comparanten over zulks gemeld perceel 
 te zullen wachten & waaren Kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding over den jaare 1795. straatgeld tot 1º. Meij 
 1796 Haard Stede Geld tot ultimo Junij 1796 daar van af 
 als Erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 naar Rechten. 
    Harderwijck den 4. Jan. 1802. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerde David Nicolaas van Nes, Lid 
 van ’t Gemeente Bestuur der stad Hattem, in quali- 
 teit als Testamentair Erfgenaam van wijlen zijnen 
 vader Ds. D.N. van Nes in leven Predikant in Hier- 
 den en van zijne Stiefmoeder J.J. Bakelaar, zich in 
 deze sterk maakende voor zijnen Broeder en mede 
 geinstitueerde Erfgenaam Petrus Johannes van 
 Nes, woonachtig in Amsterdam en thands absent 
 en verklaarde zich bezwaard te vinden, om gezeiden 
 boedel en nalatenschap pave te aanvaarden 
 maar deszelf voornemen te zijn gemelde boedel 
 onder Beneficie van Inventaris te adieeren en 
 zich als Erfgenaam te gedragen, zich aldus pro 
 se et qq. declareerende en aangevende: met 
 verzoek dat deze Acte worde gepasseerd in forma 
 ten signate gebragt, en aan hem Comparant daar 
 van Copia worde ter hand gesteld: voords dat 
 de Inventarisatie ingevolge dezer stads willekeu- 
 ren hoe eerder hoe beter begonnen en geperfec- 
 teerd worde. 
        Actum den 6. Januarij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der stad Harderwijck Compareerde David Ni- 
 colaas van Nes, Lid van ’t Gemeente Bestuur der stad 
 Hattem, zo voor zich, als de rato caveerende voor 
 zijnen absenten broeder Petrus Johannes van Nes 
 en beloofde, als de boedel van wijlen Ds.D.N. 
 van Nes en J.J. Bakelaar in leven Ehel. onder bene- 
 ficie van Inventaris aanvaard hebbende, de Erfhuis 
 Goederen niet te zullen verdonkeren, verbrengen 
 of ter quade trouw daar mede om te gaan, tot 
 nadeel der Crediteuren, zonder hier door zich verant- 
. woordelijk te willen stellen voor de Actueele be- 
 woonders van het huis der laatstlevenden, 
 stellende tot Cautionaris onzen mede Raadsvriend 
 I.J. Elsevier, welke praesent zijnde, die Cautie for- 
 meel gepraesteerd heeft, onder verband en submis- 
 sie als naar Rechten: des beloofde de Comparant 
 deze zijne borge te zullen guarandeeren, onder ge- 
 lijk verband, als na Rechten. 
         Actum den 6. Januar. 1802 
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 Voor Steenwinkel & Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestu ur 
 Compareerde Johannes Willmet, Professor in de Oostersche 
 Taalen aan deze Academie, en verklaarde bij deze te con- 
 stitueeren en, op de kragtigste wijze doenlijk magtig te maaken 
 Mr. Willem van Homrig Advocaat en Notaris, woonende 
 te Amsterdam, Specialijk on in den naam en van wegen hem 
 Constituant bij alle voorkomende Sterfgevallen 
 in welker boedel hij Constituant, het zij ab intestato 
 het zij ex testamento bevonden mogt worden, te zijn 
 geinteresseerd, bij deszelfs afwezen, deszelfs Recht 
 en Intrest in allen opzichten waar te neemen en te 
 behartigen, ten dien einde, in de sterfhuizen in te treeden 
 Inventarissen te maaken, en de boedels naar bevinding 
 te aanvaarden, het zij simpelijk, of onder beneficie van 
 Inventaris, of wel zich daar van te abstineeren, en in 
 cas van aanvaarding, dezelve te liquideeren – Goede- 
 ren en Effecten zo roerende als onroerende te verkopen 
 het zij publijk of uit de hand, de daar van vereicht 
 wordende transporten te passeeren, de afkomsten 
 derzelven te ontvangen en dieswegens te quittee- 
 ren, met belofte van vrijwaring, als naar Rechten, 
 behoort, en in gevallen in dezelve Boedels Execu- 
 teuren of Directeuren mogten zijn aangesteld, als 
 dan van dezelve te vorderen staat en inventaris 
 midsgaders Rekening en verantwoording, die 
 te Examineeren, en dezelve in order bevindende te 
 approbeeren, ofwel andersins te debatteeren, en te 
 doen redresseeren, zoals dit behoort, en al hetgeen 
 hem constituant bevonden zal worden, het zij ex 
 testamento, het zij ab intestato, te competeeren 
 zulks te eischen, en te ontvangen, en over te neemen, 
 daartoe alle vereischt wordende Actens van Liqui- 
 diteit, scheiding, quitantie decharge en dergelijke 
 te passeeren, des noods middelen van Rechten te 
 Emploijeeren, en procedeeren tot den uiteinde en 
 Executie inclusive, alle vereischt wordende cautien 
 te stellen, en de borgen bevrijding te beloven, Domi- 
 cilium te kiezen, en wijders omtrent hetgeen voor- 
 schreven staat, alles meerder te verrichten, wat 
 eenigsins nodig zal zijn, en hij geconstitueerde 
 zal te raade worden, met magt van Substitutie 
 en revocatie, Belovende van waarde te houden, alles 
 wat uit kragt van dezen zal worden gedaan en ver- 
 rigt, onder verband, als naar Rechten, des ook zal 
 geconstitueerde verpligt en gehouden zijn, van deszelfs ver- 
 rigtingen aan den Constituant na afdoening der zaaken, 
 behoorlijke Rekening en verantwoording te doen. 
     Actum, Harderwijk den 7. Januarij 1802. 
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 Testament. 
 Compareerden voor ons, ondergeschreven Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur der stad Harderwijck de Collonel Pelgrom 
 Ardesch en Vrouwe Charlotta van Erckelens Echtel. 
 beide haar verstand, memorie en uitspraak volkomen 
 magtig en gebruijkende na allen uitwendigen 
 schijn, dewelke verklaarden uit overdenking van 
 de zekerheid des dood en onzekere uure van dien 
 niet van deze waereld te willen scheiden, zonder 
 over haare tijdelijke Goederen te hebben gedispo- 
 neerd als volgt: vooraf verklaarden de Compa- 
 ranten uit onderlinge affectie en ingevolge 
 de clausule reservatoir in haare Huwelijksvoor- 
 waarden vervat, malkanderen reciproquelijk 
 te maaken de volle Tucht, aan alle gereede en 
 ongereede Goederen, zo zij thands hebben of 
 bezitten, of na dato dezes aanerven of verkrij- 
 gen mogen, geene van dien uitgezonderd, ten 
 einde dezelve na Tuchts rechten te bezitten en 
 te gebruiken zijn of haar leven lang. Voords 
 begeeren de Comparanten, dat ’t lijfsbehoor van 
 den eersten Comparant, zo van kleederen als goud 
 en zilver, en al wat daar onder gehoort, door 
 hunne zoons, of haare mannelijke Erfgenaamen 
 en dat van de tweedeComparante, daaronder 
 medebegrepen de paarlen, juweelen en andere 
 kleinodien, door haare dochters Henrietta Johan- 
 na en Elijsabeth Agnis, of een van haar genoo- 
 ten zal worden; wijders verklaarden de Compa- 
 ranten bij deze te legateeren, aan haare Doch- 
 ters Henrietta Johanna en Elijsabeth Agnis Ar- 
 desch voorñ. 1º. Een obligatie in blanco ten lasten 
 ’t voormaalig Quartier van Veluwen, d.d. febr. 
 1796. groot in Capitaal driehonderd Guldens 
 ad 4. pcent. 2º. Aan ieder van haar eendui- 
 zend vijfhonderd Guldens en zulks tot een De- 
 domagement voor ’t geen der Comparanten zoons 
 zo wegens studien als andersins meerder uit den 
 Boedel mogten genooten hebben, ’t welk zij 
 Comparanten willen, dat hier mede zal zijn ge- 
 compenseerd, met begeerte echter, dat voorñ. 
 obligatie ad f 300-:-: binnen zes weeken na 
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 overlijden van de langstlevende der Comparanten zal worden 
 uitgereikt en de overige Drie duizend Guldens binnen 
 vier maanden in comptanten voldaan, in val de Erffenis 
 van wijlen des eersten Comparants Broeder Mr. Andreas Ar- 
 desch reeds mogt ingekomen zijn, en zo niet, als dan pro- 
 visioneel met een obligatie ad vier percent, tot dat de Goe- 
 deren bij vrouwe A.M. Jongbloet, wed. van geñ. Andreas 
 Ardesch zullen verkogt, of aan der Comparanten kinde- 
 ren voor haare haereditaire portie  toegedeeld zijn, 
 alles met dien verstande, dat de bespreking de voorsz. 
 legaten, aan haare Dochteren niet zal beletten, der 
 Comparanten Boedel met de overige Erfgenaamen e- 
 gaal te deelen, en daarvan ieder een gelijke portie te 
 ontvangen. 
 Eindelijk wilden de Comparanten wel expresselijk, dat de 
 Gouden Degen, welke de eerste Comparant in den jaare 
 1788 van de Staaten van Friesland ten geschenke ontvan- 
 gen heeft, na beider overlijden zal komen aan hunnen 
 oudsten zoon Engelbert George Ardesch of zijne manne- 
 lijke descendenten, en bij derzelver overlijden aan hunnen 
 tweeden zoon Jacob Ardesch of zijne mannelijke Erven. 
 en bij afsterven van deze, aan haaren derde Zoon An- 
 dreas Ardesch, of zijne mannelijke Erfgenaamen 
 en ook deze zonder mannelijk oir na te laten, ko- 
 mende te overlijden, aan der Comparanten oudsten  
 Neef Ardesch of zijne broeders, onder dezelfde restric- 
 tien en bepalingen, als dezelve aan haarl. zoonen 
 bemaakt is, zijnde ’t de begeerte van de Comparan- 
 ten, dat dit praesent zal blijven als eene gedagte- 
 nis in de famille Ardesch, en dat hetzelve niet 
 zal mogen worden verkogt of veralieneerd, dan 
 in cas een of meer van der Comparanten kinderen 
 onverhoopt in behoeftige omstandigheden geraaken 
 mogte, als wanneer het provenue daarvan door den 
 tijdelijke bezitter voor de helft aan zodanigen zal 
 moeten worden uitgereikt, en de wederhelft onder 
 de overige kinderen zal worden verdeeld. Verklaarende 
 de Comparanten ’t bovengeñ. te zijn haare laatste & 
 uiterste wille, met begeerte, dat dezelve na haar over- 
 lijden, als Testament, Legaat, Codicil, of zo en als 
 best naar Rechten zal kunnen bestaan, door haare 
 Erfgenaamen zal worden agtervolgd. 
 Dies te oirkonde hebben wij Leden van het Gemeente Bestuur 
 deze geteekend. en met ons cachet gezegeld binne Harderwijck 
 den 9. Januar. 1800 en twee (:was nevens twee in rood lak opge- 
 drukte cachetten geteekend:)   Steenwinkel.  A. Huijsman. 
 (:onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitieboek der Stad Harderwijck fº. 55 fsº. 
 den 12 Januarij 1802. (:was geteek.:) Steenwinkel fung. Secr. 
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Geregistr. ten Pro- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
colle van bezwaar Bestuur Compareerden Dirk Knaap en Willemijna 
Rubr. Hoogstraat Breukers Ehel. dewelke verklaarden voor haar en haare 
fº. 156 fsº. Erven, wegens opgenoomen en ter Leen ontvangen 
 penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wezen 
 aan S.A. Breukers, woonende te Utrecht, en haare 
 Erven eene Capitaale somme van Tweehonderds Carolij 
 Guldens ad 20 sts. ’t stuk, waarvan de Comparanten 
 ’s jaarlijks en alle jaaren op den verschijnsdag, waar 
 van de Eerste zijn zal den eersten October 1802. belo- 
 ven te betalen eene Rente van vier Gulden van 
 ieder honderd en daar mede te continueeren, tot 
 de finaale aflosse toe, welke alle jaaren op den 
 verschijnsdag zal kunnen mogen en moeten ge- 
 schieden, mids een half jaar voor den verschijns- 
 dag van een van beide zijde behoorlijke opzage 
 geschiede. 
 Tot Securiteit van ’t voorn. Capitaal, Rente en bij 
 onverhoopte wanbetaaling, daar op te loopene 
 kosten, verbinden Comparanten hunne persoonen 
 en Goederen, stellende bovendien tot een speciaal 
 onderpand hun lieder huis en Bakkerij daar an- 
 nex, staande binnen deze stad, op den hoek van 
 de kleine marktstraat, aan de Vischmarkt, om 
 daar aan alle hinder en schaade te kunnen ver- 
 haalen, onder submissie, als naar Rechten, met 
 renuntiatie van alle exceptien, in specie die van 
 onaangetelden Gelde. 
        Actum den 12. Januar. 1802 
 
 
 Voor Huijsman en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Jan Jansen Troost en Rijkje Ei- 
 berts Ehel. dewelke verklaarden in een vasten en 
 stedigen Erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt 
 dezes te cedeeren, en te transporteeren aan en ten 
  Erflijken behoeve van Evert van Uchelen, 1º. Een huis 
 en Erve staande binnen deze stad in de schoenmakers- 
 straat, naast het huis van de weduwe Bart Petersen ter 
 eenre en ´t vullersstraatje ter ander zijde, doende 
 in ords. verponding, zonder stads stuivers  f :-16-: straat- 
 geld f 1-10-:, en 2º. een hof kennelijk gelegen buiten 
 de stad aan de Kuipwal, zijnde vrij van verponding 
 en zulks een en ander met deszelfs lusten en lasten 
 Rechten en gerechtigheden, en dit samt voor en om 
 eene somme van Vijfhonderd Gulden vrijgeld 
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 waarvan de Comparanten bekennen voldaan te zijn be- 
 lovende over zulks de beide perceelen te zullen wag- 
 ten en waaren kommervrij en alle voorpligt, de ver- 
 ponding over den jaare ords. 1801. straatgeld tot ultº. 
 April 1802 en haardstedegeld, tot ultº. Juni 1802 te  
 zullen zuiveren, als Erfkoops recht is, alles onder ver- 
 band en submissie als na Rechten, zullende het 
 huis kunnen aanvaard worden met 1º. Maij 1802. 
 en de Hof met den 22. febr. deszelfden jaars. 
        Actum d. 13 Januarij 1802. 
 
 
Geregistr. ten Pro- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
tocolle van Be- stuur der stad Harderwijck Compareerden Dirk Knaap en 
zwaar Rubr. Hoog Willemijntje Breukers Ehel. welke bekenden wel en deug- 
straat fº. 186 fsº. dig schuldig te wezen aan Roelof Segers Jagers en  
 Aleijda Margaretha Breukers Ehel. of derzelver Recht- 
 verkrijgende een somma van vierhonderd Carolij Gul- 
 dens, spruitende uit hoofde van gereede en aan haar 
 Comparanten toegetelde penningen, tot haar genoe- 
 gen ontvangen en genooten, aannemende dezelve 
 te restitueeren over een jaar na dato dezes, met de 
 Interest van dien tegens vier ten honderd in ‘t 
 jaar en bij prolongatie gelijke intrest, zullende 
 zes weeken voor den vervaltijd de opzage moeten 
 geschieden, of ’t Capitaal telkens mede voor een jaar 
 geprolongeerd gehouden worden, verbinden de Compa- 
 ranten hiervoor haare persoonen en Goederen en 
 stellen tot een speciaal onderpand een huis en Erve 
 staande binnen deze stad in de kleine marktstraat 
 \naast den hoek van de vismarkt/ \/  naast het huis van de weduwe Antink en mede 
 ten allen overvloede bij parate executie en leanheening 
 (: na vooraf volkomen geinformeerd te zijn van verwillekeu- 
 rings kragt en werking:) verwillekeurende zulks doen- 
 de kragt dezes, alle haare gereede Goederen, Actien 
 en Crediten, geene van die uitgezonderd, om daar aan 
 alle schade van Capitaal, interessen en onverhoopte 
 kosten te kunnen verhaalen, met renunciatie van alle 
 Exceptien, in Specie die van onaangetelden Gelde, en 
 zoveel mij vrouwe Comparante aangaat van het Senatus Consulti 
 vellejani en de Authent Cod. si qua mulier, van welker 
 inhoud zij onderrigt is, onder submissie als na Rech- 
 ten. 
      Actum Harderwijk den 14 Januarij 1802 
         8e jaar der Bat. Vrijheid. 
 
 
Geregistr. ten Proto- Voor Elsevier en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
colle van Bezwaar Bestuur Compareerden Lubbert Willemsen en Aaltje 
van ’t Schependom Jans Ehel. en verklaarden wegens opgenomen 
van Harderwijck Rubr. 
Landerijen in Hierden 
fº. 384. 
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 en bij hun ter Leen ontvangen penningen oprecht & 
 deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik van 
 Weenum en Heiltje van Beek Ehel. eene Capitaa- 
 le somme van twee honderd Guldens ad xx sts. 
 ’t stuk, waar van zij lieden over een jaar en zo 
 vervolgends van jaar tot jaar beloofden te be- 
 taalen een Interesse van vier gelijke Guldens 
 ten honderd en daar in te continueren tot de wer- 
 kelijke restitutie des gez. Capitaals toe, welke al- 
 le jaar zal kunnen mogen of moeten geschieden  
 mids de opzage Een vierendeel jaars voor den ver- 
 schijnsdag van een van beide zijde gedaan werde. 
 Tot securiteit van welk Capitaal Rente en onver- 
 hooptelijk aan te wendene kosten Comparanten 
 verklaarden in’t generaal hunne persoonen geree- 
 de & ongereede Goederen te verbinden en tot een 
 Speciaal onderpand te stellen, vijf Schepel 
 Zaailand in den Laagen Eng in Hierden, zoals 
 aan de Comp.ten bij magenscheid over den boedel 
 van Jan Aaltsen d.d. 2 Junij 1798 is toegedeeld, 
 zijnde ’t zelve perceel aan d’ eene zijde naast 
 dat van Gerrit Reijersen en aan de andere zijde 
 kant naast dat van de Jonkvrouwen van 
 Westervelt kennelijk gelegen, ten einde de Rent- 
 heffene daar aan ten allen tijde alle hinder & 
 schade zouden kunnen verhaalen. Onder verband 
 en submissie als naar Rechten, en renuntia- 
 tie van alle contrarieerende Exceptien. 
      Actum den 16. Januarij 1802. 
 
 
 
 Acte van Tucht. 
 Voor Erckelens en Steenwinkel Compareerden Jan Hendrik 
 Priester en vrouwe Neeltje van Houten Ehel. dewelke ver- 
 klaarden malkanderen uit zuivere liefde en affectie en 
 reciproquelijk te maaken ’t vruchtgebruik aan alle de Ge- 
 reede en ongereede Goederen, zo zij thands hebben of na 
 dato dezes verkrijgen of aanerven mogten, voor zo verre 
 dezelve niet zijn ’t  Eigendom van den langstlevenden der 
 Comparanten, ten einde dezelve naar Tucht Rechten te 
 gebruijken zijn of haar leven lang, willende dat dit stip- 
 telijk door haare Erfgenaamen zal worden achtervolgd. 
  
 Aldus deze bij ons Leden van ’t Bestuur voorñ. getee- 
 kend en bezegeld te Harderwijck den 15. Januarij 1802. 
 (was nevens twee in rood lak opgedrukte cachetten) geteekend 
 J. Erckelens.    Steenwinkel 
 (onderstond) 
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 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Harderwijck 
 den 19 Januarij 1802. fº. 57 fsº. (was geteek.) Steenwinkel 
 fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ‘t Gemeente Be- 
 stuur, loofden en wierden Borgen, als voorvanks recht  
 is, Gerrit de Vente en Everd Raajen voor het Erf en sterf- 
 huis van Willemina van Buurink, in deze maand Ja- 
 nuari 1802 alhier overleden, des beloofden Gerrit Cla- 
 ver, weduwenaar van voorñ. zijne huisvrouwe, deze zijne 
 Borgen te zullen vrijen en Guarandeeren als recht is. 
      Actum den 19 Januar. 1802 
 
 
 Voor de Rooij en Appeldoorn Leden van ´t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Willem van Luijk en Trijntje van Luijk 
 wed. Theunis van Leeuwen, geadsisteerd met Geurt van Dijk 
 als in deze haaren gekozen momber, dewelke beken- 
 nen in een vasten en stedigen Erfkoop uit de hand verkogt 
 te hebben, en over zulks kragt dezes te cedeeren en in 
 vollen eigendom te transporteeren aan en ten be- 
 hoeve van Aart Roest en zijn Erven, Een huis staan- 
 de op den hoek van de Hoogstraat tegenover de 
 Groote poort, zo en als hetzelve thands bij Ber- 
 nardus de Groot in pagt bewoond en gebruijkt wordt, 
 doende in ords. jaarlijksche verponding f 3-8-2. straat- 
 geld f :-15-: voords met zijn lusten en lasten Recht  
 en gerechtigheden en zulks voor eene somme van 
 twee honderd en vijftig Guldens, daar van de Com- 
 paranten bij deze bekennen voldaan en betaald 
 te zijn belovende voorñ. perceel te zullen wachten 
 en waaren kommervrij en alle voorpligt de verpon- 
 ding over den jaare 1801 en straat en Heerdstede 
 geld meij 1801 incluis daar van af te doen, als Erf- 
 koops recht is, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
     Actum Harderwijck den 19. Januar. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Steven Bos en Grietje Alberts 
 Ehel. en verklaarden uit de hand te hebben verkogt 
 en over zulks kracht dezes de cedeeren, transporteeren 
 en in vollen eigendom over te geven aan en ten behoe- 
 ve van Johannes Huijgens en Sophia Kelner Ehel. 
 en hunne Erven de halfscheid van een kamp Zaai- 
 land gelegen in ’t schependom dezer stad, genaamd 
 ’t Vossenkampje, waarvan de wederhelft aan koperen 
 toebehoort, doende ’t geheele voorñ. perceel zo als ‘t 
 in den jaare 1800, door kooperen &verkooperen in ‘t 
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 Gemeen van de stad Harderwijck is aangekogt in ords. 
 jaarlijksche verpond. f 2-12-4. en zulks voor eene somme 
 van vijfhonderd Guldens, waarvan zij Comparanten 
 verklaaren voldaan & betaald te zijn, belovende ‘t 
 voorsz. perceel voor hun aandeel te zullen wachten 
 en waaren kommervrij en alle voorpligt, de 
 helfte der verpond. over den jaare 1801 daarvan af 
 te doen, als Erfkoops Recht is, onder verband en 
 submissie als naar Rechten. 
 Actum 11 Januar. 1802. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur der stad Harderwijck E.I.M. Flotard 
 weduwe wijlen den Professor Geiger woonende alhier 
 ten huize van Pieternella Bakelaer, met ons gaan- 
 de en staande, gezond van Lichaam, en haar verstand 
 memorie en duidelijke uitspraak volkomen mag- 
 tig en verklaarde uit overdenking der zekerheid 
 des doods en onzekere uure van dien, niet uit 
 deze waereld te willen scheiden, zonder over haa- 
 re tijdelijke Goederen gedisponeerd te hebben 
 en daar toe dan overgaande verklaarde zij Testa- 
 trice te legateeren en te bemaaken, aan Pie- 
 ternella Bakelaer, alle haare meubilaire Goe- 
 deren, kleederen, linnen, wollen niets uitgezon- 
 derd, die zij met de dood ontruimen en nalaten 
 zal, ten huize van Pieternella Bakelaer voorñ. 
 aan welke Pieternella Bakelaer zij ook de magt 
 en de volkomen beschikking en bezorging opdraagt 
 dezelve daar toe bij deze mede qualificeerende 
 om der Testatrices lijk op eene eerlijke en fat- 
 zoenlijke wijze, zo als thands gebruikelijk is hier 
 ter stede, te doen begraven, tot goedmaaking 
 van welke begrafenis kosten zij Testatrice in het 
 Kabinet, dat zij Testatrice in gebruik heeft, gede- 
 poneerd heeft een somme van een honderd Carolij 
 Guldens, waar over voorñ. Pieternella Bakelaer 
 ten einde voorsz. als dan kan disponeeren. 
 Voords stelt zij Testatrice en Comparante in deze 
 tot haare eenige en universeele Erfgenaame 
 haar Testatrices Dochter Frederica Louisa Char- 
 lotta Geiger, huisvrouw van den Burger Goy 
 woonende te Bordeaux in de Fransche Republijk 
 ten einde haar Testatrices geheele nalatenschap 
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 waar in dezelve ook bestaan moge, na haar Testatrices 
 overlijden Erflijk te hebben, bezitten en behouden, zonder 
 bespreking van iemand. 
 Willende en begeerende, de Comparante penningen, die 
 bij haar Testatrices overlijden in haar kamer of kabinet 
 behalven de bovengeñ. somme van f 100-:-: voor haar Testa- 
 trices begrafenis bepaald, gevonden mogten worden 
 getrouwelijk zullen door bovengeñ. Pieternella Bakelaer 
 gezonden worden aan het Adres van la Veuve Menjolet 
 te Amsterdam, met de missive door Testatrice aan 
 ’t zelve adres te Amsterdam, geschreven in ’t bo- 
 vengeñ. kabinet gedeponeerd. 
 Al ’t geent voorsz. de Comparante en Testatrice verklaar- 
 de te zijn haar uiterste wille en begeerte, willende 
 dat die naar haar dood agtervolgd zal worden en 
 Effect sorteeren, ’t zij als testament, legaat, codicil 
 of zo en als best in Rechten zal kunnen bestaan 
 ofschoon alle Solemniteiten naar Schepheid 
 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 cachet gezegeld 
 in Harderwijck den 22. Januar. 1800 en twee (:was 
 nevens twee in zwart lak uitgedrukte cachetten getee- 
 kend:) Steenwinkel. J.J. Elsevier (: onderstond:) Geregistreerd 
 in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijk. fº. 
 58 fsº. den 22 Januar. 1802 (:was geteek.:) Steenwinkel. 
                                                                           fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen, als voorvanks recht is, de 
 Persoonen van Rikert Sijmens en Goosen Sijmens, ge- 
 erfde Burgers binnen deze stad, voor het Erf en sterf- 
 huis van wijlen Grietje Jans voormaals weduwe  
 van Jan Karssen. en laatst weduwe van Goossen 
 Karssen, des beloofden Dirk Jansen Karssen, Jan  
 Jansen Karssen en Willemtje Jans Karssen, voor 
 kinderen van wijlen Grietje Jans wed. Jan Karssen 
 en Evertje Jans Karssen na kind van wijlen Grietjen 
 Jans voorñ.  bij wijlen Goossen Karssen ehelijk 
 verwekt, deze haare borgen te zullen vrijen en gua- 
 randeeren als recht is, onder verband en sub- 
 missie als na Rechten. 
      Actum den 25 Januarij 1802 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn leden van ’t Gemeente 
 Bestuur, loofden en wierden Borgen, als voorvanks 
 Recht is Gerardus Moojen en Gerardus Harenberg 
 voor ’t Erf en sterfhuis van Philip Smeenk, des 
 beloofde Clara Heidebomer, wed. van wijlen boven- 
 geñ. Philip Smeenk, deze haar Borgen voorn. te 
 vrijen en schadeloos te houden. 
      Actum Harderwijck den 26 Jañ. 1802. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur der stad Harderwijck Willem Bot, 
 gezond van Lichaam en verstand, met ons gaande en 
 staande; en verklaarde zijne uiterste wille en begeer- 
 te te zijn, dat na deszelfs overlijden zijne geheele 
 nalatenschap, gereed en ongereed, Actien en Credieten 
  welke hij Comparant met de dood zal komen te ont- 
 ruimen en natelaten, niets ter waereld uitgezon- 
 derd, zal devolveeren, erven en versterven, op zijne 
 naaste Erfgenaamen ab intestato, welke bij zijn 
 overlijden in leven zullen zijn, volgens het versterf- 
 recht in deze stad Harderwijck gebruikelijk, de- 
 zelve kracht dezes institueerende tot zijne eeni- 
 ge en universeele Erfgenaam of erfgenaamen 
 met uitsluiting van alle anderen, wie het ook 
 zouden mogen zijn. 
 Verders verklaarde de Comparant te legateeren  
 aan zijnen broeder Lammert Bot zijn zilveren 
 horlogie met eenen zilveren ketting, fignet 
 en verdere ornamenten, alsmede eene somme 
 van zes Carolij Guldens, En aan zijne zuster 
 Grietje Bot, weduwe wijlen Berend Gijsbertsen 
 eene somme van twintig Carolij Guldens. 
 Welke zijne dispositie hij Comparant wil en be- 
 geert, dat direct na zijn dood effect zal sor- 
 teeren, ’t zij als Testament, codicil, Legaat, do- 
 natie onder de Levende, ofte ter Zaake des 
 Doods, of zo als andersins naar Rechten zal 
 kunnen bestaan, verzoekende in deze het uiter- 
 ste beneficie te mogen genieten. 
 T ‘oirconde hebben wij leden van het Gemeente 
 Bestuur deze geteekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 27 Januar. 1802. (:was nevens twee in zwart lak uitgedrukt- 
 te Cachetten geteekend:) Steenwinkel.  Appeldoorn J.J. 
 Elsevier (: onderstond:) geregistreerd in ’t Recognitie Boek 
 der stad Harderwijck. fº. 59 fsº. den 28 Januar. 1802 (was geteek.) 
 Steenwinkel. fung. secr. 
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 Acte van Tucht. 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ‘t 
 Gemeente Bestuur der stad Harderwijck, Lammert Bot 
  en Neeltje Jans Ehel. dewelke beide gezond zijnde 
 verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegenheid 
 elkanderen en de een den anderen te legateeren 
 bezetten en te bemaaken (doende zulks kragt dezes) 
 ’t vruchtgebruijk van alle des eerst te overlijden 
 goederen, thands hebbende en toekomende, Actien 
 en Crediten, niets ter waereld uitgezonderd, om bij 
 de langstlevende, zijn of haar leven lang, na tuchts 
 rechten bezeten, genoten en geprofiteerd te worden 
 begeerende, dat deze dispositie, als Testament 
 of Legaat omni meliori modo zal hebben ‘t 
 volkomendse effect van Rechten. 
 Ten oirkonde is deze bij ons geteekend en gezegeld 
 in Harderwijck 27. Januarij 1802. ‘t 8e jaar der Bat. 
 Vrijh. (:was nevens 2 in zwart lak uitgedrukte Ca- 
 chetten geteekend:)  Steenwinkel.  Elsevier. (onderstond) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Har- 
 derwijck fº. 60 den 28. Januar. 1802. (was geteek.) 
 Steenwinkel. fung. Secr. 
 
 
 Voor Huijsman en Steenwinkel Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Reijndert Jansen Klok en Hendrickjen Jans 
 Klok Ehel. en verklaarden in een vasten en stedigen 
 Erfkoop uit de hand te hebben verkogt en over zulks te 
 cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over te 
 geven aan en ten erflijken behoeve van Willem van der  
 Velde en Elijsabeth Timmer Ehel. een huis en Erve staan- 
 de in de Wulleweversstraat tusschen het huis van 
 M. en F.H. van Westervelt en het huis van Gijsbert Ger- 
 ritsen, doende jaarlijks in ords. verp. zonder de stads- 
 stuivers f 5-6-4. straatgeld f 1-:-: en zulks voor eene som- 
 me van tweehonderd en vijfenzestig Guldens vrijgeld. 
 van welke koopspenningen de Comparanten bekenden 
 voldaan te zijn: belovende  over zulks voorsz. perceel 
 te zullen wachten en waaren kommervrij en alle voor- 
 plicht de verpond. over den jaare 1801. straatgeld meij 
 1801 haardstede Geld Junij 1801. daar van af te doen, als 
 Erfkoop Recht is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. 
               Actum den 2. febr. 1802. 
 
 
 Testament of Donatie. 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur der stad Harderwijck.,Jan Bolder 
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 zijn verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig 
 en verklaarde uit overdenking des doods en onzekere 
 uure van dien, uit vaderlijke liefde en toegenegen- 
 heid, voor de Zorge gedurende zijne hooge ouderdom 
 en oppassing jegens hem getoond, aan zijne Dochter 
 Pieternella Bolder, huisvrouw van Maas Gerritsen te 
 donateeren en te bemaaken Een huisje staande 
 achter de muur binnen deze stad, door hem thands  
 bewoonde wordende, voor zoverre hij recht en eigen- 
 dom aan hetzelve heeft, om het zelve te hebben en 
 te bezitten in volkomen eigendom voor haar en 
 haare Erven. 
 Willende en begeerende dat deze zal Gelden als 
 eene donatio inter vivos of mortis causa of zo 
 en als best naar Recht zal kunnen bestaan. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur deze geteekend en bezegeld in Harder- 
 wijck den 5 februarij 1802 (:was nevens 2 cachet- 
 ten in Zwart Lak gedrukt geteekend:)  Steenwinkel 
 J.J. Elsevier. (onderstond’ Geregistreerd in ´t Recognitie 
 Boek der stad Harderwijck fº. 60. den 5 febr. 1802 
 (:was geteek.:)  Steenwinkel. fung. Secr. 
 
 
Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
van bezwaar van ’t Bestuur Compareerde Mechteld Petersen, wed. van Bessel 
Schependom Rubr. Lan- Gerritsen Schommelop dewelke verklaarde wegens 
derijen aan oosten opgenomen en ter Leen verstrekte penningen wel deug- 
gelegen tusschen de delijk schuldig te zijn aan Marten Besselsen 
Broeksteeg en de en Grietje Vinkenberg en hunne Erven, eene 
zee f.94 fsº. Capitaale Somme van twee honderd Carolij Gul- 
 dens ad 20 sts. ’t stuk aannemende dezelve jaar. 
 lijksch, waarvan de eerste verschijnsdag heden over 
 een jaar zijn zal, te verrenten met drie en een 
 halve Gulden van ieder honderd en zulks tot de vol- 
 komen aflossing toe, die alle jaar zal kunnen mogen 
 en moeten geschieden, mids de opzage drie maanden 
 voor den verschijnsdag van een van beide zijde gedaan 
 wordt. 
 Tot nakoming dezes verbindt Comparante haar per- 
 soon en Goederen, stellende tot een Speciaal onderpand 
 een kamp zaailand gelegen aan oosten tegensover de 
 Groentjes, tusschen de Landen van Hendrik Elbertsen 
 en Hendrik Jansen Priester, om daar aan alle schade 
 en hinder te kunnen verhaalen, met renuntiatie van 
 alle Exceptien, in Specie die van onaangetelden 
 Gelde, de submissie als naar Rechten. 
          Actum 9. februarij 1802. 
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 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur der stad Harderwijck Willem Bot, gezond 
 van Lichaam en verstand met ons gaande en staande, en 
 verklaarde na vooraf te revoceeren, casseeren en te vernie- 
 tigen alle voorgaande dispositien van uiterste wille, ‘t 
 zij bij wijze vanTestament, legaat, codicil, of op welke 
 andere wijze, hier of waar ter plaatse ook gepasseerd, niet  
 willende, dat eenige van dien zal gelden, of van eenige 
 de minste kragt of waarde zijn, maar op nieuws testee- 
 rende, zijne uiterste wille en begeerte te zijn, dat na 
 deszelfs overlijden, zijne geheele nalatenschap , gereed en 
 ongereed, actien en Credieten, welke hij Comparant met 
 ter dood zal komen te ontruimen en natelaten, niets 
 ter wereld uitgezonderd, zal devolveren, erven en versterven 
 voor de eene helft op zijnen Broeder Lambert Bot, of des- 
 zelfs wettige descendenten en voor de andere helft op 
 zijne Zuster Grietje Bot, of deszelfs wettige descendenten 
 dezelve kracht dezes institueerende tot zijne eenige en 
 universeele Erfgenaamen, met uitsluiting van alle an- 
 deren, wie het ook zouden mogen zijn. 
 Verders verklaarde de Comparant te legateeren aan 
 het kind of kinderen, zo in leven mogten zijn van Jannet- 
 jen van de Kunder eene somme van vijf en twintig Ca- 
 rolij Guldens, en aan Hendrikjen Bot gehuwd aan 
 Kemphuis te Zwolle mede eene somme van vijfentwin- 
 tig Carolij Guldens. 
 Welke zijne dispostie hij Comparant wil en begeert 
 dat direct na zijn dood effect zal sorteeren, ‘t 
 zij als Testament, Codicil, Legaat, Donatie onder 
 de Levende, ofte ter zaake des doods, of zo als, ander- 
 sins na Rechten zal kunnen bestaan, verzoe- 
 kende in deze het uiterste benificie te mogen genie- 
 ten. 
 T’oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 deze geteekend en gezegeld in Harderwijck den 9. 
 februarij 1802 (:was nevens twee inZwart Lak gedrukte 
 Cachetten geteekend:) Steenwinkel.  J.J. Elsevier. 
 (:onderstont:) Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Har- 
 derwijck fº. 61 den 10 februarij 1802. (was geteekend) Steen- 
 winkel fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Compa- 
 reerde Catharina Metta Lucretia van Hoeclum weduwe 
 H.H. Vitringa, zo voor haar zelve, als moeder en legitime 
 voogdesse harer minderjaarige kinderen en verklaarde 
 in de beste en bestendigste forma Rechtens te quali- 
 ficeeren en volmagtig te maaken Mr. F. Rambonnet 
 woonende te Kampen, om namens haar Comparante 
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 pro se et qq na costuume locaal aan M. Haverkamp 
 te cedeeren en te transporteeren een stuk veenland 
 en schuur aan de ouden dijk onder Mastenbroek 
 gelegen, reeds voor eenige jaaren door wijlen haar 
 Eheman Mr. H.H. Vitringa aan denzelven verkogt 
 en waar van de koopspenningen reeds ingevolge 
 Quitantien betaald zijn, ten dien opzichte alles 
 te doen te verrigten en te laten geschieden 
 het Geen de Comparante praesent zijnde zelve 
 zoude kunnen en moeten doen. Alles met belofte 
 van Ratihabitie en Indemniteit cetexisque 
 cum clausulis de Jure Solitis ac necessariis 
 waarop de Comparante heeft gestipuleerd als 
 naar Rechten. 
    Actum Harderwijck den 12 februarij 1802. 
 
 
 Acte van Aperture. 
 Wij D. Appeldoorn en Mr. J.J. Elsevier Leden van het Gemeen. 
 te Bestuur der stad Harderwijck doen kond en certificeeren 
 bij deze, dat wij ons ter instantie van Vrouwe Marie An- 
 toinette Robinet, weduwe wijlen August Lodewijck Cle- 
 ve Majoor onder ‘t 1e Batt. 1e Regimt. van Waldeck 
 in dienst der Bataafsche Republ. begeven hebben ten 
 huize van den Lieutenant von Pfaffenrath, alwaar 
 voorñ. vrouwe gelogeerd is, en ons aldaar is vertoond 
 een besloten en gezegeld Papier, waarop de navol- 
 gende Superscriptie gelezen wierd: 
 
 “Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van het 
 “Gemeente Bestuur der stad Harderwijck August Lodewijk 
 “Cleve Major onder het 1e Batt. 1 Regiment van 
 “Waldeck in dienst der Bataafsche Republiek en 
 “Vrouwe Marie Antoinette Robinet Ehel. en verklaar- 
 “den in een aan ons overgegeven en hier ingesloten 
 “papier vervat te zijn hunne laatste en uiterste 
 “wille, welke zij begeerden, dat na overlijden van 
 “een van beiden, terstond zal geopend worden, 
 “willende en begeerende, dat die na hunne dood 
 “effect zal sorteeren, ’t zij als testament, Legaat, Codicil 
 “gifte onder de Levende of ter zaake des doods, ofte op zoda- 
 “nige andere wijze, als best in recht zal bestaan. 
 “Dies ten oirkonde is deze door ons Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 “benevens den Secretaris geteekend, en met ons gewoon ca- “ 
 “chet gezegeld in Harderwijck den Een en twintigsten Janua- 
 “rij 1802 (: was nevens twee in rood Lak en een in zwart Lak 
 “gedrukte, uitgedrukte cachetten geteekend:) D. Appeldoorn 
 “J.J. Elsevier.  Steenw. fung. secr. 
  
 De zegels nagezien en gaaf, ongeschonden & ongevitieerd 
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 gevonden, is hetzelve door onzen Secretaris geopend en 
 vrouwe M.A. Robinet voorñ. in tegenwoordigheid van juf- 
 fer C.H. de Boek en H.P. Faber adjud. onder ‘t 1e Batt. 
 van ‘t 1e Regim. van Waldeck voorgelezen, en is na 
 praelectuure, Registratuure van ’t zelve en Copij ver- 
 zogt, ’t welk door ons is geaccordeerd. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur deze geteekend en met ons Cachet gezegeld 
 den 16. februarij 1802 (was geteekend:)  D. Appeldoorn 
 J.J. Elsevier. (: in margine stont:) in fidem transfixi (was 
 geteekend:)  Steenwinkel . fung. Secr. 
 
 
 Testament. 
 Wij ondergeschrevene August Ludwig Cleve Major bij het 
 1e Regiment van Waldeck in dienst van de Bataafsche 
 Republiek en Marie Antoinette Robinet Echtelieden, 
 overdenkende de zekerheid des doods en de onzeekere 
 tijd en uure van dien niet genegen zijnde uit dit 
 tijdelijke Leven te Scheijden, alvorens over de Goe- 
 deren, door God aan ons verleend, te hebben ge- 
 disponeerd, verklaaren ten dien einde vooraf te 
 revoceeren, te casseeren en te niet te doen, 
 alle Testamenten, Codicillen of andere Acten, 
 welke wij voor deze alleen of met anderen gepas- 
 seerd hebben, en alnu van nieuws disponeeren- 
 de, verklaren wij den langstlevende van ons tot 
 Universeele Erfgenaam van alle onze natelatene 
 gereede & ongereede Goederen Actien en Credi- 
 ten, geene van dien uitgezonderd, van wat aart of 
 natuur die ook mogten wezen en op wat plaats 
 die ook zullen gevonden worden, of door Erfenissen 
 ons mogten toevallen. 
 Al hetwelk wij betuigen te zijn onze serieuse, welvoor- 
 bedachte, vrije en ongedwongene, laatste en uiter- 
 ste wille, die wij begeeren, dat na onzen dood 
 punctelijk zal achtervolgd worden en nageleeft 
 ’t zij als een Testament, Codicil, Legaat, Gifte ter 
 zaake des doods of onder levendige,of zo als zulks 
 na Rechten zal kunnen bestaan, alwaren er ook 
 eenige solemniteiten volgends Rechten noodig, hier 
 in niet gebruikt, welke wij echter voor gebruikt 
 willen gehouden hebben. In oirkonder der waarheid 
 hebben wij deze met intentie, om dezelve beloften na- 
 der gerechtelijk te passeeren, eigenhandig geteekend 
 en met ons cachet bezegeld in Harderwijck den 21. 
 januarij 1802 (was nevens Een in rood lak gedrukt Cachet geteekend) 
 A.L. Cleve, Major.  M.A. Robinet. 
 (onderstond) 
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 Geregistreerd in ‘t Recognitie Boek der stad Harderwijck 
 fº. 61 fsº. 17 februarij 1802 (was geteekend) Steenwin- 
 kel. fung. secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, Bastiaan 
 van Aken en Engelen Fijnvandraat voor het Erf en 
 sterfhuis van Dirk Snel. – Des beloofden Antje 
 Snel, Aagtje Snel en Jan Snel mede de rato ca- 
 veerende voor haar absente zuster Adriana Snel 
 weduwe van wijlen J.C. Seijbel, alle kinderen en 
 Erfgenaamen van wijlen haaren vader Dirk Snel 
 voorñ. als mede Jan Snel en J.Wesenhagen in 
 qualiteit als voogden der onmondige kinderen van 
 Albertus Snel, voorschreven Borgen te vrijen en 
 guarandeeren als Erfhuis recht is, onder ver- 
 band en submissie als naar Rechten. 
      Actum Harderwijck den 17. febr. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
 pareerde Willem Wilbers, dewelke verklaarde te constitueeren en 
 magtig te maaken in de beste en bestendigste forma Rechtens 
 zulks doende kragt dezes, Albert Strockel te Amsterdam 
 ten einde Comparants zaaken waar te neemen en Speciaal 
 namens Constituant te verkoopen drie stuks obligatien ten 
 laste van Holland en Westfriesland ten Comptoire Hoorn 
 als Eene staande ten name van Reindert Vink groot in 
 Capitaal f 1000:-: gedat. 1 Octob. 1701 fº. 428. Een tweede 
 ten name staande van Johan Anthony de Normandie 
 groot in Capit. f 1000-:-: gedat. 1 Junij 1706. fº. 511. en Een der- 
 de staande ten name van Pieter Hoveling groot in Ca- 
 pit. f 1000-:; gedat. 15 Novemb. 1708. fº. 603. – De daarvan 
 geprovenieerde Koopspenningen te ontvangen, daar voor 
 te quiteeren en dezelve aan koper of kopers te cedeeren en 
 transporteeren na usantie en Stijle locaal, belofte van In- 
 demniteit & vrijwaaring te doen, ook Domicilium te kiezen 
 en wijders alles te doen en te verrigten, hetgeen de nood- 
 druft der zaake mogte vereisschen, en ten meeste nutte en 
 profijte van Constituant zoude kunnen verstrekken en 
 hijzelf tegenwoordig zijnde zoude kunnen mogen of 
 moeten doen. Met magt van substitutie belofte van Rati- 
 habitie en indemniteit, Des blijft geconstitueerde 
 gehouden tot het doen van behoorlijke verantwoording 
 Rekening en en reliqua. 
     Actum den 20 februarij 1802. 
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 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur Compa- 
 reerden Dirk Jansen Korssen, Jan Jansen Korssen, Evertjen Jans 
 Korssen, als mede gemelde Dirk Jansen Korssen, als lasthebben- 
 de van zijne zuster Willemtje Jans Korssen, waarvoor de Com- 
 paranten te saamen caveeren en verklaarden in het openbaar op 
 den 14. Januarij 1802 te hebben verkogt en over zulks kracht de- 
 zes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over te 
 geven aan en ten Erflijken behoeve van Eldert Jansen en Har- 
 mina Joorman Ehel. en hare Erven Een huis en Erve met 
 een uitgang achter in de steeg uitkomende naast de Grutte- 
 rij van G. Buijtenhuijs, Staande dit huis op de vischmarkt 
 tusschen de huizen van Jan Drost en Berend Kok, doende 
 in verponding zonder stads stuivers f 3-14-6. straatgeld 
 f 1-15-: en zulks voor eene somma van vijfhonderd zeven 
 en dertig Guldens, waarvan de Comparanten bekenden 
 voldaan te wezen en daarom geen recht of eigendom aan 
 hetzelve meer te behouden, maar van stonden aan koperen 
 in een erflijken eigendom overtegeven, belovende dit per- 
 ceel te zullen vrijen van alle voorkommer en voorpligt 
 de verponding te zullen zuiveren tot over 1801. het straat- 
 geld tot meij 1802. haardstede geld  tot den laatsen 
 Junij 1801. als Erfkoops Recht is, onder verband als na 
 Rechten. 
                  Actum den 20 februarij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Lou Jansen  mr. metselaar en Gijsbert Mulder 
 mr. Timmerman, beiden van competenten ouderdom en bin- 
 nen deze stad woonachtig, Dewelke verklaarden ter instan- 
 tie van Clara Heijdenboomer, weduwe wijlen Philippus 
 Smink opgenomen en naauwkeurig geexamineerd te heb- 
                               (binnen deze stad) 
 ben een boog staande \/ achter de muur naast ’t huisje 
 van Thoon Vonk en dezelve gewaardeerd te hebben op 
 een summa van zestig Carolij Guldens, welke aestima- 
 tie zij verklaaren in alle oprechtheid en na hunne 
 beste kennis te hebben gedaan, ’t welk zij voor ons met 
 solemneelen Eede hebben bevestigd. 
           Actum Harderwijk den 23 februarij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Andreas Hendrik Joan van der Plaat en 
 vrouwe Gertruida Joanna Ardesch Ehel. dewelke verklaar- 
 den te constitueeren en magtig te maaken in de besten- 
 digste forma Rechtens en zulks doende kragt dezes Albert 
 Stroekel te Amsterdam, teneinde de Comparanten zaaken 
 waartenemen en Speciaal namens Constituanten te ver- 
 kopen navolgende effecten: Een obligatie ten laste  
 van Holland en Westfriesland d.d. 7 April 1724 ten 
 naame Jeremias van der Meer fol. 4405 nº. 3. geaggt. 
 27 febr. 1725 nº. 41109 Reg.fol. 2129 groot in Capitaal 
 f 1000-:-:  Een dito groot in Capitaal eenduizend.  Gulden 
 ten Comptoire en lasten als de vorige fº. 4405 nº. 4 
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 geaggt. 27 febr. 1725 nº. 41110.Regt. fº. 2129 
 ten naame Jeremias van der Meer in dato 
 7 April 1724. f 1000-:-:     Een dito groot 
 in Capitaal Een duizend Gulden en ten laste 
 en comptoire als vooren, ten naame 
 Nicolaas Willem de Meester d.d. 17 Aug. 
 1724. nº2. fº. 4527 fsº. geaggt. 23 Meij 1725 
 nº.42322. Regt. 2221. f 1000-:-:   Een obliga- 
 tie groot in Capitaal Een duizend Guldens 
 ten laste Holland en Westfriesland Compt. 
 ’s Hage, ten naame Dirk van Voorst in dato 
 22 Juni 1707 Nº. 2 fº. 3444. geaggt. 7 Nov. 
 1707. nº.20501. Reg. fº. 1378.   f 1000-:-: 
 Een obligatie ten lasten van Holland en West- 
 friesland ten comproire der stad Amsterdam 
 groot Tweehonderd Guldens Capitaal ten 
 naame Jacob de Vrijer in dato 20 Octob. 1612 
 Nº.3338 fº. 98 fsº. Lett. K. fº.187 fsº. Nº.2167. 
 Geaggt. 8 Decemb. 1673 Regt. fº.168 nº.1754. f 200-:-: 
 Twee obligatien ten Laste van Holland en West- 
 friesland, ten Comptoire ’s Hage ieder groot 
 in Capitaal Een duizend Guldens, beide 
 staande ten naame van Matthijs Poolman 
 gedateerd 1e Maart 1754 en geaggreerd 29 
 Julij 1754. genommerd en gefolieerd als volgt 
 de Eene fº.5991 nº. 2 Nº. Conv. 64. nº.58859 Regt. 
 fº.3482.  En de andere fº.5991. nº. 3. Nº. Conv. 
 65. Nº.58860. Regit. fº.3482. f 2000-:-: 
 De daar van geprovenieerde koopspenningen te ontvangen 
 daar voor te quiteeren en dezelve aan kooper of koopers 
 te cedeeren en na Usantie en Stijl locaal te Transportee- 
 ren met belofte van indemniteit te doen, alsmede 
 vrijwaaringe, ook Domicilium te kiezen, en wijders alles 
 te doen en te verrigten, hetgeen de nooddruft der zaa- 
 ke mogte vereischen en ten meeste nutte en profijte 
 van Constituant zoude kunnen verstrekken, en hij zelfs 
 tegenwoordig zijnde, zulks zoude kunnen mogen of 
 moeten doen, met magt van substitututie, belofte van 
 ratihabitie en Indemniteit, des blijft de geconsti- 
 tueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verand- 
 woording, Rekening & rel. 
       Actum Harderwijck d. 23 febr. 1802 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Mechteld Ardesh, dewelke verklaart te 
 constitueeren en magtig te maaken, inde beste en be- 
 stendigste forma Rechtens, zulks doende kracht 
 dezes, Albert Strockel te Amsterdam, ten einde com- 
 parants zaaken waar tenemen, en Speciaal na- 
 mens Constituante te verkoopen Een obligatie ten 
 lasten Holland en Westfriesland, Comptoire ’s Hage 
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 gesproten uit de Loterije van Agt mill. Guldens gearrest. den 4 Oct. 
 1752 groot in Capitaal Een duizend Guldens, staande ten naame 
 van Maria Berkhoff wed. van Hendrik Onversaagt, gedat. 
 den 1e Maart 1753. fº.228 fsº. nº.2. Nº. Rec. 1234. nº.2277. Reg. 
 fº.156. geaggr. den 12 August. 1753. – f 1000-:-: 
 Een dito oblig. als de voorige fº.228 fsº. nº.4 nº. Rec. 1234 nº. 
 2279. Reg. fº.157. geaggt. als boven f 1000-:-:   Een dito 
 oblig. als de voorige fº.228 fsº. nº. 4 nº. Rec. 1234 nº. 2280 
 Reg. fº.157 geaggt. als boven f 1000-:-:    De daar van gepro- 
 venieerde koopspenningen te ontvangen daar voor te 
 quitteeren en dezelve aan kooper of koperen te cede- 
 ren en na Usantie en Stijl locaal te transporteeren 
/\ook domicilium met belofte van indemniteit en en vrijwaaring te 
te kiezen en wijders doen /\ en te verrigten, hetgeen de nooddruft der Zaake 
alles te doen mogte vereischen en ten meeste nutte & profijte 
 van den Constituante zoude kunnen verstrekken en 
 zij zelfs tegenwoordig zijnde, zoude kunnen mogen 
 of moeten doen. Met magt van substitutie belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, des blijft de 
 Gecontstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke 
 verandwoording, Rekening & rel. 
      Actum den 23 februarij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Mr. Dirk Boonen, Curator van de Geldersche 
 Academie binnen deze stad, welke verklaarde te consti- 
 tueeren en magtig te maaken, zulks doende kragt dezes 
 Etienne Luzac en A. Wolters te saamen en ieder in het 
 bijzonder, om namens Comparant te verkopen de Hof- 
 stede en huizinge oud Teijlingen, met zijn voorhof, Tuin, 
 boomgaarden en plantagien, Singels en Dreeven en stal- 
 lingen, zijnde Leenroerig aan de Heerlijkheid Naaldwijk 
 en gelegen onder Warmond, als mede des Comparants 
 verder daar bij gelegen Landerijen, en een daar bij 
 staande huisje door den Tuinier gebruikt, en zulks al- 
 les met zijne lusten en lasten, Recht en gerechtigheden 
 op zijn tijd tegens ontvangst der koopspenningen trans- 
 port te passeeren, en voor dezelve te quiteeren, wachting 
 en waring te beloven, en verders daar omtrent te verrigten 
 wat stijlus loci vereischen zal, ende Compart. zelf prae- 
 sent zijnde zou kunnen mogen of moeten 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 naar 
 Rechten. 
     Actum Harderwijck den 24 februarij 1802. 
 
 
 Acte van Tucht. 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur der stad Harderwijk onze mede raads- 
 vriend Albertus Huijsman en vrouwe Hendrika 
 Moll Ehel. dewelke verklaarden den een den anderen 
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 reciproquelijk en alzo de eerststervende den langstleven- 
 den te bemaaken en te bespreeken den Lijftucht in 
 alle Goederen van wat aart of natuur  actien en cre- 
 dieten, geene van die uitgezonderd, welke de Eerststerven- 
 de der Conthoraalen met de dood zal komen te ont- 
 ruimen en natelaten, zonder iemands bespiering 
 of wederzeggen, om bij denzelven na tuchts Rechten 
 zijn of haar leven lang geduurende, te worden 
 bezeeten, ten effecte als na Land en Stad Rechten,met 
 in beding van alle beneficien de Gelijfstuchtigde com- 
 peteerende. Willende & begeerende, dat deze zal gel- 
 den als Tuchtacte, uiterste wille, of zo en als best 
 naar Rechten zal kunnen bestaan, verzoekende Com- 
 paranten hier in het uiterste beneficie te mogen 
 genieten. 
 T ‘oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 deze geteekend en bezegeld in Harderwijck den 25. 
 februarij 1802. (:was nevens twee in Zwart Lak gedruk 
 te Cachetten geteekend:)  Steenwinkel.  J.J. Elsevier. 
 (:onderstont:)  Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der 
 Stad Harderwijck fº.64. den 27 februarij 1802, (:was 
 geteekend:)  Steenwinkel. fung Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van het Gemeente 
 Bestuur Compareerden Jan van Essen Mr. Metselaar en 
 Gijsbert Mulder Mr. Timmerman, beide van competen-  
 ten ouderdom, en binnen deze stad woonachtig dewel- 
 ke verklaarden ter instantie van Antje Snel en Aagt- 
 je Snel opgenomen en naauwkeurig geexamineerd 
 te hebben haarlieder huis en Erve staande binnen 
 deze stad in de schoenmakers straat op den hoek 
 van de hoogstraat en hetzelve gewaardeerd te 
 hebben op een somma van een duizend zes- 
 honderd Carolij Guldens welke aestimatie zij 
 verklaaren in alle oprechtheid en na hun beste 
 kennis te hebben gedaan, ’t welk zij voor ons 
 met solemneelen Eeden hebben bevestigd. 
    Actum Harderwijck den 26. februar. 1802 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden vrouwe Petronella van Castricum, wed. 
 wijlen H.C. van de Graaf, Jacob Hendrick van de Graaf 
 Cornelia van de Graaf en Elia Elijsabeth van de Graaf 
 dewelke verklaarden te constitueeren en magtig te 
 maaken in de beste en bestendigste forma Rechtens 
 zulks doende bij en kragt dezes Mr. Jacob Pronk 
 woonende te Amsterdam om namens Comparanten 
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 te verkopen der Comparanten Huis en Erve staande en gele- 
 gen binnen de stad Amsterdam op de Nieuwendijk bij 
 de Krommenelleboog steeg, de daarvan geprovenieerde 
 Koopspenningen te zijner tijd te ontvangen en daar voor 
 te quiteeren en het zelve perceel aan Kooper of Kooperen 
 te cedeeren, en na Usantie en Stijle locaal te transpor- 
 teeren, en in vollen eigendom overtegeven, belofte van 
 indemniteit en voorwaaringe te doen, domicilium te kie- 
 zen en wijders alles te doen en te verrichten hetgeen de 
 nooddruft der zaak vereischen mogte en ’t geen Com- 
 paranten praesent zijnde zelven zouden kunnen mogen 
 & moeten doen, willende en begeerende indien een am- 
 peler volmagt mogt worden vereischt dezelve mids deze 
  voor geinsereerd gehouden hebben: met magt van 
                              (belofte van) 
 substitutie Surrogatie  \/  Ratihabitie en indemniteit 
 caeterisque clausulij de jare solitus & necessariis, des 
 blijft de geconstituerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke Rekening, bewijs &  rel. 
        Actum den 26. febr. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur der stad Harderwijck Compareerde Abraham Cor- 
 nelis Topper, dewelke verklaarde uit de hand verkogt 
 te hebben op den 12 Januar. 1802 in eenen vasten en stedigen 
 Erfkoop en over zulks de cedeeren, transporteeren 
 en in vollen eigendom overtegeven, zulks doende 
 kragt dezes aan en ten Erflijken behoeve van 
 Stijntje Keuning en haare Erven, Een hof gelegen 
 aan de Haven dezer stad, met alle deszelfs lusten 
 ab en dependentien, lusten en lasten, Recht en 
 gerechtigheden, geene van die uitgezonderd en 
 zulks voor eene Zomme van Twee honderd Guldens 
 van welke penningen hij Comparant bekende vol- 
 daan en betaald te zijn, en over zulks geen recht 
 of eigendom hoegenaamd aan voorñ. Hof te be- 
 houden doende dit perceel in ords. verpond. zonder 
 stadssts. f 1-2-: beloofde hij Comparant voorsz. perceel 
 te zullen wachten en waaren kommervrij en alle 
 voorpligt, inzonderheid de verponding daar van af 
 te doen over 1801. als Erfkoops Recht is, onder ver- 
 band en submissie als naar Rechten. 
          Actum Harderwijck den 27. febr. 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden J. Gelderman als volmagtiger van den Collo- 
 nel J. Gelderman en G. Gelderman geboren Heurdt Ehel. ver- 
 mogens Acte van volmagt d.d. 23 febr. 1802. voor Leden 
 van ’t Gemeente Bestuur des ambts Barneveld gepasseerd 
 bij ons gezien en gelezen, dewelke verklaarde dat zijn voorñ. 
 principaalen op den 23. Meij 1801. uit de hand in een 
 vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt en over 
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 zulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eigendom 
 te transporteeren aan en ten behoeve van J.W.V.O. Fis- 
 scher en H.M. Fisscher Gebor. Everts Ehel. en haar 
 Erven Een huis en Erve met een tuin en schuur daar 
 achter staande en gelegen binnen de stad Har- 
 derwijck aan den Smeepoorter brink, doende 
 jaarlijks in ordinaere verponding f 9-9-12. straat- 
 geld f 5-5-: voords met zijn lusten en lasten Recht 
 en gerechtigheden en zulks voor eene somme van 
 vierduizend Gulden vrijgeld, daar van de Comparant 
 qp. bekent bij deze voldaan en betaald te zijn. Be- 
  lovende voorsz. perceel namens zijne principaalen 
 hier boven geñ. te zullen wachten en wahren kom- 
 mervrij en alle voorpligt, de ords. verpond. straat en 
 Haardsteden Geld tot den 20 Junij 1801 incluis daer 
 van aftedoen, als Erfkoops Recht is, onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
       Actum Harderwijck den 1. Maart 1802.  
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur compareerde Gerritje Appeldoorn wed. wijlen 
 J. Appeldoorn en verklaarde uit de hand te hebben 
 verkogt en kragt dezes te cedeeren en trans- 
 porteeren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten behoeve van Antony Vonk en Wesselina 
 Spijkers Ehel. Een Hof gelegen even buiten de 
 Groote Poort alhier tusschen de hoven van E.W. 
 Velthuizen en Willen van Luijk met alle des 
 zelfs ad en dependentien, lusten en lasten, Recht 
 en Gerechtigheden, doende in ords. jaarlijksche 
 verpond. zonder stadssts. f :-19-10. en zulks voor 
 eene Somme van Eenhonderd en vijftig Gulden 
 waarvan de Comparante verklaarde voldaan 
 en betaald te zijn. 
 Belovende over zulks voorsz. Hof te zullen wach- 
 te en waaren kommervrij en alle voorpligt 
 De verpond. over 1801 daar van afte doen, als Erf- 
 koops recht is, onder verband en submissie als 
 naar Rechten. 
     Actum den 6. Maart 1802. 
 
 
 Voor Appeldoornen de Rooij Compareerden als Leden van 
 ’t Gemeente bestuur, Geerling Reijers en Gerritje Jacobs 
 Ehel. dewelke bekenden publiek op den 6. febr. 1802 
 in een vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cedeeren en in vollen 
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 eigendom te transporteeren aan en ten behoeve van Jan 
 Hartgersen en Antje Beerts Ehel. Een math Hooiland 
 gelegen in het schependom van Harderwijck Buurtschap 
 Hierden op de Ooster mehen doende in ords. jaarlijksche 
 verpond. van f 1-4-: voords met zijn lusten en lasten 
 Recht en Gerechtigheden, en zulks voor eene somme 
 van Driehonderd en twaalf Gulden vrijgeld, daar 
 van de Comparanten en transportanten bij deze bekennen vol- 
 daan en betaald te zijn, belovende voorsz. Perceel te zullen 
 wachten & waaren kommervrij en alle voorpligt, de verpon- 
 ding over den jaare 1801. incluis daar van af te doen, als 
 Erfkoops Recht is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. 
    Actum Harderwijck den 6 Maart 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Geerling Reijers en Gerritjen Jacobs 
 Ehel. dewelke bekenden publiecq op de 6. febr. 1802 in 
 een vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cedeeren en in vollen eigen- 
 dom te transporteeren aan en ten behoeve van An- 
 netjen Hendriks Een Math Hooiland en het Kipjen 
 gelegen in het Schependom van Harderwijck Buurt- 
 schap Hierden op de Lange Elle, doende in ords. jaar- 
 lijksche verponding van f 1-11-: voords met zijn lusten 
 en lasten Recht en Gerechtigheden en zulks voor 
 een somme van Eenhonderd Een en Zestig Gulden 
 vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportan- 
 ten bij deze bekennen voldaan en betaald te zijn 
 belovende voorsz. perceel te zullen wachten en waa- 
 ren kommervrij en alle voorpligt de verpondinge 
 over den jaare 1801 incluis daar van af te doen 
 als Erfkoops Recht is, onder verband en submissie 
 als naar Rechten. 
     Actum den 6. Maart 1802. 
  
 
 Voor Appeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Geerling Reijers en Gerritje 
 Jacobs Ehel., dewelke bekenden publiecq op den 
 6. febr, 1802 ineen vasten en stedigen Erfkoop te heb- 
 ben verkogt en over zulks kragt dezes te cedeeren en 
 in vollen eigendom te transporteeren aan en ten 
 behoeve van M. en F.H. van Westervelt, ongeveer twee 
 Schepel zaailand met zijn houtgewas, gelegen 
 in ’t Schependom van Harderwijck, Buurtschap 
 Hierden ineen kamp geñ. Greven Kamp, doende in 
 ords. jaarlijksche verponding f :-7-2. voords met zijn 
 lusten en lasten Recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor een somme van twee honderd en twee Gulden 
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 vrijgeld, daar van de Comparanten en transportanten 
 mids deze bekennen voldaan en betaald te zijn, belo- 
 vende voorsz. perceel te zullen wachten en waaren kom- 
 mervrij en alle voorpligt de verpondinge over den 
 jaar 1801 incluis, daar van af te doen als Erfkoops 
 Recht is, onder verband en submissie als naar Rech- 
 ten. 
          Actum Harderwijck den 6. Maart 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Hendrik van Raalten en 
 Beeltje Jacobs Ehel. dewelke verklaarden beken- 
 den publiecq op de 6. febr. 1802. in een vasten en 
 stedigen Erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt 
 dezes te cedeeren, en transporteeren aan en ten 
 behoeven van Gerrit Hendriksen en zijn Erven, 
 twee math Hooiland gelegen in het Schependom 
 van Harderwijck op de Lange Elle doende in ords. 
 jaarlijsche verpondinge van f 1-11-14, voords 
 met zijn lusten en lasten Recht en gerechtighe- 
 den en zulks voor eene somme van Driehonderd 
 Gulden vrijgeld, daarvan de Comparanten en trans- 
 portanten bij deze bekennen voldaan en betaald 
 te zijn, belovende voorzeide perceel te zullen 
 wachten & waaren kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding over den jaare 1801 daarvanafte 
 doen als Erfkoops Recht is, onder verband en 
 submissie als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 6. Maart 1802.  
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel, Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerde Nicolaas Willem Ardesch 
 als volmagtiger van deszelfs Schoonbroeder Mr. 
 Ph.Cor. van Hamel en H.J. Ardesch Ehel. vermogens 
 volmagt van den 3. febr. 1802 voor den Officier van 
 ’t Scholt Ambt Zutphen en Gerechtslieden gepas- 
 seerd, bij ons gezien en ad hunc actum deugdelijk 
 bevonden, dewelke verklaarde in een vasten en stedi- 
 gen Erfkoop namens zijne Principaalen te hebben 
 verkogt en overzulks bij deze erflijk te transporteeren 
 aan Hendrik Arendsen, Wijne Arendsen, Jacobjen 
 Arendsen, Beert Arendsen, alle onder Harderwijck buurt- 
 schap Hierden, woonachtig, of hunne Erven Een kamp 
 weijland aan de waterweg met een kamp hooiland 
 daar achter onder voorñ. buurtschap kennelijk gele- 
 gen, zo als beide perceelen aan des Comparts. zelfs 
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 bij magenscheid van den 7. novemb. 1798 uit deszelfs ouder- 
 lijken Boedel toegedeeld zijn en thands nog tot Petri 
 1803 bij Cornelis Petersen van de Zomerweg in pagt gebruikt 
 gebruikt wordende en zulks voor eene somme van Een 
 duizend negen honderd Guldens vrijgeld waarvan de 
 Comparanten qq  bekende voldaan te zijn, onde Condi- 
 tie dat koperen ’t jaar pagt Petri 1803 zullende ver- 
 schijnen genieten zullen, en daar tegen de verponding over 
 1802 dragen zullen, zijnde voorñ. perceelen bezwaard met 
 een ords. verpond. behalven de stads stuivs. in twee posten 
 van f 4-7-: die verkoper qq dan ook belooft te zui- 
 veren tot 1801. incluis als bij Conditie van den 2. Octob. 
 1801 breeder staat geexprimeerd en Erfkoops recht 
 is. Stellende voor alle evictie op of aanspraak 
 tot waarborge de persoonen, Erven en Goederen van 
 geñ. zijne principaalen. 
 Onder verband en submissie als na Rechten. 
    Actum Harderwijck d. 10. Maart 1802. 
 
 
 Acte van Apentuure 
 Wij Mrs. F.H.A.P. van Erckelens, en J.J. Elsevier Leden van ‘t 
 Gemeente Bestuur der stad Harderwijck doen kond en certificeeren 
 bij deze, dat wij ons ter instantie van vrouwe Catharina Cor- 
 nelia de Graet, weduwe wijlen Mr. Dirk Boonen begeven  
 hebben ten haaren huize alhier alwaar ons vertoond 
 en overgegeven is, zeker besloten en Gezegeld Papier, waar- 
 op de navolgende superscriptie gelezen wierd: 
 
 “Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Ge- 
 “meente Bestuur der stad Harderwijck  Mr. Dirk Boonen 
 “Eheman van Catharina Cornelia de Graet met ons gaande 
 “en staande, zijn verstand, Memorie en uitspraak volkomen mag- 
 “tig en exhibeerde aan ons een hier inleggend gesloten 
 “papier en verklaarde in hetzelve vervat te zijn, zijn laatste 
 “en uiterste wille, willende en begeerende, dat ’t zelve na 
 “zijnen dood zal worden achtervolgd, als Testament 
 “Codicil, Legaat, gifte onder de Levende, of ter zaake des 
 “doods, ofzo en als ’t best in Rechten zal kunnen be- 
 “staan, ofschoon alle solemniteiten in ’t zelve niet 
 “waren geobserveerd, die na Scherpheid van Rechten 
 “gerequireerd wierden, en die de Comparant voor gead- 
 “hibeerd en geobserveerd wilde gehouden hebben. 
 “Dies ten oirkonde is deze door ons Leden van ’t Gemeente 
 “Bestuur voorñ. benevens onzen secretaris geteekend en 
 “met onze gewoone Cachetten bezegeld in Harderwijck 
 “den Elfden Februarij achttien Honderd  6e jaar der Bat. 
 “vrijheid (: was nevens drie in Rood Lak gedrukte Cachet- 
 “ten geteekend:) F.H.A.P. van Erckelens. J.J. Elsevier 
 “Steenwinkel. fung. Secr. 
  
 De zegels nagezien, gaaf en ongeschonden door ons 
 gevonden zijnde, het zelve door onzen Secretaris 
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 geopend, en in praesentie van voorñ. vrouwe Catharina 
 Cornelia de Graet en Abraham Bredius Boonen. Predi- 
 kant te Nijmegen gelezen is, invoege als bij trans- 
 fix, hier aangeannexeerd, en van ’t  zelve Registra- 
 tuure en Copij informa verzogt, ’t welke wij geaccor- 
 deerd hebben. 
 Dies ter oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur voorñ. deze geteekend en bezegeld binnen 
 Harderwijck den 13. Maart 1802. (:was nevens Een 
 in Rood en Een in Zwart Lak gedrukte Cachetten 
 geteekend:) F.H.A.P. van Erckelens. J.J. Elsevier. 
 (: in margine stont:) in fidem transfixi. (was getee- 
 kend:)  Steenwinkel. fung. Secr. 
 
 
 Testament 
 Ik ondergeschreven Mr. Dirk Boonen, doe kond en ver- 
 klaare bij en vermids deze, dat ik, in overweging 
 van de zekerheid des doods, en de onzekere uure van 
 dien, bij mij zelven en zonder iemands inductie, ge- 
 resolveerd en vast gesteld hebbe, over de tijdelijke goe- 
 deren, waar mede mij God genadiglijk heeft gelie- 
 ven te zegenen, te formeeren mijn Testament, laatste 
 en uiterste dispositie, waar naar ik begeere, dat 
 dezelve na mijn dood vererven zullen, ten dien ein- 
 de revoceerende ente niet doende allle disposi- 
 tien door mij voor dezen over mijne Goederen, 
 in ’t geheel of ten deele ’t zij afzonderlijk, ’t zij 
 met iemand anders gemaakt, uitgezonderd al- 
 leen de Huwelijksche Voorwaarden, tusschen mij 
 en mijne tegenwoordige Huisvrouwe, Vrouwe Ca- 
 tharina Cornelia de Graet, op de 27 Maart 1783 
 voor Schepenen dezer stad gepasseerd, voor zo verre de 
 zelve deze dispositie niet mogten contrarieeren 
 en midsdien dan ook dezelve Huwelijksche Voor- 
 waarden in alle overige deelen inhaererende 
 en in ’t bijzonder alle voordeelen, midsgaders 
 de lijfstocht daarbij aan elkanderen reciproquelijk 
 besproken, welke ik wel expresselijk begeere, dat 
 na mijn dood volkomen effect sorteeren zullen, zo ver- 
 klaar ik tot mijnen eenigen Universeelen Erfgenaam 
 te nomineeren en te institueeren, mijnen Broeder 
 Den Heere Abraham Bredius Boonen thands Pre- 
 dikant te Nijmegen, of bij zijn voor overlijden zijn 
 kind, kinderen of verdere descendenten bij Re- 
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 presentatie en dus staaks gewijze en in hun ouders plaatse met vol- 
 le recht en titule van Justitutien  -  En met opzicht tot het Goed Oud 
 Teijlingen of Lockhorst, Leenroerig aan den huize Naaldwijck, Gebruik 
 maakende van het Octrooi, om van Leengoederen te mogen dispo- 
 neeren, bij mij op den 24 Januarij 1789 van den Heeren Staaten van 
 Holland & Westfriesland geobstineerd, is mijn expresse wil en 
 begeerte, dat mijne gemelde Huisvrouw na mijn overlijden 
 het zelve Leengoed, met de Landerijen daar toe behoorende 
 en alle deszelfs ap en dependentien, haar leven lang geduuren- 
 de zal bezitten als haar eigen Goed, zodanig, dat zij daar 
 mede zal mogen doen en handelen naar Goedvinden, en 
 dus niet alleen daar van trekken de zuiver baaten en revenues 
 Landerijen verpachten of verhuuren naar welgevallen hout 
 kappen en voords daar omtrend alles doen en verrichten wat 
 haar zal goed dunken, zonder bespier of tegen leggen van ie- 
 mand, maar ook daar en boven, des goedvindende hetzelve 
 goed zal mogen verkopen en veralieneeren aan den koper of 
 kopers transporteeren, de penningen ontvangen en weder 
 aanleggen tot zodanige vrugtdragende Effecten, als zij ‘t 
 meest oorbaar zal oordeelen, ten welken einde ik onderge- 
 schreven verklaare dezelve mijne gemelde Huisvrouw, 
 voor zo veel des noods, ingevolge der opgemelde octrooi in 
 het voorsz. Leengoed tot mijne eenige en algeheele Erf- 
 genaame te institueeren bij deze, ofte wel het zelve aan 
 haar te legateeren, maaken en bespreken, zoals zulks 
 best in Rechten zoude kunnen of mogen bestaan; alles 
 echter onder deze expresse mids en Conditie, dat na doo- 
 de van mijn gemelde Huisvrouw het voorsz. Goed, of in 
 Cas van verkoop de penningen daar van geproveni- 
 eerd ofwel de effecten, waarop die penningen in voe- 
 gen als vooren zijn aangelegd, zonder eenige aftrek 
 van Trebellianique of andere portien, korting van be- 
 taalde reeele lasten, Reparatien of andere onkosten aan 
 het voorsz. goed gedaan, hoe ook genaamd, zal of zullen 
 komen Erven en versterven op mijnen hiervoor geinstitu- 
 eerden Universeelen Erfgenaam mijnen gemelden Broeder 
 den Heer Abraham Bredius Boonen, en bij vooroverlij- 
 den, zijne wettige kinderen en verdere descendenten 
 staaks gewijze, mids nogthands aan den boedel of Erfgenaa- 
 men van mijne gemelde huisvrouwe uitkeerende eene 
 somme van tien duizend Guldens, als zijnde de helft 
 der koopprijs, waar voor het geñ. uit onzer beider 
 boedel in aangekogt. -  Verbiedende wijders mijnen geinstitu- 
 eerden Erfgenaam of Erfgenaamen van mijne gemelde huis- 
 vrouw eenige Cautie Fidei commissair te vorderen of op 
 eenigen staat en Inventaris van mijnen boedel te instee- 
 ren, haar daar van om gewigtige, mij daar toe bewegen- 
 de redenen wel expresselijk libereerende bij deze. 
 Verder is mijn wil en begeerte, dat aan de kinderen van 
 wijlen den Heer Salomon Lijnslager, Broeder van wijlen 
 mijne vooroverledene zeer geliefde Echtgenoote vrouwe 
 Eva Susanna Lijnslager, bij vrouwe M.C. Plenter ver- 
 wekt, ofte derzelver Rechtverkrijgende, niet in Ree- 
 kening gebragt worden eenige schuldvordering, hoe 
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 genaamd, die ik ten haaren lasten ben hebbende, in Specie 
 niet zodane som als door mij wegens het Recht op de 
 Collaterale successie bij ’t afsterven van mijne bovengezegde 
 Echtgenoote voor haar is uitgeschoten en betaald, haar 
 dezelve remitteerend en kwijtscheldende bij deze. onder 
 die conditie nogthands, dat ook derzelve kinderen of hun 
 rechtverkrijgende van hunne kant mede met geen pre- 
 tensien ten mijnen lasten of tot lasten van mijnen boedel 
 zullen mogen opkomen, en in specie niet zullen invor- 
` deren zodaane somme van zeshonderd zes en dertig Gulden 
 tien stuivers, als bij den overgegeven staat en inventaris 
 des boedels gebleeken is, dat ik aan haar zou moeten 
 verantwoorden, maar dat die praetensien met en tegens 
 malkanderen zullen worden gehouden voor gecompenseerd 
 en Gemortificeerd; en in gevalle de voorsz. kinderen of 
 hun Recht verkrijgende. ofte wel een of meer van hun 
/\ Zo verklaare ik ten tegen de gemelde conditie eenigsins mogten komen 
opzichte van diegeenen aante gaan, /\ wel expresselijk te revoceeren en te 
of diegeene, welke daar niet te doen, revoceerende en te niet doende in dien ge- 
tegen zullen of zal aan- valle wel uitdrukkelijk hetgeen hier boven  ten haaren 
gaan of zijnen faveure is gedisponeerd. 
 Dan nog is mijn uitdrukkelijke begeerte, dat aan ofte 
 ten behoeve van Willemijntje Nieuhof, voortijds bij mij ge- 
 woonde hebbende en thands wegens ongesteldheid te U- 
 trecht besteed, zo bij mijn overlijden nog in Leven mogt 
 zijn, jaarlijksch & alle jaaren geduurende haar leven 
 lang, zal moeten worden betaald zo veel als tot haar 
 alimentatie en onderhoud nodig is, tot de somme van 
 honderd zestig  Guldens ’s jaars toe, tot vinding van 
 welke penn. de eerst en gereedste in mijnen boedel zullen 
 moeten geemploijeerd worden. 
 Verder legateere en bemaake ik aan Zwaantje Stuiling 
 als lange bij mij als dienstmaagd gewoond hebbende 
 eene somme van vijfhonderd Guldens eens en aan ieder 
 der verdere dienstboden, den Tuinman daar onder begre- 
 pen, welke op mijn overlijden nog bij mij zal of zullen 
 woonen en den tijd van drie jaaren daar in zullen 
 gecontinueerd hebben aan ieder van hun een somme van 
 twee honderd Guldens eens. 
 Stellende tot Executrice van deze mijne uiterste wille mij- 
 ne Ehevrouwe Catharina Cornelia de Graet met magt  
 van adsumtie, substitutie en surrogatie, en na het overlij- 
 den van mijne voorsz. Ehevrouwe, mijn broeder Abra- 
 ham Bredius Boonen, predikant te Nijmegen, met 
 gelijke magt van Assumtie, substitutie en surrogatie En 
 met opzicht tot de minderjaarigen, welke in mijnen 
 boedel, het zij als Erfgenaamen, ’t zij als Legatarissen 
 mogte geinteresseerd zijn, zo verklaare ik, tot voogden 
 over dezelve & adminiestrateurs van derzelver respective 
 Erfportien of Legaaten te committeeren en aantestellen 
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 derzelver ouders, of den langstlevenden van dien, of wel zodaanige 
 persoonen, als daartoe, door de respective ouders der gemel- 
 de minderjaarigen zouden mogen zijn gecommitteerd en 
 aangesteld, met zodaanige magt, als aan voogden naar 
 Rechten competeert en aan hun door dezelve ouders der 
 minderjaarigen zoude mogen gegeven zijn; Secludeerende 
 midsdien uit mijne boedel alle Heeren Weesmeesteren 
 en Oppervoogden der plaatsen, waar mijn sterfhuis zoude 
 mogen vallen, de minderjaarigen woonachtig, of de Goe- 
 deren gelegen zijn, niet willende dat dezelve zich eenig- 
 sins in mijnen boedel zullen ingereeren, of daar mede 
 in het allerminste bemoeijen, dezelve reverentlijk bedan- 
 kende bij deze. 
 Laatstelijk behoude ik aan mij de magt om deze mijne 
 dispositie ten allen tijde, ’t zij onder mijne particulieren 
 handtekening, ’t zij andersins, te kunnen veranderen 
 vermeerderen of verminderen, zo als ik zal goedvinden 
 willende, dat al het zelve, van gelijke kragt zal zijn, als 
 of het woordelijk in deze dispositie ware geinsereerd. 
 Al het welk voorschreven staat, ik wil dat na mijn dood 
 zal effect sorteeren, in de beste forma & zonder contradic- 
 tie van iemand, ’t zij als Testamen, Codicil, Legaat, of 
 andere best moogelijke bestaanbaare wijze van uiter- 
 ste wille. 
 Des ’t oirkonde heb ik deze geteekend, met intentie om de- 
 zelve versloten door het Gericht in forma bestedigd te 
 doen worden. 
 Actum Harderwijck den agsten Februarij Agttien 
 honderd (:was geteekend:) Dirk Boonen. (:onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Harderwijck 
 fº. 67 den 15 Maart 1802 (: was geteekend:) Steenwinkel. fung. 
 Secr. 
 
 
 Codicillaire Acte 
 Wij onderges. Mr. Dirk Boonen en Vrouwe Catharina Cornelia 
 de Graet, Echtelieden verklaaren ingevolge de magt 
 aan ons voorbehouden, hier nevens te revoceeren en ver- 
 nietigen zodaane Legaat of donatie, als bij hun Testa- 
 mentaire dispositie op den 11 februarij 1800 voor Leden 
 van ’t Gemeente Bestuur te Harderwijck, hetzij gezament- 
 lijk, of wel ieder afzonderlijk ofte anders gepasseerd, aan  
 hunlieder Tuinman op oud Teijlingen,( thands zijnde Gerrit 
 Beekman) bij hunl. of een van beide was gemaakt en 
 besproken, niet willende het zelve in eenige deelen zal 
 plaats hebben, maar integendeel het zelve revoceeren- 
 de en casseerende bij deze. 
 In waarheids oirkonde hebben wij deze geteekend binnen 
 Harderwijck 29 januarij 1802 (:was geteekend:) Dirk Boonen 
 Catharina Cornelia Boonen geboren de Graet. 
 
 
Geregistr. ten Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
Protocolle van der stad Harderwijck Compareerden Gerrit Koopsen 
bezwaar Rubric en Berendje Banninks Ehelied. dewelke verklaar- 
wulleweverstraat den oprecht en deugdig schuldig te wezen aan en 
fº. 230 fsº. 
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 ten Erflijken behoeve van Vrouwe Antonetta Schrassert 
 weduwe Markloff ende haare Erven, een Capitaale 
 Somme van tweehonderd Guldens, heenkomen- 
 de van twee obligatien, beide in datis 11 Meij 1784 
 en 30 April 1789, benevens eene somme van tweehonderd 
 twee en vijftig Guldens, voor verscheenen Intressen 
 van bovenstaande Capitaalen tot april en Meij 1801 
 ingesloten, als mede voor Intressen van een Capitaal 
 ad Zevenhonderd Guldens tot den 25 Januarij 1802. inge- 
 sloten, dannog wegens Geleende penningen de somme 
 van vier en tachtig Guldens, tien stuivers, makende te 
 samen een Capitaal ad vijfhonderd zes en dertig en 
 tien stuivers, makende te samen van welke somme de Com- 
 paranten beloven jaarlijksch tebetaalen eene Intresse 
 van drie Gulden en tien stuivers tenhonderd en daar 
 mede te continueeren tot de finaale aflossing van 
 de hoofd somme. dewelke alle jaaren zal kunnen en 
 mogen geschieden, mids elkanderen Een vierendeel 
 jaars bevorens te waarschouwen. 
 Tot securiteit van welk Capitaal, Rente en onverhoop- 
 te aantewendene kosten de Comparanten verbinden haare 
 persoonen en Goederen en stellen daar boven tot een speci- 
 aal onderpand haarlieder huis en Erve staande 
 in de wulleweverstraat binnen deze stad, voords 
 verklaarden Comparanten ten kracht dezes te verwille- 
 keuren alle haare gereede Goederen, Actien en 
 Credieten inspecie zodanige praetensie als 
 dezelve van deze stad Harderwijck tevorderen 
 hebben, en wel ter somme van zevenhonderd Gul- 
 dens, teneinde omten allen tijde alle hinder 
 en schade daar aan te kunnen en mogen ver- 
 haalen, renuntieerende ten dien einde van 
 alle Exceptien en beneficien Rechtens dezes eenig- 
 sins contranieerende, onder submissie als naar 
 Rechten. 
     Actum Harderwijck den 15 Maart 1802. 
 
 
Geregistreerd ten Pro- Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van  ’t Gemeen- 
tocolle van bezwaar te Bestuur Antje Snel en Aagtje Snel, welke bekenden 
der stad Harderwijck Rubr. wel en deugdig schuldig te wezen aan de drie onmon- 
Schoenmakerstraat dige kinderen met naamen Arriaantje, Dirk en Abram 
fº. 256 van wijlen Comparanten haaren Broeder Lambertus 
 Snel ehelijk verwekt bij Jacoba Abrams, een somme 
 van tweehonderd Carolij Guldens a twintig stuivers 
 ’t stuk, spruitende uit hoofde, dat Comparanten 
 verpligt zijn, die bovengenoemde somme Gelds aan 
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 bovengemelde persoonen te moeten uitkeeren, ingevolge ‘t 
 Testament van wijlen haare Ouders Dirk Snel enAdriana 
 van Thuijn in der tijd Echtelieden, op de 1e Maart 1794 
 voor Schepenen dezer stad gepasseerd, aannemende dezelve 
 te restitueeren over een jaar na dato dezes met den In- 
 trest van dien tegens vier Gulden van ieder honderd in 
 ’t jaar, en bij prolongatie gelijke Intrest, zullende zes 
 weeken voor de vervaltijd de opzage moeten geschieden 
 of ’t Capitaal telkens weder voor een Jaar geprolongeerd 
 gehouden worden, Verbindende Comparanten tot secu- 
 riteit van voorsz. Capitaal Renten en onverhoopte kosten 
 haare persoonen en Goederen en stellen tot een speciaal 
 onderpand haar huis en Erve staande binnen deze 
 stad in de schoenmaakerstraat op de hoek van de hoog- 
 straat, en mede ex super abundanti bij parate executie 
 en aankeeringe, na volkomen geinformeerd te zijn van 
 verwillekeuringskracht en werkinge verwillekeurende 
 zulks doende kracht dezes, alle haar gereede Goederen 
 Actien en Crediten(: geene van die uitgezonderd:) om 
 daar aan alle schade te kunnen verhaalen, met renun- 
 tiatie van alle exceptien, in specie die van onaange- 
 telde Gelde, en van ’t Senat. Cons. Vellei. van welke 
 inhoud Comparanten onderricht zijn, onder submis- 
 sie als na Rechten. Actum Harderwijck den 17. Maart 
 1802 (was geteekend:) Steenwinkel .  J.J.Elsevier. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Jan Snel en Cornelia Hoogelant Ehel. de 
 laatste tut. marit. dannoch dezelfde Jan Snel en Ja- 
 cob Reindert Wesenhagen, in qualiteit als aange- 
 stelde voogden over de drie onmondige kindern met 
 naamen Arriaantje, Dirk en Abram van wijlen 
 Albertus Snel, bij Jacoba Abrams ehelijk verwekt in- 
 gevolge appointement van ’t Gemeente Bestuur dezer 
 stad d.d. 11 Octob. 1799. bij ons vetoond en gelezen, als 
 mede ook Mr. Charles Bavius de Vries, in quali- 
 teit als gevolmagtigde van Adriana Snel wedu- 
 we van Jan Conraad Seijbel, volgends procuratie voor 
 het College van Justitie der stad Haarlem op den 
 2. Maart 1802 gepasseerd mede bij ons gezien en gele- 
 zen, alle kinderen en kindskinderen van wijlen 
 Dirk Snel en Adriana van Thuijn in der tijd Ehel. 
 beide gewoond hebbende en zijnde overleden binnen 
 deze stad, dewelke bekenden in optima juris forma 
 te constitueeren en volmachtig te maaken Frans 
 Vollenhoven, woonende te ’s Hage, Speciaalijk 
 om uit naam en van wegens deze Comparanten 
 te verkoopen een huis en Erve staande binnen 
 ’s Hage voornoemd in het Gerbrands straatje en 
 op zijn tijd te transporteeren en voor alle ont. 
                                                            vangsten 
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 ontvangsten en overnemingen behoorlijk te quiteeren 
 alle vereischte actens in Comparanten naame te tee- 
 kenen te passeeren wachting en wahring te beloven 
 en verder alles te verrichten, wat Comparanten pre- 
 sent zijnde, zouden kunnen mogen of moeten doen 
 en indien een ampeler volmagt mogte vereischt 
 worden, zo willen Comparanten dezelve mids deze voor 
 geinsereerd gehouden hebben, met magt van substi- 
 tutie en surrogatie, onder belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, coltersque clausuli de jure solitis ac 
 necessariis] des blijft de geconstitueerde ten allen tijde 
 gehouden en verpligt aan de Constituanten te doen 
 behoorlijke Rekening, bewijs en reliqua, alles onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 17. Maart 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde vrouwe Maria Elisabeth van Groin, we- 
 duwe wijlen den Professor Pagenstecher, geadsisteerd 
 met L. Bouman, als momber, bekennende en 
 verklaarende, ingevolge Resolutie van de Commis- 
 sarissen tot administratie der Finantien van ’t voor- 
 maalig Gewest overijssel d.d. 1 Maart 1802. onder 
 renuntiatie van ’t Senat. Cons. velleian. ten behoeve 
 van haaren zoon H.R.G. Pagenstecher te Oldenzaal 
 te vernieuwen de door haar Comparante ten zijnen 
 behoeve reeds gestelde borgtocht voor de ont- 
 vang der vier percent opde inkomsten over ‘t 
 jaar 1800. en zulks voor den ontvang der vrij 
 willige negotiatie, gearresteerd den 11. februar. 
 1802. 
                  Actum den 17 Maart 1802. 
 
 
 Voor van Erckelens en Huijsman Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Loofden en wierden Borgen, als voorvanks 
 Recht is, W. Wilbers en G. van Nijendaal voor het 
 Erf en sterfhuis van wijlen vrouwe A.J. van Wester- 
 velt, wedduwe van wijlen den Burgemeester dezer 
 stad W.J. van Westervelt, des beloofden H. van Wester- 
 velt en J.C.F. de Vries, nomine uxoris voor zich & 
 guarandeerende voor hunnen absente Broeder 
 A.P. van Westervelt, kinderen en Erfgenaamen 
 van gemelde haare moeder, hunne voorsz. Bor- 
 gen te vrijen en guarandeeren als recht is. 
       Actum Harderwijck den 19 Maart 1802. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 compareerden Aartjen Hendriks weduwe en gelijftuchtigde 
 Boedelhoudersche van wijlen Joseph Teekman en verklaarde 
 de Comparante deze haare tucht volgends stadrechten 
 te verburgen met de Persoonen van Bartus Oijen en Dan- 
 niel Arends, welke praesent zijnde deze borgtocht heb- 
 ben op haar genomen onder verband van haare persoonen 
 en Goederen.  – Des beloofde Aartjen Hendriks voorñ. 
 deze haare borgen te zullen guarandeeren en schade- 
 loos stellen, onder gelijk verband van haar persoon en 
 Goederen, alles ter fine en effecte als naar Rechten 
 en onder renuntiatie van alle tegenstrijdige Exceptien. 
         Actum Harderwijck den 20 Maart 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, 
 Albertus Oijen en Daniel Arends voor het Erf en sterf- 
 huis van wijlen Joseph Teekman, des beloofde Aartjen 
 Hendriks, weduwe en gelijftugtigde Boedelhoudster van 
 wijlen Joseph Teekman voorñ. deze haare Borgen 
 te vrijen en guarandeeren als Recht is. 
     Actum den 20 Maart 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Jan Mali al Lasthebbende van zijne Ehevrouw 
 Gesina Huijsen, daar voor verklaarende naar Rechten 
 te caveeren en bekende in den jaare 1797 uit de hand te 
 hebben verkogt en over zulks kracht dezes te cedeeren 
 en in vollen eigendom over te geven aan en te Erflijken 
 behoeve van Pieter van Veluwen en Anna Jacoba En- 
 gelgeer Ehelieden en haare Erven Een huis en Erve 
 staande binnen deze stad op den hoek van de brugge 
 en vehestraat in het Wapen van Amsterdam, zo 
 als thands bij getransporteerden bewoond en gebruikt 
 wordt, en zulks voor eene somme van twaalf honderd 
 Guldens, waar van de Comparant en mede in qualiteit 
 als bovengeñ. verklaarde voldaan en verrekend te 
 zijn, belovende dit huis en Erve te zullen vrijen en 
 waaren van alle voorkommer en in zonderheid de 
 verponding ad f 6-5-8. straatgeld f 2-10-: en haardste- 
 de Geld te willen zuiveren, als Erfkoops Recht is 
 onder verband en submissie als na Rechten met renun- 
 tiatie van alle Exceptien. 
       Actum Harderwijck den 21 Maart 1802. 
 
 
 Voor van Erckelens en Huijsman Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Jan Meijer van Overmeer Fisscher en Hester 
 Maria Everts Ehel. en verklaarden uit de hand op den 10. 
 April 1801 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cedeeren, transporteeren, en in vollen eigendom overte 
 geven aan en ten Erflijken behoeve van Cornelis van 
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 de Graaf ende zijne Erven, Een huis en Erve met een 
 Brouwerij daar annex gent. de Witte Leeuw, staande 
 binnen deze stad in de Vehestraat en zulks met al 
 het geen daar bij gehoort, doende in ordinaris ver- 
 ponding met de stadsstuivers f 11-9-2. straatgeld 
 f 6-:-: uitgang aan de stad van Harderwijck ’s jaars 
 20 sts. en zulks voor eene somme van Achtduizend 
 vijfhonderd Guldens, ad 20 sts. ’t stuk, waar van 
 de Comparanten bekenden voldaan te zijn en daar om 
 geen Recht of eigendom daar aan meer te behouden 
 maar dit perceel met al deszelfs recht & gerech- 
 tigheid lusten & lasten aan den kooper in een 
 Erflijken Eigendom over te geven, belovende dit 
 perceel te zullen vrijen en waaren, van alle voor- 
 kommer en voorpligt, de verponding over 1801. straat- 
 geld 1 November 1801. haardstede Geld ultº. Junij 1801 
 en de uitgang aan de stad over 1801 te zullen zui- 
 veren, als Erfkoops Recht is, onder verband en sub- 
 missie als naar Rechten. 
      Actum den 8. Maart 1802. 
 Recept & Registr. 23 Maart 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Nicolaas Vorster, Susanna Vorster 
 Lambertus Vorster, en zich mede sterk maakende 
 voor hunne  absente Zuster Catharina Geertruijda Vor- 
 ster, alle meerderjarige kinderen en Erfgenaamen van 
 wijlen hunne overleden Moeder Johanna Dijkhui- 
 zen, weduwe wijlen Nicolaas Vorster in leven Ehel. 
 als mede Nicolaas Vorster in qualiteit als legiti- 
 me voogd over zijne minderjaarige Broeders Joannes 
 Vorster & Henricus Vorster, met consent en goedvin- 
 den van Overweesmeesteren dezer stad, en verklaarden 
 o.m.m. ac forma juris zich provisioneel der voor 
 melde Erfenisse niet te bekroedigen maar be- 
 raad te nemen, tot den termijn, bij willekeuren de- 
 zer stad bepaald, van zes weeken, willende en be- 
 geerende, dat al het Geen, door hun en in voorsz. qua- 
 liteit wordt gedaan, aangezien en daar voor moet 
 gehouden worden, als expietate erga matrem de- 
 functam, profheerende] ter eerlijke begrafenis en an- 
 dersins, zonder hier door in eenige manieren zich der 
 Erfenis te innusceeren. Verzoekende hier van Acte 
 om te strekken naar behooren, en ter fine en effec- 
 te als naar Rechten. 
     Actum Harderwijck den 23 Maart 1802. 
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 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der stad Harderwijck Geertruij Lukas, Ehevrouw 
 van Dirk Teutert, met ons gaande en staande, haar verstand 
 Memorie en uitspraak volkomen machtig, dewelke verklaar- 
 de, uit overdenking des doods en onzekere uure van 
 dien niet Gaarn uit deze wereld te willen scheiden zon- 
 der over haare tijdelijke Goederen te hebben gedispo- 
 neerd, daartoe dan overgaande, verklaarde zij Comparan- 
 te, zonder inductie of persuatie van iemand, haar 
 uiterste wille en begeerte te zijn, dat na haar overlijden 
 alle haare Goederen en geheele nalatenschap 
 nietter wereld uitgezonderd, zullen vererven en 
 versterven op Pieter van Hemert, bij haar Comparante 
 thands inwonende, met uitsluiting van alle ande- 
 ren, om alle haare Comparantes nagelaten 
 Goederen te hebben, ente bezitten, zonder tegenzeg- 
 gen of bespiering van iemand. 
 Willende en begeerende, dat deze hare Comparantes 
 uiterste wille en dispositie, na haar dood Effect 
 zal sorteeren, ’t zij als Testament, Legaat, codi- 
 cil, of andere uiterste wille, in de allebeste forme 
 Rechtens, revoceerende ente niet doende bij deze 
 alle voorige dispositien, en uiterste willen. 
 Dies ter oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur deze geteekend en bezegeld in Harder- 
 wijck den 22 Maart 1802. (:was nevens een in zwart 
 en Een in rood Lak gedrukte cachetten geteekend:) 
 Steenwinkel. J.J. Elsevier. (: onderstond:) Geregistreerd 
 in ’t Recognitie Boek der stad Harderwijck fº. 72 
 den 24. Maart 1802 (:was geteekend:) Steenwinkel fung. secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Hermannus Huberts, in qualiteit als volmagtiger 
 van Jacoba van Aalst, weduwe wijlen Joannes Bernardus 
 Josephus Heijdendaal, in Leven medicinae Doctor te Harderwijck 
 ingevolge volmagt op den 17 Meij des jaars 1799 voor Schout 
 en Leden van ’t Committe van Justitie van Diermen gepas- 
 seerd. aan ons vertoond en gelezen en verklaarde uit 
 kragt van de Clausule van substitutie daar in erven-  . 
 telijke, Jan Coopsen, woonende te Elburg, om namens 
 hem Comparant te erschijnen voor Leden & Secretaris van  
 den Gerichte des Ambts Doornspijk en de nodige drie 
 opbodingen van 14 dagen tot 14 dagen te doen van zoda- 
 ne pijnding, als hij insinuant qp of zijn principaalen 
 op de te velde staande rogge van Eijbert Jacobs heeft 
 laten doen en voords zo nodig die gedaane Pijnding tot 
 de Executie incluis te vervolgen, penningen 
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 te ontvangen, omtrent ’t geen die Eijbert Jacobs schul- 
 dig is en daar voor te quiteeren en te dien effecte 
 alles te doen en te verrichten en te laten geschie- 
 den, ’t Geen de Comparant in zijne qualiteit zoude 
 kunnen mogen & moeten doen, belovende van vol- 
 komen kracht & waarde te zullen houden, ’t geen 
 de Geconstitueerde zal hebben gedaan en verricht 
 en denzelven te zullen indemniseeren kost & 
 schadeloos houden, waarop de Comparant heeft 
 gestipuleerd als na Rechten.  
             Actum den 24 Maart 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde onze mede Raadsvriend Mr. J.J. Elsevier in 
 qualiteit, als volmagtiger van Petrus Johannes, en Da- 
 vid Nicolaas van Nes, kinderen en Erfgenaamen 
 van wijlen Dus. D.N. van Nes en mede testamentai- 
 re benoemde Erfgenaamen van Jacoba Johanna 
 Bakelaar in Leven eerst huisvrouw & daarna wedu- 
 we van gemelde Dus. D.N. van Nes en verklaarde hoe 
 zijne princopaalen, na aanvaarding desgemelden laatst 
 genoemden Boedels, onder beneficie van Inventaris 
 ingevolge willekeur, na gerichtelijke distractie ge- 
 bleeken is, en alzo het niet raadzaam zoude wezen 
 dezelve pure te aanvaarden alwaarom, zij’ t  te raade zijn ge- 
 worden de gelibelleerde boedel en nalatenschap van 
 J.J.Bakelaar, zo en gelijk die subsisteerde Separatium 
 van hunliedere overledens Vaders boedel te repudieeren 
 en met den Voet te Stooten, zulks de Compart. qp 
 die boedel bij deze repudieert en met den voet stoot 
 niet willende zich met dezelve enigsins broe- 
 digen.  Alles ter fine en effecte als naar Rechten. 
 Verzoekende hier van Acte in forma. 
      Actum den 29. Maart 1802. 
 
 
 Voor Huijsman en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Evert Verhoef en Aart Konink 
 dewelke verklaarden welgekend te hebben Willem Bot- 
 ter Heurdt en Arnolda Wolfsen in Leven Ehel. als 
 mede Wilhelmina Heurdt (: die sonder kinderen is ko- 
 men te sterven:) dat vervolgends Geertruij Heurdt thands 
 Ehevrouw van den Collonel J. Gelderman is geweest 
 Erfgenaam van Willem Botter Heurdt voorñ. en ver- 
 volgends van Wilhelmina Heurdt. 
   Actum Harderwijck den 30 Maart 1802. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht 
 is, Jacob Elbertsen en Hendrik Gerritsen voor het Erf en 
 sterfhuis van Wouter Jansen weduwnaar van Jannetje 
 Jacobs, des beloofden Aalt Woutersen, Frank Woutersen 
 en Petertje Wouters; Wouter Jacobs, Jan Lubbertsen 
 en Wouter Lubbertsen & Petertje Peters in qualiteit als 
 Grootmoeder en Legitime Voogdesse over de nagelaten 
 minderjaarige kinderen van wijlen Brand Woutersen 
 en Grietje Brands in Leven Ehel. alle kinderen en kinds- 
 kinderen van wijlen Wouter Jansen en Jannetje Jacobs 
 in Leven Ehel. voorñ., deze hunne Borgen te vrijen & 
 Guarandeeren als Recht is. 
       Actum den 3. April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur der stad Harderwijck loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks Recht is, Jacob Elbertsen en Hendrik 
 Gerritsen, voor het Erf en sterfhuis van Brand Woutersen 
 weduwenaar van Grietje Brands. 
 Des beloofden Petertje Peters in qualiteit als Groot- 
 moeder en Legitime voogdesse over de nagelatene 
 minderjarige kinderen van wijlen Brand Woutersen 
 en Grietje Brands, in leven Ehel. met naamen 
 Wouter Brandsen, Petertje Brands, Ientje Brands, en Gijs- 
 bertje Brands, alle kinderen van voorñ. wijlen  
 Brand Woutersen en Grietje Brands in Leven Ehel. 
 deze hunnen Borgen te vrijen en guarandeeren als 
 Recht is. 
     Actum den 3. April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Jan van der Lugt en Frederik Olthuizen, in quali- 
 teit, als voogden over Peter Olthuizen, alsmede Johannes 
 Huijgens en Adriaan van Daalen, Provisoren van ’t Diaco- 
 nie Weeshuis alhier, namens Hendrik Olthuizen, in ’t voorñ. 
 huis opgenomen en gealimenteerd wordende, zijnde Peter 
 en Hendrik Olthuizen beide minderjaarige kinderen 
 van wijlen Jan Olthuizen en Mechteltje Everts in leven 
 Ehel. en verklaarden ingevolge auctorisatie van ’t Gemeen- 
 te Bestuur dezer stad, daar toe verleend, in ‘t openbaar op 
 den 17 Decemb. 1801 te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cedeeren en transporteeren Aan J.P. Siebenei- 
 ger en zijne Erven den opstal in een Boog achter dezer 
 stads muur, tusschen de huisjes van Westervelt en dat 
 van de Diaconie, doende jaarlijksch in booggeld twaalf 
 stuivers, straatgeld vijf stuivers en verder met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor eene somme van Tweehonderd 
 zes & veertig Guldens vrijgeld, waarvan de Comparanten 
 bekenden voldaan en betaald te wezen. Belovende 
 voords dit perceel te zullen wachten en waaren 
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 kommervrij en alle voorpligt, het booggeld over 1801. straat- 
 geld tot Meij 1802. incluis daar van af te doen als Erf- 
 koops Recht is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. 
             Actum en 5. April 1902. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerden Jan van der Lugt & Frederik Olthuizen 
 in qualiteit als voogden over Peter Olthuizen, alsmede 
 Johannes Huijgens en Adriaan van Daalen, Provisoren 
 van ’t Diaconie weeshuis alhier, namens Hendrik Olt- 
 huizen, in ’t voorñ. huis opgenomen en gealimenteerd 
 wordende, zijnde Peter en Hendrik Olthuizen beide 
 minderjaarige kinderen van wijlen Jan Olthuizen en 
 Mechteltje Everts in Leven Ehel. en verklaarden in 
 gevolge eene auctorisatie van ’t Gemeente Bestuur 
 dezer stad, daar toe verleend, in ’t openbaar op den 
 17 Decemb. 1801 te hebben verkogt en over zulks kragt 
 dezes te cedeeren, transporteeren en in eigendom 
 overtegeven aan en ten Erflijken behoeve van Dirk 
 Botter en Gerritje Olthuizen Ehel. Een hof liggende 
 aan de Zeesteeg, tusschen den hof van Peter Olthuizen 
 en de weisteeg, doende in ords. verp. zonder stadsst. 
 f 1-1-4. en verders met zijn lusten & lasten, en zulks 
 voor eene somme van Een honderd Zes en veertig ne- 
 gentig Gulden, waar van de Comparanten bekenden 
 voldaan te zijn, belovende voorsz. Hof te zullen 
 wachten & waaren kommervrij en alle voorpligt, de 
 verponding over 1801 daar van af te doen, als Erfkoops 
 Recht is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. 
          Actum 5. April 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Jacob Meijer Cohen en Emanuel Meijer Cohen 
 Bankhouders der bank van Leeninge der stad Harderwijck 
 dewelke verklaarden in de bestendigste forma Rechtens 
 te qualificeeren & volmagtig te maaken Mr. P. van Meurs 
 Advocaat te Harderwijck, om zodaanige zaak als 
 de Comparanten tegen Mr. J.J. Elsevier, zich qualificee- 
 rende Executeur Testamentair van wijlen D.N. van 
 Nes voor het stads gericht van Harderwijck zijn heb- 
 bende defendendo waar te nemen, die zaak tot 
 den uiteinde toe te vervolgen, voordeelige Sententie 
 of Decreete ter Executie te leggen stellen en des 
 noods van een nadeelig vonnis te appelleeren, en 
 voords in naam van haar Comparanten alles dien 
 aangaande te doen verrichten en te laten geschie- 
 den ’t geen zij zelve zouden kunnen en moeten doen 
 alles met Speciaale magt van substitutie, belofte 
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 van Ratihabitie en indemniteit en voords met de gewoone 
 en in Rechten necessaire clausule, waar op de Comparan- 
 ten hebben gestipuleerd als na Rechten. 
     Actum den 6. April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel. 
 dewelke verklaarden derzelver ouderlijk consent te ge- 
 ven tot zodanig Huwelijk,als derzelver zoon Cornelis 
 Hooiberg woonende alhier voornemens is aan te gaan 
 met Grietje Steppers te Amsterdam woonachtig, mo- 
 gende over zulks volkomen lijden, dat dezelve in onder- 
 trouw worden opgenomen en in den Huwelijken staat 
 bevestigd, ter plaatse, waar zulks mag en behoort. 
      Actum den 6 April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Dr. M.S. van Cooth, welke verklaarde ter in- 
 stantie van de kindskinderen en Erfgenaamen van wij- 
 len Burgemeester Jacob Winter van de Graaaff in leven 
 Burgemeester der stad Harderwijck en Vrouwe Reinira 
 Geertruijd Persoon Ehel. wel te hebben gekend en uit dien 
 hoofde wel te weeten, dat gemelde Burgemr. Jacob Win- 
 ter van de Graaff uit zijne eerste huwelijk met Vrouwe 
 Maria Bredius heeft nagelaten: 
 
 1.  Een eenig kind en zoon Abraham van de Graaff 
 Secretaris der stad Harderwijck, die twee maalen 
 getrouwd geweest zijnde uit zijn eerste Huwelijk 
 geene, en uit zijn tweede huwelijk heeft nagelaten 
 alleenlijk een kind, Jacob Winter van de Graaff/\ 
/\Dat voorgemelde  Burge- bij zijne tweede Ehevrouw Reinira Geertruid Per- 
meester Jacob Winter van soon, behalve eenige kinderen in haare kindsche 
de Graaff jaaren overleden, heeft geprocureerd 
  
 2. Mr. Jacob van de Graaff in leven ontvanger Gene- 
 raal van Twenthe, getrouwd met Elia Elisabeth 
 Padt, zonder kinderen nagelaten overleden. 
 
 3.Antonij van de Graaff Major, getrouwd met Richal- 
 da Abigael Schomaker w aarvan alle de kinde- 
 ren zijn gestorven en maar eene kleindochter  
 in leven is. 
 
 4.Mr. Heribert Kornelis van de Graaff, in leven Bur- 
 gemr. der stad Harderwijck getrouwd met Petronel- 
 la van Castricum, die behalve eenige kinderen 
 in haare kindsche jaaren overleden, nagela- 
 ten heeft: 
 
 a.Reinira Geertruijd van de Graaff, getrouwd  
    met B.R. Wickerlinck ontvanger Generaal 
    van Twenthe. 
 b. Jacob Hendrik van de Graaff. 
 c. Cornelis van de Graaff. 
 d. Elia Elijsabeth van de Graaff 
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 5. Petronella Christina van de graaff, getrouwd met 
 met Gerhard Pronk Burgemr. der stad Arnhem 
 nalatende een kind. 
     Mr. Jacob Pronck. 
 
 6. Christina Margaretha van de Graaff, ongetrouwd 
 overleden. 
 
 7. Adam van de Graaff ongetrouwd gestorven. 
 
        Actum Harderwijck den 7. April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerde Cornelis Koning en Gerbrig 
 Jansen voormaals weduwe van wijlen J. Noorwegen 
 doch thands Echtevrouw van dezen eersten Compa- 
 rant, met welken zij ook geadsisteerd is, dewelken 
 verklaarden in de bestendigste forma Rechtens te 
 constitueeren en magtig te maaken, zulks doen- 
 de kragt dezes, Johan Gustaaf Giebels en 
 Jacob Vorstelman beide woonachtig te Amstel- 
 dam om te Saamen, of elk in ’t bijzonder alle de 
 zaaken van deze Comparanten waartenemen, daar 
 ’t vereischt mogt worden, te repraesenteeren de 
 Comparanten haare persoonen op en jegens een 
 iegelijk, met een ieder te reekenen en liqui- 
 deeren, de Rekeningen wel bevindende, te 
 approbeeren en teekenen, roerende en onroe- 
 rende Goederen, Capitaalen en Effecten te ver- 
 koopen, of beleenen, die te transporteeren 
 Koopspenningen en saldo’s van Reekeningen  
 en alle andere Actien, praetentien, wissels 
 en Crediten te innen en ontvangen, daarvoor 
 te quiteeren, vrijwaaring en indemniteit te 
 beloven, tegens een iegelijk voor alle Richters 
 Hoven & Collegien recht te plegen, en middelen 
 van Rechten tre emploijeeren, arresten, interdicten 
 en andere belemmeringen op persoonen en 
 goederen, gelden, producten en koopmanschap- 
 pen te doen, die te beklagen of weder te ontslaan 
 domicilium citandi et executandi te kiezen, 
 cautien te stellen, en Borgen indemniteit te beloven 
 eisschende  verweerende en debatteerende te ageeren 
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 en concludeeren, alle termijnen van Rechten te ob- 
 serveeren, tot de finaale en definitive Sententien & 
 executien incluis, ook te mogen accordeeren, com- 
 promitteeren en transigeeren, alle in die bijzondere 
 gevallen vereischt wordende Actes en instrumenten 
 ook onder willige condemnatie van hoogere of la- 
 gere Richters te teekenen en passeeren en voords 
 generaal, zo in als buiten Rechten alles te verrigten 
 wat de natuur der Zaaken en Stilus loci vereis- 
 schen zullen, en Comparanten zelve praesent zijnde 
 zouden kunnen mogen of moeten doen, en indien 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo wil- 
 den Comparanten dezelve mids deze voor geinsereerd 
 gehouden hebben, met magt van substitutie, adsum- 
 tie en surrogatie, onder belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, caeterisque clausulis de jure 
 solitis ac necessariis, onder verband en submissie 
 als na Rechten, des blijven de geconstitueerden 
 gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs 
 en reliqua. 
      Actum Harderwijck den 8 April 1802 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Aalt Cornelissen, dewelke verklaarde deszelfs 
 vaderlijk consent te geven tot zodanig Huwelijk, als des- 
 zelfs dochter Aaltje Aalts te Haarlem woonachtig 
 voornemens is aantegaan met Jan Paesser mede al- 
 daar woonende, mogende over zulks volkomen lijden, dat 
 dezelve in ondertrouw worden opgenomen, en in den Huwe- 
 lijken staat bevestigd ter plaatse waar zulks mag en 
 behoort. 
          Actum den 10 April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
 pareerde Catharina Cornelia de Graet, weduwe en Boedelhou- 
 dersche van wijlen Mr. Dirk Boonen, dewelke verklaarde te 
 constitueeren en volmagtig te maaken en zulks doende kracht 
 dezes Mr. Etienne Luzac en A. Wolters, te saamen en ieder 
 in het bijzonder, om namens Comparante te verschijnen voor 
 zo daanig Gerichte, als behooren zal, en daar namens 
 Comparante te transporteeren, cedeeren en in vollen eigen- 
 dom aan Kooper of Kooperen over te dragen de door gecon- 
 stitueerden in naam van haar Comparante verkogte Hof- 
 stede en huizinge, oud Teijlingen, met zijn voorhof Tuin 
 boomgaarden en plantagien, Singels, Dreeven en stallin- 
 gen en wat daar verder bijgehoort, zijnde Leenroerig aan 
 de heerlijkheid Naaldwijck en gelegen onder Warmond 
 alsmede de daarbij gelegen Landerijen, ’t daar bij 
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 staande Tuijnmans huisjen en zulks met alle deszelfs lusten 
 en lasten Recht en gerechtigheden, de Koopspenningen 
 daar voor te ontvangen en voor dezelve te quiteeren, wach- 
 ting en waring te beloven, en voords in ’t Generaal 
 der Comparante Zaaken in alle gevallen waar te neemen 
 en alles voor Comparante te verrichten wat de nooddruft 
 der zaake zal vereischen en Comparante zelve prae- 
 sent zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, wil- 
 lende indien een ampeler volmagt tot het een of ander 
 mogt vereischt worden, dezelve mids deze voor geinse- 
 reerd gehouden hebben, met magt van substitutie 
 belofte van Ratihabitie en indemniteit des blijven 
 de geconstitueerden gehouden tot het doen van verant- 
 woording bewijs en reliqua. 
           Actum den 15. April 1802. 
 
 
Geregistr. ten Proto- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
colle van Bezwaar stuur Compareerden Antje en Aagjen Snel dewelke ver- 
Rubr. Schoenmaa- klaarden oprecht en deugdelijk Schuldig te wezen 
kersstraat fº. 256 aan en ten Erflijken behoeve van Hendrik van Essen 
 en Joh. Lindeman Ehel. wegens opgenomen en 
 ter Leen ontvangen penningen eene Capitaale som- 
 me van Tweehonderd Guldens, belovende dezelve 
 te verrenten met vier Guldens ten honderd jaarlijks 
 en daar mede te continueeren tot de finaale 
 aflosse toe welke jaarlijksch op den verschijnsdags 
 zal kunnen mogen en moeten geschieden, mids 
 de Opzage van een van beide zijden drie maanden 
 te vooren geschiede. 
 Voor welk Capitaal, Rente en onverhooptelijk bij wan- 
 betaaling aan te wendene kosten Comparanten 
 verklaaren te verbinden haare persoonen en Goederen 
 en tot een Speciaal onderpand te stellen haar 
 huis in de schoenmaakers straat op de hoek van 
 de Groote poort straat naast het huis van Bastiaan 
 van Aken, om daar aan alle hinder en schade te 
 kunnen verhaalen, met renuntiatie van alle Excep- 
 tien, in Specie die van onaangetelden Gelden.  
      Actum den 19 April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Evert Slaap weduwenaar van Japikjen 
 Simons, dewelke verklaarde zijn vaderlijk consent 
 te geven, tot zodaanig huwelijk, als zijn zoon Simon 
 Slaap, voornemens is aan te gaan met Gerritje 
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 Bruts, thands hier in deze stad woonachtig, mogende 
 over zulks volkomen lijden, dat dezelve in ondertrouw wor- 
 den opgenomen en in den huwelijken staat bevestigd ter 
 plaatse, waar zulks mag en behoord. 
          Actum den 20 April 1802 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur der stad 
 Harderwijck Compareerden Nicolaas Vorster, Susanna Vorster, Lam- 
 bertina Vorster, en zich mede sterk maakende voor hunne ab- 
 sente Zuster Catharina Geertruijda Vorster, alle meerderjaarige 
 kinderen en Erfgenaamen van wijlen hunne overleden moe- 
 der Johanna Dijkhuizen, weduwe en Boedelhoudster van wij- 
 len Nicolaas Vorster in leven Ehel. als mede Nicolaas 
 Vorster in qualiteit als Legitime voogd over zijne nog min- 
 derjaarige Broeders Johannes Vorster en Henricus Vor- 
 ster, met consent en Goed vinden van Overweesmeesteren 
 dezer stad, en verklaarden zich bezwaard te vinden om 
 den boedel en nalatenschap van wijlen haar overleden 
 moeder bovengeñ. pure te aanvaarden, maar dezelve 
 voornemen te zijn gemelde boedel onder Beneficie van 
 Inventaris te adieren en zich aldus pro se et qualp. 
 declarerende en aangevende met verzoek, dat deze 
 Acte worde gepasseerd in forma, ten signate gebragt 
 en aan hun Comparanten daarvan Copie worde ter 
 hand gesteld, voords dat de inventarisatie inge- 
 volge dezer stads Willekeuren, hoe eerder hoe beter 
 begonnen en geperfecteerd worde. 
     Actum den 22 April 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerde Maria Dorn, weduwe H.W. La Verge in 
 deze geadsisteerd met haaren Zoon W.M. La Verge als haare 
 ad hunc actum gekozen momber, dewelke verklaarde we- 
 gens geleende en voor haar verstrekte penningen wel & 
 deugdelijk schuldig te zijn, aan Mr. P. van Meurs Advo- 
 caat te Harderwijck een somme van Driehonderd Guldens 
 derhalve permissive afstand doende van de exceptie 
 van onaangetelden Gelden, belooft zij Comparante dat 
 Capitaal heden over een jaar te zullen restitueeren 
 met de Interest van dien tegen vier percent, en in de 
 betaalinge van die intressen te zullen continueeren 
 tot de dadelijke restitutie van dat Capitaal toe, 
 welke ten allen tijde op den verschijnsdag zal kunnen 
 mogen & moeten geschieden – zo maar aan de een 
 of andere zijde een vierendeel jaars te vooren de op- 
 zage daar van gedaan worde. 
 Tot verzekering van dit opgeschoten Capitaal, daar op 
 te verlopene Intressen en in cas van onverhoopte 
 wanbetaling aan te wendene kosten verklaart  
 zij Comparante te verbinden haare Persoon Erfgenaamen 
 en Goederen, en bovendien daar voor na het stads Recht 
 van Harderwijck Speciaal te verbinden en te verwille- 
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 keuren alle haare gereede Goederen ter fine van aanheering en 
 parate executie houdende zich van de kragt en Effect van zoda- 
 ne verwillekeuring genoegzaam geinformeerd, submitteerende 
 ten dien einde haar persoon en Goederen aan de judicatuure 
 van deze stad en alle andere Gerichten en denuntieerende 
 van alle hoegenaamde exceptien Speciaal mede van 
 ’t het Senatus Consultum Vellejanum en de authentica Cod. 
 si qua mulier, waarvan zij verklaart mede genoegsaam 
 geinformeerd te zijn, alles om te strekken ten einde en 
 effecte als naar Rechten. 
     Actum den 23. April 1802. 
 
 
Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
van Bezwaar over de Compareerden Geerlig Reijers en Gerritje Jacobs Ehel. dewel- 
stad fº.321 fsº. Rubr. ke verklaarden oprecht en deugdig Schuldig te wezen aan Rijntje 
Merkt straat & over ’t en Evertje Fijnvandraat, meerderjaarige jonge dochters en aan 
Schependom Rubr.Ho- Evert fijnvandraat minderjaarig kind van wijlen Jan fijn- 
ven voor de Groote Poort vandraat bij Gerritje Jacobs ehelijk verwekt, een somme 
fº.21 fsº.Rubr. Lande- van eenduizend Guldens aan dezelve verschuldigd we- 
rijen in Hierden tot gens hun vaders versterf en welke bij meerderjaarigheid 
aan het Erf van R. van Evert fijnvandraat voorñ. door voorñ. Geerlig Reijers 
Appeldoorn Decimers en vrouw zullen moeten worden uitbetaald, verbin- 
fº. 370 dende voor voorsz. somme van een duizend Guldens 
 hunne Persoonen en Goederen, en stellen tot een Spe- 
 ciaal onderpand, hun Comparanten huis en Erve 
 staande en gelegen binnen deze stad in de Olij 
 straat, naast het huis van Hendrik Hendriksen 
 ter eenre en de plaats van de Wed. Gerrit Gerritsen ter andere 
 zijde. 2º. Een Hof gelegen aan Oosten. 3º. De helft in Bullen- 
 kamp, gelegen in Hierden. – Om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhaalen, met renuntiatie van alle Ex- 
 ceptien en submissie als naar Rechten. 
       Actum den 23 April 1802. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur in Harderwijck Johanna Wissink thands binnen 
 deze stad, zijnde gezond van verstand, haar memorie en uit- 
 spraak machtig, zo verre ons is gebleken, dewelke ver- 
 klaarde met eene zuivere genegenheid te bemaaken en te lega- 
 teeren kracht dezes aan Jannus Bernardus Pelle en Bea- 
 trix Everts Ehel. en haare Erven eene somme van Eenhonderd 
 en vijftig Guldens eens, teneinde door haare natelatene 
 Erfgenaamen uit Comparantes nalatenschap na haar dood 
 binnen zes weeken aan de gelegateerden of haar Erven 
 vrij uit te tellen zonder eenige lasten bezwaard te wezen 
 en in val Comparantes Erfgenaamen hier in nalatig ofte 
 onwillig mogten zijn, zal het gelegateerden vrij staan 
 om direct dat legaat door middelen Rechtens te mo- 
 gen effectueeren, het zij door peinding of arrest en beraat 
 Begeerende Comparante dat deze haare uiterste wille 
 zal gelden als een testament of Legaat ofte zo als 
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 best na Rechten zal kunnen bestaan. 
 T ‘oirkonde hebben wij leden voornoemd deze geteekend en met 
 ons zegel bekragtigd in Harderwijck den 26 April 1802. 
 (:was nevens twee in rood lak uitgedrukte Cachetten geteekend:) 
 J.F. de Rooij. D. Appeldoorn. (:onderstond:) Geregistr. in ’t Recog- 
 nitie Boek der Stad Harderwijck fº. 76 fsº. den 27. April 1802 
 (:was geteekend:)  Steenwinkel fung. Secr. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur der stad Harderwijck J.P.V. Sauter alhier woon- 
 achtig, zijnde zieklijk van Lichaam, doch zijn verstand, Me- 
 morie en uitspaak volkomen magtig, en verklaarde 
 uit overdenking van de zekerheid des doods en onzekere uu- 
 re van dien niet gaarn uit deze wereld te willen Scheiden 
 zonder over zijne tijdelijke Goederen te hebben gedispo- 
 neerd, daar toe dan overgaande en alle voorige Acten 
 van uiterste wille of Codicillen dood en te niet doen- 
 de, verklaarde hij te legateeren en te bemaaken 
 aan Mr. J.J. Elsevier twee teekeningen van den Kerktoren 
 in Harderwijck, liggende in een Portefeuille en aan 
 Louis Dithmer Elsevier twee zilveren medailles, ten 
 blijke van zijne Vriendschap voor dezelven, als mede 
 aan geñ. Louis Dithmer Elsevier en zijne zuster H. 
 I.E. Elsevier alle zijn Comparants Teeken en Schilder 
 gereedschap, als twee paletten, een van ijvoor, en 
 Een van Porcelein, Penceelen, een doos met verven, 
 en verders alles ’t geen tot ’t beoefenen der Konsten 
 nodig is en onder zijne nagelaten Instrumenten 
 en goederen gevonden wordt. 
 Stellende voords tot zijne eenige geheele en Universeele 
 Erfgenaamen, van alle zijne Comparants nagelaten 
 en met de dood ontruimende Goederen, Gelden, Actien 
 en Crediten niets, hoe ook genaamd, uitgezonderd 
 Anna Wassing, huisvrouw van Evert Verhoef en Dina  
 Verhoef. Voords tot Executeur van deze zijne Testamen- 
 te en uiterste wille Mr. J.J. Elsevier, met verzoek dat 
 hij de zorg over zijne begravenisse gelieft op zich te nemen 
 hem voords verleenende en gevende zodaane ampele 
 magt, als aan een Executeur Testamentair na Rech- 
 ten is competeerende. 
  
 Begeerende de Comparant, dat deze zijne uiterste 
 wille zal Gelden als testament of legaat, ofte 
 zo als best na Rechten zal kunnen bestaan. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden voorñ. deze getee- 
 kend en met ons cachet bezegeld in Harderwijck 
 den 27. April 1802. (:was nevens Een in zwart en Een in 
 rood Lak uitgedrukte Cachetten geteekend:) J. Steenwin- 
 kel. D. Appeldoorn. (:onderstond:) Geregistr. ten Recog- 
 nitie Boeke der stad Harderwijck fº.77. den 28 April 
 1802. (:was geteekend:) Steenwinkel. fung. Secr. 
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 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur der stad 
 Harderwijck Compareerde Eijbartus Appeldoorn en verklaarde 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 Jan van Beekhuizen en Arnolda Smit Ehel. 
 en Johannes Migchelsen en Geertje Jans Ehel. en hunne Erven 
 Een huis en Erve, met de Plaats en Hof daar achter, staan- 
 de en gelegen in de Vijhestraat binnen deze stad tegen 
 over ’s Lands Munte, naast het huis van David Beertsen 
 Smit ter eenre en dat van koper Jan van Beekhuizen ter 
 andere zijde. Voords met alle deszelfs Recht en Gerech- 
 tigheden, lusten en lasten  & Servituiten, zo van uitgangen in 
 de Donkerstraat en Vijhestraat als anders, doende in 
 ords. verponding zonder stads stuivers f 7-19-6. en straatgeld 
 f 3-15-: en zulks voor eene somme van tweeduizen en 
 een honderd Guldens vrijgeld, waarvan de Comparant 
 bekende bij deze voldaan en betaald te zijn, belovende 
 over zulks voorsz. perceel te wachten en waaren kommer- 
 vrij en alle voorpligt de verponding over 1801 straat- 
 geld tot Meij 1802. Haardstede Geld tot ultº. Junij 1802. 
 daar van af te doen als Erfkoops Recht is, onder verband 
 en submissie als naar Rechten. 
         Actum den 1. Meij 1802. 
 
 
Geregistreerd ten Pro- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ´t Gemeente Bestuur 
tocolle van Bezwaar der stad Harderwijk Compareerden Jan van Beekhuizen 
Rubr. Vijhestraat  fº. en Arnolda Smit Ehel. en bekenden wegens opgenomen 
78 fsº. en ter Leen ontvangen penningen wel en deugdig schul- 
 dig te wezen aan Eijbartus Appeldoorn en zijne Erven 
 een somme van zeshonderd Gulden, aannemende de- 
 zelve jaarlijksch, waar van ´t eerste jaar zal verschenen 
 zijn den 1e Meij 1803. te verrenten met vier Gulden van 
 iedere Honderd, en daar mede te continueeren tot de 
 volkomen aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen 
 en moeten geschieden, mids aan een van beiden zijde de 
 opzage drie maanden voor den verschijnsdag geschiede. 
 Voor welk Capitaal, Intressen en onverhooptelijk aan te 
 wendene kosten, Comparanten verbinden bij deze hunne 
 persoonen, gereede en ongereede Goederen. Stellende tot 
 een speciaal onderpand hun lieder huis en Erve, staande 
 binnen deze stad, in de Vijhe straat, zo en als hetzelve 
 thands door Comparanten wordt bewoond, ten einde om 
 daar aan alle hinder, schade en nadeel te kunnen 
 verhaalen renuntieerende wel uitdrukkelijk van alle 
 exceptien, in Specie die van onaangetelden Gelde, onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
 Actum den 4. Meij 1802. 
 
 
Geregistr. ten Protocol- Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ´t Gemeente 
le van Bezwaar Rubr. Bestuur Compareerden Johannes Migchelsen en Geertje 
Vijhestraat fº. 79. Jans Ehel. en bekenden wegens opgenomen en ter 
 Leen verstrekte penningen wel en deugdelijk Schul- 
 dig te zijn aan Eijbartus Appeldoorn en zijne Erven 
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 Een somme van zeven honderd Gulden, aannemende dezelve 
 jaarlijksch te verrenten met vier guldens van iedere hon- 
 derd, zullende de eerste verschijnsdag hier van zijn den 1e 
 Meij 1803 en  mede continueeren tot de finaale af- 
 losse toe welke alle jaaren zal kunnen mogen en moeten 
 geschieden, mids aan een van beide zijden de Opzage 
 drie maanden voor den verschijnsdag gedaan worde. 
 Voor welk Capitaal, Intressen en bij wanbetaling onverhoop- 
 telijk aan te wendene kosten de Comparanten verbinden 
 bij deze hunne persoonen en Goederen, stellende tot een 
 speciaal onderpand hunlieder huis en Erve staande in 
 de Vijhe straat, binnen deze Stad, zoals het zelve thands 
 door Comparanten zelven bewoond wordt, om daar alle 
 hinder, schade en nadeel te kunnen aan verhalen 
 renuntierende van alle exceptien, dezen contrarieeren- 
 de en bij inzonderheid de Exceptio non numeratae 
 pecuniae, onder verband en submissie als naar Rech- 
 ten. 
     Actum den 4. Meij 1802. 
 
 
 Acte van Aperture 
 Wij D. Appeldoorn en A. Huijsman Leden van ´t Gemeente Bestuur der 
 Stad Harderwijck, de plaatsvervangende van Scholtis en Gerichtslieden 
 des Ambts Ermello in deze, doen kond en certificeeren bij deze, dat 
 wij ter requisitie aan Hendrik Walter, ons hebben begeven ten zijnen 
 huize, en dat ons aldaar is vertoond en overhandigd zeker besloten 
 papier, houdende de navolgende superscriptie. 
  
 “Compareerden voor ons F. van Voorst Scholtis des ambts Ermello 
‘ “hiertoe mede geauthoriseerd door den Hoog Welgeb. Gestr. Heer A. 
 “Baron Schimmelpennink van der Oije, Heer van beide de Pollen 
 “Landdrost van Veluwen en geerfde Gerichtsheden Cornelis Bast 
 “en Jan Lammersen, Beernt Bentik met ons gaande en staande 
 “en zijn zinnen verstand en memorie ten volle magtig, zo als ons 
 “gebleeken is en heeft aan ons overgegeven het hier inliggende ge- 
 “sloten en verzegeld papier, verklaarende in ’t zelve begrepen te zijn 
 “zijne uiterste wille en laatste wille, begeerende dat hetzelve vol- 
 “komen effect sorteeren zal, het zij als Testament , Codicil, Legaat, 
 “Gifte ter zaake des Doods of zo als in dier voegen het zelve best na 
 “Rechten kan bestaan. Schoon ook alle Solemniteiten na Rechten ge- 
 “requireerd, niet mogten zijn geobserveerd, die de Comparant alhier voor 
 “geadhibeerd wil gehouden hebben, voords verklaarde Comparant 
 “ kracht dezes te constitueeren en volmachtig temaaken de Heer Johan 
 “Schrassert, advocaat, om namens den Comparant bij die van de Leen- 
 “kamer in Gelderland te verzoeken abrobatie en Conformatie van deze 
 “zijne dispositie en daar van brieven informa te ligten Actum voor mij 
 “Scholtis qp ten overstaan van de boven genoemde geerfdeGerichtslieden 
 “gepasseerd. In waarheids oirkonde is deze door mij Scholtis en geerf- 
 “de gerichtslieden voornoemd geteekend en gezegeld in Ermello den 
 “4. April 1765 ( was nevens 3 in rood lak gedrukte Cachetten geteekend) 
 “F. van Voorst Scholtis van Ermello. C.Bast geerfde in veleuen Jan 
 “Lamberts Geerfde in velueven.” 
  
 Aan dit besloten papier was met een rooden band getransfigeerd een 
 op Pergament gegeven approbatie van de Leenkamer van Gelderland,  
 zijnde van de volgende inhoud: 
 “Ik Willem Engelen J.U. dr. ordinaris Raad in Gelderland vertredende 
 “de plaats van de stadhouder der Leene des furstendoms Gelre 
 “en Graafschap Zutphen, doe kond, dat voor mij in namen van Leen 



164 

ORAH 157 1802  fol.078vso 
 
 “ hierna benoemd erschenen is Beernt Bentick ende heeft vertoond een 
 “ versloten papier aan de eene zijde met vijf Cachetten in rood Lak uitgedrukt 
 “ toegemaakt, hebbende op d’ andere zijde een Superscriptie hier na gere- 
 “ gistreerd, zeggende daar in begrepen te zijn, zijn uiterste en laatste wille 
‘ “ den 4. April 1765 voor den Scholtis des Ambts Ermelo qq. en geerfde Ge- 
 “ richtslieden gepasseerd, verzoekende dat ik dezelve approbeeren 
 “ confirmeeren en bestedigen wilde; waar toe genegen wezende, zo heb- 
 “ be ik dezelve geapprobeerd geconfirmeerd en bestedigd, approbeere, con.,. 
 “ firmeere en bestedige dezelve kracht dezes voor zoveel de Leenen 
 “ van dezen furstendom en Graafschap releverende betreft. Beheltelijk 
 “ in allen meer gemelten furstendoms en Graafschaps sampt eenen 
 “ ieder zijnes goeden rechten. Zonder arg of list hier zijn over en aan ge- 
 “ weest als mannen van Leen Willem Jan Tulleken, Leengriffier in Gelder- 
 “ land en Zeger Verbeek. Dies t’ oirkonde so heb ik des furstendoms Gel- 
 “ re en Graafschaps Zutphen Zegel hier aan doen hangen en door het 
 “ zelve transfigeeren laten. Geschied tot Arnhem den vierden Maij 1765. 
 (was nevens ’t grootzegel des furstendoms Gelre en Graafschaps Zut- 
 phen in rooden wassche aan eenen francijnen staart hangende ge- 
 teekend:)  W.J. Tulleken. (:in margine stont:) meteen klein zegel van 
 Gelderland op een witten ouwel overdekt met een papieren ruite 
 F.W. van den Steen. 
 De onderteekeningen gezien ende vijf Cachetten aan eene zijde waar 
 mede het papier was toegemaakt, en die des Scholtus en Ge- 
 richtslieden geexamineerd hebbende, hebben wij dezelve geheel 
 gaaf en ongevitieerd gevonden waar na het zelve door onzen 
 Secteraris is geopend en in praesentie van Hendrik Walter 
 en J.B. Bodenstaf ehel. en Jannetje Walter, huisvrouwe 
 van Boon van Voorst en Mr. E.G. Ardesch voorgelezen, invoe- 
 ge bij transfixi hier aan geannexeerd, waar van Registra- 
 tuure enCopie in forma verzogt is, ’t welk wij geaccordeerd 
 hebben. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur voorñ. 
 deze geteekend en gezegeld in Harderwijk den 5 meij 1802. 
 (:was nevens 2. in rood lak uitgedrukte Cachetten geteekend:) 
 D. Appeldoorn. A. Huijsman.(:onderstond:) mij tegenwoordig 
 (:was geteekend:)  Steenwinkel. fung. Secr. (: in margine stond:) onder 
 een Cachet in zwart Lak gedrukt: in fidem transfixi (:was ge- 
  teekend:) Steenwinkel. fung. Secr. 
 
 
 Testament. 
 Ik ondergeschreven Beernt Bentink overdenkende de zekerheid des doods, 
 en de onzekere uure van dien, engenegen zijnde, bevorens dezer waereld 
 te overlijden, over alle mijne natelatene gereede en ongereede zo Leen 
 als allodiaale Goederen, Actien en Crediten, zonder onderscheid, waar die 
 ook gelegen en van wat aard, of natuur dezelve zijn, geene van dien 
 uitgezonderd, tedisponeren, hoe dezelve na mijn dood zullen moeten 
 devolveeren, verklaare vooraf te revoceeren te casseeren ente 
 vernietigen, zulks doende bij deze,  alle zodaane Testamenten 
 of andere uiterste willen, als ik voor dato dezes, afzonderlijk of met 
 anderen, ’t zij waar ter plaatse zulks ook mogte zijn, gemaakt 
 hebbe, niet willende, dat dezelve eenig effect sorteeren of 
 kracht hebben zullen, met dezen verstande nogthands, dat alles 
 wat bij de Testamentaire dispotien de dato den 13 Augustus 
 en den 1. September zeventien honderd vier en zestig, te Olft 
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 ente Harderwijck gemaakt is, blijft engehouden wordt, inzijn volle kracht 
  en waarde En alnu nader disponeerende, zo verklaare ik 
  ondergeteekende testateur tot mijne eeni- 
 ge en universeele Erffgenaamen bij deze tenomineeren ende testitueeren 
 Thomas Jan Walter en Arwarda Leij Echtelieden en bij vooroverlijden 
 van een derzelver den langstleevende van haar, zodanig dat de- 
 ze mijne geinstitueerde Erfgenaamen of in Cas van vooroverlijden 
 van een dier beide den langstlevende van haar, als mijne uni- 
 verseele Erfgenaam of Erfgenaamen, alle mijne gereede en onge- 
 reede, zo allodiaale, als feudaale Goederen, Actien en Credi- 
 ten, Speciaal mede zodanig Leengoed, genaamd Begraven 
 Hof, als ik Testateur in den jaare 1764. heb aangekogt van 
 den Hoogwelgeboren Heer Coenraad Jan Baron van Renesse 
 gelegen in de Buurtschap Hierden, Leenroerig aan de Leen- 
 kamer des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, be- 
 staande in huis, Hof, Landerijen, Houtgewassen, Schaaps- 
 schotten, schuuren etc. en verders alle zonder onderscheid 
 waar die ook gelegen en van wat aard, of natuur dezel- 
 ve mogten wezen, geene uitgezonderd, welke ik Testateur 
 stervende zal komen natelaten, in vollen eigendom heb- 
 ben zullen, omdaar mede als met haare vrije eigene 
 Goederen na welgevallen te kunnen handelen; En is 
 mijne expresse wil en begeerte verder, dat in val 
 mijne voorschrevene geinstitueerde Erfgenaamen 
 beide of een derzelver mijnen Sterfdag beleefd zul- 
 len hebben en mijne nalatenschap op haar beide 
 of op den langstlevende van dezelve, gedevolveerd 
 zal zijn, en ’t geval exteerde, dat door overlijden 
 van een mijner voornoemde geinstitueerde Erfge- 
 naamen den langstlevende derzelver, des afgestor- 
 vens nalatenschap aan de kinderen of andere 
 Testamentaire of ab intestato Erfgenaamen van 
 den afgestorven zoude verpligt zijn uit te reiken, 
 in dat geval, mijne nalatenschap die uitkee- 
 ring niet onderhevig zal wezen, als zullende 
 den langstlevende mijner voornoemde geinstitueer- 
 de Erfgenaamen, ’t zij dat dezelve beide mijnen 
 sterfdag beleven, ’t zij dat een derzelver voor mij 
 kwame te overlijden, mijne nalatenschap geheel 
 voor zich in vollen eigendom behouden, zonder verpligt 
 te zijn of te kunnen worden, om die ’t zij in ’t geheel 
 of ten deele aan kind, kinderen of andere Testa- 
               of ab intestato 
 mentaire Erfgenaamen van den eerstoverledenen mij- 
 ner voorschreven geinstitueerde Erfgenaamen uit te  
 reijken. 
 En bijaldien beide mijne voorgemelde geinstitueer- 
 de Erfgenaamen voor mij kwamen af te sterven, zo 
 verklaare ik in dat geval, in alle mijne nate- 
 latene gereede en ongereede, zo Leen, als allodia- 
 le goederen, Actien en Crediten, zonder onderscheid 
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 van wat natuur en waar die gelegen mochten zijn, geene 
 uitgezonderd, tot mijne eenige en universeele Erfgenaam of 
 Erfgenaamen te nomineeren ende te institueeren, bij deze 
 de wettige kind of kinderen van voorschreven Thomas  
 Jan Walter en Arwarda Leij, Echtelieden, welke mijnen 
 sterfdag zullen beleven en geene derzelver, tijde van mijn 
 overlijden in leven zijnde, alsdan de naaste vrienden 
 en bloedverwanten, van voorgemelde Thomas Jan Wolter en 
 Arwarda Leij Echte lieden, verstaande ik Testateur door 
 die naaste vrienden en bloedverwanten van Thomas 
 Jan Wolter en Arwarda Leij Echtelieden, de zodanige 
 dewelke tijde van mijn sterfdag aan dezelve Echte- 
 lieden, het naaste in den bloede bestaan, en derzel- 
 ver Erfgenaamen ab intestato zijn zouden, in val zij 
 Echtelieden te gelijk met mij kwamen af te sterven. 
 Verklaarende ik Testateur al ’t geen ’t voorsz. te zijn 
 mijn laatste en uiterste wel voorbedagten, en on- 
 verroepelijke wille, zonder daartoe door iemand gein- 
 duceerd, aangezet of overgehaald te zijn, willende 
` en begeerende, derhalven, dat dit mijn testament, 
 na mijn overlijden in allen opzichten achtervolgd 
 en nageleefd zal worden, ook volkomen effect 
 sorteeren zal, ’t zij als een Testament, Codicil, Le- 
 gaat, gifte ter oorzaake des doods, of onder de 
 levendige of zo en als die ’t beste na Rechten 
 zal kunnen bestaan, Schoon al eenige Solemni- 
 teiten, andersints gerequireerd wordende geomitteerd 
 mogten wezen, als willende dezelve voor geadhi- 
 beerd gehouden hebben, en schoon ik zelfs na 
 dato dezes eenige andere Testamentaire dispo- 
 sitie of andere uiterste wille, waardoor dit mijn 
 tegenwoordig Testament, in ’t geheel of ten deele 
 zoude komen vernietigd of gealteneerd worden,  
 kwame te maaken, alzo ik om bijzondere redenen 
 mij daar toe bewegende, bij deze Speciaal afzie 
 van ’t Recht, om deze te kunnen en mogen revoceeren 
 verminderen of vernietigen, begeerende, dat, wanneer 
 ik te eeniger tijd, onaangezien deze clausule van 
 onwederroepelijkheid, eenig nader Testament of an- 
 dere uiterste wille, in praejudicie van deze tegen- 
 woordige kwame te maaken, ofte te passeeren, 
 zal ’t zelve nader Testament, of andere uiterste 
 wille voor nul en van geener waarde gehouden 
 en geconsidereerd worden, als of zulks door mij 
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 niet gemaakt ofte gepasseerd was. 
 In waarheids oirkonde hebbe ik deze door een ander laten schrij- 
 ven en na naauwkeurige examinatie, leering en herlezing en 
 na ’t zelve met mijne intentie, wil en begeerte allerdings 
 over een kostig bevonden te hebben, eigenhandig beteekend 
 binnen Armeloo den 4. April 1700 vijfenzestig. (:was nevens Een 
 in rood Lak uitgedrukt Cachet geteekend:) Beernt Bentinck 
 (:onderstond:) Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Har- 
 derwijck den 6. Meij 1802. (:was geteekend:) Steenwinkel fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Compareerden 
 Antonij Vonk en Wetselina Spijkers Ehel. dewelke verklaarden in 
 een Vasten en stedigen Erfkoop uit de hand te hebben verkogt en over 
 zulks kracht dezes te cedeeren transporteeren en in vollen ei- 
 gendom over te geven aan aan Aalt Betselsen en Hendrikje Schar- 
 renberg Ehel en hunne Erven Een huis en Erve met een schuur 
 staande in de haverstraat binnen deze stad, tusschen het 
 huis van Mattheus Huijgens en de schuur van de Erfge- 
 naamen van wijlen Gerrit Scharrenberg doende jaarlijksch 
 in ords. verpond. zonder stads sts. f 3-3-12. Straatgeld f1-:-: voords 
 met zijn lusten en lasten Recht en Gerechtigheden en 
 zulks voor eene somme van Zevenhonderd en vijftig Gulden 
 vrijgeld waarvan de Comparanten en transportanten be- 
 kenden voldaan te wezen; belovende midsdien ’t voorsz. 
 huis en Erve te zullen wachten en waaren kommervrij 
 en alle voorpligt, de verponding tot over 1801 incluis ‘t 
 straatgeld tot 1 Meij 1802 het haardstede Geld tot ultº. 
 Junij 1802 daar van af te doen, als Erfkoops Recht  
 is, onder verband en submissie als naar Rechten. 
     Actum den 6 Meij 1802. 
 
 
 Op verzoek van Anna Degeringh deze Geregistreerd 
 Wij ondergeschreven Magtilda Mourus Elisabeth en Anna Degering 
 kinderen en eenige Erfgenaamen van Antonij Degeringh 
 en Armerentie Degeringh geboren van Sprakelaar laat- 
 ste weduwe van Frans Ebbink, verklaaren bij deze onze 
 eigen handen onderteekening onderlings in der minnen over 
 een gekomen te zijn, om bij magenscheid, of partagie met 
 onzer allen bewilling dit volgende te arresteeren en vast 
 te stellen: Dat Magtilda Degeringh onze oudste zuster, van 
 Stonden af aan, uit den generalen ouderlijken Boedel in een  
 vollen en volkomen eigendom zal hebben en behouden, dena  
 volgende Goederen, als eerstelijk van Linnen, wollen , goud 
 zilver en meubelen &c. Haar echte en vierde Portie en voords 
 tot rondmaaking des Boedels, de somma van Vier hon- 
 derd Guldens, met welke Goederen zij Magtilde Degeringh 
 bij onderteekening bekend voldaan te zijn. 
 En dat onze Broeder Mourus Degeringh in een vollen eigen- 
 dom van stonden aan zal hebben en behouden Erfelijk 
 Een Huis en Erve staande in de Groote poort straat 
 tusschen het huis van Zeger Buijtenhuijs ter eenre zijde 
 en aan de andere zijde de Roomsche Kerk, zohet laatste 
 bij onze Zaliger moeder bewoond is, doende in verpondin- 
 ge- - - - - - - - - Verder de materialen die tot de slach- 
 ters en kuijpers winkel behoren en eenige meubelen 
 Bekenne hij Mourus Degeringh voor zijn vierde Portie 
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 hier voldaan te zijn. 
 Dat vervolgends Elijsabeth Degeringh van stonden af aan in 
 een vollen eigendom zal bezitten van wollen, linnen klederen 
 Goud Zilver, meubelen &c. Haar gerechte vierde Portie 
 en tot rondmaakinge des Boedels de somma van vier 
 honderd Guldens van welke somma en Goederen zij bij 
 onderteekening bekend, voor haar vierde Portie voldaan 
 te zijn. 
 En dat Anna Degeringh van stonden af aan in een vol- 
 len en Vrijen eigendom zal genieten  Een huis staande 
 in de Groote poort Straat tusschen het huis van Jan 
 van Essen ter eenre zijde en ’t huis van Eibert Kleine 
 Tunte ter andere zijde, doende in verponding twee Gul- 
 zes fls. en veertien penñ., thands door Mourus Degeringh 
 bewoond. 
 Ten tweeden Een Hof gelegen buiten de Groote Poort 
 de Hof van Bas van Aaken ter eenre zijde de hof van 
 Geurt Roest ter andere zijde, doende in verpond. f …- 
 Ten derden van de meubilaire Goederen, wollen, linnen 
 klederen, goud, zilver, meubelen &c. voor zo ver tot rond- 
 maaking der vierde Portie competeert waar van zij 
 bij onderteekening dezes bekend voldaan te zijn. 
 Wij beloven om ons onderlings wegens alle verdere prae- 
 tensie of aanmaaning ten allen tijden voor alle hinder 
 en schade te zullen guarandeeren, waartoe wij onze Per- 
 soonen en Goederen zijn verbindende, ten bedwang en 
 submissie als naar Rechten Ter waarheids getuigenis 
 en oirkonde zijn hier van vier allens luidende Instru- 
 menten gemaakt, en door ons alle eigen handig ne- 
 vens hier toe vier verzochte dedings mannen en magen- 
 scheids vrienden geteekend. Actum Harderwijck den 
 21 Maart 1787 (was geteekend:)  Mechteld Degringh. 
 Maurits Dechringh, Eliesabeth Degringh. Anna 
 Degringh. I. Sikke. Dirk Wouters. A.F. van Rosendael. 
 J.B. Heijdendaal. als magenscheids vrienden. 
 Registrat. den 10 Meij 1802. 
 
 
Geregistreerd ten Proto- Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Compa- 
colle van Bezwaar over reerde Anna Degringh, welke verklaarde oprecht en deug- 
’t Schependom Rubr. Ho- delijk schuldig te zijn aan Hermanus Huberts en Elijsa- 
ven voor de Groote poort beth Maria Brink Ehel. eene Capitaale somme van Een 
fº. 24 honderd en vijf en zeventig Guldens, Spruitende wegens 
 ter leen ontvangen penningen en aan haar Comparante 
 in den jaare 1799 volgends daar van overgeleverde Reeke- 
 ning, geleverde Goederen, belovende voorsz. Capitaal jaar- 
 lijksch op den verschijnsdag, waar van heden over een jaar 
 de Eerste zijn zal, te verrenten met vier Gulden van 
 ieder honderd en daar mede te continueeren tot de fi- 
 naale aflosse van ’t voorsz. Capitaal, ’t welk alle jaar 
 zal kunnen mogen en moeten geschieden, mids de 
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 opzage van een van beide zijden een vierendeel jaars voor den 
 verschijnsdag behoorlijk gedaan wordt. 
 Tot Securiteit van voorsz. Capitaal, Rente en bij onverhoopte 
 wanbetaaling aantewendene kosten de Comparante ver- 
 bindt haar persoon en Goederen, stellende tot een speciaal 
 onderpand haar Comparante Hof, gelegen buiten de Groo- 
 te poort alhier, naast den Hof van Bastiaan van Aken 
 zo als dezelve bij magenscheid d.d. 21 Maart 1787 aan 
 haar Comparante uit haaren ouderlijken Boedel is toe 
 en aan bedeeld, om daar aan alle hinder en schade en 
 nadeel te kunnen verhalen, met renuntiatie van alle 
 Exceptien, in specie die van onaangetelden Gelde, onder 
 verband & submissie als naar Rechten. 
     Actum den 10. Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
 pareerde Johan Coenradt Froemler geboren te doedenhausen in 
 ’t Ambt Klooster Heijen in Hessenland, tegenwoordig alhier ter ste- 
 de zich bevindende en verklaarde bij en kracht dezes uit 
 broederlijke liefde te cedeeren en aftestaan al ’t geen hem 
 ’t zij van roerende of onroerende Goederen voor zijn aan- 
 deel of kinds gedeelte uit den ouderlijken boedel van zijnen 
 Vader en Moeder Hendrik Froemler en Anna Geertruij 
 Kersmerin Ehelieden, hem Comparant zoude competeeren 
 en volgends Rechten toekomen, aan zijnen Broeder Abra- 
 ham Froemler, willende dat zijn broeder Abraham Froemler 
 voorñ. het zelve zal hebben, houden en bezitten in volkomen 
 eigendom zonder bespiering van iemand. 
       Actum Harderwijck den 12. Meij 1802. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur in Harderwijck, Anna Degringh, ongehuwde Dochter 
 zijnde haar verstand Memorie en uitspraak volkomen mag- 
 tig en verklaarde niet gaarn uit deze wereld te willen 
 scheiden, zonder vooraf eene beschikking over haare natelaa- 
 tene Goederen gemaakt te hebben. Daar toe dan overgaan- 
 de, verklaarde de Comparante te Legateeren en bemaaken 
 aan Harmannus Veltkamp en zijne Ehevrouw of bij voor- 
 overlijden deszelfs kinderen Een huis en Erve in de Hoogstraat 
 binnen deze stad, zoals door beide Echtelieden thands be- 
 woond en gebruikt wordt, met deze expresse conditie, dat 
 gelegateerden dat huis in eene behoorlijke staat zullen 
 moeten onderhouden en een jaarlijksche uitkeering moeten 
 geven voor de Innocente Anna Degringh ad twintig 
 Guldens zolange die Innocente in Leven is. 
 Aan Antonia Degeringh werd gelegateerd Een hof gelegen 
 buiten de Groote poort dezer stad, gelegen tusschen de 
 hoven van B. van Aken en de Erven van Geurt Roest, met  
 dit beding, dat de jaarlijksche Intresse van ’t Capitaal 
 ad Een honderd vijf en zeventig Guldens gevestigd in 
 dien hof ad zeven Gulden jaarlijksch door haar moet 
 betaald worden, als mede werd aan Antonia Degeringh 
 gelegateerd een huis in de Vollerstraat, tusschen de 
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 huizen van Jan Hendrik Mantel en de Erfgenaamen van Hendrik 
 Essink, onder deze Expresse conditie, dat gelegateerde verpligt 
 is, een jaarlijkse uitkeering ad tien Guldens voor de In- 
 nocente Anna Degeringh te doen. 
 Wijders legateerde Conparante aan haar Zuster Mechtelt Deg- 
 eringh alle haare kleederen en lijfbehoor, midsgaders alhaar 
 Goud en Zilver alsmede alle des Comparantes meubilaire 
 Inboedels Goederen. Voorts is de begeerte van Comparan- 
 te dat het huis staande achter de nonnen binnen deze 
 stad, bewoond wordende door Bernadus Schraven na 
 doode van Comp.te. niet mag verkogt worden, doch dat 
 de Opkomsten van dat huis zullen gegeven worden tot 
 jaarlijks onderhoud van de Innocente Anna Degring 
 tot haar dood toe, stellende Comparante tot Curator 
 over meergemelde Innocente haare gelegateerde 
 deszelfs vader Maurits Degringh en bij voor overlij- 
 den van Comparante des Innocentes aangehuw- 
 de Broeder Harmannus Veldcamp, met die last 
 om haar jaarlijksche uitkeering te ontvangen en 
 daar voor te kleeden en reeden, zo als alhier na staat 
 en gelegenheid gebruiklijk is, zullende wijders de 
 overige nalatenschap vererven & versterven op de wetti- 
 ge (als dan in leven zijnde) naaste vrienden. 
 Begeerende Compar.te. dat deze haare uiterste wille 
 zal gelden als testament, legaat, Codicil, of zodani- 
 ge gifte ter Zaake des doods zo als best na Rechten 
 zal kunnen bestaan; met verzoek dat deze ten Proto- 
 colle der stad Harderwijck geregistreerd werde. 
 In oirkonde der waarheid is deze door ons Leden vooren- 
 gemeld, geteekend en bezegeld in harderwijck op den 13. 
 Meij achttien honderd en twee. (was nevens twee in 
 rood Lak gedrukte Cachetten:) geteekend, A. Huijsman 
 J.J. Elsevier, (:onderstond:) Geregistreerd in ’t Recognitie Boek 
 der stad Harderwijck fº. 81 & 81 fsº. den 15 Meij 1802. (was ge- 
 teekend:)  Steenwinkel fung. secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Gijsbert Fijnvandraat en Wijntje van der Kraats 
 Ehel., dewelke verklaarden in een vast en Stedigen Erf- 
 koop uit de hand te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen Eigen- 
 dom over te geven aan Jan de Vries en Gerritje van Heu- 
 men Ehel. en haare Erven, Een huis en Erve, staande 
 in de Bruggestraat, naast het huis van  Andre 
 stolte ter eenre en dat van de Wed. Eijbert ter andere 
 zijde, doende in ords. verponding zonder stads stuivers 
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 f 4-9-4. en aan straatgeld f 1-:-: Ende zulks voor eene som- 
 me van Agthonderd Guldens, waarvan de Comparanten 
 bekennen voldaan & betaald te zijn. 
 Wijders beloven Comparanten voorsz. Perceelen te zullen wachten 
 en waaren kommervrij, en alle voorpligt, de verpond. over 
 den jaare 1801. als mede het straatgeld meij 1802. haard- 
 stede Geld Ultº. Junij 1802. – verschijnende daar van aftedoen 
 voords met zijn lusten en lasten, Recht en Gerechtigheden 
 onder verband en submissie als naar Rechten. 
            Actum Harderwijck den 15. meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Johannes Huijgens en Sophia Kelner Ehel. en 
 Adriaan van Daalen en Regina Knoop Ehel. en verklaarden 
  uit de hand In een vasten en stedigen Erfkoop te hebben 
 verkogt en Overzulks kragt dezer te cedeeren transporteeren 
 en in vollen eigendom over te geven aan en ten Erflijken be- 
 hoeve van Mr. J.H. van de Graaf een huis en Erve staande 
 binnen deze stad aan de Smeepoorter Brink naast ’t huis 
 van den portier van geñ. poort, met een schuur daar 
 naast en tusschen ’t huis van Jan van Asselt, doende in 
 ords. verp. zonder stads stuivers f 1-17-2. en van de schuur 
 zonder stads stuivers f :-10-:  het huis jaarlijks aan straat- 
 geld f 1-:-:  en de schuur f :-10-: voords met zijn lusten 
 en Lasten Recht en gerechtigheden en zulks voor een 
 somme van Agt honderd Guldens vrijgeld, waar vande 
 Comparanten bekenden bij deze voldaan en betaald te 
 zijn; belovende midsdien ’t voorsz. Huis en schuur te 
 zullen wachten & waaren kommervrij en alle voorpligt 
 de verponding over 1801. Straatgeld meij 1802. Haardstede 
 Geld Ultº. Junij 1802. daar van af te doen, als Erfkoops 
 Recht is, onder verband en Submissie als naar Rechten. 
         Actum den 15. meij 1802. 
 
 
 Voor Elsevier en Appeldoorn Leden van ’t Gemente Bestuur 
 Compareerden Nicolaas Vorster & Lambertina Vorster, mede 
 de Rato caveerende voor haare absente Zusters Susanna 
 Vorster en Catharina Geertruijda Vorster, alle meerderjaari- 
 ge kinderen en Erfgenaamen van wijlen hunne overleden 
 moeder Johanna Dijckhuizen, weduwe en Boedelhoudster 
 van wijlen Nicolaas Vorster in leven Ehel. als mede Ni- 
 colaas Vorster in qualiteit als legitime voogd over zijne 
 nog minderjaarige Broeders Johannes Vorster en Henri- 
 cus Vorster (: mede kinderen en Erfgenaamen van wijlen 
 Johanna Dijckhuizen, weduwe van wijlen Nicolaas 
 Vorster voorñ.:) mer consent & toestemming van Overwees- 
 meesteren dezer stad en verklaarden hoe aan Comparan- 
 ten na aanvaarding van den Boedel van wijlen haar 
 moeder Johanna Dijckhuizen, wed. N. Vorster voorñ. 
 onder beneficie van Inventaris, ingevolge willekeur 
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 na gerichtelijke distractie het niet raadzaam zouden 
 wezen dien boedel pure te aanvaarden; waarom zij Com- 
 paranten te raade zijn geworden dien gelibelleerden Boe- 
 del en nalatenschap van wijlen haare moeder Johan- 
 na Dijckhuizen, wed. en boedelhoudster van Nic. 
 Vorster voorñ. te repudieeren en met den voet te stooten 
 zo als zij Comparanten dezelve repudieeren en met 
 den voet stooten bij deze, niet willende zich eenigsins 
 met dezelve bekroedigen. Alles ter fine en effecte 
 als Rechten. Verzoekende hiervan Acte in forma. 
           Actum den 18. Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Maria Ardesch pro se en als wed. en getug- 
 tigde Boedelhoudersche van wijlen Mr. Joan Gordon, voords 
 Robert Gordon, en Piebeeka Petronella Gordon, geadsisteerd 
 met haren voorñ. broeder te saamen zo voor hun zelfs 
 als instaande ende rato caveerende voor hunnen absen- 
 ten broeder Johannes Marinus Gordon, en Zuster 
 Aletta Gerarda Andrea Gordon. En verklaarden 
 op den bestendigte wijze te continueeren, de magt en 
 het Gezag aan hunne respectiven zoon en broeder 
 Mr.  Fredrik Willem Gordon, verleend bij Acte van pro- 
 curatie door de Eerste Comparante met wijlen haaren 
 eheman voor Burgemeesteren, Schepenen en Raad 
 der stad Wageningen op den 27 April 1791. op hem ge- 
 passeerd, En hem midsdien auctoriseerende, om alle 
 haare Landgoederen te administreeren, en al dat 
 geene te doen en te verrichten, het geen in een ad- 
 ministratie eeniger maate te pas komt, penningen 
 te ontvangen, en daar voor te quiteeren voordeelige 
 Capitaalen des boedels te ontvangen en royemen- 
 ten te verzoeken, over twist zaaken te compromitteeren 
 en te transigeeren, tegen alle onwilligen of nalati- 
 ge Debiteuren des boedels proces te kunnen entameeren 
 en verweeren, zo in exceptivis als te principale, onge- 
 reede Goederen zo publieq als uit de hand te mogen 
 verkopen, en aan de kooperen wel en wettig te trans- 
 porteeren de penningen te ontvangen en daar voor te 
 quiteeren en voor alle aanmaningen te caveeren 
 waerschap te beloven, en te praesteeren, En wijders in 
 het Generaal en Speciaal al dat geen te doen en 
 te verrichten, het geen door de Constituanten prae- 
 sent zijnde, zoude kunnen mogen of moeten worden 
 verrigt, al ware het dat tot het een of ander hier 
 niet uitdrukkelijk genaamd een speciaale vol- 
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 magt nodig ware, welke zij willen hebben gehouden, voor 
 alhier geinsereerd. Verklarende zij Comparanten wijders 
 te homologeeren ente bekragtigen alle zodanige be- 
 reddingen in de administratie des Boedels als an- 
 dersins, welke voorsz. geconstitueerde zinds het overlij- 
 den van onze Eheman & Vader tot dato dezes mogt  
 verrigt hebben. 
 Alles met magt van substitutie, belofte van ratihabi- 
 tie indemnisatie en verdere clausulen na Rechten 
 gebruikelijk. 
            Actum den 21. Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Compa- 
 reerden Cornelis Konink, als in huwelijk hebbende Gerbregt 
 Jans en zij Gerbregt Jans zelve ten deeze met voorñ. haaren 
 man geadsisteerd, Dewelke verklaarde in de bestendigste for- 
 ma Rechtens te constitueeren en magtig te maaken 
 zulks doende kragt dezes Johan Gustaaf Geebels en Ja- 
 cob Vorstelman beiden woonachtig te Amsterdam om 
 te saamen of elk in ’t bijzonder alle de zaaken van deze 
 Comparanten waartenemen, daar ’t vereischt mogt worden 
 te repraesenteeren de Comparanten haare persoonen op en 
 jegens een iegelijk, met een ieder te reekenen en liqui- 
 deeren, de Rekening wel bevindende te approbeeren en 
 teekenen, roerende en onroerende goederen Capitaalen 
 en Effecten te verkoopen of beleenen, die te transportee- 
 ren,kooppenningen en Saldo’s van Reekeningen en 
 alle andere Actien, praetentien, wissels en Crediten 
 te innen en ontvangen, daar voor te quiteeren, vrijwaringe 
 en indemniteit te beloven, tegens een iegelijk voor alle 
 Rechters, Hoven en Collegien recht te plegen, en midde- 
 len van Rechten te employeeren, arresten en interdictien 
 en andere belemmeringen op persoonen en Goederen 
 gelden, producten en koopmanschappen te doen, die 
 te beklagen, of weder te ontslaan, domicilium citandi et Exe- 
 cutandi te kiezen, cautien te stellen & Borgen indemni- 
 teit te beloven, eischende, verweerende en debatteerende 
 te ageeren en concludeeren, alle termijnen van Rechten 
 te observeeren, tot de finaale en definitive Sententien 
 en Executien incluis, ook te mogen accordeeren Com- 
 promitteeren en transigeeren, alle in die bijzondere Ge- 
 vallen vereischt wordende acten en instrumenten ook 
 onder willige condemnatie van hoogere & lagere Rech- 
 ters te teekenen en passeeren, en voords Generaal zo in 
 als buiten rechten, alles te verrichten wat de natuur 
 der Zaaken en stilus loci vereischen zullen en Comparan- 
 ten zelfs praesent zijnde zouden kunnen en mogen of 
 moeten doen en indien een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, zo wilden Comparanten dezelve mids 
 deze voor geinsereerd gehouden hebben, met magt 
 van substitutie, adsumptie en surrogatie, onder belofte 
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 ratihabitie en indemniteit,caetersque clausulis de 
 solitis ac necessariis, onder verband en submissie  
 na Rechten, des blijven de geconstitueerden gehouden 
 te doen behoorlijke Rekening, bewijs en reliqua. 
       Actum den 21 Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur compareer- 
 de Vrouwe Eleonora Sophia Carolina van Höevell, thands Douai- 
 riere van wijlen Willem Herman van Broekhuizen ongehuwd, Ex- 
 ecutrice van wijlen Haare Zuster Agnes Isabella van Höevell, on- 
 langs te Deventer in Overijssel overleden, dewelke haare hand 
 leggende op den Bijbel onder Solemneele Eede heeft verklaard, 
 dat het Geschrift hier aan geannexeerd inhoudende haare 
 laatste wille en het Testament van wijlen Agnes Isabella 
 van Hoevell, overleden, gelimiteerd tot haare Effecten in ’t Ko- 
 ninkrijk van Engeland en Groot Brittannien, zo verre als 
 zij weet of gelooft, en dat zij hetzelve getrouwlijk zal na 
 komen met eerst te betaalen haare schulden, en dan de 
 Legaaten daar in vermeld, zoverre als zulke gelimiteerde 
 Goederen Effecten en Crediten daar toe zullen strekken en 
 de wet haar verbindt, en dat zij zal maaken een waare en 
 volkomen Inventaris van voor zeide gelimiteerde Goederen 
 Effecten en Crediten en dezelve exhibeeren in de Griffij van 
 het praerogative Hof van Canterbury, ten tijde haar ge- 
 steld bij het voorzeide Hof en behoorlijke Reekening daar 
 van doen, wanneer zulks wettiglijk zal worden gerequireert. 
 “Sohelp haar God “ 
       Actum Harderwijck den 22. Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen als voorvanks Recht is, Jo- 
 hannes van Beek en Cornelis ten Bosch voor het Erf 
 en sterfhuis van Trijntje van Luijk wed. van wijlen 
 Teunis van Leeuwen.  Des beloofden Willem, Jan, Hijmt- 
 je en Beeltje van Leeuwen alle kinderen en Erfgenaa- 
 men van wijlen Trijntje van Luijk, haar overleden moeder 
 voorñ. deze hunne Borgen te zullen vrijen en Guaran- 
 deeren als Recht is. 
              Actum den 24. Meij 1802. 
 
 
Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
van Bezwaar over ’t Sche- Compareerden Lubbert Petersen Hop, weduwenaar van Rijkje Ja- 
pendom, Rubr. Landerijen cobs en Grietje Peters weduwe van Peter Lubbertsen beide 
in Hierden fº. 384 fsº. en te Hierden woonachtig en verklaarden ter voldoening aan 
385. het Appointement van het Gemeente Bestuur d.d. 19 Meij 
 1802. op Requeste van den eersten Comparant verleend voor een 
 somme van Drie honderd vijf en zeventig Gulden, de min- 
 derjaarige kinderen van Lubbert Petersen Hop competeeren- 
 de, wegens de helfte der koopspenningen van twee 
 Math hooiland onder Ermello gelegen, als aan Hendrik 
 Jans Adelerhoff  zijn verkogt, te verbinden. 
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 De eerste Comparant namentlijk zijn gerechte halfscheid in 
 huis, hof, en Land te Hierden staande en gelegen, door hem 
 bewoond en gebruikt wordende, waar van die kinderen de 
 wederhelft toebehoort. 
 En de tweede Comparant haar huis Hof & Land mede on- 
 der Hierden staande en gelegen, door haar zelve bewoond 
 en gebruikt wordende en zulks ten einde de voorsz. kinde- 
 ren aan die verbonden perceelen de voorsz. somme ten allen tij- 
 de zullen kunnen en mogen verhaalen, verklaarende de Com- 
 paranten daar voor te verbinden haare persoonen en Goe- 
 deren, met submissie van dezelve aan dejudicatuure van 
 dezer stads Gerichte en onder renuntiatie van alle ook hoe 
 genaamde Exceptien beneficien en privilegien Rechtens de 
 inhoud dezes eenigsins contrarieerende. 
         Actum en 24. Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur, compa- 
 reerden de Burger L. van Hoesen woonende te Zutphen, alhier 
 tegenwoordig, dewelke verklaarde na alle aangewende moei- 
 te, niemand te hebben kunnen te Zwolle aantreffen, die 
 aldaar zich voor hem als Borge wilde inlaten, in de 
 aldaar ter laage Bank rechthangige proceduure tusschen 
 hem Comparant en den Captain J.C. de Braauw en M.D. van 
 Landsbergen Ehelieden, en vermids aldaar geene andere Goe- 
 deren of gelden hadde, dan door gemelde J.C. de Braauw & 
 M.D. van Landsbergen onder den vendumeester H. Hellen- 
 doorn aldaar geinterdiceerd, dewelke hij in allen geval- 
 len tot Borge stelt, in voege gerequireerd en voords verder 
 zijn toevlugt moet nemen tot de Juratoire Cautien ver- 
 klaarende uit dien hoofde, alle de kosten Schade en Interes- 
 sen en ’t gewijsde aldaar te zullen voldoen, nakomen en 
 omderzelver zaake wille nergens anders meer te willen 
 spreeken, als mede voor de Reconventien, verzoekende hij Com- 
 parant, dat hem de Eedelijke verklaaring van ’t een en an- 
 der voorñt. als naar Rechten moge worden afgenomen 
 met qualificatie voords op zijn bediende procureur 
 H.A. Grevenstein, om de door hem Comparant afgelegde 
 Eedelijke verklaaring alhier voor de Laage Bank der 
 stad Zwolle te repeteeren en in zijne ziele weder afteleg- 
 gen. 
          Actum den 26. Meij 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 en als overweesmeesteren Compareerde Tijmen Jacobs We- 
 duwenaar van wijlen Antje Jans, en verklaarde voornemens 
 zijnde zich te veranderzaaten aan zijne onmondige kinderen 
 bij wijlen zijne Ehevrouw ehelijk verwekt met naamen 
 Johannes en Jannetje voor hun Moederlijk versterf aan ie- 
 der te bewijzen de somme van tien stuivers, te betaalen aan 
 dezelve bij hunne meerderjaarigheid, of overlijden van 
 hem.  – stellende ten dien einde tot securiteit en zekere 
 waarborg zijn persoon en Goederen dezelve verbindende 
 kracht dezes. Belovende de Comparant gemelde 
 kinderen te zullen kleeden,reeden, en eene behoorlijke 
 opvoeding te geven tot hunne mondige jaaren, huwe- 
 lijk, of ander geapprobeerden staat, waar tegen hij 
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 Comparant den voorigen boedel voorzich zal behouden met 
 alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hier mede waren aan, over en mede te vreden Jan Petersen 
 en Arien Hakstein in qualiteit als bij ’t gemeente Be- 
 stuur dezer stad aangestelde voogden. 
 Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Harderwijck 
 den 27. Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen als voorvanks Recht is, Cornelis 
 Bunschoter en Dirk van Marle voor het Erf en sterfhuis van 
 Dirkjen Vorstelman, wed. van David Davidsen. Des beloofden 
 Trijntje Davids, Grietje Davids, Janno Davids en de tijdelij- 
 ke Diaconen der Nederd. Gereform. Gemeente alhier, nomi- 
 ne de innocente en gealimenteerd wordende Albertje Da- 
 vids, alle kinderen en Erfgenaamen van wijlen haare 
 overleden Moeder Dirkjen Vorstelman voorñ. deze haare 
 Borgen te zullen vrijen en Guarandeeren als Recht is. 
     Actum 31 Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 loofden en wierden Borgen, als voorvanks Recht is, B. 
 Nieuhoff en R. Forsten, voor het Erf en sterfhuis van 
 wijlen Mr. D. Boonen. Des beloofde Catharina Corne- 
 lia de Graat, weduwe & gelijfstuchtigde Boedelhoud- 
 ster van wijlen haaren Eheman Mr. D. Boonen voorñ. 
 deze haare Borgen te zullen vrijen en Guarandeeren als 
 recht is. 
              Actum den 31. Meij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Compa- 
 reerde Catharina Cornelia de Graet, weduwe en gelijftuchtigde 
  Boedelhoudster van wijlen Mr. Dirk Boonen, op den 5 Maart 
 l.l. alhier overleden, dewelke verklaarde bij deze te consti- 
 tueeren en magtig te maaken Jan Jacob de Heer woonen- 
 de te Amersfoort, Speciaalijk om daar, en zo het behoort 
 aangifte te doen der Goederen door geñ. overleden Mr. 
 Dirk Boonen in het voorm. Gewest Utrecht, het collate- 
 raal Subject nagelaten bestaande in : 1e. de Helft in 
 een vierde van een stuk lands, met zijn daar op staande 
 Tabaks schuur, staande binnen Amersfoort aan de Wal 
 St. Jans Kerkhof genaamd, 2e. vier morgen oud Tabaksland 
 met de halve Tabaksschuur en twee morgen Bouwland 
 zijnde saamen de helft van Nieuwenhorst bij Amersfoort 
 in den Gerechte van Stoutenburg gelegen. Hier van komt 
 Comparante de helft in een vierde van het aandeel der 
 Erfgenaamen Bredius, wordende geerfd door des overledens 
 Broeder en al zo binnen den  4e. Graad. 
 Voords om de Memorie van Aanbreng daar van te teeke- 
 nen en daar op de gerequireerden Eed in naam en Zie- 
 le van Comparante te praesteeren, het verschuldigd colla- 
 teraal te betaalen en omtrent het  geent voorschreven 
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 alles meerder te doen en verrichten, wat vereischt en gerequi- 
 reerd worden zal, belovende de rato onder verband en sub- 
 missie als naar Rechten. 
           Actum den 1. Junij 1802. 
 
  
 Voor Appeldoorn en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
 pareerden Hendrik Walter en Jacoba Birgitta Roodenstaf Ehel. 
 voords dezelve Hendrik Walter, als last hebbende van zijne zuster 
 Jannetje Walter in huwelijk hebbende Boon van Voorst, waar voor 
 eerste Comparant bij deze is caveerende, voords dezelve Hendrik 
 Walter als volmagtiger van Arwarda Walter in huwelijk heb- 
 bende Antony van Hoogten en van de minderjaarige ongehuw- 
 de Jannetje Walter, kinderen van wijlen Jacob Lodewijck Wal- 
 ter en Hilletje Peters Ehel. ingevolge volmagt voor het Colle- 
 gie van Justitie te Haarlem d.d.12 Meij 1802 gepasseerd, en ein- 
 delijk meer gemelde Hendrik Walter en Evert Holl in qua- 
 liteit als aangestelde voogden over de minderjaarige 
 kinderen van wijlen Jacob Lodewijk Walter in eerste en 
 tweede Echt verwekt, vermogens aanstelling van ’t Gemeen- 
 te Bestuur van Harderwijck d.d. 14 Meij 1802. zijnde te sa- 
 men kinderen & kindskinderen van wijlen Thomas Jan 
 Walter en Erwarda Leij in Leven Ehel. en verklaarden bij de- 
 ze het Erf en sterfhuis te verborgen van haar ouders en 
 Grootouders voorñ. als mede verklaarden Gemelde Com- 
 paranten mede als Erfgenaamen ex testamento van wijlen 
 Berend Bentik alhier overleden het Erf en sterfhuis van 
 gezeide Berend Bentik te verborgen met de Persoonen van 
 Hendrik Brouwer en Jan Olthuizen, dewelke die Borg- 
 tocht op zich en aangenomen hebben, des beloofden 
 de Comparanten pro se et qp deze haare Borgen te 
 zullen vrijen en guarandeeren als Recht is, onder ver- 
 band & submissie als naar Rechten. 
       Actum den 3. Jinij 1802. 
 
 
 Acte van Tucht. 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur van Harderwijck Johan Christoph Backhaus (: ziek 
 van Lichaam, doch zijn verstand, memorie en uitspraak vol- 
 komen magtig :) en Charlotta Christiana Niert (:gezond 
 van Lichaam en met ons gaane en staande:) Ehelieden 
 welke verklaarden uit onderlinge liefde en toegenegen- 
 heid elkanderen en de een den anderen te legateeren 
 bezetten en bemaaken, doende zulks kragt dezes, het 
 vrugtgebruik van alle des eerst te overlijden gereede en 
 ongereede Goederen. Actien en Crediten hebbende & 
 toekomende, niets uitgezonderd, om bij de langstlevende 
 zijn of haar leven Lang na tuchts rechten bezeten 
 genoten & geprofiteerd te worden, begeerende, dat 
 deze dispositie zal gelden als testament, Legaat, Codi. 
 cil of zo en als best na Rechen zal kunnen bestaan. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Bestuur voorñ. deze 
 geteekend en met ons Cachet gezegeld in Harderwijck 
 den elfden Junij 1802. (was nevens 2 cachetten als 1 in zwart 
 en 1 in rood Lak uitgedrukt geteekend:) J. Steenwinkel. J. 
 J. Elsevier (onderstond) geregistreerd in ’t Recognitie Boek der 
 stad Harderwijck fº. 85 den 11. Junij 1802 (w.g.) Steenwinkel f.S. 
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 Voor Appeldoorn en Huijsman Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Gerrit Hendriks Schuiteman, dewelke ver- 
 klaarde inde bestendigste forma Rechtens te qualificeeren 
 en volmagtig te maaken de Advocaat P. van Meurs 
 woonende te Harderwijck, om Zodaane Zaaken als hij 
 tegen Eijbert Driessen heeft of in ’t vervolg tegen den- 
 zelven mogte krijgen in Rechten waar te neemen, ’t zij 
 agendo, ’t zij defendo, tot den uiteinde toe te ver- 
 volgen, te accordeeren, transigeeren, en ten dien op- 
 zichte alles te doen te verrichten en te laten geschie- 
 den ’t geen hij Comparant praesent zijnde zelve 
 zoude kunnen mogen of moeten doen alles met magt 
 van substitutie, belofte van Goedkeuring en schadeloos 
 houding, waar op hij Comparant heeft gestipuleerd 
 als naar Rechten. 
          Actum Harderwijck den 12. Junij 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur com- 
 pareerde Mr. J. Steenwinkel, onze mede Raadsvriend, dewelke 
 verklaarde te constitueeren en volmagtig te maaken, zulks doen- 
 de kragt dezes, W.A.J. Elzevier Dom te Amsterdam, ten ein- 
 de om namens constituant te verkoopen Een Obligatie 
 tenlaste van Holland en Westfriesland ten Comptoire Rotter- 
 dam in blanco, gedateerd 3. October 1702. fº. 4228. Nº. 3664 
 Reg. fº.386. groot f 2500-:-: de daar van geprovenceerde koops- 
 penningen te Ontvangen, daar voor te quiteeren en dezelve 
 aan kooper te cedeeren transporteeren na stijle locaal 
 belofte van vrijwaring en indemniteit te doen, ook Domi- 
 colium te kiezen en wijders dat geen te verrichten, watde 
 nooddruft der zaake zal vereischen, en voords alles te doen 
 en te verrichten, wat constituant praesent zijnde zelf zoude 
 kunnen mogen of moeten doen, met magt van substi- 
 tutie Surrogatie en belofte van Ratihabitie en indemni- 
 teit, des blijft geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke verantwoording Rekening en reliqua. 
      Actum den 11. Junij 1802. 
 
 
 Pardevant Steenwinkel et Appeldoorn, officiers municipaux 
 fut present Samuel Heshusens veuf de Johanna aletta 
 Gijseling, qui en revoquant toutes les procurations, qui a 
 donné ci devant, a par ces presentes fait et constitue 
 pour ses procureurs Generaux et Speciaux les Citoyens 
 abel Cesar Molière fils, Antoine Criysostôme Contre 
 Moulin et Abraham Texier, auquels on a l’un d’eux 
 indistinctement il donne pouvoir de pour lui et en son 
 nom retirer des mains dequ’il appartiendra tous 
 titres de Rentes a lui appartenans, toucher et rece- 
 voir les arrerages, échues et a echeoir des dettes 
 Rentes tant perpetuelles que viagères inserits 
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 sur le grand livre de la dette nationale de la Republique 
 Française toucher egalement tous Remboursement noto 
 ment celui de deux tiers du capital des Rentes, de la  
 dit constituant et de soigner la liquidation des tiers, qui se 
 ra consolide, du tout donner quittance signer decharge 
 valable et emarger toutes feuilles des payements 
 substituer procureur, ou procureurs et Generalement faire 
 pour le bien des interets de le dit constituant tout ce 
 qu’ils jugeront convenable promettant d’avoir comme 
 de Droit tout ce que dessus pour agreable et s’obligeante 
      fait a Harderwijck le 11 Juin 1802. 
 
Vertaling  
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, leden van het gemeentebestuur, compareerde 
 Samuel Heshusens, weduwnaar van Johanna Aletta Gijseling, die alle 
 machtigingen herroepende die hij vroeger heeft verleend, hierbij aangewezen 
 heeft als zijn Algemene en Speciale gevolmachtigden de burgers Abel César 
 Molière Fils, Antoine Chrysostôme Contremoulin en Abraham Texier, aan wie of 
 aan één van hen zonder onderscheid hij de macht geeft om voor hem en in zijn 
 naam te ontvangen van wie dit aangaat alle schuldbewijzen die hem toebehoren, 
 de achterstallige betalingen, vervallen of te vervallen,  te innen en te ontvangen 
 van voornoemde rentes zowel onaflosbaar als levenslang, ingeschreven in het 
 grootboek der publieke schuld van de Franse Republiek, eveneens te innen 
 iedere aflossing met name die van twee trekkingen van de hoofdsom der rentes, 
 van de genoemde concessieverlener en te zorgen voor de liquidatie van de 
 getierceerde schuld, van alles een getekende kwitantie te geven, een geldige 
 kwijting en alle betalingsregisters af te tekenen, de gevolmachtigde of 
 gevolmachtigden te vervangen en in het algemeen te handelen ten behoeve van 
 de belangen van voornoemde  opdrachtgever alles wat naar hun oordeel passend 
 is, waarbij ze beloven in het bovenstaande rechtens toe te stemmen en zich te 
 verplichten. 
    
 Actum Harderwijk d. 11 juni 1802 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Tijmen Hooiberg mr. timmmerman en Jan van Essen 
 mr. metselaar, beide van competenten ouderdom en binnen 
 deze stad woonachtig, dewelke verklaarden ter instantie van 
 Catharina Cornelia de Groot, weduwe wijlen Mr. Dirk Boonen 
 opgenomen en naauwkeurig geexamineerd te hebben Een 
 Huis, staande op den Hoek van den Broederen en Donker- 
 straat binnen deze stad, bekend onder de naam van het 
 muzijk collegie, en het zelve gewaardeerd te hebben op 
 een somme van Twee duizend tweehonderd en vijftig Carolij 
 Guldens, welke aestimatie zij verklaaren in alle oprecht- 
 heid, en na hun beste kennis te hebben gedaan, hetwelk 
 zij voor ons met solemneelen Eede bevestigd hebben. 
        Actum den 14 Junj 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Fraukje van Drienhuizen bejaarde jonge Dochter, woonende 
 alhier, dewelke verklaarde bester gestalte Rechtens te constituee- 
 ren en machtig te maaken Mr. Jan Hendrik Ketjen, woonende 
 te Amsterdam, Speciaal omme in den Boedel en nalaten- 
 schap van Willemijntje van Putten, weduwe van Pieter Lauver- 
 hek haar Comparante persoon te representeeren en haar 
 recht en intrest waar te neemen, opening van dezelve na- 
 latenschap midsgaders visie van alle Documenten en pa- 
 pieren, daar toe behoorende te vorderen, ten dien einde alle 
 middelen van Rechten werkstellig te maaken en ten uiteinde 
 toe te vervolgen, voords na bevind van Zaaken de voorsz. boedel 
 en nalatenschap alleen of met en benevens de mede 
 geintresseerdens, ’t zij pure, ’t zij onder beneficie van 
 Inventaris te aanvaarden, of wel te repudieeren. 
 Wijders van de in denzelven Boedel gestelde executeuren be- 
 hoorlijke en in ’t nood, beeedigde staat en inventaris van 
 dezelve, midsgaders Rekening en verantwoording van 
 hunlieder bevind en directie te vorderen, dezelve inven- 
 taris en Rekening te approbeeren en te sluiten of des 
 nodig te debatteeren en na adjustement van dien 
 van dezelve Executeuren tegens quitantie, met of zon- 
 der concurrentie van de mede geinteresseerden overtenemen 
 en te ontvangen, hetgeen bevonden zal worden de nala- 
 tenschap van de voorñ. Willemijntje van Putten, weduwe  
 van Pieter Lauverhek uit temaaken, met macht omme 
 de geñ. Execureuren te dechargeeren, en voor alle namaa- 



181 

ORAH_157 1802 fol.086vso 
 
 ning te guarandeeren, voords omme met de mede Erfgenaamen 
 van dezelve nalatenschap te concurreeren, tot schifting 
 Scheiding en verdeeling en het daar bij aan haar Comparan- 
 te toebedeelde over te nemen en des wegens te quiteeren 
 en laatstelijk omme tot al het voorschreven desnodig 
 zijnde alle middelen van Rechten te employeeren 
 te dagvaarden of gedagvaard zijnde, voor haar Comparante 
 te Compareeren, vonnissen te verzoeken, of daar in te con- 
 senteeren die te executeeren, of daar van te appelleeren 
 of reformeeren en Generaalijk alles verder en meerder 
 te doen en te verrichten, wat de Comparante zelve 
 tegenwoordig zijnde zoude kunnen & mogen doen, met 
 magt van substitutie en surrogatie en belofte van 
 vrijwaaring midsgaders onder verband als naar 
 Rechten. 
      Actum Harderwijck den 16 Junij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeene 
 Bestuur Compareerden Joost Jooneman en Gerrit Betsel- 
 sen, dewelke loofden en wierden Borgen, als voorvanks 
 Recht is, voor het Erf en sterfhuis van wijlen Teutjen 
 Spittaal, wed. Gerrit Priester  - Des beloofden Gerrit 
 priester en Geertruij Haverkamp wed. pieter Priester en 
 Gerrit Mulder, deze haare Borgen te vrijen en scha- 
 deloos te houden. 
       Actum Harderwijck den 22. Junij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 der stad Harderwijck Compareerde Rijkert Jan  Appeldoorn, dewelke 
 te kennen gaf, hoe dat hij zich genoodzaakt heeft gevonden 
 van een sententie in zijn zaak als aanlegger op en tegens 
 G. Veltkamp gedaagde door het stad Gericht van Elburg 
 den 29 Meij 1802 gewezen aan het Hof van Justitie in 
 Gelderland te appelleeren. 
 En verklaarde al nu conform het Reglement op de 
 appellen en ampliatie van dien, hetzelve appel te 
                                                              (Decimers zoon} 
 verborgen met de persoon van Eijbertus Appeldoorn   
 op veluwen genoegzaam geerfd en gegoedet, dewelke 
 hier mede gecompareerd zijnde, die borgtocht heeft 
 aangenomen, onder verband van zijn persoon en Goe- 
 deren, waar tegen de Comparant R.J. Appeldoorn 
 heeft beloofd Die zijne borg te zullen indemnisee- 
 ren, kost & schadeloos te zullen houden, onder ge- 
 lijk verband submissie en renuntiatie als naar 
 Rechten, waarop de Comparanten gestipuleerd hebben 
 als naar Rechten. 
               Actum Harderwijk den 29 Junij 1802. 
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 Acte van Tucht. 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur van Harderwijck onze mede Raadsvriend Decimer 
 Appeldoorn en Maria van Davelaar Ehelieden, beide gezond 
 van Lichaam, en hun verstand, memorie en uitspraak 
 volkomen magtig, en verklaarden uit Zonderlinge liefde 
 en Genegenheid malkanderen te Legateeren, bemaaken 
 en bespreken, zulks doende kracht dezes, de lijftucht 
 van alle hunne  gereede en ongereede Goederen, Actien & 
 Crediten, geene van die uitgezonderd, die door de eerst- 
 stervende zullen worden nagelaten, om bij de langst- 
 levende van hun beide naar Tuchtsrechten hun 
 leven lang bezeten, genoten en geprofiteerd te worden, uit- 
 genomen de kleederen en lijfsbehoor van den Eerst ster- 
 vende, daar zo er geene kinderen uit dit Huwelijk voor 
 handen zijn, mede gehandeld zal worden, als in 
 in de Huwelijksche Voorwaarden is bepaald zonder 
 eenige bespiering van iemand. 
 Willende en begeerende wijder, dat zo bij het overlijden van 
 een der Comparanten Een kind of kinderen uit dit 
 Huwelijk zullen in leven zijn, dat die bij weder hertrouwen 
 van een der Comparanten, of bij zijn of hunne meerderjarig- 
 heid, of huwelijken Staat, van de langtlevende der beide 
 Comparanten voor zijn, of hun vaderlijk of moederlijk versterf 
 niet meer zal of zullen mogen eischen, dan na taxa- 
 tie des boedels van iedere duizend Gulden, die in den 
 boeden gevonden worden, of waar op dezelve door onpar- 
 tijdige zal waardig getaxeerd worden, de Somme van 
 Tweehonderd Guldens: met dien verstande, dat of er 
 een of meer kinderen van deze bedde zijn, dat er al- 
 toos maar f 200-:-: van iedere duizend Gulden zal bij  
 ’t kind of kinderen voor hun alle te Saamen kunnen 
 genooten worden. 
 Voords willen en begeeren de Comparanten, dat met 
  zicht tot het Erven en versterven der Goederen nagelaten 
 zo er geen kind of kinderen uit dit huwelijk na beider 
 Comparanten dood mogten in leven zijn, dan zal plaats 
 hebben het geen omtrend de successie in dat geval 
 bij Huwelijksche voorwaarden tusschen Comparan- 
 ten op den 1. Aug. 1793. opgericht is vastgesteld. 
 En dat deze dispositie zal gelden, als Testament 
 Legaat Codicil &c. ofte op zodanige wijze, als best 
 naar Rechten zal kunnen bestaan. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur voorñ. deze geteekend en met ons Cachet 
 gezegeld binnen Harderwijck den 4. Julij 1802. 
 (:was nevens Een in zwart en Een in rood Lak uitge- 
 drukt Cachet geteekend:)  Steenwinkel. J.J. Elsevier. 
 (:onderstond:) geregistreerd in ’t Recognitie Boek der 
 Stad Harderwijck fº.87. den 5. Julij 1802. (:was getee- 
 kend:)  Steenwinkel. fung. Secr. 
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 Ce jourdhui le 4. juillet 1802 Pardevant Steenwinkel et Else- 
 vier officiers municipaux de la ville de Harderwijck fut pre- 
 sent Catharina Metta Lucretia van Hoeilain veuve de 
 Herman Hendrik Vitringa demeurant dans cette ville 
 laquelle en qualité d’administratrice de la succession 
 de son mari et tutrice legitime de ses enfant(s) 
 Martinus Julius Vitringa, Diderica Maria Vitrin 
 ga, Campegius Lambertus Vitringa, Joachemina Else 
 be Vitringa, Catherina Martha Lucretia Vitringa et 
 Egbert Heimerijk Vitringa, tous mineurs a par ces 
 presentes, fait et constitue son procureur general 
 et special Guillaume Henri Louis Slingerland 
 demeurant a Paris, au quel elle donne pouvoir 
 de pour lui et en son nom toucher et recevoir de tous  
 payeurs de rentes caissiers, tresoriers les arrerages e 
 chus et ou echeoir, de toutes rentes, tant inscrites sur le 
 Grand Livre de la dette publique que viageres, appartenan 
 tes au dit constituant, ou qui lui appartiendront par la 
 suite a tel titres et sous telle denomination que ce puisse 
 etre dues par la nation française, comme aussi les arre 
 rages de toutes pensions accordées ou a accorder par la 
 suite au dit constituant et toutes rentes sur particuliers 
 aussi tous remboursements de l’une ou de l’autre de sortes 
 rentes s’il y a lieu; procurer enregistrement et inscrip 
 tions sur le grand livre national, du nom de consti 
 tuant; de tous reçus donner quittances et decharges 
 valables, faire tous transfers, cessions, reconstitutions  
 declarations, consentir mentions, subrogations, cessa 
 tions d’arrerages, signer a ces fins toutes actes et quit 
 tances de remboursments necessaires remettre tous 
 titres et pieces, sustituer, promettant, obligeant,renon 
 çant tout comme de droit. 
      Fait et passé a Harderwijck le date comme ci dessus 
 
Vertaling 1802 fol. 087vso 05 1-1 
 
 Heden de 4e juli 1802 verscheen voor Steenwinkel en Elsevier, 
 gemeenteraadsleden van de stad Harderwijck, Catharina Metta Lucretia van 
 Hoeclum, weduwe van Herman Hendrik Vitringa, woonachtig in deze stad, in de 
 kwaliteit van beheerder van de Maria Vitringa, Campegius Lambertus Vitringa, 
 Joachemina Elsebe heeft als haar algemene en speciale gevolmachtigde 
 aangesteld en benoemd Guillaume Henri Louis Slingerland, woonachtig te Parijs, 
 aan wie zij de machtiging geeft om voor haar en in haar naam te innen en te 
 ontvangen van alle betalers van rentes, kashouders en betaalmeesters de 
 achterstallige betalingen, vervallen of te vervallen, van alle rentes zowel 
 ingeschreven in het grootboek der publieke schuld als lijfrentes die in het bezit 
 zijn van genoemde opdrachtgever, of die later in haar bezit zullen komen met 
 welk recht en onder welke benaming dat ook moge zijn, verschuldigd door de 
 Franse natie, zoals ook de achterstallige betalingen van alle verleende of later 
 aan genoemde opdrachtgever te verlenen toelagen (jaargelden, lijfrentes) en alle 
 lijfrentepolissen, alsmede alle aflossingen van de ene of de andere soort rente 
 indien van toepassing; registratie en inschrijving verzorgen in het nationale 
 grootboek uit naam van de renteoverdrachten, verklaringen te verrichten, 
 vermeldingen, overdracht van noodzakelijke afbetalingen te ondertekenen, alle 
 documenten en stukken te leveren, een tweede zaakwaarnemer aan te wijzen 
 belovend, verplichtend en afstand doend, alles volgens het recht. 
         Gedaan en gepasseerd te Harderwijck op de datum van hierboven 
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 Voor Appeldoorn en de Rooij, Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur, en als tijdelijke Richteren der Stad Harderwijck Compa- 
 reerde Mr.J.J. Elsevier in qualiteit van Executeur testamen- 
 tair in de boedel en nalatenschap van wijlen Dus. D. 
 N. van Nes en heeft onder voor behoud van alle Exceptien  
 beneficien en privilegien Rechtens O.n.M. ac forma juris 
 pandkeering gedaan tegens zodaane nulle, informeele 
 en onbestaanbaare peinding als de Gebroeders Jacob 
 Meijer en Emanuel Meijer Cohen op de 2e Julij 1802 
 ondernomen hebben op en aan alle de gereede Goede- 
 ren Actien en Crediten van de kinderen van Dus. D.N. 
 van Nes in leven Predikant te Hierden, als Erfgenaa- 
 men van J.J. Bakelaar in leven wed. van Nes in deze 
 stad eenigsins zijn hebbende; breder bij voornoemde 
 Acte van pijnding quo hic relatio, in welke pijnding 
 den Pandverweerder praedicta qualitate is geinsumeerd 
 stellende ten dien einde tot borge den persoon van 
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 van Jan van Asselt, welke praesent zijnde, deze Borgtocht 
 op zich en aangenomen heeft: consigneerende de Comparant 
 voorsz. bij deze 12 H.P. om te strekken tot boete in cas van 
 onverhoopte en onvermoedelijke kwaade pandkeering. 
 alles ter fine en effecte als na Rechten. 
            Actum Harderwijck d. 6. Julij 1802. 
 
 
Geregistr. ten Protocol- Voor Huijsman en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Compareerde 
le van Bezwaar over Aaltje Jans, wed. van Gerrit Gijsbertsen, dewelke bekende oprecht en 
de stad Harderwijck deugdelijk schuldig te wezen, aan en ten behoeve van Benedictus 
Rubr. Donkerstraat van Hoeij, koopman in Amsterdam een Somma van Een hondert en 
fº.20. vijftig gulden en 16 sts. procedeerende wegens verkogte en gelever- 
 de Olij, Zeep &c. in den jaare 1794, daar van de Comparante ’s jaar- 
 lijks op de verschijnsdagen, waar van heden op een Jaar de Eerste 
 zal wezen, te zullen betaalen een Intresse van vier Gulden van 
 ieder honderd Gulden, en daar mede continueeren tot de finaa- 
 le aflosse toe, welke alle jaaren zal kunnen mogen en moe- 
 ten geschieden, mids een half jaar voor den verschijnsdag be- 
 hoorlijk denuntiatie aan een van beide kanten moet wor- 
 den Gedaan. – Tot Securiteit van ’t voorñ. Capitaal Rente en 
 kosten de Comparanten verbindt haar persoon en goederen 
  en Stellende tot meerder Securiteit en Whaarschap 
 haar huis, staande in de Donkerstraat naast ’t huis 
 van Evert Hall ter eenre en dat van den Hr. de Vries 
 ter andere zijde zo en als het zelve thands bij de Comp. 
 zelfs bewoond wordt, om bij wanbetaling daar aan alle 
 hinder & Schade te kunnen verhaalen, met renuntia- 
 tie van alle tegenstrijdige exceptien in Specie de excep- 
 tie van ongetelde Gelde. 
       Actum Harderwijck den 9. Julij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appedoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde H.E. Bindervoet, in huwelijk hebbende F. 
 C van Padtberg, Capitein onder Waldeck, thands alhier in 
 Guarnisoen, dewelke verklaarde in de beste forma rech- 
 tens te Constitueeren en volmagtig te maaken, doende 
 zulks kracht dezes, H.C. Bijvanck, woonende in ’s Ha- 
 ge, teneinde namens de Comparante uit den Boedel 
 en nalatenschap van wijlen haren Vader P. Binder- 
 voet inte vorderen zodaane uitschulden, als gecon- 
 stitueerde zal bevinden, de penningen voor Comparts. 
 aandeel te ontvangen, quitantie daar voor te passeeren 
 wijders om van alle en een iegelijk zonder onderscheid 
 te ontvangen alle uitstaande Capitaalen met de 
 intressen van dien, en alle Actien en Crediten, als 
 aan den Boedel van wijlen P. Bindervoet, zijn compe- 
 teerende en aan Comparante voor haar aandeel is 
 nagelaten of in ’t vervolg zal competeeren, voor al- 
 le namaningen te caveeren, de onwillige debiteuren 
 in Rechten te convenieeren, zo eischende als verweeren- 
 de te ageeren, voor alle Hoven, Rechten en Gerichten 
 alle termijnen na Stijle locaal waar te nemen 
 dezelve tot den uiteinde toe te vervolgen, de voor-  
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 deelinge vonnissen te doen executeeren en van de nadeelige te 
 appelleeren. Een of meer Procureurs te Constitueeren, bij 
 forma van substitutie, Cautie zo in als buiten Rechten te 
 stellen met alle en een iegelijk binnen en buiten Rech- 
 ten te Accordeeren, af te reekenen en Liquideeren, en ver- 
 ders alles te doen en laaten geschieden ’t geen de Com- 
 parante zoude mogen of moeten doen, en wat verder, zelve 
 praesent zijnde zoude vereischt worden, onder belofte van 
 approbatie en Indemniteit, mids geconstitueerde van 
 zijne verrichting Rekening en verantwoording schuldig 
 en gehouden is, onder verband als naar Rechten. 
         Actum den 15 Julij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Albert Bade, en verklaarde ingevolge de 
 magt hem bij Acte van Volmagt d.d. 23 Maart 1801. 
 voor Notaris & Getuigen te Besoojen gepasseerd, verleend, 
 in zijnen plaats bij Surrogatie en Substitutie in zijnen 
 naam te volmagtigen ente constitueeren Adria- 
 nus Broeshart, woonende te Waalwijck, om na- 
 mens den Comparant, in qualiteit als mede- 
 voogd over het Eenig in leven nagelaten minder- 
 jarig kind van wijlen Arij Griffioen, in huwelijk 
 verwekt bij Catharina Pluim, met naame Lucia Johan- 
 na Griffioen, ingevolge van Acte van Aanstelling en Au- 
 thorisatie d.d. 17 maart 1801. bij Drossaart en Schepenen 
 der stede en vrijheid Waalwijck verleend, den boedel van 
 wijlen Arij Griffioen te redden, alle gereede en onge- 
 reede Goederen te verkopen en na Stijle locaal aan 
 kooperen te transporteeren, de koop en huurpennin- 
 gen der Goederen te ontvangen en daar voor te qui- 
 teeren, vrijwaring te beloven, met een ieder te ree- 
 kenen en Liquideeren, accordeeren en transigeeren, 
 domicilium te kiezen, en voords alles te doen & te ver- 
 richten, wat hij Constituant, zoude kunnen mogen 
 en moeten doen, en ’t geen de nooddruft der Zaake tot 
 vereffening van den geñ. Boedel zal vereischen 
 onder belofte van Ratihabitie en indemniteit, ce- 
 terisque clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 des blijft de geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke verantwoording, bewijs en rel. 
     Actum den 16 Julij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur Compareerde Cornelis Bronsveld, en verklaar- 
 de uit de hand te hebben verkogt, en over zulks kracht 
 dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigen- 
 dom over te geven, aan en ten Erflijken behoeve van  
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 Jan van Beekhuizen en Arnolda Smit Ehel. Een Huis staan- 
 de in de Haverstraat, tusschen de huizen van de wed. Berend 
 van den Emster ter eenre en Jan van Essen ter andere zijde 
 doende in ords. jaarlijksche verpondinge zonder stad sts. f:-17-: 
 straatgeld 10 sts. voords met zijn lusten en lasten, Recht & 
 gerechtigheden, en zulks voor eene somme van Tweehon- 
 derd en Twee Guldens, van welke koopspenningen de 
 Comparant bekend voldaan en betaald te zijn. – Belovende 
 de Compart. dit perceel te zullen wachten en waaren kom- 
 mervrij en alle voorpligt, de verponding over den jaare 
 1801. straatgeld meij 1802. heerdstede Geld ultº, Junij 1802. 
 daar van af te doen als Erfkoops Recht is, onder verband 
 en submissie als naar Rechten. 
                       Actum den 20 Julij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde vrouwe Witia Abbing, weduwe wijlen Mr. 
 Petrus Rascam in Leven Raad in den Hove van Justi- 
 tie over Holland en Zeeland, en verklaarde in eenen 
 vasten en stedigen Erfkoop uit de hand te hebben verkogt 
 en over zulks kracht dezes te cedeeren, transporteeren en 
 in vollen eigendom over te geven aan en ten behoeve van 
 den Med. Dr. & Professor Rudolphus Forsten en A. Nij- 
 hoff ehel. Een zesde part in een huis en aankleven 
 van dien zoals het door Comparante zelve thands is 
 bezeten, staande op den hoek van de Donkerstraat 
 aan den Broederen, bekend onder den naam van het 
 Muzijk Collegie ofde Muzijkzaal, vrij van verponding 
 en zulks voor eene Somme van vierhonderd Gulden 
 vrijgeld, waarvan de Comparanten bekende voldaan 
 en betaald te zijn. Beloovende over zulks voorsz. zesde 
 part uit ’t voorgeñ. huis te zullen wachten en waaren 
 kommervrij alles onder verband en submissie als 
 naar Rechten. 
            Actum den 21 Julij 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
 pareerde H. de Man, weduwe J. Schot, dewelke verklaarde in de 
 beste forma Rechtens te constitueeren en volmagtig te maaken 
 doende zulks kracht dezes, M.W. de Man, woonachtig te Nij- 
 megen, teneinde om namen s de Comparante te transpor- 
 teeren haar aandeel in de helfte van in een uijteweerd, zijn- 
 de voor het geheel groot zeven morgen, gelegen onder Bem- 
 mel zijnde Buitendijks, de penningen voor Comparantes 
 aandeel te ontvangen en daar voor te quiteeren, wijders 
 dit aandeel in die zeven morgen voorñ. namens Comparante 
 aan den kooper na Stijle locaal te transporteeren, en voords in 
 alles daar omtrent Comparantes persoon te representeeren 
 ente doen en Laten geschieden, als of Comp.te zelve praesent 
 zijnde, zoude kunnen of moeten doen, met magt van sub- 
 stitutie, onder belofte van Ratihabitie en indem- 
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 niteit, en verdere na Rechten gewoonten onder verband als 
 naar Rechten, en met renunciatie van alle Exceptien. 
      Actum den 26. Julij 1802. 
 
 
 Testament. 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der stad Harderwijck Cornelis Petersen en Jacobjen Wil- 
 lems Echtelied. beide gezond van Lichaam, haar verstand, me- 
 morij en uitspraak volkomen magtig, in overdenkinge geno- 
 men hebbende van de zekerheid des doods en de onzekere uu- 
 re van dien, ten dien einde verklaarden de Eerste Comparant 
 (: met volkomen genoegen van de tweede Comparante:) te prae- 
 legateeren en vooruit te bemaaken aan Jannetje Reints 
 dochter van Reint Petersen de gerechte halfscheid van haar  
 huis, Hoff, en daar bij annexe Camp lands, met zijn opgaan- 
 de en vrucht boomen, en verdere houtgewassen daar bij en 
 omstaande, engelegen in ’t Schependom van Harderwijck 
 Buurtschap Hierden, aande weijtgrave, zo en als het zelve 
 thands bij de Comparanten bewoond engebruikt wordt, als 
 mede alle de halfscheid van alle de gereede Goederen 
 bestaande in Haven en Vee, Huisraad, Goud en Zilver 
 Linnen en wullen, en al wat verder onder het gereede 
 kan gerekend worden, niets daar van uitgezonderd, zullende 
 de halfscheid van de overige ongereede Goederen van den 
 eersten Comparant eengaal onder de naast bestaande 
 Erfgenaamen verdeeld en genoten worden, blijvende hier- 
 mede onverkort zodaanige Acte van Tucht, als door de 
 Comparanten is opgericht, waar bij de langstlevende van 
 een van beide het vruchtgebruik kan en mag behouden 
 hun of haar leven lang. Willende en begeerende de Eerste 
 Comparant, dat na doode van beide zal Effect sortee- 
 ren en punctueelijk achtervolgd worden, als zijn Testa- 
 ment, Codicil. Legaat, Gifte onder de Levende of ter Zaa- 
 ke des doods, ofte zo zulks best na Rechten zal kunnen 
 of mogen bestaan. 
 T ‘oirkonde is deze bij ons geteekend en gezegeld binnen Harder- 
 wijck den 30 Julij 1802 (:was nevens twee in zwart lak ge- 
 drukte Cachetten geteekend:) Steenwinkel.  D. Appeldoorn. 
 (onderstond:) Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad 
 Harderwijck fº.89.fsº. den 4. August. 1802. (was geteekend) Steen- 
 winkel. fung. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente be- 
 stuur compareerden onze mede Raadsvriend Mr. J.J. Elsevier 
 in qualiteit van gevolmagtigde van Hendrik Oosterbaan 
 Martinuis, Henrica Sara Martinius, Petronella Geertruij- 
 da Martinius en Anna Martinius, alle meerderjaari- 
 ge kinderen van Fransiscus Martinius in Ehe 
 verwekt bij wijlen vrouwe Geertruid Oosterbaan, dan 
 noch dezelve Mr. J.J. Elsevier, in qualiteit van Voogd 
 over de onmondige Petrus Martinius, mede in voorsz. 
 Ehe verwekt, als ad hunc actum gequalificeert bij 
 appointement van ’t Gemeente Bestuur dezer stad 
 d.d. 19 febr. 1802. alles bij ons gezien en gelezen, dan 
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 nog Francois Martinius en B. van Werven Ehel. en verklaar- 
 den ineen vasten en stedigen Erfkoop te hebben verkogt en 
 over zulks kragt dezes te cereeren en in vollen eigendom 
 te transporteeren, aan en ten behoeve van Harmen Tapper 
 en Antonij Vonk en derzelver Ehevrouwen, midsgaders hun 
 lieder Erven Een huis en Erve met zijne bokkemhangen  
 Schuuren &c. van ouds de Wildeman genaamd, staande 
 en gelegen binnen deze stad aan de Vischmarkt, naast 
 het huis van Benjamin Pennink, doende in ords. verp. 
 zonder stads stuivers f 11-19-8. Straatgeld f 4-:-: bene- 
 vens het gewoone haard stede Geld, voords met alle 
 deszelfs lusten en Lasten, Recht en gerechtigheden, 
 zijnde dit huis de Comparanten toe en aanbedeeld 
 geweest voor het moederlijk versterf, en zulks voor 
 en omeene Somme van Een Duizend Vierhonderd 
 Dertig Gulden vrijgeld: waar van de Comparanten 
 bekennen voldaan en betaald te zijn, kunnende dit per- 
 ceel aanvaard worden op den 1. Novemb. 1802. en zal het 
 zelve gezuiverd worden van de verponding over ordiñ- 
 1802. Straatgeld tot ultº. Junij 1802. belovende de Comparanten 
 voorder het voorsz. huis en Erve te wachten en waaren 
 kommervrij, zo en als Erfkoops Recht is, onder 
 verband en submissie als naar Rechten. 
    Actum d. 3. Augusti 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel & Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Jan de Vries Senior en Geertruij Jans Ehel. 
 dewelke verklaarden verkogt te hebben en bij deze te 
 cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over- 
 tegeven aan en te Erflijken behoeve van Jacob Lief- 
 hebber, hun lieder Schip, zijnde geweest een Beurt- 
 of Veerschip van Harderwijck op Amsterdam, met des- 
 zelfs toebehoren, en zulks voor eene Somme van 
 negenhonderd vijf en zeventig Gulden vrijgeld, van 
 welke Somme zij Comparanten bekenden voldaan 
 te zijn, belovende het Gemelde Schip, op alle plaatsen 
 havens en stromens voor alle namaning van schul- 
 den en Lasten kost en schadeloos te zullen houden 
 enden koper in hunne plaatse stellende, den 
 zelven te guarandeeren, onder verband van hun- 
 ne persoonen en Goederen, als naar Rechten. 
    Actum den 5. August. 1802. 
 
Geregistreerd ten Pro- Voor Steenwinkel en Elsevier, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
tocolle van Bezwaar Compareerden Elbert Aaltsen en Heintjen Willemsen Ehel. 
over het Schependom welke verklaarden voor zich en haare Erven wegens opge- 
Rubr.: Landerijen in nomen en ter Leen ontvangen penningen oprecht en 
Hierden fº.385. fº. 
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 deugdelijk  schuldig te wezen, aan Willem Wilbers Eene som- 
 ma van twaalf honderd Carolij Gulden ad 20 sts. ’t stuk 
 waar van de Comparanten beloven jaarlijks op den verschijns- 
 dag (: heden over een Jaar de Eerste:) te zullen betaalen, vijf 
 gelijke Gulden van ieder honderd, en daar mede te conti- 
 nueeren tot den finaale aflossing toe, welke alle jaar 
 op geñ. verschijnsdag zal kunnen en mogen geschieden 
 mids een vierdel jaars bevorens van de eene of andere 
 zijde opgezeid, of opgeeischt zijnde, Edoch indien de In- 
 tresse van dit Capitaal op den verschijnsdag niet betaald 
 word, zal dit Capitaal met de Intresse voor opgezegd 
 gehouden worden. 
 Tot Securiteit van dit Capitaal, Renten en onverhoopte kosten 
 verbinden Comparanten haare Persoonen en goederen en Spe- 
 ciaal Een Erve en Goed, met al het getimmer opgaan 
 de Boomen, voords het Hofland, en al het onderhoorige 
 land met deszelfs houtgewas, zo als in zijne bepaling 
 en aangrenzing onder Hierden in de vrijheid van 
 Harderwijck gelegen is, en door Comparanten ouders ze- 
 dert veele jaaren bewoond en gebruikt is, en thands 
 door Aan Comparanten volgends magenscheid d.d. 10 Aug. 
 1802. is toegedeeld en bezeten wordt, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen en mogen verhalen, onder 
 verband en submissie als na Rechten, met renuntia- 
 tie van alle contrarieerende Exceptien, in Specie die 
 van ongetelden Gelden. 
             Actum den 10. August. 1802. 
 
 
Geregistr. ten Proto- Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
colle van Bezwaar pareerde Woutertje Laurens, wed. Gerrit Schuurman zo voor zich 
Rubr. Schoenmakers en als boedelhoudersche van haaren overleden Eheman wel- 
straat f. 264 ke bekende uit hoofde van ter leen ontvangene penningen 
 wel en deugdig schuldig te zijn aan den Hr. Mr. P.G. Wijn- 
 stok en zijne Erven, eene somme van Zestig Guldens belo- 
 vende die te verrenten met vier Guldens ten honderd, 
 waar van de Eerste verschijnsdag zal wezen heden een jaar 
 en zo vervolgends, zullende dit Capitaal jaarlijks kunnen 
 en moeten worden afgelost, mids de opzage aan een 
 van beide zijde geschiede driemaanden voor den verschijns- 
 dag – voor welk Capitaal Rente, aflossing en onverhoop- 
 telijk aan te wendene kosten zij Comparante pro se et qua- 
 litate praedicta verklaarde te verbinden haar persoon 
 en Goederen: en tot een Speciaal onderpand daar voor 
 stellende haar huis erve cum annexis staande 
 binnen deze stad, inde Groote haverstraat naast dat 
 van Evert Vermeer, om daar aan alle hinder en scha- 
 de te kunnen verhaalen, met renuntiatie van 
 alle exceptien, in specie die van onaangetelde Gelde. 
     Actum d. 16. august. 1802. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde de vrouwe Maria Elijsabeth van Groin wed. wijlen 
 den Professor Pagenstecher, geadsisteerd met S. Bouwman, als 
 momber, bekennende en verklaarende, ingevolge Resolutie 
 van de Commissarissen tot administratie der Financien 
 van ’t Departement Overijssel d.d. . . . . . .onder renun- 
 tiatie van ’t Senat. Consult. velleian ten behoeve van haaren 
 Zoon H.R.G. Pagenstecher te Oldenzaal te vernieuwen de door 
 haar Comparante ten zijnen behoeve reeds gestelde Borg- 
 tocht voor den Ontvangst der vier percent op de inkomsten 
 over ’t jaar 1800. en zulks voor den ontvang van de 8. jaarige 
 Heffing van Een half percent op de Bezittingen en twee per- 
 cent op de Inkomsten gerarresteerd den 11 februari 1798 
 1802 midsgaders van de vijfentwintig jaarige Heffing 
 op de Inkomsten gearresteerd den 30 nov. 1798. 19 April 
 1800. en 19 Junij 1801. 
             Actum Harderwijck den 24 August. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Jan Moojen Essayeur aan de Munt te 
 Harderwijck in qualiteit als man en momber zijner huis- 
 vrouwe Maria de Vries, en verklaarde bij deze te constitue- 
 ren en magtig te maaken, zulks doende kracht en mids 
 deze zijner vrouws zuster Johanna De Vries, ten einde 
 uit naam en van wegens den Constituant qualitate prae- 
 dicta te treden ten sterfhuize van Trijntje Cornels in den 
 jaare 1801 in ’t Gasthuis binnen Leeuwaarden in Fries- 
 land overleden en aldaar van de Executeuren in den voorñ. 
 boedel te nemen visie en des noods Copie van den Inven- 
 taris door hun van de nagelaten Goederen gemaakt; 
 voords met de verdere Erfgenaamen of hunne gemagtig- 
 den mede te werken tot ’t ter liquiditeit brengen van 
 denzelven boedel, de Rekening en verantwoording door 
 gemelde executeurs te doen optenemen en te exa- 
 mineeren, goedvinden te approbeeren en te sluiten, 
 doch dezelve niet in order bevindende te debatteeren en 
 tegen te gaan; voords te helpen procedeeren tot schifting 
 scheiding en verdeeling van den voorñ. Boedel de portie 
 Erfenis des Comparants Huisvrouw Maria de Vries voorñ. 
 daar in competeerende, tegens afgifte van de nodige 
 actens van Quitantie en guarand onder zich te nemen 
 en eindelijk in ’t generaal dezen aangaande, alles te doen 
 en te verrichten, ’t geen zij geconstitueerde naar omstan- 
 digheeden van Zaaken, ten meeste nutte en oirbaar van 
 Constituant qp. noodig oordeelen en bevinden zal te be- 
 hooren, en ’t geen de Constituant qp. zelf tegenwoordig 
 zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, al waar het 
 ook, dat daar toe een Speciaaldere volmagt dan deze 
 mogt worden gerequireerd, houdende hij Comparant 
 dezelve alhier voor geinsereerd. Alles met magt van 
 substitutie, surrogatie en assumtie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, des blijft de geconstitueerde gehouden tot het 
 doen van eene behoorlijke verantwoording, onder verband 
 en submissie als naar Rechten. 
       Actum Harderwijck den 28 August. 1802. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur com- 
 pareerden Paulus Moojen en Barta Comps Ehel., dewelke ver- 
 klaarden in het openbaar op den 22 meij 1802. te hebben verkogt 
 en over zulks kracht dezes te cedeeren en transporteeeren aan en 
 ten Erflijken behoeve van Otto van Buuren en Hendrikje van 
 Gaalen Ehel. en haare Erven Een huis met een open plaats 
  staande in de Vehestraat tusschen het huis van L. en A. Gelder- 
 man en de Kinderhuis steeg, doende in verponding zonder 
 stadsstuivers f 6-3-8. in twee posten, Straatgeld f 2-:-: de- 
 welke door transportanten is gezuiverd en wel de verponding 
 over 1801. straatgeld verscheenen meij 1802. haardstedegeld ver- 
 schenen Junij 1802. en de zulks voor eene somma van Een 
 Duizend en negentig Guldens, waar van transportanten 
 bekenden voldaan en betaald te wezen, belovende het 
 getransporteerde in alles te zullen vrijen wachten en waaren 
 als Erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 naar Rechten en met renuntiatie van alle Exceptien. 
        Actum den 31 August. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Aagje Snel, alhier woonachtig, welke verklaar- 
 de dat zij door Jacob Heijmens bezwangerd zijnde op den 
 23 Decemb. 1800. verlost is van een Zoontje, waarvan zij 
 tot vader genoemd heeft Jacob Heijmens voornoemd, 
 als mede dat zij Comparante met niemand anders 
 eenige vleeschelijke conversatie heeft gehad, zijnde zij 
 Comparante bereid het een en ander, des gevorderd 
 wordende, met Solemneele Eede te bevestigen. 
     Actum Harderwijck den 9 Septemb. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur Compareerden Roelof Koning en Elijsabeth 
 Breebaart Ehel. welke verklaarden bij deze te consen- 
 teeren en te bewilligen in zodaanig huwelijk als der 
 Comparanten Zoon Aart Koning genaamd, woonen- 
 de te Hoorn, voornemens is aan en integaan en naar 
 ’s Lands Wetten te voltrekken met Catharina Veltrop, 
 woonende te Amsterdam, ’t zelve met hunne ouderlij- 
 ke approbatie corroboreerende, met verzoek, dat dit ge- 
 geven Consent bij Commissarissen van Huwelijks Zaaken 
 te Amsterdam of elders daar het gerequireerd wordt, mag worden 
 gerespecteerd en geconsidereerd, als of de Comparanten inpersoon 
 bij de inteekening en voltrekking tegenwoordig waren, beloven- 
 de ’t zelve van waarde te zullen houden. 
     Actum den 14 Septemb. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Be- 
 stuur compareerde Harmanus Huberts, als gevolmagtigde 
 van Jacoba van Aalst, weduwe wijlen Joannes Bernar- 
 dus Josephus Heijdendaal, ingevolge Procuratie van het 
 Committe van Justitie van Diemen d.d. 17 meij 1799. bij ons 
 vertoond en gelezen. En verklaarden in voorsz. qualiteit in 
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 een vast en stedigen Erfkoop uit de hand te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cedeeren, en transporteerden aan 
 Johannes Huijgens en Sophia Keller Ehel. en haare Erven 
 Een schuur of Koetshuis, staande en gelegen op de Smeepoor- 
 ter brink binnen deze stad naast het huis van Jan van 
 Asselt ter eenre en de schuur van J.H. van de Graaf ter an- 
 dere zijde, doende in ords. jaarlijksche verponding zonder stads 
 stuivers f 1-5-8. en het gewoone straat en  waakgeld en pomp- 
 geld, en voords met alle deszelfs verdere lusten en lasten, 
 Rechten en Gerechtigheden, die er op zijn mogten, geene van 
 dien uitgezonderd en zulks voor eene somme van Zeshonderd 
 Guldens vrijgeld, waarvan de Comparant qp. bekend voldaan 
 en betaald te zijn. 
 Belovende de Compart. qp. voorsz. perceel te zullen wachten 
 en waaren kommervrij en alle voorpligt de verponding over 
 1802. straatgeld over 1801. te zullen zuiveren en afdoen als 
 Erfkoops Recht is, onder verband en submissie als naar 
 Rechten. 
                 Actum den 15. Septemb. 1802. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voor ons ondergeteekende Leden van het Gemeente 
 Bestuur der stad Harderwijck Johannes van Bengalen, en ver- 
 klaarde uit overdenking van de zekerheid des doods en de onze- 
 kere uure en Tijd van dien, genegen te zijn over de Goederen door 
 God Almagtig aan hem verleend, te disponeeren, en derhalve 
 vooraf te casseeren dood en teniete te doen, alle voorgaan- 
 de Testamentaire dispositien, welke hij hier ofte elders 
 mogt gemaakt ofte gepasseerd hebben. – En al nu van 
 nieuws disponeerende verklaarende de Comparant zijne 
 wel en voorbedagte serieuse uiterste wille en begeerte te 
 zijn: dat zijne geheele nalatenschap, waar in die ook  
 bij zijnen sterfdag mogten bestaan in vollen en volkomen 
 eigendom zal devolveeren en vererven op die geene, ten 
 wiens huis hij op zijnen sterfdag zal inwoonen, den 
 zelven daartoe nomineerende en tot zijnen eenigen en 
 universeelen Erfgenaam institueerende bij deze, onder die 
 speciaale mids en conditie, dat zodaanen Erfgenaam of 
 Erfgenaamen hem ook na zijnen dood eene ordentlijke be- 
 graaffenisse zullen moeten bezorgen. 
 Alles uit aanmerking, dat de Comparant is ouderloos 
 en geene vrienden nog naast bestaande heeft aan 
 welken hij naar de Wetten dezer provintie de bemaa- 
 king van de Legitime sijner nalatenschap andersins 
 zoude verschuldigd zijn. – Al het welk de Comparant ver- 
 klaarde te zijn zijne serieuse wel voorbedachte laatste 
 & uiterste wille, welke hij begeerde, dat na zijn overlijden punc- 
 tueelijk achtervolgd zal worden, en effect sorteeren 
 het zij als een testament Codicil, Legaat, Gifte onder 
 de Levende of ter Zaake des doods, of zo als dezelve 
 best na Rechten zal kunnen bestaan. 
 Dies te oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 deze geteekend en met ons gewoon Cachet bezegeld binnen 
 Harderwijck den 17 Septemb. 1802. (:was nevens 2 in zwart Lak 
 gedrukte Cachetten geteekend:) Steenwinkel.  D. Appeldoorn 
 (:onderstond:) geregistreerd in ’t Recognitie Boek der stad Harderwijk 
 fº. 92 den 18 Sept. 1802. (w.g.)  Steenwinkel fung. Secr. 
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Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
van Bezwaar Rubr. Compareerden Johannes Bernardus Hulsink en Wilhelmi- 
Wulleweverstraat  fº. na van Rossum Ehelieden, dewelke bekenden wegens op- 
237 fsº. genomen en ter Leen verstrekte penningen oprecht en deugdig 
 schuldig te wezen aan en ten behoeve van Antonetta 
 Schrassert weduwe wijlen Markloff en haare Erven 
 eene Capitaale somme van Vijfhonderd Guldens ad 20 
 stuivers ’t stuk, waar van de Comparanten jaarlijks 
 beloven te betaalen eene Intresse van vijf Guldens ten 
 honderd in het jaar en daar mede te continueeren 
 tot de finaale aflossing van de hoofdsom welke alle 
 jaaren zal kunnen en mogen geschieden, mids de 
 opzage van een van beide zijden een vierendeel jaars 
 voor den verschijnsdag gedaan werde. 
 Tot Securiteit van het Capitaal rente en kosten de 
 Comparanten verbinden haare persoonen en Goederen 
 stellende daarenboven tot een speciaal onderpand haar 
 lieder huis en Erve staande binnen deze stad in de 
 Wolleweversstraat, naast het huis van de wed. 
 Dries Jakken ter eenre en het haverstraatje ter 
 andere zijde, teneinde om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen en mogen verhaalen. 
 Voords Compareerde der Comparanten vader Jan Hen- 
 drick Hulsink burger en inwoonder dezer stad 
 dewelke verklaarde zich te stellen als borge 
 en principaal voor bovenstaande Capitaal en 
 rente, onder afstand van alle Exceptien, in specie 
 die van order en Excussie, als zijnde daar van 
 geinformeerd, en de eerste Comparanten met de- 
 nuntiatie van de Exceptie van onaangetelde 
 Gelde, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
          Actum den 22. Septemb. 1802. 
 
 
 Acte van Tucht 
 Voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente Bestuur der stad 
 Harderwijck compareerden Tijmen Gerritsen en Hendrikje Hen- 
 driks ehel. tutore marito, Dewelke verklaarden uit onderlinge lief- 
 de en toegenegenheid, malkanderen, en de een den anderen 
  doende zulks Reciproque kracht dezes te legateeren en 
 bemaaken het vruchtgebruik van alle haare respective 
 gereede en ongereede Goederen, zodanig, dat de langstle- 
 vende haarer beiden dezelve na Tuchtrechte zal kunnen 
 en mogen gebruiken zijn of haar leven lang buiten be- 
 spiering van iemand en wel expres met dat beding, dat 
 de langstlevende noiet gehouden of verpligt zal wezen 
 om aan de eerstoverledens naaste vrienden of Erfgenaa- 
 men een staat of inventaris over te moeten geven, en zo 
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 het mogte gebeuren dat de Opkomsten of gereede Goederen 
 niet toereikend waren, tot nodig onderhoud van de langst- 
 levende, zal dezelve als dan het ongereede kunnen bezwaren 
 of verkopen tot zijn of haar onderhoud. 
 Willende en begeerende, dat dit na doode van een van beide 
 onverhinderd zal kunnen en moeten worden achtervolgd. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Leden van het Gemeente Bestuur 
 dezen geteekend en bezegeld binnen Harderwijck den 25. 
 Septemb. 1802. (:was nevens 2 Cachetten 1 in zwart en 1 in 
 rood lak gedrukt geteekend) D. Appeldoorn. A. Huijsman. 
 (:onderstond:) Geregistr. in ’t Recognitie Boek der stad Harder- 
 wijck  fº. 92 fsº. den 26 Sept. 1802. (was geteekend)  Steenwinkel f.s. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Grietje Bot, weduwe en getugtigde Boedelhouder- 
 sche van wijlen Berend Gijsbertsen, en verklaarde kracht dezes 
 te verburgen het Erf en sterfhuis van wijlen haar Eheman 
 voormeld met de persoonen van Hendricus Otten en Engel 
 fijvandraat, dewelke, mede present zijnde, verklaar- 
 den die borgtocht op zich en aan te nemen. Voords ver- 
 klaarde de eerste Comparante, als Getugtigde boedel- 
 houdersche van wijlen Berend Gijsbertsen mede kracht de- 
 zes haare tucht te verborgen met gemelde borgen Hen- 
 ricus Otten en Engel Fijnvandraat, geerfde Burgers bin- 
 nen deze stad, dewelke deze haare borgtocht insgelijks 
 hebben aangenomen ten effecte als naar Rechten, des 
 beloofde eerste Comparante deze haare borgen te zullen 
 vrijen en guarandeeren met submissie als naar Recht- 
 ten en onder verband van haar persoon en Goederen 
 met renuntiatie van alle Exceptien. 
       Actum den 30. Septemb. 1802. 
 
 
Geregistr. ten Proto- Voor Steenwinkel en de Rooij Leden van ’t Gemeente Bestuur Compareer- 
colle van Bezwaar den Hendrick Arkel en Lamberta van Aken Ehel. welke verklaarden 
over het Schependom en bekenden wegens opgenomen enter Leen ontvangen penningen 
van Harderwijck Rubr. oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan den Professor Ba- 
Landen tusschen de Laa- rend Nieuhoff en Henrietta Bake Ehel. en hunne Erven eene 
ge Zijpel en Weijsteeg Capitaale somme van een duizen Gulden, aannemende dezel- 
in westen fº. 327 fsº. ve jaarlijksch, waar van de eerste verschijnsdag heden over een 
 jaar zijn zal, te verrenten met vijf Gulden van iederen 
 honderd, en daar mede te continueeren tot de finaale af- 
 losse toe, welke alle jaar op verschijnsdag zal kunnen mo- 
 gen en moeten geschieden, mids de opzage aan zijde van 
 Rentheffenen drie maanden, doch aan zijde van Rentge- 
 venen maar agt dagen voor den verschijnsdag gedaan 
 worde. 
 Voor welk Capitaal, Rente en onverhooptelijk bij wanbetaa- 
 ling aan te wendene kosten verklaaren Comparanten 
 te verbinden haare persoonen en Goederen en tot een spe- 
 ciaal onderpand te stellen hun lieder kamp lands genaamd 
 de Bokjes en kleine klinkenbergs kamp gelegen aan 
 ’t einde van de weijsteeg binnen ’t schependom dezer 
 stad naast ’t Land van Hendrik van Laar, om daar aan 
 alle hinder en schade te kunnen verhaalen, met renun- 
 tiatie van alle Exceptien, in specie die van onaange- 
 telden Gelde. 
       Actum den 1. Octob. 1802.  
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 Acte van Tucht. 
 Voor ons ondergeschreven Leden van het Gemeente Bestuur der stad 
 Harderwijck compareerden Teunis Maassen en Jannetje Hendriks 
 Ehelied. tutore marito, dewelke verklaarden uit onder 
 linge liefde en toegenegenheid malkanderen, en de een 
 den anderen doende zulks, dus over en weder bij en kragt 
 dezes te bemaaken en te bespreeken het Vrugtgebruijk 
 van alle haare gereede en ongereede Goederen zodanig 
 dat de langstlevende van hun beiden dezelve na Tucht 
 rechten zal bezitten en mogen gebruiken zijn of haar 
 leven lang, zonder iemands tegen zeggen of bespiering 
 en wel expres met dat beding en Conditie, dat de 
 langst levende niet gehouden of verpligt zal zijn, 
 om aan de eerstoverledens naaste vrienden of Erfge- 
 naamen een staat of inventaris over te moeten geven 
 en indien het kwam te geschieden, dat de opkom 
 der ongereede Goederen, of die gereede Goederen 
 niet toereikende waren tot nodig onderhoud der 
 langst levende, zal hij of zij dezelve als dan kunnen 
 bezwaaren of verkopen, tot zijn of haar onderhoud. 
 Willende en begeerende, dat dit na doode van een van bei- 
 de onverhinderd effect zal sorteeren en achtervolgd 
 worden, ’t zij als Testament, Legaat, of zodanig ande- 
 re form, als best na Rechten zal kunnen bestaan. 
 Dies ten oirkonde is deze door ons geteekend en beze- 
 geld den 27 Septemb. 1802. in Harderwijck (: was nevens 
 twee Cachetten in zwart Lak gedrukt geteekend:)  Steen- 
 winkel. D. Appeldoorn. (onderstont) Geregistreerd in ’t Recog- 
 nitie boek der stad Harderwijck fº. 93 fsº. (was geteekend ) 
 Steenwinkel. fung. Secr. 
 
 
 Testament. 
 Compareerde voorons ondergeteekende Leden van ’t Gemeen- 
 te Bestuur in Harderwijck, Grietje Vinkenberg, thands 
 alhier woonachtig, zijnde gezond van verstand, haar 
 memorie en uitspraak volkomen magtig, dewelke ver- 
 klaarde kracht dezes te institueeren en tenomineeren tot 
 haar eenige en universeele Erfgenaam de Persoon van 
 Maarten Betsels, Jonkman alhier woonachtig, ten einde 
 der Comparante nalatenschap, na haar dood niets uitge- 
 zonderd Euwiglijk en Erflijk te bezitten, en in val de 
 Comparante ongehuwd mogte komen te overlijden, zal 
 haar geinstitueerde Erfgenaam gehouden en verpligt zijn 
 om Comparante uit haare natelatene goederen na 
 na staats gelegenheid te laten begraven. 
 Willende en begerende Comparante, dat deze dispo- 
 sitie zal gelden een Testament, legaat, of uiterste 
 wille, of zo als best na Rechten zal kunnen be- 
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 staan, onder verband en submissie als na Rechten. 
 T ‘oirkonde hebben wij Leden van ’t Gemeente Bestuur deze getee- 
 kend en gezegeld in Harderwijck den 9. October 1802. (was 
 nevens 1 in zwart en 1 in rood Lak uitgedrukt Cachet getee- 
 kend:) Steenwinkel. A. Huijsman. (onderstond:) Geregistreerd in het 
 recognitie Boek der stad Harderwijck fº. 93 fsº. den 9. 
 Octob. 1802. (:was geteekend:) Steenwinkel. funf. Secr. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Franciscus Martinius en Gerharda Aalten Ehel. 
 dewelke bekennen voor haar en haar Erven uit de hand te in 
 een vasten enstedigen Erfkoop te hebben verkogt en overzulks 
 kracht dezes te cedeeren en in vollen eigendom te transpor- 
 teeren aan en ten behoeve van Jacob van Leeuwen en zijn 
 Erven Een Hof mijn zijn steenen huisjen daar in staande 
 en gelegen buiten deze stad bij het postpeerd omtrend de 
 vier kampen, gelegen naast den Hof van Mevrouw de 
 wed. Markloff ter eenre en den hof van de Erfgenaamen 
 van Dus. van Bommel ter andere zijde, met het recht van 
 uitgang door de gang na de Ooster touwbaan, doende in 
 ords. jaarlijksche verpondinge met de stads sts. f 2-19-10 voords 
 met zijn Lusten en lasten Recht en gerechtigheden en 
 zulks voor eene somme van vijfhonderd en tachtig Gul- 
 den vrijgeld, daarvan de Comparanten en transportanten 
 bij deze bekennen voldaan en betaald te zijn, belovende 
 voorñ. hof te zullen wachten en waaren kommervrij en 
 alle voorpligt deverponding overden jaare 18º en Een 
 incluis daar van af te doen, als Erfkoops Recht 
 is, onder verband en submissie als na Rechten. 
 Actum  Harderwijck den 12. Octob. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van “t Gemeente Bestuur com- 
 pareerde Hendrick Walter in qualiteit als gevolmagtigde van 
 Paul Joseph Nolden en Anna Gertruida Simons ehel. woonende 
 in de stad Keulen. departement van de Roer, in de fransche 
 Republiek, uitwijzens en blijkens de Acte van volmagt 
 voor den Raad der stad keulen gepasseerd den 4 complemten 
 an.10. (: 20 Septemb. 1802:) bij ons gezien en gelezen en van 
 waarde bevonden, en verklaarde qp aan Paulus Mooijen 
 en Barta Kamps ehel. en hunne Erven te cedeeren, trans- 
 porteeren en in vollen eigendom over te geven Een huis en 
 Erve, staande en gelegen in de vijhe straat, tusschen 
 het huis van de schoolarchie van ’t Veluwsch Gym- 
 nasium. thands door den Rector van geñ. Gymnasium 
 bewoond en ’t huis van Gertje Timmer wed. Jacob Ste- 
 vensen de meester, zo als het zelve door geñ. Paulus 
 Mooijen en Barta Kamps Ehel. in den jaare 1801. 
 van bovengeñ. Paul Joseph Nolden is aangekogt 
 voor een duizend en negenhonderd Gulden, doende 
 voorsz. perceel in ords. jaarlijksche verpond. zonder stads 
 stuivers f 9-:-10. straatgeld f 3-10-: voords met zijn lusten 
 en lasten Recht en Gerechtigheden, en van welke koops- 
 penningen ter somme van Een duizend negenhonderd Gulden 
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 de Comparant mede qp verklaarde voldaan en betaald 
 te wezen – Belovende de Comparant qp. namens zijne 
 principalen voorsz. perceel te zullen wachten en waren 
 kommervrij en alle voorpligt de verponding over den 
 jaare 1801. straatgeld tot 1 meij 1802. Haardstede 
 geld tot ultº. Junij 1802 daar van aftedoen als Erf- 
 koops Recht is, onder verband en submissie als na 
 Rechten. 
 Actum den 14. Octob. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Elsevier Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Mr. Jan Melchior Kemper zijnde hij Comparant 
 met en benevens zijne Zuster en Broeder, Anna Maria Kem- 
 per (: gehuwd met Johan Christopher Fricke:) en Pieter Hendrik 
 Kemper, de eenige nagelaten Erfgenaamen ieder voor een 
 derde part van wijlen derzelver Grootmoeder paternel, juf- 
 frouw Anna Maria Sophia Voortmeijer laatst wed. van 
 Philip Kemper, blijkens haar testament op den 28 februarij 
 1786. voor den nots. Pieter de Wilde in praesentie van 
 getuigen te Amsterdam gepasseerd – En welke juffrouw 
 Anna Maria Sophia Voortmeijer is geweest de Eenige 
 Erfgenaame van haare Broeder wijlen Frans Voort- 
 meijer, ingevolge Testament door hem op de 11. Julij 
 1782. ten overstaan van de Nots. Klaas Visscher in prae- 
 sentie van getuigen te Purmerende gepasseerd. – Woonen- 
 de hij Comparant te Harderwijck – Dewelke verklaarde 
 te constitueeren en magtig te maaken zijn behuwd Broe- 
 der bovengenoemde Johan Christopher Fricke, woonende 
 te Amsterdam. – Speciaalijk om in naam en van we- 
 gens hem Compart. in relatie voorschreven eerstelijk te 
 compareeren voor den Gerechte van Beemsterland of waar 
 zulks mogt worden gerequireerd ende deugdelijkheid 
 der bij behoorlijk geteekende Specificatie gedaane 
 aangifte van het aldaar liggende goed, het middel op 
 het Collateraal Subject tot den Boedel van gemelde Frans 
 Voortmeijer behoorende, in den naam zelve van hem Compa- 
 rant met solemnele Eede te bevestigen, en daar van de Be- 
 talinge te doen, wijders ook voor het zelve gerecht, als ook 
 voor het Committe van Justitie te Amsterdam te compareeren 
 en ten overstaan van dezelve Gerechten deszelfs een derde 
 part in de natemeldene en op de 4 october laatstleden 
 in publijcque veiling te Amsterdam voor het geheel ver- 
 kogte perceelen aan en ten behoeve van de respective Ko- 
 pers in vollen en vrijen Eigendom op te dragen en quijt 
 te schelden te weeten: Een derde part in vier morgen 
 en driehonderd Roeden warmoesiers land gelegen in de 
 Beemster aan de Noordzijde van het Zuijderpad gemerkt 
 P.K. hebbende twee wooningen onder een dak. En Een 
 derde part in een huis, achterhuis en Erve staande en 
 gelegen te Amsterdam in de Handboog straat over de 
 Lutersche oude Kerk geteekend D.6.G.20 nº. 32. de 
 kooppenningen te ontvangen en te bekennen van dezelve 
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 alwel voldaan en betaald te zijn den laatsten penning met 
 den Eersten, belofte van vrijwaaring te doen, en daar voor den 
 Boedels en nalatenschappen van wijlen voorñ. Frans Voort- 
 meijer en die van des Comparants Grootmoeder paternel 
 voornoemde Anna Maria Sophia Voortmeijer laatst wed. 
 philip Kemper, midsgaders, voor zo veel des noods zijn Com- 
 parants persoon en Goederen voor zo verre des Comparants 
 aandeelen in de voormelde perceelen betreft te verbinden 
 domicilium te kiezen, ook te consenteeren in het nazien 
 der Belasting Registers zo ter Secretarijen als weeskamers 
 en het verleenen van Declaratoiren des wegens, en 
 voorts ten einde in Zaake voormeld alles verder en meer 
 der te doen en verrichten, wat zal worden vereischt 
 en hij Compart. zelve praesent zijnde zoude kunnen 
 mogen of moeten doen, onder Belofte van approbatie 
 en verband als naar Rechten. 
        Actum den 18. Octob. 1802. 
 
 
 Op verzoeke van Mr. P. van Meurs is deze navolgende hier 
 geregistreerd. 
 Alzo Zeger Buijtenhuijs in Eigendom bezit een zo genaamd 
 boogjen gelegen achter het Huis van den Heer Profes- 
 sor Forsten en wel zoude genegen zijn het zelve aan 
 dien Heer Forsten te verkoopen en na Costuume locaal te 
 transporteeren, ingeval de daar op gepeind hebbende 
 Crediteuren daar in wilde consenteeren, zo verklaare 
 ik ondergeteekende P. van Meurs in qualiteit als 
 volmagtiger van alle de Crediteuren die op het voorsz. 
 Boogjen door Pijnding affectatie hebben, gemaakt, dat 
 verband bij deze opteheffen en te kunnen  lijden, dat 
 daar van ter fine van Royement voor zo verre het meer 
 geñ. boogjen betreft de nodige aanteekening ten 
 protocolle wordt gemaakt, onder die Speciaale con- 
 ditie nogthands dat Zeger Buijtenhuijs het Boog- 
 jen hetwelk de Heer Forsten voor hem heeft gekogt 
 en op diezelfde hoogte in deze stad gelegen is en 
 door de wed. Smeenk aan hem zal worden overge- 
 dragen wederom stelt onder ’t zelfde verband, als 
 het voorsz. ’t welk hij verkoopen en transporteeren 
 zal. Het welk hij bij onderteekening dezes dus 
 verklaart, en Speciaal Declareert, het daar voor 
 te houden, als of daar op bepijnding was geprocedeerd 
 met belofte, dat hij zulks niet zal veralieneeren voor en aleer 
 de gepijnd hebbende crediteuren, omtrend haare pretensie 
 en kosten zullen zijn voldaan, alles ten einde en effecte als  
 naar Rechten. 
 In waarheids oirkonde is deze ter wederzijde onderteekend te 
 Harderwijck op den 21. octob. 1802. (:was geteekend:)  P. van Meurs 
 qqa. Z. Buijtenhuijs. Gerritjen Karssen. 
 Registrat. den 21. oct. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerden Zeger Buijtenhuijs en Gerritjen Karssen Ehel. 
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 en verklaarden uit de hand te hebben verkogt en over zulks kragt 
 dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over 
 te geven aan den Professor Medicinae R. Forsten en Vrouwe A. 
 Nijhoff Ehel. en hunne Erven Een schuurtjen staande achter 
 de muur tusschen een huisjen van Peter Hendriksen ter 
 eenre en dat van de Wed. Bijlstein ter andere zijde, bezwaard 
 met 6 sts. Booggeld en 5 sts. Straatgeld, en zulks voor eene 
 somme van Tachtig Gulden vrijgeld, van welke koops- 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn. Belo- 
 vende voorsz. perceel te zullen wachten en waaren kom- 
 mervrij en alle voorpligt, ’t Booggeld tot over den jaare 
 1801. straatgeld tot meij 1802. daar van af te doen, als Erf- 
 koops Rech tis, onder verband en submissie als na Rechten. 
           Actum en 21. Octob. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Appeldoorn, Leden van ’t Gemeente Bestuur 
 Compareerde Clara Elijsabeth Heidebomer,weduwe Philip 
 Smeenk en verklaarde uit de hand te hebben verkogt, en 
 over zulks kracht dezes te cedeeren, transporteeren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan en ten behoeve van Zeger 
 Buijtenhuijs en Gerritje Karssen Ehel. en hunne Erven 
 Een schuur of Boog, staande achter de muur bij de Lutteke 
 poort, doende jaarlijksch aan booggeld ten profijte 
 van de stad Harderwijck 6 sts. en Straatgeld 5 sts. voords 
 met zijn lusten en lasten Recht en gerechtigheden en zulks 
 voor eene somme van Tachtig Gulden vrijgeld, waar van 
 de Comparante bekende bij deze voldaan en betaald te 
 zijn, belovende voorsz. perceel te zullen wachten en waaren 
 kommervrij en alle voorpligt, ’t Booggeld over den jaare 
 1801. straat tot 1º. meij 1802. daar van afte doen, als Erf- 
 koops Recht is, onder verband en submissie als na Rechten. 
            Actum den 21. Octob. 1802. 
 
 
 Voor Appeldoorn en Steenwinkel loco Elsevier, Leden van ’t Ge- 
 meente Bestuur en als overweesmeesteren Compareerde 
 Jan Schaffenaar, weduwenaar van wijlen zijn Ehevrouw 
 Woutje Roest en verklaarde voornemens zijnde zich te ver- 
 anderzaten aan zijne onmondige kinderen bij wijlen zijn Ehe- 
 vrouw ehelijk verwekt met naame Gijsbert en Geurt Schaffe- 
 naar voor haar moederlijk versterf te bewijzen voor ieder 
 kind Eene Gulden en tien stuivers te betaalen aan dezelve 
 bij haar meerderjarigheid, of overlijden van hem Comparant 
 Stellende te dien einde tot Securiteit en zekere waarborg 
 zijn Persoon en Goederen, dezelve verbindende kracht en mids 
 deze. Belovende hij Comparant gemelde kinderen te zul- 
 len kleeden, voeden en een behoorlijke opvoeding te 
 geven tot hunne mondige jaaren huwelijk of andere 
 geapprobeerde staat, waar tegens hij Comparant den 
 overigen Boedel voor zich zal houden met alle deszelfs 
 lusten en lasten. – Hier waren aan over en mede te vreden 
 Lammert Bot & Jan Poel in qualiteit als bij ’t Gemeen- 
 te Bestuur dezer Stad aangestelde voogden. 
 Aldus geapprobeerd en geteekend binnen Harderwijck 
 den 22. Octob. 1802. 
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 Voor Steenwinkel en Appeldoorn Leden van ’t Gemente Bestuur 
 Compareerden Janten Brink en Helena Wijva Glasius Ehel. 
 zijnde de tweede Comparante indezen geadsisteerd met haa- 
 ren man, als ad hunc actum gekozen momber, en verklaar- 
 den te constitueeren en magtig te maaken in de beste 
 en bestendigste forma Rechtens, zulks doende bij en 
 kracht dezes J. Kantelaar woonende in den Haage 
 teneinde om hun Comparanten Zaaken waar te nemen en 
 speciaal, om namens constituanten te verkoopen de navol- 
 gende Obligatien, alle ten laste van ’t Gemeene Land van Hol- 
 land en Westfriesland als: Een obligatie ten Comptoire 
 ’s Haage staande ten naame van Abraham Looten, groot 
 twee duizend Guld. Capit. gedat. 1  Junij 1710. fº.3962. N.1. 
 geaggrd. 1 Septemb. 1710. N. 26621. Reg. fº. 1737. – Een obliga- 
 tie ten Comptoire Amsterdam, staande ten naame van 
 Arnoldus Bouman, Christiaan van Oesoij de Jonge, en 
 Jacob Dull, als voogden over de minderjaarige Erfge- 
 naamen van wijlen Carel Bouman, Groot Een duizend 
 Guldens Capitaal gedat. 1 maart 1750. Litt. C. fº.500. fsº. 
 Nº. 5849. geaggrd. 17 Octob. 1754. N.45050. Reg. fº. 3973. 
 Een dito ten Compt. naam, groot, gedat, en geaggrd. als 
 de voorgaande Litt. C. fº. fsº. Nº.5850. nº.45050. Reg. fº. 
 3973. – Een dito, staande op de Letters F.D.V. ten Comp. 
 als Vooren, groot twee duizend Guldens Capitaal ge- 
 dateerd 9 Sept. 1693. fº.1089. fsº. Litt. J. fº.34. fsº. N. 372. ge- 
 aggrd. 20 febr. 1694. Nº. 10876. Reg. fº. 733. – Een dito ten 
 Compt. als vooren, staande met N. 179 op de Letters P.P. 
 groot twee duizend Guldens Capitaal, gedat. 7 novemb. 
 1695. fº. 1139. Lett. L. fº. 37. nº. 403. geaggrd. 31 Decemb. 
 1695. nº.11692. Reg. fº, 798. - En nog een dito ten 
 Comptoire als vooren, staande ten naame van R. Veer- 
 schuit en J. Wetsen qq groot tweehonderd Guldens Capit. 
 gedat. 1. novemb. 1790. fº.5484. Lett. U. nº.6571. geaggrd. 1. 
 novemb. 1790. nº. 105377. Reg. fº. 5645. – De daar van 
 geprovenieerde koopspenningen te ontvangen, daar voor 
 te quiteeren en dezelve aan kooper of kooperen te cedeeren 
 transporteeren na Usantie en Stijle Locaal, belofte van 
 Indemniteit en vrijwaaring te doen, ook Domicilium te 
 kiezen, en wijders alles te doen en te verrichten, het 
 geen de nooddruft der Zaake mogte vereischen, en ten 
 meeste nutte en profijte van Constituanten zoude kun- 
 nen strekken, en zij zelve tegenwoordig zijnde zouden kun- 
 nen mogen en moeten doen, onder belofte van Ratiha- 
 bitie en Indemniteit, ceterisque clausilis de jure solitis 
 ac necessariis, des blijft de geconstitueerde gehouden 
 tot het doen van verantwoording Rekening & rel. 
     Actum 22. Octob. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van ’t Gemeente Bestuur Com- 
 pareerden Evert Willem Velthuijzen en Bregetta Brinkink Ehel. 
 de laatste tutore marito, en verklaarden in een vasten en stedigen 
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 Erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt dezes te cedeeren trans- 
 porteren aan en ten behoeve van Arent de Wilde en Anna Hul- 
    tink Ehel. en haar erven een huis en erve staande binnen 
    deze stad in de Wulleweverstraat, op den hoek van de Schoe- 
    makers straat ter eenre en 't huis van Thoo Vonk ter an- 
    dere zijde, doende jaarlijks in ordinaire verponding buiten de stads- 
    stuivers f. 4-1-2 en ordinaris heerdstde geld en 't straatgeld 
    ad f 1-10-: voorts met zijne lusten en lasten, recht en gerechtig- 
    heden en zulks voor eene somme van éénduizend vierhonderd 
    agt en tachtig Guldens ad 20 st's het stuk vrijgeld waar 
    van de comparanten bekenden voldaan te weze, belovende 
    voorseide huis te zullen wachten en waaren, kommervrij 
    en alle voorpligt de verponding over 1802 't heerdstede 
    geld tot ult'o juni 1802 en 't straatgeld tot 1 mei 
    1802 daar van af te dien als erfkoops recht is, onder 
 verband en submissie als na rechten. 
           Actum Harderwijk den 28 October 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de  Rooij leden van 't Gemeente Bestuur com- 
 pareerden Mr. P.G. Wijnstok woonachtig alhier, dewelde ver- 
 klaarde in de ebste en bestendigste forma Rechtens volmagtig 
 te maaken onze mede raadsvrien Mr. J.J. Elsevier, over alle 
 des comparants zaaken, zo in als buiten rechten, waar te 
 nemen, speciaal deszelfs plaatse te vertreden, bij zodae- 
 nige aanhamgige zaaken, als de comparant is hebbende 
 met de voogden testamentair van de onmomndige kin- 
 deren van wijlen J. Linscheer en Elijzabeth Schelliwald 
 in leven ehelieden, gewoond hebbende en overleden zijn- 
 de binnen Amsterdam, die te brengen tot liquiditeit 
 alle geschillen dieswegens te vereffenen, 't zij bij nieuwe- 
 lijk accoord  of in Rechten sententien te vragen: van 
  onvoordelige vonnissen te appelleeren, daar en zo het 
 behoort. voords in deze alles weder te doen en te verichten 
 wat comparante praesent zijnde zoude kunnen vragen 
 of moeten doen en al waare het dat tot één of ander 
 meer volmagt wierd gerequireerd, verklaarde de com- 
 parant dezelve hier in geinseneerd gehouden te willen 
 hebben. Alles met kragt van substutie en surrofa- 
 tie met belofte van ratihabitie en indemniteit, cetensque  
 sub clausules de sade solitis ac necessariis 
 de super stipulando. Des blijft de geconstitueerde gehou- 
 den tot het doen van behoorlijke verantwoording. 
 Actum Harderwijck d. 7. Novemb. 1802. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Leden van de Magistraat compareerden 
 Janna Smits Wed. Gerrit Everts, Grietje Smits in huwelijk hebbende 
  Jacob Franken, dog wegens absentie van haar man daar voor caverende 
 na rechten, voorts de tijdelijke armbezorgers der gereformeerde diaconie 
 binnen deze stad namens Albertje Smits door dezelve gealimenteerd 
 wordende, voorts verklaarden de Comparanten te caveren voor de absente 
 Mijntje Smits in huwelijk hebbende Hendrik Mees, zijnde kinderen 
 en Erfgenamen van wijlen David Smits en Dirkje Vorselmans in leven 
 Ehelieden dewelke verklaarden in het openbaar op den 12 Junij 1802 
 te hebben verkogt en kracht dezes te cederen en transporteren aan 
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 en ten Erflijken behoeve van Harmen Mulder en Catharina Breijten- 
 bach Ehelieden ende haare Erven een huis met een plaats daar agter 
 binnen deze stad in de Wolleweverstraat tusschen het huis van Gijsbert 
 Mulder ter eenre en de Hoedemakerssteeg ter andere zijde, doende in 
 verponding zonder stads stuivers f 1-19-6. straatgeld f 1-10:- ende zulks 
 voor een somma van twaalfhonderd en vijftig guldens. Voorts com- 
 pareerden bovengemelde Comparanten meede op den 12 Junij 1802 
 te hebben verkogt en kragt dezes te cedeerenen transporteeren aan Peter 
 Berends Ruijtenberg en Maasje Olofsen Ehel. ende hare Erven 
 een huisje staande binnen deze stad in de Hoedemakersteeg 
 tusschen het huis van Harmen Mulder ter eenre en de Schuur 
 van de Erven van P. F. van Erckelens ter andere zijde, doende 
 in verponding zonder stadsstuivers f 1-4-12, Straatgeld f :-15- ende 
 zulks voor eene somma van driehonderd zes en veetig Guldens, waar 
 van de Comparanten ( als meede van Ommestaande eerste perceel) 
 bekenden voldaan te wezen, en daarom beide perceelen, met alle 
 derzelver rechten en gerechtigheden, lusten, lasten en servituten 
 aan de koperen respective overtegeven, belovende de percelen 
 te zullen wachten en waren kommervrij en alle voorpligt daar 
 van afte doen als Erfkoopsrecht is, de verponding over 1802, straatgeld 
                 (en haardstedegeld junij 1802) 
 November 1802\/ zal door transportanten gezuiverd worden onder verband 
 en submissie als na rechten en met renunciatie van alle Exceptien. 
                                 Actum Harderwijck den 11. November 1802. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van de Magistraat 
 der Stad Harderwijck, Bernardus Hulsink en Willemina van Rossum 
 Ehelieden, en verklaarden uit eene zuivren genegenheid dewelke 
 zij elkanderen toedragen, malkanderen en den een den anderen 
 te lijftuchtigen van alle zijne of haare natelaatene goederen 
 actien en crediten geene van dien uitgezondert waar ter plaatse 
 dezelve ook gelegen mogten zijn, ten einde dezelve na tucht 
 rechten zijn of haar leven lang te kunnen en mogen gebruiken, 
 alles onvermindert zodanige dispositien als beide Comparanten 
  te zamen of ieder in het bijzonder zouden mogen laten passeeren, 
 willende de Comparanten dat deze acte zal gelden als tucht 
 ofte uiterste wille, zo als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deeze getekent en gezegelt in Harderwijck 
 den 14. November 1802. (was nevens twee Cachetten in rood lak ge- 
 drukt, getekend.)  Steenwinkel.  J.W.V.C. Fisscher. 
 
 
 Voor Huisman en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 de Heer Bernard Coenraad Meijer 1e Lieutenant onder het 1e Bataillon 
 van het 12 Regiment van den Vorst van Waldek alhier in garnizoen 
 welke verklaarde te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cedeeren 
 transporteeren en in vollen eigendom overtegeven aan den Heer Basti- 
 aan van Emst een obligatie tot laste van Holland en Westfriesland 
 ten comptoire generaal in den Haag, gesproten uit een loterij van 
 6 Millioenen, groot een duizend Guldens, ten naame van 
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 Bernard Jacob Hendrik de Mist Raad der Stad Nijmegen, in dato 
 den 13 Julijk 1792 Fol. 594 Nº.1 Re: 324 B geaggreierd 31 december 1793 
 Nº. 5876 Reg. Fol. 334,  waar voor Compart: bekend de koopspenningen 
 ontfangen te hebben, en daarvoor geen recht of eigendom meer 
 aan deze obligatien te houden, maar hetzelve aan Koper overte- 
 dragen, belovende dezelve te zullen wagten en waren, onder ver- 
 band en submissie als na rechten. Actum den 15 November 1802. 
 
 
 Alzo in den Jaare 1802 den 22 November hieraan geannexeerde 
 inventaris gemaakt, ende wegens aangetrouwde en aange- 
 kogte goederen toebehorende aan Hendrikje Klok, en na 
 dato hier na gespecificeerde goederen, in huwelijk zijnde 
 met Rijndert Janzen Klok nog aangekogt hebbende 
 
                            Specificatie. 
 Een kast met vier deuren daar op 
 een stel van vijven 
 1 tinne kast 
 1 Friesche klok met ruiters 
 14 stoelen 
 2 tafels 
 ½ douzijn groote Delfsche Schotels 
 2 douzijn borden 
 2 douzijn tinne lepels 
 8 vorken 
 1 groote Spiegel 
 1 koekepan hangijzer en rooster 
 1 theeketel en 2 waschketels 
 2 waschtobben 1 groot en 1 klijn 
 1 vleesch kuip met zijn dekzel 
 3 vierendeeltjes 
 1 paar blaauwe gordijnen 
 2 paar groene dito 
 3 lampen 
 2 paar kopere Schaalen en balance 
 1 Schenkketel met confoor 
 4 tinne Schotels 
 2 dito trekpotten en 1 waterpot 
 2 dito peperbusschen 
 1 klein koper akertje 
 1 kopere Schuimlepel en bedpan 
 2 mooije kopere haaken 
 2 kopere confooren 
 2 tinne kommen 
 1 kopere coffijkan 
 1 tinne boterpot 
 3 kopere dekzels 
 1 blikke thee emmer 
 1 kopere ketel en confoor 
 1 verlakt thee blad 
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 1 bruin theeblad 
 1 kopere Schuimspaan 
 1 lij en 3 kopere hangblakers 
 1 tinne Coffijkan 
 1 tinne papkom en 1 melkkom 
 2 ijzere potten 
 5 schilderijen 
 1 Schenktafel 
 1 verlakte hangtafel 
 1 gladde kast met 2 deuren daarop 
 1 stel van driën 
 1 hang glazekast met 1 stel van 5 met het daar in zijnde porcelijn 
 1 naaijkistje 
 1 vierkant klijn koffertje 
 4 manden 
 1 tang, asschup en blaasbalg 
 2 stooven 
 1 wieg bedje en 4 kussens 
 1 vuurmand en 1 kindermand 
 4 Schotelrekken 
 1 Schutje, 4 kleine tonnetjes 
 1 haal, 1 mooije gesnede el 
 2 water emmers 
 1 kruijwagen 
 3 blikke trommels 
 2 kleerborstels 
 2 manden met Friesch en Delfsch aardewerk 
 1 hakkebord 
 1 bed en peuluw met kussens en dekens 
 12 lakens en 24 sloopen 
 12 servetten, 2 tafellakens 
 4 schoorsteenkleeden 
 1 raam, eenige planken en houtwerk. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat compareerde 
 Jan Klok, tekennen gevende, dat bij hem Comparant heeft ingewoond 
 zijn Dogter Hijntje Klok, met haaren man Reindert Janzen Klok, 
 en veele goederen aangekogt hebbende in differente zoorten hierinne 
 gespecificeert, dat hij Comparant in overweging nemende hoe over 
 deze goederen, als niet aan hem, maar aan zijne voorñ. Dogter met 
 haar man, alleen in vollen eigendom zijn toebehorende, en zo 
 echter bij zijn overlijden van hem Comparant in den inboedel 
 gevonden wordende, en tusschen zijne kinderen oneenigheden 
 zouden kunnen ontstaan, zo verklare hij Comparant bij dezen 
 dat alle hiervoren gespecificeerde goederen, na het overlijden 
 van hem Compart. niet tot den ouderlijken boedel behorende 
 zijn, dus hij Compart. ook geen recht of pretentie op voorengemelde 
 goederen is hebbende, alzo dat dezelve tot zijne nalatenschap 
 niet behoren, maar bij zijne voorñ. Dogter Hijntje Klok en haare 
 man Reindert Janzen Klok vooraf uit den boedel moet genomen 
 worden, voor en aleer eenige hoegenaamde toetast in den boedel 
 gedaan kan worden. Harderwijck den 25 November 1802. 
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 Voor De Vries en Huijsman Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Willen Aaltsen in huwelijk hebbende Grietje Willems, 
 Elbert Aaltsen in huwelijk hebbende Hijntje Willems, 
 Hijntje Aaltsen getrouwt aan Bart Hartgersen, Marij 
 Aaltsen in huwelijk hebbende Brant Jansen, Lubbertjen 
 Aaltsen in huwelijk hebbende Roelof Willemsen, en 
 eindelijk Evertjen Aaltsen Weduwe van wijlen Hendrik 
 Petersen, bij wien  noch eenige onmondige kinderen verwekt 
 heeft, zijnde tot het patteren dezes gequalificeert door het 
 Gemeente Bestuur dezer Stad, vermogens appointement van 
 den 30 Augustus 1802, zijnde alle te zamen Kinderen en 
 Schoonkinderen van wijlen Aalt Willemsen en Jannetjen 
 Elberts in leven Ehelieden, en verklaarden te zamen in het 
 openbaar te hebben verkogt op den 28 Augustus 1802, en 
 dienvolgens te cederen en transporteren aan en ten 
 ervelijken behoeven van Peter Gerritsen en Marritje Klok 
 Ehel: en haare Erven, een Stuk hooijland groot ongeveer 
 een math gelegen onder de vrijheid van Harderwijck op de 
 Ooster Mehen, wandelende met een math van Jan Hartgerzen 
 en Aalt Brouwer te zamen met noch twee math van de Jonk- 
 vrouwen van Westervelt onder het Erve daar Hendrik Steenber- 
 gen woont, zijnde vrij van verponding, ende zulks voor een 
 Somma van drie honderd drie en twintig Guldens. 
 Aan Jannetjen Dirks Wede. Bartelt Eijberts en haare Erven 
 een stuk hooijland op de Ooster mehen onder de vrijheid van 
 Harderwijck, groot ongeveer drie vierde math waarvan kopersche 
 het overige vierde part in eigendom behoord, zijnde de Heer 
 J.C.F. de Vries oosterwaards, en de Kinderen van Jan Gouwen te 
 Beekhuisen westwaards aangeland doende in verponding 
 zonder stads sts. f:-14-14 en zulks voor een Somma van twee 
 honder vijf en zestig Guldens. 
 Aan Wouter Jacobzen in Hierden, een stuk Zaaijland groot 
 ongeveer twee Schepels gelegen in Hierden, in de vrijheid 
 van Harderwijck, op de lagen eng, zijnde gedeeltelijk tiend 
 vrij, uitgenomen het vooreinde gevende tiend onder de 
De verponding is naderhand Duijnderkamp, doende in verponding zonder stads sts. f 1-10-14, 
bevonden verkeerd te zijn zoals met Petri 1803 kan aanvaard worden, en zulks voor 
uitgedrukt en bedraagd een Somma van een honderd en zestig guldens van alle 
f 4-:-4 welke koopspenningen de Comparanten een ieder voor zijn aandeel 
 bekende voldaan te wezen, en daarom geen recht of eigendom  
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 daar aan meer te behouden maar hetzelve eeuwiglijk en ervelijk 
 aan de respective kopers aftestaan, belovende de percelen te zullen 
 vrijen, wachten en waren kommervrij en alle voorplicht daar 
 van aftedoen, inzonderheid de verponding te zullen zuiveren 
 tot over 1802 incluis, zoals erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten, met renunciatie van alle exceptien. 
 actum den 26 November 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van den Magistraat 
 compareerde Mr. J.H. van de Graaff en verklaarde uit de hand 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over 
 zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten behoeven van Peter Bertelsen 
 en Lute Willems Ehel. en hunne Erven, een huis en erve 
 staande binnen deze Stad aan de Smeepoorter Brink, naast 
 het huis van den Portier van gemelde poort, met een Schuur 
 daar naast, en tusschen het huis van Jan van Asselt, doende in 
 ords. jaarlijksche verponding zonder stadsstuivers f 1-17-2 en 
 de Schuur mede zonder stads sts. f :-10-:, straatgeld van het 
 huis jaarlijksch f 1-:-, envan de Schuur f :-10-:, en zulks voor 
 en Somma van drie honderd en vijftig Guldens vrijgeld, waar 
 van de Compart. bekende bij dezen voldaan en betaalt te wezen, 
 belovende voorsz. huis en Schuur te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over den jare 
 1802 van huis en Schuur, als mede het Straatgeld van beiden 
 tot 12 maij 1802, en het haardstedegeld tot ultº. Junij 1802 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 submissie als na rechten. actum den 6 December 1802. 
 
 
Geregistreerd ten pro- Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerde 
tocolle van bezwaar Dirk Peterzen in deze caverende voor zijn vrouw Bartje Stevens, die 
Rubr. Erven en Lande-  buiten staat is te compareren, en verklaarde wegens opgenomen en ter leen 
rijen in Hierden etc. ontfangen penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Dirk Brouwer 
Fol. 336 en 399 en Grietje Lubbers Ehel., en hunne Erven, de Somma van een honderd Guldens 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met zes gulden 
 waar van het eerste zal verschijnen heden over een Jaar, en zo ver- 
 volgens 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 word. 
                                                  (zijn  persoon en) 
 Tot nakoming dezes verbind Compart.\/ zijn en zijn vrouws goederen stellende 
 tot een speciaal onderpand een vierde part in twee math hooijland genaamd 
 de Langekamp aan de Munnikkesteeg, tusschen het land van  de Juffrou- 
 wen van Westervelt en van R.J. Apeldoorn, en noch een vierde part in 
 een kamp zaaijland, de Bijltjes genaamd, gelegen in Hierden tusschen 
 het land van Mevrouw van de Graaff, en van de Heer van Erckelens,  
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncieende 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na rechten. Actum Harderwijck den 7 December 1802. 
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 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat Compa- 
 reerden Tijmen Hooiberg en Gerrit Coopsen Burgers en 
 Ingezetenen dezer Stad, dewelke verklaarden ingevolge 
 authorisatie van de Magistraat van Harderwijck d.d. 
 13 December 1802 naauwkeurig te hebben geexamineerd, 
 opgenomen en nagegaan, en na aftrek der lasten en 
 reparatien getaxeert te hebben, gelijk zijlieden taxeren, 
 het huis en erve staande binnen deze Stad op de Visch- 
 markt, toebehorende de Kinderen van wijlen Mr. H.L. 
 Ardesch en J.J. De Meester in leven Ehel., voor de Somma van 
 Drie duizend vijfhonderd Guldens, voor welke Somma zij 
 Comparanten in cas van koop voorsz. perceel  gaarne zou- 
 den willen aannemen. 
 welke aestimatie Comparanten na praeävisatie van de 
 kragt des eeds en zwaare straffe des meieeds met solem- 
 neele eede hebben bevestigt: Actum d. 13 Decemb. 1802. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerde 
 Hermannus de Wilde, welke verklaarde, in val hij bij de aanstaande 
 verpagting van den inpost op de gebrande wateren bij form van 
 monopolie over de districten Harderwijck en Wageningen op den 
 15 Decemb. 1802 de pagt of pagten daar van mogt bekomen, bij 
 dezen en nu voor als dan ten behoeve van het Quartier van Ve- 
 luwe, of den ontfanger Generaal, voor de kost en schadelooze 
 voldoening van dezelve pagt of pagten, na inhoud van ‘s Quartiers 
 conditien, tot Borgen te stellen Arend de Wilde en Jan Hendrik 
 Mantel, beiden ons bekend, en daar voor genoegzaam gegoed 
 en geërft, welke Borgen praesent zijnde, die borgtogt in eventum 
 hebben op zich en aangenomen, en een voor al en elk als 
 Principaale Debiteur daar voor hunne Personen en goederen 
 verbonden hebben, met renunciatie van de exceptien ordinis 
 divisionis et excussionis, van derzelver kragt zich onderrigt 
 houdende, en met Submissie aan de Judicature der tijdelijke 
 Richteren in materie van finantien in het Quartier. 
 Actum d. 14 December 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat Compareer- 
 de Geertruij Haverkamp Wed. Peter Priester voor haar, en mede 
 als Moeder en Voogdesse van haare vijf onmondige kinderen 
 tot het doen dezer is geäuthoriseert ingevolge appoint: van 
 het Gemeente Bestuur dezer stad d.d. 9 Julij 1802, voorts Gerrit 
 Priester meerderjarige zoon van voorñ. Peter Priester. dewelke 
 mede caverende voor zijn absente Zusters, dewelke bekennen 
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 op den 31 Julij 1802 publiek in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en in vollen 
 eigendom te transporteren aan en ten behoeve van Loge Gelder- 
 man en Johanna Hensen Ehel: en haar Erven. 
 Een huis en erve met een schuur daar anex, staande binnen deze 
 stad in de Gevangen straat naast het huis van Peter Hetter 
 ter eenre, en het Blokhuis ter andere zijde, doende in ordin. 
 jaarlijksche verponding f 2-7-12, en straatgeld f 1-5-:, voorts met 
 zijn lusten en lasten recht en gerechtigheden, ende zulks voor 
 een Somma van vier honderd en zeven en twintig Guldens 
 vrijgeld, daar van de Comparanten en transportanten bij dezen 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende voorzeide 
 perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de ordin: verponding over den Jare 1802, straat en 
 haardstedegeld maij 1802 incluis, daar van aftedoen, als erf- 
 koopsrecht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 22 Novemb. 1802. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerden 
 Peter Besselsen en Luitjen Willems Ehel:, welke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan den Heer Mr. J.H. van de Graaff en zijne Erven 
 een huis schuur en stalling, staande in de Valkstraat, tusschen 
 de schuur van Arent de Wilde ter eenre, en de plaats van Wm. Fijn- 
 vandraat ter andere zijde, doende in ordinaris verponding zonder 
 stadsstrs f 2-19-10, straatgeld 10 st:, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van vierhonderd gulds:, van welke pen- 
 ningen Comparten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de ver: 
 ponding tot over het jaar 1802, straatgeld tot maij 1802, en het 
 haardstedegeld tot Julij 1802 daar van aftedoen, als erfkoops recht 
 is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum d. 14 Decemb. 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat, loofden 
 en wierden Borgen als voorvanks recht is, Willem Zegers en Jan de 
 Vries, voor het erf en sterfhuis van Cornelia Zegers Wed. Dirk Janzen, 
 des beloofden Zeger, Mietjen, Maartjen, Jannetjen en Willem 
 Dirkzen Kinderen en Erfgenaamen van de overledene 
 hunne Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum den 20 December 1802. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Claas Tijssen en Gijsje Pluijm Ehel:, welke verklaarden 
 wegens ter leen ontfangen penningen wel en deugdig schuldig te zijn 
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 aan Jan Scavier en Jannetje Sijmons Ehel:, de Somma van 
 twee en veertig Guldens tien stuiv: welke alle jaaren zullen 
 kunnen opgezegt worden, mids zulks drie maanden voor den 
 verschijnsdag aan een van beide zijden geschiede. 
 Tot securiteit dezer Som verbinden Comparten hunne Personen 
 en goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hunnen schuit 
 met al zijn toebehoren, dezelve na informatie van de kragt 
 van verwillekeuring, verwillekeurende bij dezen om daaraan 
 alle hinder en Schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na rechten. Actum 20 December 1802. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van de Magistraat 
 compareerde Vrouwe Johanna Alijda Wolfsen Weduwe van 
 wijlen den Heer de Wolff van Westenrode, in leven Burgemeester 
 dezer Stad, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes, H.A. Wijnen Ontfanger te Elburg, 
 om aan de Gebroeders Pop, Zoons van Arent Pop te transporteren 
 agt grazen hooijland gelegen in het Schependom van Elburg, 
 welke Comparante heeft verkogt, voor de ontfange koop 
 penningen quitantie te passeren, waring te beloven, en 
 verders alles te verrigten, wat Comparante praesent zijnde 
 zou kunnen mogen en moeten doen, met magt van 
 Substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en Submissie als na rechten.  
 Actum den 23 December 1802. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat compareerden 
 Evert Willem Velthuijzen en Bregetta Brinkink Ehel: en ver- 
 klaarden verkogt te hebben aan Hendrik Flolijn Koopman 
 wonende te Amsterdam. 
 1º. een huis en erve staande binnen deze Stad aan de Vischmarkt bij 
 de Paadsenstraat, thans bewoond wordende door Zwerus van Veluwe 
 doende in de ordinaire verponding zonder Stadsstuivers f 1-2-6 
 aan straatgeld 15 strs. 
 2. een huis daar naast staande, bewoond door Gijsbert 
 Stevens in ordinaire verponding zonder stadsst: doende f 1-2-4 
 straatgeld 10 strs. 
 3º. Een hof gelegen buiten de groote poort door Evert Veldhuijzen 
 zelve gebruikt wordende, tusschen de hoven van Toon Vonk en 
 P. Volte gelegen, jaarlijksch aan verponding zonder stadsst. doende 
 14 strs. 
 en zulks alles voor een Somma van vijf honderd Guldens, en 
 vermids op heden daar van de koopspenningen ten vollen zijn 
 voldaan, zo declareren zij bij deze gemelde goederen met alle 
 deszelfs lusten en lasten recht en gerechtigheden daar  toe 
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 van ouds en met recht behorende aan Hr. Florijn voorñ: te cederen 
 transporteren en ervelijk overtedragen, met belofte van denzelven 
 voor alle evictie op en aanspraak ten allen tijde te zullen staan vrij, 
 wagten en waren als erfkoops recht is. 
 Actum Harderwijck d. 23 Decemb. 1802. 
 
 
 
 
                                    Lectum et Recognitum d. 7 Januarij 1803 
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 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van de 
 Magistraat der Stad Harderwijck Steventje Hendriks, Weduwe 
 en Boedelhoudersche van wijlen haar Eheman Hubert 
  Gerritzen, met ons gaande en staande en haar memorie 
 verstand en zinnen volkomen magtig zijnde, en Geertruij 
 Hubertsen, en verklaarde de eerste Comparante, uit aanmer- 
 king van de getrouwe diensten, hulpe en handreiking van de 
 tweede Comparante, haare Dochter Geertruij Hubertsen 
 genoten, en noch dagelijksch ondervindende, zonder eenige 
 instigatie of persuatie van iemand, hoegenaamd, uit vrijen 
 wille, genegenheid en begeerte te donateren, te cederen, 
 en in vollen eigendom overtegeven, en te transporteren, 
 zulks doende kracht en mids dezen aan en ten ervelijke 
 behoeve van haar Dochter Geertruij Hubertsen. 
 Ten eersten haar huis en erve, staande en gelegen binnen 
 deze Stad, agter de muur, naast het huis van Jan Olthuijsen 
 ter eenre, en dat van de gereformeerde armen ter andere 
 zijde, zoals hetzelve thans door haar Donatrice bewoond 
 en gebruikt word. 
 Alsmede haaren geheelen inboedel zonder eenige uitzondering. 
 Alles echter onder deze expresse en uitdrukkelijke voorwaarde 
 en beding. 
 1. Dat zij eerste Comparante en Donatrice het voorsz. huis en 
 erve gedurende haar leven lang, zal kunnen blijven 
 bewonen en gebruiken, zonder daaromtrent door iemand, 
 hij zij wie hij zij, hoegenaamd verhindert, belet, of gestoord 
 te worden. 
 2. Dat zij insgelijksch het gebruik van haaren geheelen 
 inboedel zal blijven behouden haar leven lang, zonder 
 iemands bespiering, hindernis of tegenzeggen, zo zelfs, 
 dat het haar zal vrijstaan in cas van nood, zoveel van 
 dezelve te veralieneren, als zij Donatrice zal benodigt 
 hebben. 
 3º. Dat tweede Comparante haar Dochter Geertruij Hubertsen 
 gehouden en verplicht zal zijn haar moeder en Dona- 
 trice in dezen, in allen gevallen en omstandigheden, hulpe 
 toetebrengen, handreiking te doen, en zo veel mogelijk 
 te ondersteunen, en dezelve na deszelfs overlijden 
 eene eerlijke en burgerlijke begravenis naar deszelfs staat 
 en gelang des boedels te zullen bezorgen, op poene, dat 
 anderzints van het geene aan haar bij dezen mogt zijn 



213 

ORAH_157 1803 fol.102 
 
 gedonateerd en geschonken, zal zijn verstoken. 
 En heeft de tweede Comparante Geertruij Hubertsen deze gifte ac- 
 cepterende en aannemende op zich en aangenomen, het geent voor- 
 schreven Stiptelijk te zullen nakomen en Volbrengen, onder 
 Submissie van de in dezen door Donatrice gestatueerde poenaliteit 
 en daar op gestipuleert als naar rechten, met renunciatie van 
 alle exceptien, middelen en beneficien rechtens, dezen enigzints 
 contrarierende. 
 T ‘oirkonde is deze bij ons betekent en gezegelt binnen Har- 
 derwijck den 3 Januarij 1803. 
 was nevens twee Cachetten in rood lak gedrukt, getekent 
 W: J: de Vries. A. Schilders. onderstond geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 6. Januarij 1803. 
 was getekent  J.C.F. de Vries. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Peter van Itterson en Geertruij van den Brink Ehel. 
 welke verklaarden bij dezen te consenteren en te bewillligen 
 in zodanig huwelijk, als der Comparanten Zoon Gerrit van 
 Itterson voornemens is integaan en te voltrekken met 
 Jansje Witten, hetzelve met hunne ouderlijke approbatie 
 corroborerende, met verzoek dat dit gegeven consent daar het 
 gerequireerd word, mag worden gerespecteert, en geconsidereert 
 als of Comparanten bij de intekening en voltrekking in 
 Persoon tegenwoordig waren, belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden.     Actum d. 12 Januarij 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat loofden 
 en wierden Borgen als voorvanks recht is, Hendrik Gerritzen 
 en Rijer den Grooten voor het erf en sterfhuis van Jan 
 Hendrikzen, des beloofde Eijbert Hendrikzen Broeder en  
 Erfgenaam van den overledene zijne Borgen te vrijen en 
 guaranderen als recht is, actum d. 22 Januarij 1803. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Mr. P. van Meurs en verklaarde in de bestendigste forma rechtens te 
 qualificeren en volmagtig te maken Mr. A.J. Houck  Advocaat te Deventer, 
 om zodane procedure als hij Comparant voor den Gerichte te Deventer 
 tegen Elske Dirks is hebbende waartenemen, alle termijnen van rechten 
 te respicieren, daar in alles te doen, te verrigten en te laten geschieden, 
 het geen hij Compart. praesent zijnde zelfs zou kunnen of moeten doen, 
 alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 caeterisque cum clausulis de Jure solitis ac necessariis, waar op de Comparant 
 heeft gestipuleert als na rechten. 
 Actum. den 24 Januarij 1803. 
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 Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Albert Bade, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt dezes den Heer Simon de Gester te Loon op Zand 
 in de Meijerij van den Bosch, om namens Compart: aan den Heer 
 Gijsbert van Hemert te ’s Grevelduin Cappel in de Langestraat 
 te transporteren een Obligate ten lasten van Johanna van Zuijlekom, 
 Weduwe van Antonij de Geus, op den 17 Februarij 1802 gepasseerd voor 
 Schout en Schepenen van Meeuwen groot f 200-:-:, de penningen 
 te ontfangen en te quiteren, waring te beloven, en verders alles 
 te verrigten wat de natuur der zake vereischen zal, en 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 rechten. 
 Actum den 24 Januarij 1803. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Schilders en Fisscher Leden van de Magistraat compareerden 
colle van bezwaar Rubr. Jan Hendrik Priester, welke bekende wegens opgenome en ter leen 
Hoven voor de groote poort ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan de minder- 
etc.Fol.15 en Landerijen aan jaarige Hendricus Janzen, een somma van een honderd vijfentwintig oosten 
Fol.95 fsº. Guldens zeven stuivers zes penn., welke penningen hij van dezelve 
 onder zich heeft, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vier Guldens van het honderd, waarvan de verschijnsdag 
 zal zijn, 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 worde. 
 Tot nakoming dezes verbind Compart: zijn Persoon en goede 
 ren, en stelt tot een Speciaal onderpand de helft van den 
 hof aan het Bleeksteegje tusschen de Hoven van Willem 
 Roest en Aaltje Mulder, en de helft van een kamp aan Oosten 
 tusschen het Holsteegje en het Oever, 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 22e Januarij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat 
 compareerde de Heer Francois Xavier Sasse, Inwoonder 
 van deze Stad, dewelke voor zo veel des noods approberende 
 en ratificerende allen het geene voor ofte op den naam 
 van den Compart: is verrigt door den Burger Jan Franciscus 
 Hosselet Rechtsgeleerden, woonagtig tot Mechelen in zaake 
 die hem Compart: met consorten genoodzaakt is te sustineren 
 als Appellant van den vonnissen bij den gewezen Tribunaal 
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 Civiel van het Departement der twee Nethen verleend den elfden 
 fructidor zesde jaar jegens de Burgers Joseph Anne André Helman 
 ende Consorten, geeft dezelve Compart. ook voor zoveel nodig aan deze 
 gemelde Burger Hosselet procuratie Speciaal omme ten definitiven 
 te vervolgen het incident ten zelve processe gesusciteerd op valscheid 
 van het stuk door de gezegde Joseph Anne André Helman ende Consor- 
 ten geproduceert, ende primitivelijk gepasseert voor den Notaris 
 Droesbeque den 5e April 1776, midsgaders van de copie van denzel- 
 ven praetensen acte waar onder zich bevind eene Signature 
 Droesbeque met magt van ten dien einde te tekenen alle acten 
 te doen alle sustencien en de devoires, daartoe nodig ofte relatief, 
 en voords generaal alles te verrigten, wat de natuur dezer zaak en 
 stilus loci vereisschen zal, en de Comparant zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, en indien een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden, zo wil de Comparant dezelve mids 
 deze voor geinsereert gehouden hebben, met magt van Substitutie 
 assumptie en Surrogatie, onder belofte van ratihabitie en indem- 
 niteit, caeterisque clausulis de jure solitis ac necessariis, 
 onder verband ein Submissie als na rechten, des blijft de Gecon- 
 stitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 3 Februarij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Geertruij Haverkamp Weduwe van wijlen Peter Priester, welke 
 verklaarde bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig 
 huwelijk als Comparantes Dogter Hanna Priester voornemens is 
 integaan en volgens order te voltrekken met Laurens Hulsman, 
 hetzelve met haare ouderlijke approbatie corroborerende, met 
 verzoek, dat dit gegeve consent daar het gerequireerd word, mag 
 worden gerespecteert, en geconsidereert, als of Comparante in persoon 
 bij de intekening en voltrekking tegenwoordig ware, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum den 21 Februarij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Leden van de Magistraat compareerden 
 Teunis Lucas van den Brink en H.J. van Essen, in qualiteit als Testamen- 
 taire voogden over de kinderen van wijlen Jan Hendrik Reinhoud en Catharina 
 Alida Oosterhuijse in leve Ehel: dewelke verklaren in de bestendigste 
 forma rechtens te qualificeren en volmagtig te maken Pieter Adriaan 
 van Scherinbeek Procureur voor de Raad van regtspleeging te Utrecht, 
 om van de Notaris Helmert van Dam in qualiteit als gesurrogeerde 
 Executeur van den boedel en Nalatenschap van der Pupillen 
 Grootvader Johannes Nicolaas Oosterhuijse te vorderen behoorlijke 
 staat en inventaris niet alleen van den boedel en Nalatenschap 
 van gemelde Johannes Nicolaas Oosterhuijse, maar ook afzonderlijk 
 van den boedel van Wijlen Jacobus Hendricus Oosterhuijse ten einde 
 dezelve te kunnen lauderen of debatteren als na regten behoord, 
 voorts gedurende de tijd dat de voorschr: boedels onvereffent zullen zijn 
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 uitreiking van zodanige gelden als zij comparanten tot alimentatie 
 en behoorlijke educatie haarer pupillen zedert het overlijden 
 van derzelver Grootvader hebben nodig gehad en vervolgens zullen 
 nodig hebben onder aftrek van zodanige f 567-11-: als bij de Compa- 
 ranten in haare voorschr. qualiteit is ontfangen, als meede der-  
 zelver gesurrogeerde Executeur tot vereffening van de voorschr: respec- 
 tive boedels te constringeren, en voldoening te vorderen aan den 
 inhoud van alle zodanige Testamentaire dispositie als gemelde 
 Joh: Nic; Oosterhuijsen heeft gepasseerd, immers voor zoverre der Compa- 
 ranten Pupillen betreft, en vervolgens in naam van de Comparanten 
 zo in als buiten rechten alles te doen te verrigten, en te laten geschieden, 
 ’t welk zij praesent zijnde zelve zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, alles met magt van substitutie, belofte van goedkeuring 
 en schadelooshouding, waarop de Comparanten hebben gestipuleert 
 als na rechten. 
     Actum den 25 februarij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leeden van de Magistraat 
 compareerde Vrouwe J.A. Wolfsen Wed: de Wolff van Westerroode woonende 
 ter dezes Steede binnen Harderwijck, dewelke verklaarde zig te stellen 
 tot Borg als principaal voor Willem Pelgrom Dirk de Wolff van 
 Westerroode, in qualiteijt als ontfanger en Commies Collecteur der 
 Convoijen en Licenten te Meppel, ten behoeven van den Lande 
 voor de summa van drie honderd guldens, belovende de 
 comparante al het geene ter zaake van de voorz: bedieninge 
 en administratie aan Lande, in tijd en wijle zoude mogen ten 
 agteren blijven, en de schaade die de gemene zaake of ande persoonen, 
 zouen mogen komen te lijden, als Eigene schuld op de eerste aan- 
 maning te zullen voldoen, opleggen, en betalen, ter voorz: Somma 
 van f 300. toe, renuntierende ten dien einde, van het beneficie 
 ordinis et Excussionis den effecte van dien zich van onder- 
 rigt houdende, als mede tot naarkoming en meerdere verster- 
 king van deeze, ten die opzichte van haar Burger recht en 
 dagelijksche judicature zich onderwerpende der prompte en parate 
 executie van den Zeeraad der Bataafsche Republiek. 
 En verklaarden wij Leden voornt: dat de boven gemelde Vrouwe 
 J: A: Wolfsen Wed: de Wolff van Westerroode door wien deze voren 
 staande Borgtocht is gepasseert, bij ons, tot voldoening van 
 de voorschr: Somma, word gehouden voor Capabel en sufficient, 
 om dezelve en meerder te kunnen voldoen en naarkomen. 
           Actum den 25 februarij 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerden 
 Willem Janzen van der Horst en Maria van Sitteren Ehel:, 
 dewelke verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop uit de 
 hand te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, te 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijken behoeve van Abram Cornelid Papper en zijne Erven, 
 een huis met een plaats daar agter, staande en gelegen binnen 
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 deze Stad in de kleine Marktstraat, naast het huis van de Wed: Albert 
 Antink ter eenre, en dat van Harmen Papper ter ander zijde, doende 
 in ordinaire verponding volgens quohier f 2-13-2, straatgeld f1-:-: 
 voords met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheid, en zulks 
 voor een Somma van drie honder en zeventig Guldens vrijgeld, van 
 welke penningen de Comparanten en transportanten bij dezen 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende voorzeide per- 
 ceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding over den Jare 1802, straatgeld Maij 1802 en haard 
 stedegeld primo Julij 1802 daar van aftedoen, als erfkoops recht 
 is, onder verband en Submissie als na rechten, 
 Actum Harderwijck den 28 Februarij 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerde 
 Hermina Wetjes Weduwe Dirk Kemper, welke verklaarde bij dezen te 
 consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, als haar zoon 
 Anthonij Kemper voornemens is te Amsterdam integaan en volgens 
 order te voltrekken met Annaatje Franken, hetzelve met haare 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve 
 consent daar het gerequireerd word, mag worden gerespecteert, en 
 geconsidereert, alsof Comparante in persoon bij de intekening en 
 voltrekking tegenwoordig ware, belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 3 Maart 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compareerden de 
 Juffrouwen Mechtelt en Frederica Henrietta van Westervelt geässis- 
 teert met den Heer Mr.J:C:F: de Vries, welke verklaarden te constitue- 
 ren en magtig te maken zulks doende kragt dezes, den Heer Johan- 
 nes van IJsseldijk, om voor haar te transporteren aan en ten 
 ervelijken behoeven van Vrouwe M:M:E: van Someren van 
 Vrijenes, Weduwe van wijlen den Advoct: A: van IJsseldijk een derde  
 gedeelte van de helft van den Bouwhof, den Beverwijn genaamd, 
 bestaande in bouwland, een elzenpas, en een uiterwaardje, za- 
 men groot ongeveer twintig morgen of zo groot en klein als 
 hetzelve kennelijk gelegen is onder het Kerspel Ingen, Ambte van 
 Neder Betuwe, waarvan twaalf morgen, voorheen leenroerig aan 
 het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen, met alle de daarop 
 staande lusten en lasten, recht en gerechtigheden, wagting 
 en waring te beloven, als erfkoopsrecht is, en alles te verrigten, 
 wat Comparanten 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 d. 14 Maart 1803. 
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Geregistr. ten protho- Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
colle van bezwaar reerden Hendrik van Laar en Petronella van Aken Ehel. en 
Rubr. Landerijen etc. bekennen wegens opgenomene penningen wel en deugdig 
fol. 150 en 322 fso. Schuldig te zijn aan Jan Lubbertzen en Broeder Wouter Lubbetsen 
 of derzelve rechtverkrijgende, een Somma van een duizend Guldens, 
 aannemende dezelve Jaarlijksch, waar van het eerste Jaar zal versche- 
 nen zijn den 21e Maart agttien honderd en vier te verrenten 
 met vier en een halve gulden van ieder honderd, en zulks tot 
 de volkomene aflossching toe, welke alle jaaren zal kunnen  en 
 mogen geschieden, mids aan een van beide zijden vier maanden 
 voor de vervaltijd de opzage werde gedaan. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haare Personen 
 en goederen, en stellen tot een Speciaal onderpand een 
 Camp lands aan de Broeksteeg gelegen in den Jaare agttien 
 honderd van de Stad Harderwijck aangekogt, als mede 
 de groote klinkenbergskamp met zijn houtgewasch, tusschen 
 de Bokjes en Smallekamp gelegen, in agttien honderd 
 volgens magenscheid d.d. 17 December, van wijlen L: Bunskerken 
 hun toegewezen, om daar aan bij manquement van betaling 
 van Capitaal of interest kost en schadeloos hetzelve te kunnen 
 verhalen,renunciërende wel expresselijk van alle exceptien 
 in Specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na rechten.  
 Actum Harderwijck d. 22 Maart 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Willempje van Nult Huisvrouw van Jan Olthuijsen 
 geässisteert met gemelde haar man, met ons gaande en staande 
 en haar verstand en uitspraak volkomen magtig, welke ver- 
 klaarde bij dezen, indien zij voor haar man mogte komen 
 te overlijen, zonder kind of kinderen uit dit huwelijk 
 na te laten, te institueren en te benoemen tot haar 
 eenige en universele Erfgenaame van alle haare gereede 
 en ongereede goederen, niets hoe genaamd uitgezondert, 
 welke ingevolge haar huwelijksche voorwaarden, ingeval zij 
 zonder nadere dispositie kwame te overlijden, na doode van de  
 langstlevende aan haare naaste vrienden zouden hebben  moeten 
 komen, als meede van haare kleederen goud en zilver, die binnen 
 zes weeken na haar overlijden zouden moeten uitgekeerd worden, 
 van welke zij bij dezen haar man zijn leven lang het vrugtgebruik 
 geeft,haar mans Zuster Betje Olthuijsen Weduwe Swarts,  
 en bij vooroverlijden haar kind Christiaan Swarts in de moeders 
 plaats. 
 Begerende dat deze na haar dood zal gelden als testament, legaat, 
 codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T ‘oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt in Harderwijck 
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 den 23 Maart 1803 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekent  W:J: de Vries.  J:W:V:O: Fisscher. onderstond  geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 24 Maart 1803. 
 was getekent  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Schilders en Fisscher Leden van de Magistraat compareerden 
colle van bezwaar Rubr. Hendrik van Dalen en Alijda Renes Ehel. welke bekenden 
Snijderstraat Fol. 159 wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en 
 deugdig schuldig te zijn aan Jannetje Sandijk en haasr Erven, 
 een Somma van zes honderd Guldens, aannemende dezelve 
 jaarlijksch te zullen verrenten met drie en een halve Gulden 
 van ieder honderd, waar van de verschijnsdag zal zijn den 
 25 maij, en daar mede te continueren tot de aflossche toe, 
 welke jaarlijksch 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 stellen tot een Speciaal onderpand hun 
 huis in de Snijderstraat staande naast dat van Andries 
 Ruijtenberg en dat van Willem Fijnvandraat, 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 rechten. 
 Actum den 28 Maart 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Arent Krenen en Gerrit van Nijendaal 
 voor het erf en sterfhuis van wijlen den Heer M.S. van Cooth in leven 
 Oud Burgemeester dezer Stad, des beloofden de juffrouwen G:J: en J:E: 
 van Cooth Kinderen en Erfgenaamen van den overledene hunne 
 voorschreve Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 5 April 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat loofden 
 en wierden Borgen als voorvanks recht is R:J: Appeldoorn en G: van 
 Nijendaal, voor het erf en sterfhuis van wijlen Vrouwe M:E: van 
 Groin, Weduwe van wijlen den Heer Professor Pagenstecher, des 
 beloofden de juffrouwen E:F:C: en A:H:W: Pagenstecher voor zich 
 en mede caverende voor haar Broeders en Zuster te zamen Kinde- 
 ren en Erfgenaamen van den overledene, haare Burgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 5 April 1803. 
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 Voor de Vries en schilders Leden van de Magistraat compareerde 
 Geertruijd Knoop Huisvrouw van Dirk Harremanus, caverende 
 voor haar absente man, en tot het passeren dezer verzogt, dewelke 
 verklaarde uit de hand te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen en transporteren aan en ten ervelijken behoeven 
 van Gerhardus van Eijbergen Moojen en Metje Valk Ehelieden, 
 ende haare Erven, een huis en erve met een schuurtje daar 
 agter staande in de Wolleweverstraat, tusschen de huizen van 
 Jan Klok en Willem van Laar, ende zulks met zijn lusten en 
 lasten recht en gerechtigheid, benevens de uitgang in het 
 Keizers straatje, doende in verponding zonder statsst. f 4-:-: 
 straatgeld f 2-:-: ende zulks voor een Somma van elf honderd 
 Guldens, zijnde onder deze koopspenningen begrepen eene 
 vestenis ten behoeven van het Burger Weeshuis binnen deze 
 Stad, dewelke door de koperen mids dezen word overgenomen, 
 verklarende Comparante en mede namens haar man van 
 de koopspenningen te zijn voldaan, en daar om geen recht of 
 eigendom aan dit huis en erve meer te behouden, belovende 
 hetzelve te zullen vrijen, wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorplicht daarvan aftedoen, en de verponding tot over 
 1802, straatgeld November 1802 en het haardstedegeld ultº. 
 Junij 1802 te zullen zuiveren, zoals erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten, en met renunciatie 
 van alle exceptien. Actum den 29 Maart 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van de Magistraat 
 compareerden Adrianus van Dalen en Regina Knoop Ehel., 
 welke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van den Heer Mr. J.H. van de Graaff, een schuur staande binnen 
 deze Stad op de Smeepoorter Brink, tusschen de schuur van 
 Jan Hugen en het huis van Jan van Asselt, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadstuivers f 3-3-12, straatgeld 10 st:, verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 430-:- 
 van welke kooppenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende het voorschreve perceel te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht de verponding over 
 het jaar 1801 incluis, straatgeld tot Maij 1802, en het 
 haardstedegeld tot Julij 1802 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum d. 8 April 1803. 
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Geregistreert ten Voor Fisscher en van Voorst Leden van de Magistraat compareerden 
prothocolle van Gerardus van Eijbergen Moojen en Metje Valk Ehel:, dewelke ver- 
bezwaar Rubr. de klaarden wegens ter leen verstrekte penningen oprecht en deugdig 
Wolweverstraat  Fol. 223 schuldig te wezen aan en ten ervelijken behoeve van het Burger 
 Weeshuis binnen Harderwijck, een capitale Somma van agt 
 honderd Guldens ad 20 stuivers het stuk, van welke Somma zij 
 Jaarlijks op den verschijnsdag beloven te betalen een interest van 
 vier Guldens van ieder honderd, en daar mede te continueren, 
 zullende het eerste jaar interest met 1e November 1803 ver- 
 schenen zijn, en zo van jaar tot jaar tot de finale restitutie van 
 de hoofdsomma, welke jaarlijks zal kunnen en mogen geschieden 
 van weerskanten, mits de opzage een vierdeeljaars bevorens van 
 een van beide zijden gedaan werde. 
 Tot Securiteit van welk Capitaal rente en onverhoopte aante- 
 wendene kosten de Comparanten verbinden haare Personen 
 en goederen, stellende daar boven tot meerder Securiteit en 
 onderpand haarlieder huis en erve staande binnen deze 
 Stad in de Wolleweverstraat, tusschen de huizen van Willem 
 van Laar en Jan Klok zoals door Comparanten van D. Harrema- 
 nus en G. Knoop Ehel: is aangekogt bij transport van den 29 maart  
 1803, ten einde om ten allen tijde alle hinder en schade te 
 kunnen en mogen verhalen, onder verband en Submissie als 
 na rechten.  Actum den 8 April 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat 
 compareerde Hendrikje Lensen, wonende en thans alhier present, 
 dewelke verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te 
 constitueren en magtig te maken, doende zulks kragt dezes, haar 
 Oom Steven Lensen Burger dezer Stad, ten einde om namens 
 de Comparante uit de nalatenschap van wijlen haar Oom en Moeij 
 Claas Lensen en Wijntje de Wit in leven Ehel:, in Amsterdam 
 overleden, bij zodane Executeuren te ontfangen zodane erfportie als 
 Comparante uit kragt van testament of andere uiterste wille van 
 haar Oom en Moeij bovengenoemd, is competerende, quitantie 
 daar voor in forma te passeren, voorts te accorderen, transigeren 
 na stijle locaal tam agendo quam defendendo te ageren, 
 cautie te praesteren, en wijders in het generaal alles te doen 
 en laten geschieden, hetgeen de Comparante zelfs praesent zijnde, 
 zoude kunnen of moeten doen, alles met magt van Substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadeloosstelling, blijvende Geconsti- 
 tueerde niette min gehouden te zijner tijd rekening en 
 verantwoording daarvan aan Comparante te doen, onder verband 
 en Submissie als na rechten de Super Stipulando.   
 Actum den 15 April 1803. 
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 De volgende Minute is overgegeven om te registreren 
 19 April 1803, en daar van acte in forma afgegeven. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Raaden der Stad Harder- 
 wijck Vrouwe Aleijda Johanna Douairiere van Westervelt gebore 
 van Westervelt, en de Jonkvrouwen Mechtelt en Frederica Hen- 
 drietta van Westervelt tot Essenburg te zamen geässisteert met 
 Jan Gelderman, dewelke bekennen publiek op de 12 April 1794 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen en in vollen eigendom te 
 transporteren aan en ten ervelijken behoeve van Albertus 
 Gelderman en Aartjen Fop Ehel: en haare Erven een camp 
 Zaaijland met zijn houtgewasch, zijnde tiend vrij gelegen 
 aan de Wijsteeg naast een camp van Reijnier Reijniersen 
 ter eenre, en een camp van de Heer Persoon ter andere zijde, 
 en met geen andere lasten bezwaart als met een ords. jaar- 
 lijksche verponding volgens quohier f 14-3-12, voorts met 
 zijn lusten en lasten recht en gerechtigheden, en zulks voor 
 een Summa van twee duizend een honderd Guld: vrijgeld, 
 daar van de Comparanten en Transportanten bij dezen 
 bekennen voldaan en betaalt te zijn, belovende voorzeide 
 perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding over den Jare 1792 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. Actum Harderwijck d. 17 Maij 1796. was getekent 
 J:H: Wiesell.  WVLaar. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Leden van de Magistraat compareerde 
 de Heer Mr. J.H. van de Graaff, welke bekende in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt dezes te cederen, trans- 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijke 
 behoeven van Adrianus van Dalen en Regina Knoop Ehel:, een 
 Schuur staande binnen deze Stad op de Smeepoorter Brink, tusschen 
 de Schuur van Jan Hugen en het huis van Jan van Asselt, doende 
 in ordinaris verponding zonder Stadstuivers f 3-3-12, straatgeld 
 10 st:, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 252-:-: van welke kooppenningen Comparant bekend 
 voldaan te zijn, belovende het voorschreve perseel te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, de verponding 
 over het jaar 1802, en het straatgeld tot Maij 1803 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten.  
 Actum Harderwijck d. 22 april 1803. 
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 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compareerden 
 Jacob Klaver, als in huwelijk hebbende Elisabeth Erdegaing, en zij 
 Elisabeth Erdegaing, met voorn. haar man geadsisteerd, en tot het 
 passeren dezer geauthoriseert, en gequalificeert, wonende binnen 
 deze Stad, en verklaarden te consitueren en magtig te maken 
 den Heer Peter Diederich Bennernagel te Surinamen, Specialijk 
 om van diegeenen, welke den boedel en de nalatenschap van haar 
 Comparantes overledene Broeder Jacob Erdegaing onder zich mogten 
 hebben,het zij van de Executeurs, Curateurs, Voogden, en Adminis- 
 trateurs, midsgaders Weesmeesteren of andere Personen, de directie 
 van denzelven boedel en nalatenschap exercerende, of zich aan- 
 gematigt hebbende,te vragen staat en inventaris van den 
 boedel en de nalatenschap van haar Comparantes gedagten Broeder 
 zodanig dezelve op zijn overlijden is geconstitueerd geweest, des 
 noods met eede gesterkt, midsgaders rekening en verantwoording 
 van het bewind, directie en administratie van en over gedagten  
 boedel en nalatenschap gehad, gehouden en gevoerd, of die daar over 
 had behoren gehad, gehouden en gevoerd te worden, geverifieerd met 
 de bescheiden daartoe behorende, met exhibitie, ter neutralen 
 plaatze, onderling, of door den Rechter te bepalen, van alle boeken, 
 brieven, charters en papieren daartoe enigzints Specterende, 
 of behorende onder expurgatie bij eede van geene anderen te 
 hebben,te weten, of ter kwaader trouwe kwijt of weerloos te zijn 
 geworden,met vrij acces en visie,voor de Comparanten, derzelver 
 Gemagtigden, en die van haren Raade, tot, en van dezelve, en met 
 vermogen, om daar uit te ligten, copien en extracten naar welge- 
 vallen, voorts denzelven Inventaris, mitsgaders rekening en verand- 
 woording na te zien, en in order bevindende te approberen, en niet 
 in order zijnde te debatteren en doen redresseren, het batige Saldo, 
 benevens al het geene aan haar Comparante uit de nalatenschap 
 van deszelfs Broeder zal bevonden worden te competeren, te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, huizen, landerijen, obligatien, en alle 
 andere effectenzo aldaar als elders gelegen, het zij publiek, of 
 uit de hand te verkopen, het geen getransporteert moet worden, 
 aan de respective Kopers na usantie en stijle locaal te cederen, 
 ente transporteren, kooppenningen te ontfangen, en alle 
 vereischt wordende acten, zo van scheiding, liquidatie, quitantie 
 als anderzints, te tekenen en te passeren, wijders in alle gevallen, 
 op en tegen alle en een iegelijk alom zo eischende als verwerende, 
 in rechten te ageren, requesten te tekenen en te praesenteren, 
 appointementen, dispositien en vonnissen te verzoeken, de voorde- 
 lige te doen executeren, en van de nadelige te appeleren, te 
 provoceren ofte reformeren, allerhande arresten en apprehensien 
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 te doen, die te vervolgen, of weder te ontslaan, alle gerequireerde 
 cautien te stellen, de Borgen bevrijding te beloven, domicilium 
 citandi et exsequendi te kiezen, ook des noods te accorderen, 
 te transigeren ofte compromitteren, en generalijk ten einde 
 en zake voormeld, alles te doen en te verrigten, het geene 
 verder mogt worden gerequireerd, en zij Comparanten zelfs 
 praesent zijnde zouden kunnen of moeten doen, met magt 
 van Substitutie, belovende voor goed, vast, en van waarde 
 te zullen houden en doen houden, al het geene uit kragte 
 dezer zal worden gedaan en verrigt, onder verband van haar 
 persoonen en goederen als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 25 April 1803. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
colle van bezwaar reerden Cornelis Koning en Gerbrig Janzen Ehel:, welke 
Rubr. Hoven voor de bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange penningen 
Luttekepoort Fol. 48 wel en deugdig schuldig te zijn aan Regina Schut, de Somma 
 van drie honderd Guldens, aannemende dezelve jaarlijks te 
 zullen verrenten met vier Gulden van ieder honderd, waar 
 van het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervol- 
 gens 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 Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en stellen tot een Speciaal onderpand hun hof, 
 gelegen buiten de Smeepoort, in de touwbaan, tusschen den hof 
 van de Weduwe van Beek en een gemeen gangetje, om daaraan 
 alle hinder en Schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na rechten. 
 Actum den 27 April 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Theodora Maria de Rooij, te kennen gevende, dat haare boedel 
 met zeer veele schulden bezwaard, en zij over zulks niet in staat is 
 haare Crediteuren ten vollen te voldoen, waarom zij te rade is 
 geworden haaren gantschen boedel in usum jus habentium 
 als desolaat aan dezen Gerichte overtegeven, ten einde dezelve 
 door den Gerichte publiek verkogt, en de penningen daarvan 
 te provenieren inter jus habentes volgens ordonnantie op de 
 desolate boedels alhier gedistribueert mogen worden en 
 voorts om te strekken ter fine en effecte als naar rechten. 
 Actum Harderwijck den 29 April 1803. 
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 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat en als over 
 Weesmeesteren compareerde Judik van Donselaar, Weduwe van H. van 
 den Berg, welke zich zullende veranderzaten verklaarde in tegen- 
 woordigheid van Cornelis Koning Senior, en Reindert Koning, als 
 door de Magisraat aangestelde Voogden, aan haar vijf minderjaa- 
 rige kinderen met naamen Jenneke, Bart, Gerritje, Jan, en 
 Willem, bij wijlen gemelde J. van den Berg  ehelijk verwekt, 
 voor Vaders versterf te bewijzen, ieder een Somma van dertig 
 guldens, welke zij betalen zal als zij meerderjarig zullen zijn, 
 waarvoor zij verbind haar persoon en goederen, ook belooft zij de 
 kinderen te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kost 
 winning behoord, ente zullen kleden en reden tot hunne 
 mondige dagen, en van het nodige voorzien, ook alle lasten  
 van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de  Voogden te vreden. 
 aldus geapprobeert en getekent in Harderwijck d. 30 April 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Jan Mulder voor zich, en caverende voor zijn Vrouw Dirkje 
 Gosens, Jannes Mulder, Lubbert van Gerrink, Hendrik van Delden 
 voor zich, en caverende voor hunne Vrouwen respectivelijk Mechteld 
 Terwel, Gerharda Mulder, en Rijntje Mulder, Hendricus Pol, 
 Wiilem van Luijk, Willem van Leeuwen, Harmanus Hoefnagel, 
 Jan van Leeuwen voor zich, en caverende voor hunne Vrouwen 
 Catharina van Luijk en Catharina Peroen, Geurt van Dijk 
 en Rijntje van Leeuwen Ehel:, en Beeltje van Leeuwen te zamen 
 Erfgenaamen van Otje van Luijk Weduwe van Aart Mulder, 
 welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Jan Reijers en Jannetje 
 Hendriks Ehel:, een huis staande bij de groote poort, naast het 
 huis van Cornelis ten Bosch, doende in ordinaris verponding zonder 
 Stadsstuivers f 1-5-8 straatgeld f 1-5-: en verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van vierhonderd Guldens, 
 waarvan Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 voorschreve huis te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorplicht de verponding tot over het jaar 1802, haard 
 stedegeld tot Julij 1802, en het straatgeld tot Maij 1803 daar van 
 aftedoen als erfkoops recht is , onder verband en Submissie als 
 na rechten. Actum Harderwijck den 30 April 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde de 
 Heer L. van Hoesen, in qualiteit als volmagtiger van zijn zoon 
 Mr. Wijnand van Hoesen, vermogens volmagt d. 25 april 1792 voor 
 Burgemeesteren Schepenen en Raaden der Stad Zwolle gepasseert, 
 welke bij ons gezien en gelezen is, welke verklaarde te substitueren 
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 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, zijn schoonzoon 
 Coenrad Cornelis Ebeling, koopman te Amsterdam, om uit den 
 boedel van des Comparants zwager P: Ebeling te ontfangen alle 
 zodanige penningen, als gemelde zijn zoon Mr. Wijnand van 
 Hoesen van dezelve competeert, na ontfangst daar voor te 
 quiteren, en verders alles te verrigten, wat de natuur 
 der zake en stijlus loci zal vereischen, en de Comparant zelfs 
 praesent zijnde zou kunnen, mogen of moeten doen, met 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband 
 en Submissie als na rechten, mids dat de Gesubstitueerde 
 zal gehouden zijn te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua. Actum den 3 Maij 1803. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Hendrik Walter en Jacoba Bergitta Bodenstaf Ehel:, 
 en verklaarden in eenen vasten en stedigen erfkoop in het 
 openbaar op den 31 Julij 1802 te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Geerlof 
 Lucassen en Wijchmont Teunissen Ehel:, ende haare Erven, 
 een kamp zaaijland, gelegen in Hierden, onder de vrijheid van 
 Harderwijck, met een hegge houtgewasch daar om heen, 
 genaamd Colthoff, tegens over de plaats van de Weduwe en kinde- 
 ren van Arent Hendrikzen, doende in verponding zonder stadssts. 
 f 2-6-8 met alle zijne lusten en lasten, recht en gerechtigheid, 
 ende zulks voor een Somma van een duizend en agttien Guldens 
 vrijgeld, van welke penningen de Comparanten en transportanten 
 bij dezen bekennen voldaan en betaald te zijn, en over zulks geen 
 recht of eigendom hoegenaamd aan voorn: perceel te behouden, 
 belovende zij Comparanten voorschreve perceel te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorplicht, inzonderheid de verponding tot 
 over den jaare 1802 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als naar rechten. 
 Actum Harderwijck den 2 Maij 1803. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voost Leden van de Magistraat compareerden 
 Hendrik Walter  en Jacoba Bergitta Bodenstaf Ehel:, voorts dezelve 
 Hendrik Walter in qualiteit als volmagtiger van Erwarda Walter, in 
 huwelijk hebbende Athonij van Hoogten, en van Jannetje Walter, 
 nagelaten meerderjaarige kinderen van wijlen Jacob Lodewijk Walter 
 en Hilletje Peters in leven Ehel:, vermogens volmagt voor het 
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 Collegie vanJustitie te Haarlem op den 12 Maij 1802 gepasseert, 
 aan ons vertoont en van waarde bevonden, dan noch gemelde 
 Hendrik Walter en Evert Holl in qualiteit als Voogden over de twee 
 al noch minderjaarige kinderen van wijlen Jacob Lodewijk Walter 
 bij Hilletje Peters in eerste, en bij Jentje Harms in tweede echt 
 verwekt, alle te zamen kinderen en kindskinderen van wijlen 
 P.J. Walter en Erwarda Leij in leven Ehel:, en verklaarden de 
 Comparanten zo voor zich, als in voorschreve qualiteiten, vermogens 
 authorisatie van den Judex Domicilii, in eenen vasten en stedigen 
 erfkoop in het openbaar op den 31 Julij 1802 te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan 
 Bleumink en zijne Erven, een hof, gelegen voor deze Stad in 
 de touwbaan, naast den hof van de Weduwe J: van Beek ter 
 eenre en het steegje ter andere zijde, doende in verponding 
 zonder stadssts: f:-10-10 met alle zijne lusten, lasten, recht 
 en gerechtigheid, ende zulks voor een Somma van een honderd 
 en vijftien Guldens vrijgeld, van welke penningen de Comparanten 
 en Transportanten, een ieder voor zijn aandeel, bij dezen bekennen 
 voldaan en betaalt te zijn, en overzulks geen recht of eigendom 
 hoegenaamd aan voorTz: hof te behouden, belovende zij Comparanten, 
 zo voor zich als in voorTz: qualiteiten denzelven te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht, inzonderheid de verponding 
 daar van tot over den Jaare 1802 aftedoen, als erfkoopsrecht is, onder 
 verband en Submissie als naar rechten. 
 Actum Harderwijck d. 2 Maij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Truijtje Eijseman Huisvrouw van Elders Vlieck, wonagtig te Amsterdam, 
 tekennen gevende, hoe dat haar mans moeder, Aaltje Drost, Wed: wijlen 
 Goossen Vlieck alhier overleden is, dan dewijl Comparante onkundig is van den 
 staat des boedels der overledene, en derhalven ongeraden vind, voor 
 als noch zich in dien boedel intelaten, veel min die Simpelijk te 
 aanvaarden, en dewijl echter voor de begravenis van het lijk van 
 de overledene dient te worden gezorgd, zo verklaarde zij Comparante 
 bij provisie geresolveert te zijn het lijk ter aarde te doen bestellen, 
 en de kosten daar toe, voorbehoudens haar recht van repetitie en 
 praeferentie, midsgaders de kosten dezer acte, uitteschieten, doch 
 alles buiten haar paejuditie, en zonder daar door te worden verstaan 
 zich eenigzints in den voorschreve boedel te hebben ingelaten, veel min 
 eenige daad van aanvaarding der ervenisse deswegens te hebben willen 
 plegen, als daar tegen wel expresselijk bij dezen protesterende, en 
 onvermindert het recht, om, nadat haar namens haar man, den 
 toestand des boedels volkomen zal gebleken zijn, dezelve te aanvaarden, het zij 
 zuiver, of onder beneficie van Inventaris, of wel zich daar van in het 
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 geheel te abstineren, en dezelve te abandonneren verzoekende 
 hier van acte, welke deze is om te strekken ten fine en effecte 
 als naar rechten. 
 Actum Harderwijck d. 5 Maij 1803. 
 
 
Geregistr: ten prothocolle Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareerden 
van bezwaar Rubr, de Rijndert Albers en Hester Martens Ehel:, welke verklaarden wegens 
Hoogstraat Fol. 186 opgenomen en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig 
 te zijn aan Hendrikje van Aken, een Somma van drie honderd Guldens 
 aannemende dezelve jaarlijksch, waar van het eerste zal verschijnen 
 heden over een jaar, te zullen verrenten met  zes Gulden 
 van ieder honderd, doch wanneer dezelve op de verschijnsdag hunne 
 interest voldoen, zullen dezelve met vijf Guldens van ieder honderd 
 kunnen volstaan, en zulks tot de volkome 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 Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en stellen tot een Speciaal onderpand hun huis 
 staande in de Hoogstraat bij de groote poort, naast het huis 
 van Peter Volten, 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 rechten. 
 Actum den 6 Maij 1803. 
 
 
 Comapreerde voor ons ondergeschrevene Leden van de Magistraat 
 dezer Stad Grietje Vinkenberg, zijnde gezond van lichaam en 
 verstand, welke verklaarde bij dezen te revoceren, en te niet te doen, 
 zodanige testamentaire dispositie, als zij op den 9 october 1802 voor 
 Leden van het Gemeente Bestuur dezer Stad heeft gepasseerd, wil- 
 lende en begerende, dat dezelve zal gehouden worden, als of die 
 nooit ware gepasseert, en dus van nul en geener waarde gerekent 
 worden, verzoekende dat deze zal gelden zo en als best na rechten 
 zal kunnen bestaan. 
 T ‘oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt in Harderwijck 
 den 7 Maij 1803 was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekent, A. Huijsman. J.W.V.O. Fisscher  onderstond geregistreerd 
 in het Recognitieboek der  Stad Harderwijck d. 7 Maij 1803. 
 was getekent J.C.F. de Vries. 
 
 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Leden van de Magistraat 
 dezer Stad Aart Nijeboer en Maria Gerrits Ehel:, eerst gemelde 
 ziek te bedde leggende, doch beide haar verstand en uitspraak 
 ten volle magtig, en verklaarden zij malkanderen en de een den 
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 anderen te bemaken de tucht en het vrugtgebruik van alle haare 
 gereede en ongereede goederen, niets daar van uitgezondert, om bij 
 de langstlevende zijn of haar leven lang geprofiteert en genoten te 
 worden, edoch de kleederen van eerstgemelde Comparant zullen 
 gegeven worden aan zijne vier kinderen, thans bij hun in huis 
 zijnde, waar van twee genaamd zij Gerrit, en de anderen 
 Willem en Dirk, zullende het aan latste Comparante vrijstaan 
 goederen te verkopen, om de bij afgoeding beloofde f 150-:-: te 
 kunnen voldoen, begerende zij, dat deze zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, of zo als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T ‘oirkonde hebben wij deze getekent en gezegelt in Harderwijck 
 den 11 Maij 1803. was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, 
 getekent A. Huijsman. J.W.V.O. Fisscher.  onderstond geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 12 Maij 1803. 
 was getekent J.C.F. de Vries. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 J:W: Planus Predikant alhier dewelke verklaarde ter instantie 
 van P: Abbink Predikant te Hoevelaken, dat tijdes zijn Weleerwaarde 
 Predikant was te Hoevelaken de verschuldigde pastoor rogge 
 wegens een morgen te weten ½ spint door Joost Gerritzen altijd 
 betaald is naar Amersfoortsche maat en markt gerekend, zoals hij 
 was vrijdag voor St. Marten van elk jaar, en dat het gebruik is 
 geweest in Hoevelaken zich ten opzichte van de Pastoors rogge te 
 regelen naar Amersfoortsche maat en marktgang, zoals zij was 
 op vrijdag voor den elfden November van elk jaar, en heeft zulks 
 met Solemneelen eede bevestigt. 
 Actum Harderwijck den 13 Maij 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde Vrouwe 
 H. Beek Wed: Everts eenige Dogter en Erfgenaame van wijlen Juffrouw 
 Hester Doude Wed. van wijlen den Procureur Stephanus Tapper 
 dewelke verklaarde te qualificeren en volmagtig te maken de Heer 
 A: Snoeck om namens Comparante pq daar en zo het nodig zal zijn 
 te doen declaratoir, dat Compte. moge lijden, dat zodanige acte van 
 verband als op de 1 Julij 1788 door Evert van Kolenbrander en Hen- 
 drina Buitenhuis Echtelieden voor Schependen der Stad Nijmegen 
 is gepasseerd en geregistreert in N. Proth. Broederstraat Fol:111, 209 
 Heselstr. 189 Hoge Nº 1903, 191 en 209, zo verre dat verband gedaan is voor 
 een Capitaal groot drie duizend Guldens en renten, door dezelve Echtel: 
 midsgaders Peter van Eldik en Johanna Maria de Koning Echtel: bij 
 acte op die 1e Julij 1788 voor erfpachteren van Neder Betuwe aan 
 wijlen welgemelde Juffrouw Hester Doude wed. Tapper schuldig 
 beleden, en beloofd, ten prothocolle worde geroijeert, als zijnde 
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 hetzelve Capitaal en renten volgens daarvan te zijner tijd afge- 
 gevene quitantie op de principale obligatie afgedaan en betaalt, 
 daar toe de nodige actens te passeren en generaal alles te doen 
 en te laten geschieden, wat Comparante zelve praesent zijnde zou 
 kunnen of moeten doen, buiten kosten nochtans der Comparte: 
 alles met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding. Actum d. 14 Maij 1803. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat loofden en 
 wierden Borgen als voorvanks recht is, Mijns Barendzen en 
 Gerrit Wassing voor het erf en sterfhuis van Jan Bolder en 
 Aartje Corneliszen in leven Ehel., des beloofden Gerrit Bolder, 
 Cornelis Kok en Hendrina Bolder Ehel, Petronella Bolder 
 Wede: vanMaas Gerritzen, en Jannes Stronkhorst voor zijn 
 onmundig kind Jan Stronkhorst, laatstgen: kindskind en de 
 overige kinderen en Erfgenaamen van de overledenen 
 hunne Borgen te rijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 16 Maij 1803. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat compareerden 
 de Heer Jacobus Cornelis Schummelketel en Vrouwe Gerrardina Woltera 
 van Coeverden Ehel:, welke verklaarden in de beste en bestendigste 
 forme rechtens te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kracht dezes den Heer Mr. Petrus Tichler, Advocaat te Deventer, 
 ten einde om namens Comparanten, voor zoveel hun als mede 
 Eigenaaren daar van aangaat, te treden tot een publique verko- 
 ping van het goed Rande genaamd, gelegen in den Ambte van 
 Colmschate, als mede van de daarbij gelegen landerijen, de 
 kopers daar van aantenemen, of te bedanken, Borgen te doen 
 stellen, de kooppenningen te ontfangen, daarvoor te quiteren, 
 en na betaling daarvan aan de koper of kopers te doen cessie- 
 transport en overdragt, zo en als na costume locaal zal worden 
 vereischt, en verders alles te doen en te verrigten, wat der zaaken 
 nooddruft zal komen te vereischen, en zij Comparanten zelve 
 praesent zijnde zouden kunnen of mogen doen, en ofschoon 
 daartoe een speciaalder volmagt mogt vereischt worden, 
 zo willen de Comparanten dezelve mids dezen voor geïnsereert 
 gehouden hebben, met magt van assumptie en substitutie, 
 belofte van ratihabitie, en schadelooshouding, en verdere 
 in rechten gewoone clausulen, blijvende de geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwuijck d. 27 Maij 1803. 
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 Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareerden 
 Geertjen van de Pol Wed: van R: van Werven, geadsisteert met J. Poelman 
 voorts J. Poelman in huwelijk hebbende Maria van Werven, H. 
 Poelman in huwelijk hebbende Hendrina van Werven, P. Martinius 
 in huwelijk hebbende Barta van Werven, caverende te zamen mede 
 voor haar absente Broeder J: van Werven, dewelke bekennen in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen en in vollen eigendom te transporteren, 
 aan en ten behoeven van Rijndert Albertzen en Hester 
 Mertens Ehel:, en haare Erven, een huis en erve staande en 
 gelegen in de Hoogstraat bij de groote poort, naast het huis 
 van Peter Volten ter eenre, en het straatjen, dat na de Vullers 
 brink schiet, ter andere zijde, zo en als hetzelve bij H: Poelman 
 en J:H: Haklander in pagt bewoond en gebruikt word, nevens 
 een schuurtje naast de groote poort, doende in ordins. jaarlijk- 
 sche verponding volgens quohier f 3-3-12, straatgeld f 2-:-: voorts 
 met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor een Somma van een duizend en honderd en tien Guldens 
 vrijgeld, daar van de Comparanten bij dezen bekennen voldaan 
 en betaalt te zijn, belovende voorñ: perceel te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht, de verponding over 
 den jaare 1802, straat en haardsteedegeld Maij 1803 daar van 
 aftedoen, als erfkoopsrecht is, kunnende hetzelve Maij 1803 
 aanvaart worden, alles onder verband en Submissie als na 
 rechten.  Actum Harderwijck den 25 Maart 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Louw Janzen en Hendrika Hagedoorn Ehel:, en verklaar- 
 den hun ouderlijk consent en volkomen toestemming te geven 
 tot zodanig huwelijk als der Comparanten Dogter Betje Louwen 
 voornemens is aantegaan met den Jongman Ernst Justus Otto, 
 wonende in Amsterdam, mogende gaarne lijden, dat voorñ: haare 
 Dogter naar Stijle en usantie in den ondertrouw worden opgenomen, 
 en dit hun wettig huwelijk verder worde gesolemniseerd, ver- 
 zoekende, dat deze mag gelden, en van kragt zijn, als of zij 
 Comparanten voor Commissarissen van huwelijkszaaken te 
 Amsterdam, zelve in persoon tegenwoordig waren. 
  Actum in Harderwijck d. 14 Junij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Jannetje Sandijk, 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 
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 Hendrik Pluijer en Johanna Hendrica van Nes Ehel:, een huis 
 en erve, staande en gelegen in de Bruggestraat, tusschen de 
 huizen van Tijmen Hooiberg, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadssts: op naam van huis van Arend Louw f 3-10.2, 
 straatgeld f 1-:-:, en verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een somma van vijf honderd Guldens, van welke kooppen- 
 ningen koperen alle jaaren, te beginnen heden over een 
 jaar, zullen betalen veertig Guldens, waar voor het huis zal 
 verbonden blijven tot fr volle betaling toe, en zal de huur tot 
 November 1803 ten voordeele van verkoopster zijn, belovende zij 
 het voorschreve huis te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorplicht, de verponding tot ultº. December 1803. straat- 
 geld tot Maij 1803, en het haardsteedegeld tot Julij 1803 daar 
 van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten.  Actum den 17 Junij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat 
 compareerde Hendrik Otten voor zich en als Vader en Voogd 
 voor zijne onmondige kinderen, als hiertoe door de Magistraat 
 geäuthoriseert, en verklaarde, dat zijn boedel met zo 
 veele schulden is bezwaard, dat hij buiten staat is zijne 
 Crediteuren te voldoen, en bijgevolg best geoordeelt 
 heeft dezelve als desolaat aan het Gericht overtegeven, 
 om te verkopen, en de penningen inter jus habentes te 
 distribueren, ingevolge ordonnantie op de desolate boedels, 
 zoals hij doet bij deze, verzoekende hier van acte in forma 
 om te strekken ten fine als na rechten. 
 Actum den 12 Julijk 1803. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat en 
van bezwaar Rubr. als Overweesmeesteren compareerde Kaatje van Gouswilgen 
Wulleweverstraat Weduwe van wijlen Hessel Brouwer, welke zich zullende 
Fol 228 en hoven veranderzaten, verklaarde in tegenwoordigheid van Jan 
voor de Luttekepoort Claver en Gijs Mulder, als door de Magistraat aangestelde 
Fol. 44 Voogden, aan haar vijf minderjarige kinderen met naa- 
 men Jan, Bartje, Mientje, Teunis, en Esther Brouwer 
 bij wijlen gemelde Hessel Brouwer ehelijk verwekt, voor 
 Vaders versterf te bewijzen ieder een somma van een honderd 
 vijf en twintig Guldens, welke zij zal betalen aan ieder, zodra 
 het meerderjarig zal geworden zijn. 
 Hiervoor verbind zij haar Persoon en goederen, en stelt tot 
 een onderpand het huis bij haar bewoond wordende, staande in 
 de Wolleweverstraat naast het huis van Willem van Leeuwen 
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 ter eenre, en het vleeschhouwerssteegje ter andere zijde, als 
 mede een hof buiten de Luttekepoort tegenover de platluis naast 
 den hof van Mevrouw Markelof, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, ook belooft zij de kinderen te zullen 
 laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, 
 en te zullen kleden en reden tot hunne mondige dagen, 
 en van het nodige voorzien, ook alle lasten van den boedel 
 op zich te nemen. 
 hier mede waren de Voogden te vreden. 
 aldus geäpprobeerd en getekent in Harderwijck d. 22 Julij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat 
 loofden en wierden Borgen als voorvanks recht is, Dirk 
 Wouters en Jan Hendrik Hulsing voor het erfhuis van den 
 Heer Franciscus Xaverius Sasse Weduwenaar van Vrouwe 
 Anna Maria Erckelens, des beloofde Hermanus Huberts 
 als Executeur testamentair hier tegenwoordig de voorzeide 
 Borgen te vrijen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 27 Julij 1803. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Leden van de Magisraat compareerde 
 B: Nieuhoff. A.L.M. et Philos. Doct. alhier woonachtig en geërfd 
 en gegoed binnen deze Stad, bij ons bekend, en verklaarde zich te 
 stellen als Borge voor het wel waarnemen en verantwoorden 
 van den ontfangst der 8 en 25 jaarige heffingen, welke Mr. 
 J. Steenwinkel, als ontfanger van gemelde heffingen zal te 
 doen en te verrigten hebben over het 2e. 3e . 7e en 8e district van 
 Veluwe binnen Harderwijck in 1803 en volgende jaaren met 
 renunciatie van alle exceptien en beneficien rechtens, onder 
 verband en Submissie als naar rechten. 
 Noch compareerde mede voor ons de voorñ. Mr. J. Steenwinkel, 
 en verklaarde den bovengeñ. Ir. B: Nieuhoff wegens gemelde 
 borgtocht voor alle namaningen kost en schadeloos te 
 zullen bevrijden, onder gelijk verband als naar rechten. 
 Actum  Harderwijck 29 Julij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden E:Fr:C; en A:H:W: Pagenstecher geadsisteerd met L. Bouman 
 als Momber, bekennende en verklarende, ingevolge resolutie van 
 Thesaurier generaal en Raaden van finantie der Bataafsche 
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 Republiek van 11 maart 1803 N. 6 voords opgevolge resolutie van 
 dezelve van 6 Julij 1803 Nº. 10, onder renunciatie van het Senatus 
 Consultum Vellejanum ten behoeven van haaren Broeder H:R:G: 
 Pagestecher ontfanger van de agt en 25 jarige heffing te Oldenzaal 
 zich te zamen voor de Somma van twee duizend guls. als Borgen 
 te verbinden, en zulks voor den ontfang van de agt jarige heffingen 
 van een half percent op de bezittingen, en twee percent op de 
 inkomsten, midsgaders van de vijf en twintig jarige heffingen 
 van 5 prct. op de inkomsten, zijnde de voorzeide Comparanten 
 voor opgemelde f 2000 Sufficient. 
 Actum Harderwijck d. 28 Julij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
 reerde de Heer Mr. P:G: Wijnstok, in qualiteit als bij appointement 
 van het Committe van Justitie der Stad Amsterdam in dato d. 19 Nov. 
 1802 aangestelde en gesurrogeerde Voogd over twee nagelatene 
 kinderen van wijlen Jan Linscheer, in huwelijk met mede wijlen 
 Elisabeth Schellewald verwekt, en verklaarde in qualiteit 
 voorschreve bij dezen te constitueren en magtig te maken 
 Pieter Bijl P.Z. wonende te Amsterdam, speciaal om met 
 J:P: Wijnstok als in huwelijk gehad hebbende Elisabeth 
 Schellewald te passeren tekenen en sluiten de acte van 
 Scheiding en verdeling van den gemeenen boedel van hem 
 J:P: Wijnstok en Elisabeth Schellewald, waar van  een concept 
 aan Comparant vertoond is, en het welk hij ten vollen appro- 
 beerd bij dezen, midsgaders om aan en overtenemen datgene, 
 dat bij gemelde acte van Scheiding hun is toekomende, en 
 aan hem nevens zijn mede Voogd tegens behoorlijke quitantie 
 ter hand te stellen, belovende van waarde te zullen houden, 
 en doen houden al het geen uit kragt dezes zal worden 
 gedaan en verrigt, onder verband als na rechten. 
 Actum d. 29 Julij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Jacobus van Nijendaal geërfd Burger dezer Stad en verklaarde zich te 
 constitueren en borg te stellen om te recht te staan en het gewijsde 
 te voldoen voor Jan van der Goot woonagtig te Nijkerk, wegens zoda- 
 nig praetens arrest als Hermannus de Wilde zich qualificerende als 
 Pagter van het passagiergeld over de Stad en Jurisdictie van Harderwijck 
 op den 30 Julij 1803, op de persoon van Jan van der Goot, benevens 
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 deszelfs kar en paard heeft ondernomen, daar voor verbindende zijn 
 persoon en goederen, met renuntiatie van alle exceptien en middelen 
 rechtens. 
 Des beloofde Jan van der Goot mede praesent zijnde, deze zijne Burge 
 allenthalven te zullen indemniseren, kost en schadeloos te houden, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 31 Julij 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Jan van der Goot, en verklaarde te constitueren en magtig te maken, 
 zulks doende kragt en mids dezen, den Advocaat Mr. Hendrik van 
 Hoeclum, teneinde Comparants zaaken waartenemen zo in als 
 buiten rechten, speciaal on denzelven tam agendo quam defen- 
 dendo te patrocineren in zodanige arrestprocedure als Harman- 
 nus de Wilde tegens Comparant heeft ondernomen, ten dien 
 einde alle termijnen rechtens te respicieren, decreeten 
 en sententien aantehoren, van de nadelige te appelleren, en de 
 voordelige ter executie te doen leggen, voorts alles te doen en te 
 laten geschieden, het geen de natuur der zake zal komen te 
 vereischen, en de Geconstitueerde zal nuttig dienstig en 
 oorbaar rekenen, al waar het ook dat hier toe een meer Speci- 
 äalder volmagt dan deze mogt worden vereischt, welke Compa- 
 rant alhier voor geïnsereerd wil gehouden hebben, alles met 
 magt van Substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoor- 
 lijke verantwoording. 
 Actum Harderwijck d. 31 Julij 1803. 
 
 
 Testament 
 Ik ondergetekende Franciscus Xaverius Sasse thans wonende te 
 Harderwijck in overdenking van de zekerheid des doods, en van de 
 onzekere tijd en uure van dien, genegen zijnde, van mijne natelatene 
 goederen te disponeren, verklare eerstelijk na christelijke recom- 
 mandatie van ziel en lichaam, te casseren, annuleren dood en 
 te niet te doen alle voorgaande testamenten, codicillen en 
 andere actens van laatste wille, bij mij voor dato dezes alleen 
 ofte met iemand gepasseerd, niet willende dat dezelve ofte een 
 van die eenige de minste kragt meer zullen of zal hebben, 
 maar deze tegenwoordige alleen: ende zulks dan nu geheel 
 en al op nieuws disponerende, zo verklare ik ondergetekende, 
 in alle mijne natelatene goederen, roerende en onroerende, 
 gelden, effecten, actien, crediten, rechten en gerechtigheden, 
 geene van dien uitgezondert, tot mijne eenige en algeheele 
 Erfgenaamen te nomineren ende te institueren. 
 De nagelatene kinderen van wijlen den WelEdelen Gebooren 
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 Heere Jr. Gerbrand Ignatius Sasse in echt verwekt aan Vrouwe 
 M:C: de Raat thans wonende te Boxmeer voor een staak of 
 vierde part. 
 De nagelaten Zoon van wijlen de WelEdele Geboore Vrouwe 
 Cornelia Constantia Sasse in huwelijk verwekt aan den 
 WelEdelen Gebooren Heer Jr. Jan Gerbrant Cavellier van 
 Adrichem thans wonende te Haarlem. mede voor een gelijke 
 staak of vierde part. 
 De nagelatene kinderen van de WelEdele Geboore Vrouwe 
 Maria Cornelia Sasse thans Weduwe van de Heer Dirk 
 Rijksen, wonende te Ravestijn, al mede voor een gelijke  
 staak of vierde part. 
 en laatstelijk de kind of kinderen door de WelEdele Gebooren 
 Heer Jr. Ignatius Franciscus Sasse thans wonende te 
 Amersfoort echtelijk verwekt, of noch te verwekken, en door 
 denzelven in het leven natelaten voor de laatste staak of het 
 laatste gerechte vierde part. 
 Bij vooroverlijden van een of meer van dezelve geïnstitueerde Erfge- 
 naamen voor mij ondertekende des ofte derzelven alzo voor 
 overledens wettige kind, kinderen of verdere descendenten 
 bij repraesentatie, in derzelver alzo vooroverleden Vaders of 
 Moeders plaatze, en dezelve descendent of descendenten ontbre- 
 kende de overgeblevene in iederen staak en descendent of de- 
 scendenten van vooroverledene in derzelver ouders plaatze, ende 
 zodanige staak of staaken voor mij ondergetekende reeds geheel 
 uitgestorven zijnde, alsdan de overige staaken in voegen 
 voorgemeld geheel en voor het geheel de kind of kinderen en 
 verdere descendenten van wijlen gemelden Heer Gerbrand Igna- 
 tius Sasse, van wijlen vrouwe Cornelia Constantia Sasse, en van 
 Vrouw Maria Cornelia Sasse, alle en respectivelijk met vollen 
 rechte, edoch ten opzichte van de kind, kinderen, of verdere 
 descendenten van den Heer Ignatius Franciscus Sasse, niet  
 anders dan onder deze speciale mitsen en conditien. 
 Dat dezelve Heere Ignatius Franciscus Sasse, en bij deszelfs 
 voor overlijden voor deszelfs tegenwoordige Huisvrouw Vrouwe 
                       van Roode mede dezelve zijne nageblevene Weduwe 
 gedurende haar weduwelijke staat zijn of haar leven lang gedu- 
 rende ofte zolang dezelve Vrouwe M. van Roode niet zal zijn 
 hertrouwd, zullen hebben trekken en genieten, de zuivere en 
 naar aftrek en kortinge van alle lasten en reparatien 
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 overschietende vrugten revenuen en interessen van denzelver 
 kind, kinderen of verdere descendentens erfportie in de nalatenschap 
 van mij ondergetekende, uit kragt van voorschrevene institu- 
 tie, als verklarende ik ondergetekende voorschreve usufruct of 
 vrugtgebruik aan gemelde Heere Ignatius Franciscus Sasse en 
 bij deszelfs vooroverlijden voor zijne tegenwoordige huisvrouw 
 Vrouwe M                 van Roode, aan dezelve Vrouwe M.              van 
 Roode zijn of haar leven lang gedurende ofte tot eerder 
 hertrouwen van dezelve Vrouwe M.              van Roode te 
 legateren ende te bespreken bij en door deezen. 
 En dan noch ten opzichte van de gedagte kind of kinderen van 
 denzelven Heere Ignatius Franciscus Sasse, dat alle het geene 
 een iegelijk van hen het zij uit of over de hand van mij zal 
 komen te erven, zal zijn fideicommis en retour subject, gedu- 
 rende hun minderjarigheid en te gelijk ongehuwden staat, en 
 van een ieder van het alzo minderjarig, en te gelijk ongehuwd 
 overlijdende, moeten erven, devolveren en versterven op deszelfs 
 Broeders en Zusters en de kind, kinderen of verdere descendenten 
 van vooroverleden Broeders of Zusters bij repraesentatie en zodanig 
 nazaat van vooroverleden Broeders of Zusters ontbrekende, alsdan 
 op de overgeblevene Broeders of Zusters alleen, en die alsdan 
 mede niet in wezen zijnde alsdan op mijne hier vooren 
 verdere geïnstitueerde Erfgenaamen, edog dezelve mede niet 
 anders dan onder den last van het gemelde vrugtgebruik. 
 als verklarende ik ondergetekende dezelve in voorsz. gevallen 
 te substitueren tot mijne mede Erfgenaamen of Erfgenaam 
 bij en door dezen.  
 Voorts verklare in ondergetekende te verzoeken te committeren 
 en aantestellen tot Executeurs van dit mijn testament, en andere 
 uiterste willens dispositien tot bezorgers van mijn begravenis 
 en tot redders van mijn boedel en sterfhuis de Heeren Arnoldus 
 Rozendaal en Hermanus Huberts, wonende te Harderwijck aan 
 dezelven te zamen voor dezelver moeite, legaterende 
 en besprekende een Somma van vijfhonderd Guldens eens, ende 
 dan noch tot Voogd over zodanige kind kinderen of verdere 
 descendenten van wijlen gemelten Heere Gerbrand Ignatius 
 Sasse, als op mijn overlijden in wezen zal of zullen zijn, ende 
 tot Administrateur van deszelfs of derzelven van mij onderge- 
 tekende te erven goederen de oudste Broeder van gemelde 
 Vrouwe M:C: de Raat Weduwe van den Heer Gerbrand Ignatius  
 Sasse, en bij deszelfs overlijden voor mij ondergetekende, ofte ook 
 na mij ondergetekende zonder deswegen eenige voorziening 
 te hebben gedaan, deszelfs jongere Broeder: over de nagelaten 
 Zoon van wijlen Vrouwe Cornelia Constantia Sasse, wanneer die op 
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 mijn overlijden noch minderjarig zal zijn ofte vooroverleden  
 zijnde en kinderen hebbende nagelaten over deszelfs minderja- 
 rige kind of kinderen, en mede tot administrateur van des 
 of derzelver van mij ondergetekende te erven goederen hier 
 voor welgemelten Heer Joan Gerbrand Cavellier van Adrichem, 
 en dezelve voor mij overleden zijnde, of ook na mij komende te  
 overlijden zonder deswegens voorziening gedaan te hebben deszelfs 
 Heer Broeder Philippus Cavelier van Adrichem thans wonende 
 te Amsterdam. 
 Tot Voogden over zodanige minderjaarige kind of kinderen 
 van Vrouwe Maria Cornelia Sasse als op mijn overlijden in leven 
 zal of zullen zijn des ofte derzelven ouders of langstlevende 
 van hen. 
 Ende dan noch tot Voogden over de minderjaarige kind of kin- 
 deren van de Heer Ignatius Franciscus Sasse alsmede tot 
 Administrateurs van de door dezen staak te erven goederen, 
 gedurende het verband daar opgelegd den hier voorgemelde 
 Heeren Arnoldus Rosendaal en Hermanus Huberts gevende 
 en verlenende ten dien einde ik ondergetekende aan dezelve 
 Heeren Executeur, Voogden, en administrateuren respectivelijk 
 alle zodanigen generalen en specialen magt, last en gezag als in 
 en tot voorschreve commissien eenigzints word vereischt,  aan hen 
 respectivelijk kan volgen, en gegeven mag worden, en wel specialijk 
 aan hen in deszelfs hier voor aan hen respectivelijk gedefereerde 
 qualiteit de magt van adsumtie surrogatie en substitutie, 
 successivelijk ende ten uiteinde van de commissien toe. 
 Verklarende voorts ik ondergetekende met alle eerbiedigheid uit 
 mijnen boedel en sterfhuis te sluiten en bedanken alle 
 momboirs of weeskameren, weesmeesteren, gerechten en 
 oppervoogden zo van de plaatse waar mijn sterfhuis mogte 
 komen te vallen, goederen gelegen om minderjarige woonag- 
 tig mogten zijn. 
 Behoudende echter ik ondergetekende aan mij zelve de magt 
 en vrijheid omme deze dispositie in het geheel ofte ten deele 
 te veranderen met begeerte, dat het geene alzo nader gedis- 
 poneerd zal worden gevonden, gehouden zal moeten worden 
 van diezelve kragt en waarde als of het in dezen was geïnse- 
 reerd. 
 Het geene voorschreve staat verklare ik ondergetekende 
 te zijn mijn testament, laatste en uiterste wille, begerende 
 dat dezelve met ende na mijn overlijden alzo zal moeten 
 worden nagekomen en agtervolgt, als testament of codicille 
 of zo als dezelve na rechten best zal kunnen bestaan, schoon 
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 alle solemniteiten naar rechten vereischt, hier inne niet mogten 
 zijn waargenomen. 
 Des ten oirconde dezen ondertekent en bezegeld binnen Harder- 
 wijck den 4 Januarij 1791 was getekent F:X: Sasse. lager was 
 nevens twee cachetten een in rood en een in zwart lak gedrukt, 
 getekent  H: van Westervelt. D: Boonen  onderstond gere- 
 gistreert in het Recognitieboek der Stad Harderwijk d. 1 Augustus 
 1803  was getekent   J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Rijndert Alberts en Hester Martens Ehel:, en verklaarden 
 in amplissima juris forma  te constitueren en magtig te maken 
 Lammert Harmse, koopman wonende te Amsterdam, ten einde 
 omme ten comptoire van den Liquidateur S:N: de Villepoix in 
 den Haage te ontfangen, als voorñ. Comparanten zijn competerende 
 op de respective presbrieven,, alle van de jaaren 1794 en 1795, of 
 volgens de rekeningen daar van ingeleverd, wegens vragt en 
 legdagen, voor de ontfangst de vereischte quitantie te geven 
 en passeren, voor namaning te caveren, en voorts generalijk 
 daar omtrent alles verder en meerder te doen en verrigten 
 als den Comparanten praesent zijnde zouden kunnen mogen 
 en moeten doen, alles met magt van Substitutie, en onder 
 belofte van approbatie en ratificatie, mitsgaders verband en bedwang, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen bewijs en reliqua, 
 als na rechten. Actum Harderwijck den 3 Augustus 1803. 
 
 
 Transporten van ’s Heeren wegen. 
 Wij Leden uitmakende de Magistraat der Stad Harderwijck doen 
 kond en certificeren mids dezen, dat de boedel van Willem Roest en 
 Vrouw voor desolaat aan het Gerichte zijn gekomen, en de gereede 
 en ongereede goederen ten meeste voordeele der Crediteuren in het 
 openbaar door de tijdelijke Richteren verkogt, wij bij dezen transpor- 
 teren en in vollen eigendom overgeven aan den Heer R: Forsten Pro- 
 fessor aan ’s Lands Academie binnen deze stad, en Vrouwe A: 
 Nieuhoff Ehel: een huis staande agter de muur tusschen de huizen 
 van H: Verbeek en W:T: Maters doende in ordinaris verponding 
 zonder stadssts: f 2-2-8, straatgeld f 1-:-: en verders met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor een Somma van twee honderd agt en vijftig 
 Guldens. 
 Aan Gerrit Knaap en Harmijntje Mons Ehel:, een hof gelegen 
 buiten de Luttekepoort tusschen de hoven van J:H: Priester en 
 Beert Janzen Louw, doende in ordinaris verponding zonder stadssts. 
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 f :-7-2 verders met zijn lusten en lasten en zulks voor een Somma 
 van een honderd vijf en zeventig Gulds. 
 welke koopspenningen in handen van onzen Secretaris zijn voldaan 
 om inter jus habentes door het Gerichte gedistribueert te worden, 
 belovende wij de percelen van ’s Heeren wegen te zullen wagten 
 en waren, en alle voorplicht, de verponding tot over het jaar 
 1802, straatgeld tot Maij 1803 en het haardsteedegeld tot Julij 
 1803 daar van aftedoen. 
 T ‘ oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 6 August: 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat 
 compareerde Annetje Schaffenaar Weduwe Gerrit Clazen, 
 welke verklaarde bij dezen te cederen transporteren en in 
 eigendom overtegeven uit pure liberaliteit aan haar zoon 
 Claas Gerritze, haar huis of boog staande aan de Vischmarkt, 
 naast de laage brugpoort, met zijn lusten en lasten, mids 
 dat gemelde haar zoon comparante haar leven lang zal 
 moeten onderhouden, zo van voedzel als kleeren, en na 
 haar dood een ordentelijke begravenis geven, hetwelk 
 gemelde haar zoon hier praesent belooft en aangenomen 
 heeft.  Actum Harderwijck d. 2 Augustus 1803. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Leden van de Magistraat compareerden 
 Vrouwe Cornelia van El, in qualiteit als Erfgenaame van 
 wijlen haar overleden Moeder Petronella Delmerhorst, Wed: 
 wijlen den Heer Cornelis van El, en Mr, J. Steenwinkel, onze 
 mede Raadsvriend., Ehel:, tut: mar:, en verklaarden in gemelde 
 qualiteit te constitueren en magtig te maken den Heer 
 Bernhardus Haan, speciaal om zich te addresseren aan de 
 Heeren Paulus du Rien en Gerh: Joänn: van El, in qualiteit 
 als Executeurs van den testamente van wijlen Vrouwe Petro- 
 nella Delmerhorst Wed: van El voorñ. en van dezelve te ver- 
 zoeken en te nemen behoorlijke visie en lecture en des 
 noods copie van den Inventaris, midsgaders der finale re- 
 kening, schifting en scheiding, met de documenten daar 
 toe relatif, concernerende de nalatenschap van wijlen 
 Vrouwe Petronella Delmerhorst Wed: van El voorñ: 
 voorts de voorzeide Invertaris rekening optenemen, goed te 
 keuren ( ofte wel onverhoopt te debatteren) dezelve te appro- 
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 beren, en de rekening met de respective Executeuren te sluiten, 
 en eindelijk der Comparanten erfportie, of toegedeelde Somme 
 van penningen, obligatien, en andere effecten onder zijnen 
 Geconstitueerdens quitantie te ontfangen en overtenemen & 
 de respective Executeuren voor alle namaning te dechargeren, 
 met belofte van hen lieden in hunne voorsz: qualiteit deswe- 
 gens te zullen indemneren, en verders alles te doen en te 
 verrigten, wat de nooddruft der zaake vereischen zal, 
 met belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke 
 verantwoording, extraditie der papieren enz: onder verband 
 en Submissie als na rechten. 
 Harderwijck d. 15 Augustus 1803. 
 
 
 Par devans Steenwinkel et Fisscher Membres du Magistrat 
 est comparu Hermanus Huberts, Executeur testamentair de feu 
 Monsieur François Xavier Sasse en son vivant domicilie a cette 
 Ville lequel ratifiant et approuvant tot ce qui a été fait 
 pour et au nom du dit defunt, par ses fondes des pouvoirs 
 dans le procès, qu’ il a eté obligé de soutenir avec ses consors 
 appellants du jugement rendu par le ci devant Tribunal 
 civile du Departem. des deux  Nethes le 11 fructidor (vruchtmaand), de l’an 
 six, d’une contre les citoyens Alexandre Joseph Gregoire 
 Helman et consors intimés, d’autre part approuvant, et ratifiant 
 de même l’inscription de faux mue incidemment dans le 
 dit procès devant le Tribunal d’appel seant a Bruxelles, 
 et tout ce qui en est suivi, est declaré avoir nommé et consti 
 tué ainsi qu’il fait par cette le citoyen Audoor, avoué pres le 
 susdit Tribunal d’appel afin de reprendre au nom du consti 
 tuant les errements de la cause mentionée  ce dessus la pour 
 suivre jusqu’au definitif y mouvoir tels debats y prendre telles 
 conclusions, qu’il trouvera convenir, declarant le constituant 
 d’avoir pour agreable ferme et stable, tout ce que le consti 
 tué en vertu des presentes aura fait et geré sous telle 
 obligation et renonciation, que de droits. 
     Ainsi fait le 25 Aout 1803 
 
vertaling 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher, leden van de magistraat, is verschenen 
 Hermanus Huberts, executeur testamentair van wijlen meneer François Xavier 
 Sasse, tijdens zijn leven wonende in deze stad, die ratificerend en 
 goedkeurend alles wat er is gedaan voor en in naam van genoemde overledene 
 door zijn gevolmachtenden in het proces, dat hij verplicht is 
 geweest te verdedigen met zijn medebelanghebbenden die in beroep zijn 
 gegaan tegen het vonnis geveld door het voorgaande burgerlijke tribunaal  van 
 het Departement der Twee Neten op 11 vruchtmaand van het jaar 6 (28 augustus 
 1798), ten eerste tegen de burgers Alexandre Joseph 
 Grégoire Helman en medebelanghebbenden gedaagden in hoger beroep, 
 anderzijds goedkeurend en ratificerend tevens de betichting van valsheid 
 terloops aanhangig gemaakt in voornoemd proces voor het hof van appèl in 
 Brussel en alles wat daaruit is gevolgd, heeft verklaard bij dezen te 
 hebben benoemd en aangesteld de burger Oudeur, procureur bij 
 bovengenoemd hof van beroep teneinde in naam van de opdrachtgever de 
 dwalingen van de hierboven genoemde zaak te corrigeren om er tot het  einde 
 toe zodanige openbare behandelingen te voeren en dergelijke 
 conclusies te nemen als hij passend acht, waarbij de opdrachtgever 
 verklaart standvastig en stellig toe te stemmen in alles wat de gemachtigde 
 volgens de voorwaarden van deze overeenkomstheeft gedaan en  
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 aangepakt zal hebben onder deze verplichting en verzaking verbintenis van 
 rechtswege. 
       Aldus opgemaakt op 25 augustus 1803 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Evert Raaijen te kennen gevende, hoe dat Comparants Vader 
 Peter Raaijen alhier overleden is, dan dewijl Comparant 
 onkundig is van den staat des boedels des overledenen, en 
 dierhalven ongeraden vind voor als noch zich in dien boedel 
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 intelaten, veel min die simpelijk te aanvaarden, en dewijl 
 echter voor de begravenis van het lijk van den overledene diend 
 te worden gezorgd, zo verklaarde hij compart: bij provisie gere- 
 solveerd te zijn het lijk ter aarde te doen bestellen, en de  
 kosten daar toe voorbehoudens zijn recht van repetitie en 
 praeferentie, midsgaders de kosten dezer acte uitteschieten,  
 doch alles buiten praejuditie en zonder daar door te worden 
 verstaan zich enigzints in de voorschreve boedel te hebben 
 ingelaten, veel min eenige daad van aanvaarding der 
 ervenisse deswegens te hebben willen plegen, als daar tegen 
 bij dezen wel expresselijk protesterende, en onverminderd 
 het recht om, nadat hem benevens zijne mede Broeders 
 en Zusters den toestand des boedels volkomen zal gebleken 
 zijn, dezelve te aanvaarden, het zij zuiver, of onder bene- 
 ficie van inventaris, of wel zich daar van in het geheel  
                      (en dezelve te abandonneren) 
 te abstineren,\/ verzoekende hiervan acte, welke deze is, 
 om te strekken ten fine en effecte als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 25 Augustus 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat 
 compareerde J:W: Tilanus Predikant der gereformeerde 
 Gemeente alhier, en verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken Joännes en Pieter Sobbe Solliciteurs te Amster- 
 dam, speciaal om van de sequestrice en sequesteurs in den 
 boedel van wijlen Joännes Menkema Junior intevorderen 
 eene Som van driehonderd zeventien Guldens negen stuivers, 
 den Constituant uit gemelden boedel competerende, wegens 
 voor hem Constituant ontfange interessen op tien obliga- 
 tien ten laste de Generaliteit, daar voor te quiteren, en bij 
 verweigering door middelen rechtens te noodzaken tot betaling, 
 de zaak te vervolgen tot de finale sententie, en die ter 
 executie te leggen, ook te transigeren en te accorderen, 
 zo de nooddruft der zaak zulks vereischt, domicilium te 
 kiezen, en verders alles te doen en te verrigten, wat hij 
 Constituant en Comparant praesent zijnde zou kunnen 
 mogen en moeten doen, alles met magt van Substitutie, 
 en Surrogatie, met belofte van ratihabitie en indem- 
 niteit, des blijven de Geconstitueerden gehouden tot het 
 doen van behoorlijke rekening, bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck den 1 September 1803. 
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 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van de  Magistraat 
 der Stad Harderwijck Albert Hammink, ziek van lichaam, 
 doch gezond van verstand, dewelke verklaarde zonder inductie en 
 persuatie van iemand, uit overdenking van de zekerheid des doods, 
 doch de onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze waereld te 
 willen scheiden, voor en aleer hij deze zijne laatste dispositie 
 mogte gemaakt hebben, daar toe dan komende verklaarde hij 
 Compart: te revoceren, casseren en te niet te doen alle zoda- 
 nige dispositien, als hij Compart: te voren mog hebben opge- 
 rigt en gepasseerd, niet willende, dat eenige derzelven de minste 
 kragt grijpe, noch effect zal sorteren, maar dat de inhoud 
 dezes na zijn overlijden zal agtervolgd worden, en dus dan nu komen- 
 de ter nieuwer dispositie,verklaarde hij Compart: te stellen 
 tot zijne eenige en universele Erfgenaamen Barend Stronkhurst 
 en Maria Fameling Ehel:, begerende, dat deze zijne uiterste 
 wille zal gelden als testament, codicil, gifte ter zaake des doods, 
 ofte zo en als best na rechten zal kunnen bestaan, niettegen- 
 staande eenige solemniteiten na rechten gerequireerd in dezen 
 waren geömitteerd, verzoekende hier in het uiterste beneficie 
 te mogen genieten. 
 Ter oirkonde hebben wij leden van de Magistraat deze getekent 
 en gezegeld binnen Harderwijck d. 2: September 1803. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend 
 Steenwinkel.  A: Huijsman. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Mejuffrouw Anna Ullenberg Huisvrouw van en ten dezen geädsisteerd 
 met de Heer Jan Willem Serrurier wonende in Telcht onder 
 het Ambt van Ermello, te kennen gevende, dat wijlen Vrouwe 
 Cornelia Eliana Marcelis de Moeder van hem Heer adsistent 
 bij onderhandsche codicille onder den datum van 4 september 
 1802 getekend, heeft goedgevonden ten faveure van haar Com- 
 parante te disponeren in dezer voege: 
 
 “Voorts in mijne uitdrukkelijke wil en begeerte dat zo het onver- 
 “hoopt kwame te gebeuren, dat mijn behuwd Dogter Anna 
 “Ullenberg Huisvrouw van mijn Zoon Jan Willem Serrurier tegen 
 “alle tegenwoordige verwagtig kinderloos Weduwe blijven mogt 
 “zij als dan op dezelve voet en wijze, en op dezelve voorwaarde zal 
 “genieten eene jaarlijksche toelage van twaalf honderd Guldens 
 “even zo als mijne Schoon Dochter Christina Elisabeth Hahn 
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 “Huisvrouw van mijn zoon Louis Pilips Serrurier bij acte voor 
 “de Notaris Jacob Olzati en getuigen, en Elisabeth Lucrece 
 “Chartepis de la Saussaije toekomende Huijsvrouw van mijn zoon 
 “Daniel Serrurier bij een dito acte is toebedeelt geworden, welke 
 “acte gepasseert is voor de Notarissen van Beem en Heidweiler, en 
 “dat in de huwelijksche  voorwaarden tusschen de WelEerwaarde 
 “Heer Louis Pilips Serrurier en Jonkvrouwe Christina Elisabeth 
 “Hahn gepasseerd den 20 Januarij 1796 ten overstaan van de 
 “Notaris Jacob Olzati en getuigen te Amsterdam gevonden  
 “word de volgende periode. 
 “En Compareerden ten zelven Dage mede voor mij Notaris 
 “en Getuigen de WelEeerwaarde Heer Pilips Serrurier Predi- 
 “kant in de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente dezer Stad, 
 “en Vrouwe Cornelia Eliana Marcelis Echtel:, de vrouw voor zo 
 “veel des noods met haaren Echtgenoot geadsisteerd, en hier 
 “toe door denzelven gequalificeerd, de mede Comparanten alhier 
 “woonagtig, dewelke verklaarden zo wel hun beider leven 
 “” lang gedurende te zamen, als na doode van een van hen, de 
 “langstlevende mede zo lang hij of zij in leven zijn zal, en 
 “die mede overleden zijnde, voor zijne of haare Erven of recht 
 “verkrijgende, aan te nemen, en zich en dezelven te vepligten 
 “bij dezen, om jaarlijksch aan hunnen voormelden zoon en 
 “aanstaande behuwd Dogter Ds. Louis Pilips Serrurier en 
 “Jonkvrouwe Christina Elisabeth Hahn, zo lang zij beide in leven 
 “zijn zullen, en na ’t eerste afsterven ’t zij met of zonder agterlating 
 “van Descendenten van hunnen evengemelden zoon, als dan ook 
 “noch aan welgemelde Jonkvrouwe Christina Elisabeth Hahn, 
 “tot haar hertrouwen, en niet hertrouwende, haar leven lang 
 “gedurende, te zullen fourneren eene Somma of capitaal van 
 “twaalf honderd Guldens, ingegaan met primo Januari 1796, met 
 “die uitzondering en bepaling echter, dat wanneer onverhoopte 
 “evenementen (die God verhoede) het den Comparanten of de 
 “langstlevende te eeniger tijd onmooglijk maken mogt 
 “deze uitkering voor het geheel te praesenteren, zij dan zullen 
 “kunnen volstaan met zo veel, in plaatze van dien uittereiken, 
 “als hen, hem, of haar effectivelijk zal doenlijk zijn, Ja zelve, 
 “zo hen, hem, of haar, eenige uitkering, hoe ook genaamd, in 
 “de daad onmogelijk was, zij dan ook, tot geene het minste 
 “fournissement verpligt zullen zijn, als zulks alles wel 
 “expresselijk aan zich reserverende bij dezen, met ernstige 
 “en gemoedelijke verklaring echter, dat zij daarvan niet dan 
 “in den wezentlijksten noodzaak gebruik zullen maken. 
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 Dat zij Comparante zowel als haaren Man en Adsistent ten 
 vollen overtuigd en bewust zijnde, dat de mening van gemelde 
 overledene met die making niet anders is geweest, dan dat dit genot 
 alleen plaats zoude hebben, zo wanneer het kwam te gebeuren, dat 
 hij Heer Jan Willem Serrurier voor de langstlevende zijnder ouderen 
 zonder kind of kinderen, en met agterlating van haar Comparante 
 kwam te overlijden, en dat daar door hij geen Erfgenaam van 
 zijnen Moeder ware geworden, of dat hem zo hij al op het over- 
 lijden van zijne Moeder in leven ware geweest de vrije dispositie 
 ware verboden, en dus aan zijne Huisvrouw alle genot of 
 verwagting tot den eigendom der goederen, welke haaren 
 man uit de nalatenschap van de langstlevende zijner Ouderen 
 mogten opgekomen zijn, was benomen geworden, zoals zij Com- 
 parante zulks ook uit de gehoudene gesprekken met de over- 
 ledene heeft begrepen, en daarom dewijl het geval in welke 
 deze making had moeten stand grijpen, in het geheel niet 
 exteerd uit volle overtuiging van de onbillijkheid, die er ingelegen 
 zoude zijn, wanneer zij Juffrouw Comparante in het vervolg van 
 tijd Weduwe wordende, zonder kinderen bij hem verwekt in 
 het leven te hebben gebruik zoude willen maken van de 
 duisterheid of kwalijk uitgedrukte intentie in gemelde dispositie 
 en de huwelijksche voorwaarden, waar van in die onderhandsche 
 dispositie gesproken word voorkomende, genegen is, en zich verpligt 
 rekend daar van te moeten renuntieren, verklarende zij Com- 
 parante ten dien einde te constitueren, en bij dezen magtig te 
 maken haaren voornoemde Man de Heer Jan Willem Serrurier, 
 specialijk om in naam van haar Comparante uit aanmerking 
 als boven, en dus in alle mogelijke gevallen die er zouden 
 kunnen plaats hebben wel expresselijk te renuntieren van 
 alle pretentien of sustenu, welke zij Comparante in het 
 vervolg, zo wanneer haar Man voor haar komt te overlijden, 
 het zij met of zonder kind of kinderen bij denzelven verwekt 
 in het leven te hebben, uit hoofde van den letter van gemelde 
 dispositie, en wel van deze bewoordingen, dat zo het onverhoopt 
 kwame te gebeuren, dat mijn behuwd Dogter Anna Ullenberg 
 tegen alle tegenwoordige verwagting kind of kinderloos 
 weduwe blijven mogt zij als dan etc. , of ook uit hoofde dat 
 gemelde overledene zich bij haare onderhandsche dispositie gere- 
 fereerd heeft tot de huwelijksche voorwaarde van de Heer Louis 
 Pilips Serrurier en deszelfs huisvrouw Juffrouw Christina 
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 Elisabeth Hahn, hoe ongegrond en onbillijk ook, zoude kunnen 
 maken, midsdien ook in haar naam te renuntieren van relief en 
 alles wat haar daar tegen te stade zou kunnen komen, daar 
 voor haar persoon en goederen te verbinden ook aantenemen 
 om des gerequireerd werdende, zich in den inhoud en nakomen 
       (renuntiatie vrijwillig door zodanig) 
 van zodanige\/hoog of laag Gerechts Collegie als gerequireerdd zal 
 worden te doen en te laten condemneren, en daar toe de 
 vereischte Procureurs onwederroepelijk te constitueren. 
 Actum Harderwijck d. 6 September 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat en als over- 
 weesmeesteren compareerde Hendrik Hendrikze Jongetjes, welke 
 zich zullende veranderzaten, verklaarde in tegenwoordigheid van 
 Peter Janzen en Claas Gerritzen, als door de Magistraat aange- 
 stelde Voogden, aan zijn vijf minderjaarige kinderen met naa- 
 men Willemijntje, Aartje, Hendrik, Lubbertje en Cornelis, bij 
 wijlen Beetje Weijenberg ehelijk verwekt, voor Moeders versterf 
 te bewijzen ieder een Gulden, welke hij aan ieder zal betalen, zodra 
 het meerderjarig zal geworden zijn. 
 Hiervoor verbind hij zijn Persoon en goederen, en belooft zijne 
 kinderen te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kostwin- 
 ning behoord, en te zullen kleden en reden tot hunne mondige 
 dagen, en van het nodige voorzien, ook alle lasten van den 
 boedel op zich te nemen. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geapprobeerd en getekend in Harderwijck d. 7 Septemb: 1803. 
 
 
 Par devant Steenwinkel et de Vries Membres du Magistrat 
 est comparu Monsieur Hermanus Huberts, en qualité de 
 Tuteur des Enfants de Monsieur Ignatius Franciscus Sasse, 
 Héritiers de feu Monsieur Franciscus Haverius Sasse, en son 
 vivant domicilié dans cette ville,lequel ratifiant et approu 
 vant tout ce qui a eté fait pour et au nom du dit defunt, 
 par ses fondés des pouvoirs dans le procès, qu’il a eté obligé de 
 soutenir avec ses consors appellants du jugement, rendu 
 par le ci devant Tribunal civil de Departement des deux 
 Nethes, l‘onze fructidor(=29 aug) de l’an six, d’une contre les citoyens 
 Alexandre Joseph Gregoire Helman et consors intimés, d’autre part 
 approuvant et ratifiant de même l’inscription de faux mue 
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 incidemment dans le dit procès, devant le Tribunal d’appel seant 
 a Bruxelles, et tout ce qui en est suivi, a declaré avoir nommé et   
 constitué ainsi qu’il fait par cette, le citoyen Audoor  avoué pres 
 le susdit Tribunal d’appel, afin de reprendre au nom du con 
 stituant les evenemen[t]s de la cause mentionée ci-dessus, la pour 
 suivre jusqu’en definitif, y mouvoir tels debats, y prendre telles 
 conclusions qu’ il trouvera convenir, declarant le constituant 
 d’avoir pour agreable, ferme et stable, tout ce que le constitué 
 en vertu des presentes aura fait et geré, sous telle obligation 
 et renontiation que de droit. 
 Nous declarons en outre qu’il ne reside aucun Ministre de 
 La Republique Francaise en cette ville ni en douze lieues de  
 distance. 
 Fait a Harderwijck le 9 septembre 1803 
 
Vertaling  
 
 Voor Steenwinkel en de Vries, leden van de gemeenteraad, is verschenen 
 meneer Hermanus Huberts, in zijn kwaliteit als voogd van de kinderen van 
 meneer Ignatius Franciscus Sasse, erfgenamen van wijlen meneer 
 Franciscus Haverius Sasse, bij leven inwoner van deze stad, die 
 bekrachtigend en goedkeurend alles wat is gedaan voor en in naam van 
 voornoemde overledene door zijn gemachtigden in het proces, dat hij 
 verplicht is geweest te beweren met zijn medestanders die tegen het vonnis in 
 beroep gaan, uitgesproken door het voorgaande burgerlijk tribunaal van het 
 departement der twee Neten, op 11 fructidor vaan het jaar 6 (28 augustus 1798), 
 enerzijds Alexandre Joseph Gregoire Helman en medebelanghebbende 
 gedaagden, anderzijds tevens goedkeurend en ratificerend de betichting van 
 valsheid die terloops aanhangig is gemaakt voor het hof van appèl in Brussel, en 
 alles wat daaruit is gevolgd, heeft verklaard bij dezen te hebben benoemd en 
 aangesteld, burger Audoor, hierboven genoemde zaak te corrigeren om er tot het 
 einde toe zodanige opdrachtgever verklaart standvastig en stellig toe te stemmen 
 in alles wat de gemachtigde volgens de voorwaarden van deze vereenkomstheeft 
 gedaan en aangepakt zal hebben onder deze verplichting van rechtswege.  Wij 
 verklaren bovendien dat er geen enkele gevolmachtigd dienaar van de 
 Franse republiek in in deze stad en tot 12 mijlen afstand woont. 
       opgemaakt te Harderwijck 9 september 1803 
 
 
Geregistr: ten prothocolle Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat compareer- 
van bezwaar Rubr. den de Heer Jacobus Cornelus Schummelketel en Vrouwe Gerrar- 
Vijhestraat Fol 75 fso dina Woltera van Coeverden Ehel:, welke bekenden wel en 
 deugdig schuldig te zijn aan Vrouwe Petronella van Castricum, 
 Weduwe van wijlen den Heer H:C: van de Graaff, de Somma 
 van vijf duizend Guldens, spruitende wegens noch onbetaalde 
 kooppenningen van het huis en Brouwerij, welke zij aanne- 
 men jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulden van 
 ieder honderd, waar van het eerste jaar zal verschijnen den 
 15 November 1803, en zo vervolgens van jaar tot jaar, tot de 
 volkome aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, indien het aan een van beiden zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en stellen tot een speciaal onderpand hun 
 gekogte huis en Brouwerij, staande binnen deze Stad in 
 de Vijhestraat op de hoek van het steegje bij de Munt, om 
 daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renun- 
 tierende van alle exceptien, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 8 September 1803. 
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 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat compareerden 
 Evert Raaijen, en Grietje Raaijen, welke verklaarden voor zich, 
 en mede caverende voor haare Broeders en Zuster Jan Lubbertus 
 Raaijen, Matthijs Raaijen, en Jannetje Raaijen, dat de boedel  
 van der Comparanten Vader Peter Raaijen met zo veel schulden 
 bezwaart is, dat zij dezelve niet kunnen aanvaarden, en mids dien 
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 dezelve als kinderen en naaste Erfgenaamen te repudieren 
 en aan het Gerichte overtegeven, om daar mede na dezer Stads 
 willekeur te handelen, reserverende zij aan zich, om ingevolge 
 acte d. 25 Augs: L.L. gepasseerd haare uitgeschote gelden voor 
 begravenis als anderzints als praeferent van den boedel 
 te repeteren, verzoekende hier van acte in forma om te 
 strekken ten effecten als na rechten. 
 Actum d. 12 September 1803. 
 
 
 Par devant de Vries et van Voorst est comparue avec consen.. 
 tement de son mari, Madame Christine Sara Daneels van 
 Wijkhuijse, laquelle en revoquante toutes les procurations 
 qu’ elle a donné ci devant, a par ces presentes fait et constitué 
 pour les Procureurs generaux en speciaux les citoyens Abel 
 Cesar Molière Fils, Antoine Chrisostôme Contremoulin et 
 Abraham Texier, auxquels ou a l’un d’eux indistinctement, 
 elle donne pouvoir de pour lui et en son nom, de retirer des 
 mains de qui il appartiendra tous titres de rentes a lui 
 appartenants, toucher et recevoir les arrerages, echus et a 
 echeoir des dites rentes, tant perpetuelles que viageres inscrits 
 sur le grand livre de la dette Nationale de la Republique Fran 
 caise, toucher egalement tous remboursemen[t]s, notamant  
 celui des deux tiers du capital des rentes du dite constituante 
 et de soigner la liquidation du tiers qui sera consolidé 
 du tout donner quittance, signer decharge valable et 
 emarger toutes feuilles de paijements, substituer procureur 
 ou procureurs et generalement faire pour le bien des 
 interêts du dite constituante, tout ce qu’ils jugeront conve 
 nable, promettant d’avoir comme de droit tout ce que dessus 
 pour agreable. 
 Nous declarons en outre, qu il ne reside en cette ville, ni  
 en douze lieues de distance aucun Ministre chargé des 
 affaires de la Republique Francaise. 
 Fait a Harderwijck le 12 septembre 1803 
 
Vertaling 
 
 Voor de Vries en van Voorst is verschenen met toestemming van haar 
 echtgenoot, mevrouw Christine Sara Daneels van Wijkhuijsen, alle 
 procuraties herroepende die zij hiervoor heeft gegeven, heeft bij dezen 
 benoemd en aangesteld als algemene en speciale procuratiehouders de 
 burgers Abel Cesar Molière Fils, Antoine Chrisostôme Contremoulin en 
 Abraham Texier, aan wie of aan een van hen zij zonder onderscheid 
 machtiging verleent om voor haar en in haar naam uit handen te nemen van wie 
 dit aangaat alle schuldbewijzen die haar toebehoren, de achterstallige betalingen 
 te incasseren en te ontvangen, die vervallen zijn of nog zullen vervallen van 
 genoemde rentes (? schulden), zowel onaflosbare als lijfrentes, die ingeschreven 
 staan in het grootboek der publieke schuld van de Franse Republiek, tevens alle 
 terugbetalingen te ontvangen, met name die van twee derde van het kapitaal der 
 rentes van genoemde opdrachtgeefster en zorg te dragen voor de verrekening 
 van het derde deel dat geconsolideerd zal worden, van alles een kwitantie te 
 geven, een geldige kwijting te ondertekenen en alle betalingsregisters af te 
 tekenen, procuratiehouder of procuratiehouders te vervangen en alles te doen 
 wat in het belang van de opdrachtgeefster is, alles wat zij passend achten, 
 waarbij zij beloven dat zij van rechtswege toestemmen in alles wat hierboven 
 staat. 
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 Wij verklaren daarenboven dat er in deze stad en binnen twaalf mijlen in de 
 rondte geen enkele ambtenaar (? minister) is die belast is met de zaken van de 
 Frans Republiek. 
      Actum te Harderwijk de 12e september 1803 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Leden van de Magistraat compareerde 
 Gerritje Coldewijn, Wed: Hermannus Heijmensen, geädsisteerd 
 als na rechten, dewelke voor haar en namens haare on- 
 mondige kinderen (ingevolge consent en authoristatie van de 
 Magistraat dezer Stad d.d. 10 maij 1803) publiek op den 4 Junij 
 1803 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
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 en over zulks kragt dezes te cederen, en ingevolge voorñ. authorisatie 
 te transporteren, aan en ten ervelijken behoeve van Steven Bosch 
 en Grietjen Aalberts Echt:, een huis staande bij de Smeepoorter 
 Brink, naast het huis van de Wed: J. van Heumen ter eenre en 
 een gang ( waar van de koper het recht van uitgang mede heeft) 
 ter andere zijde, zijnde vrij van verponding, maar jaarlijksch 
 aan straatgeld van het huis 15 st:, en van het gangetje 2½ st, voorts 
 met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor 
 een Somma van twee honderd en vijftig Guldens vrijgeld, daar 
 van de Comparanten mids dezen bekend voldaan en betaalt 
 te zijn, belovende in haar voorñ: qualiteit voorzeide huis te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, het 
 straat en haardsteedegeld tot Maij 1803 daar van aftedoen, als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submisie als na rechten. 
 Actum d. 30 Julij 1803. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareerden 
 Arend de Wilde en Anna Hulting Ehel:, welke verklaarden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te 
 cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Claas de Vente en Alijda Kemper Ehel:, en hunne Erven, een huis 
 en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Bruggestraat 
 tusschen de huizen van de juffrouwen van Westervelt en van A. 
 van Dalen, doende in ordinaris verponding zonder stadssts: f 3-14-6 
 straatgeld f 1-10-:, en verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een Somma van agt honderd Guldens, waar van koperen betalen 
 zullen den 1e November aanstaande f 100-:-: en van de overige f 700-:- 
 jaarlijks een rente van 5 pct:, waar van de verschijnsdag zal zijn den 
 1e November 1804, op welke tijd, en zo vervolgens jaarlijksch f 100-:- zal 
 moeten afgeloscht, en van het onafgeloschte capitaal een rente van 
 5 pct. betaalt worden,en welk capitaal in het huis zal gevestigt 
 blijven, om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 belovende Comparanten dit perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht, de verponding tot over het jaar 1802, 
 straatgeld tot Maij 1803, en het haardsteedegeld tot Julij 1803 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Noch compareerden Claas de Vente en Aleijda Kemper Ehel:,. 
 en verklaarden het voorschreve huis en erve op gemelde conditien 
 aantenemen, met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 22 September 1803. 
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 Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat com- 
 pareerde Vrouwe Petronella van Castricum Weduwe van wijlen 
 den Heer H:C: van de Graaff, 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 den Heer J:C: Schummelketel en 
 Vrouwe G:W: van Couverden Ehel:, een huis en erve met de 
 brouwerij, genaamd de Witte Leeuw, staande en gelegen 
 binnen deze Stad in de Vehestraat, doende in ordinaris 
 verponding zonder Stadsst: in twee posten, een van f 6-18-2 
 en een van f 4-:- zamen f 10-18-2, straatgeld f 6-:- en een  
 uitgang aan de stad f 1-:-, en verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een Somma van zes duizend Guldens, 
 van welke penningen Vrouwe Comparante bekend ontfan- 
 gen te hebben een duizend Gulds:, zullende de overige 
 f 5000 in dit perceel gevestigd worden, belovende zij 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij en alle 
 voorplicht daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 22 September 1803. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Rijer van Aken, weduwnaar van Willemina Fijnvan- 
 draat, voor de eene helft, voorts Gijsbert Fijnvandraat, Willem 
 Fijnvandraat, en Engel Fijnvandraat, dan noch de kinderen van 
 wijlen Jan Fijnvandraat, met naame Rijntje Fijnvandraat, 
 en Gijsbert Fijnvandraat, en Hendrik van Raalten, in qua- 
 liteit als Voogden over de twee minderjarige Evertje Fijn- 
 vandraat en Evert Fijnvandraat, voor de wederhelft, als 
 Erfgenaamen ab intestato van wijlen Aaltje Fijnvandraat, 
 binnen deze Stad overleden, en verklaarden de Comparanten 
 te zamen te qualificeren en volmagtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes Lieven Wouter Agelink te Middelburg in 
 Zeeland, ten einde om namens de Comparanten van de 
 Weeskamer aldaar te vorderen behoorlijke rekening en 
 verantwoording van zodaane fideicommissaire gelden, als door 
 wijlen Lambertus Agelink bij testamentaire dispositie op Aaltje 
 Fijnvandraat waren bemaakt, en ter Weeskamer van Middelburg 
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 berustende zijn, en al nu op de Comparanten, een ieder voor haar  
 aandeel, volgens gemelde testament van Lambertus Agelink zijn 
 vervallen, de rekening aftehoren, en dezelve approberende, te sluiten, 
 de penningen te ontfangen, en daarvoor quitantie in forma te pas- 
 seren, blijvende Geconstitueerde gehouden van den ontfangst der 
 gelden, zo spoedig doenlijk, aan Comparanten rekening en verand- 
 woording te doen, alles met magt van substitutie, willende de 
 Comparanten dat geene, hetwelk alhier niet verder mogte zijn 
 gespecificeerd, het daar voor houden, alsof alhier woordelijk ware 
 geinsereerd, schoon een nadere volmagt vereischt wierde, onder 
 belofte van goedkeuring en schadeloosstelling, en verdere na 
 rechten gewoonten, hebbende de Comparanten daar op gestipuleert 
 als naar rechten. Actum Harderwijck d. 30 Septemb: 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerden 
 Engel Fijnvandraat en Catharina van Dasselaar Ehel:, dewelke ver- 
 klaarden uit de hand verkogt te hebben op 1 Septemb. 1803, en 
 over zulks te cederen, transporteren, en in vollen eigendom over- 
 tegeven, zulks doende kragt dezes, aan en ten ervelijken 
 behoeve van Peter Peterzen en Gerritje Corneliszen en hunne 
 Erven een huis staande en gelegen in de groote Oosterwijk naast 
 het huis van Rikert Peterzen op een verponding van f 2-2-8, straat- 
 geld f :-15-:, en zulks voor een Somma van twee honderd en vijftig 
 Guldens, waar van de Comparanten bekenden voldaan en betaald 
 te zijn, en daarom geen recht of eigendom daar aan meer te 
 behouden, belovende over zulks voorsz. perceel te wagten en waren 
 kommervrij en alle voorplicht, de verponding over den jaare 1802, 
 straatgeld tot 1 maij 1803, haardsteedegeld tot ultº: Junij 1803, daar 
 van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. Actum Harderwijck d. 29 Sept: 1803. 
 
 
 Transport van ’s Heeren Wegen 
 Wij Leden uitmakende de Magistraat der Stad Harderwijck doen kond 
 en certificeren mids dezen, dat de boedel van Teunis Eijbertzen en 
 Hendrica van der Kraats in leven Ehel:, desolaat gevonden zijnde, dezelve 
 door Richteren in het openbaar is verkogt, waar onder een huis in 
 de Vijhestraat tusschen de huizen van Hendrik van Laar en van Beert  Louw 
 belast met een verponding zonder stadssts: van f 2-13-2, straatgeld f 1-:-: 
 en verders met zodanige lasten, als daar op staan, welke gekogt is 
 door Rikert Jan Appeldoorn en S.A. Bouduijnx Ehel:, voor een 
 Somma van agt honderd Gulds:, welke in handen van onze Secre- 
 taris zijn voldaan, om inter jus habentes gedistribueerd te worden, 
 weshalven wij verklaren te cederen transporteren en in vollen 
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 eigendom overtegeven aan geñ. R:J:Appeldoorn en S:A: 
 Bouduijnx Ehel:, het voornoemde huis met alle deszelfs 
 lusten en lasten recht en gerechtigheden, belovende wij 
 hetzelve te zullen wagten en waren van ’s Heeren wegen, 
 en de lasten volgens koop conditien te zullen zuiveren. 
 T’oirkonde hebben wij dezer Stads Secret Zegel hier onder 
 aan doen hangen, en deze door onzen Secretaris tekenen 
 laten.  Actum Harderwjck d. 4 October 1803. 
 
 
Geregistr: ten protho- Voor Steenwinkel en Moojen Leden van e Magistraat en als 
colle van bezwaar Rubr: Overweesmeesteren compareerde Gijsbert Gerritzen, welke zich 
de Wulleweverstraat zullende veranderzaten, verklaarde in tegenwoordigheid van 
Fol. 220 Hendrik Verhoef en Hermanus van ’t Land, als door de Magistraat 
 aangestelde Voogden, aan zijn minderjaarig kind met naame 
 Alijda Gijsbers, bij wijlen Gertrui Bartling ehelijk verwekt 
 voor Moeders versterf te bewijzen de volgende goederen. 
 Een juweele vingerring 
 Een goude dito 
 Een zilvere knipbeurs 
 een roodchitse jak 
 een blaauw gestreepte rok 
 eendº. chitse jak, een dito wit chitse jak 
 een rood catoene jak 
 een dito wit jak 
 een rood bonte rok 
 een dito witte rok 
 een dito zijde rok 
 een dº. roode chitse rok 
 een dº. chitse rok 
 twee gestreepte baaije rokken 
 een geele gestikte rok 
 een blaauwe gestikte rok 
 een catoene Schoudermantel 
 een witte broek 
 vier witte zakken 
 zes paar boordmouwen 
 agt hembden 
 vier witte zakdoeken 
 zes neteldoeksche halsdoeken 
 een dito geborduurde doek 
 twee halsdoeken 
 twee witte fijtels 
 twee witte boezelaars 
 twee witte ondermutzen 
 vijf bovenmutzen 
 twee paar witte boven koussen 
 een paar witte handschoenen 
 een paar blaauwe boven koussen 
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 een baaije borstrok 
 een keurslijf 
 een kerkboek 
 een zwarte zijde japon 
 een waaijer 
 welke aan de voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Noch belooft hij aan het kind te zullen uitkeren de Somma 
 van vier honderd vijf en twintig Gulds:, zodra hetzelve meer- 
 derjaarig zal geworden zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen, 
 en stelt tot een speciaal onderpand zijn huis staande in de 
 Wolleweverstraat tusschen het huis van de Weduwe van 
 Philip Smink, en de schuur van Willem van de Velde, om daar aan 
 alle schade te kunnen verhalen, ook belooft hij het kind te zullen 
 kleden en reden, en van het nodige voorzien tot haar mondige dagen, 
 en te zullen laten leren wat tot een behoorlijke kostwinning 
 behoord, en alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekent in Harderwijck d. 7 october 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat com- 
 pareerden Adrianus van Dalen en Regina Knoop Ehel:, welke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan Mattheus Kugen en Gijsberta 
 Geertruij Brouwer Ehel:, een schuur staande binnen deze Stad 
 op de Smeepoorter Brink, tusschen de schuur van Jan Hugen 
 en het huis van Jan van Asselt, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsstrs: f 3-3-12, straatgeld 10 st:, verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van drie honderd vijf Guldens, 
 van welke koopspenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht, de verponding over het jaar 
 1802, en het straatgeld tot maij 1803 daar van aftedoen, als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum d. 8 October 1803. 
 
 
 Registrature van drie dispositien van André Stolte 
 Ik begere na mijn dood te geven aan de Diaconie van Harderwijck  
 een Somma van honderd Guldens, in plaats van 100 Gulden tot 
 in standhouding van de gereformeerde religie was getekent 
 André Stolte. Harderwijck d. 1 maij 1801. 
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 Ik ondergeschrevene bekenne noch gelatoneert te hebben aan 
 Lammert Staal Broeder van mijn laatste overledene Vrouw 
 Maria Staal een Somma van twee honderd Guldens boven 
 het  geene de genoemde Lammert Staal van zijn overledene 
 zuster Maria staal zijn portie toekomt, verzoeke de boven 
 genoemde Somma na mijn dood te geven. 
 Harderwijck den 22 October 1800 was getekent  André Stolte. 
 lager stond ook na mijn dood te geven aan de bovengenoemde 
 Lammert Staal mijn nagelatene boeken van Gods woord. 
 Harderwijck den 18 August: 1801  was getekend  André Stolte. 
 
 
 Ik ondergetekende André Stolte verklare bij deze ingevolge 
 clausule reservatoir van mijn testament, uit vrije wil, zonder 
 inductie of persuasie van iemand, mijn begeerte te zijn, dat 
 na mijn dood aan mijn Dienstmijd Johanna Westhuis, zal 
 gegeven worden uit mijne goederen vijf honderd Guldens, 
 als mede mijn zilver horlogie, en een van mijn beste laata- 
 fels, al het welk ik aan haar legatere bij dezen, en begere, dat 
 dit zal gelden als legaat, of zo en als het best na rechten zal 
 kunnen bestaan, en als of het woordelijk in mijn testament 
 ware geïnsereerd, en alle formaliteiten daar bij in acht 
 genomen waren. 
 In kennis der waarheid heb ik dit getekend en gezegelt 
 in Harderwijck d. 30 Julij 1803., was nevens een cachet in rood  
 lak gedrukt, getekend. André Stolte. 
 geregistreerd d. 19 October 1803 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareer- 
van bezwaar Rubr. den Zeger Buijtenhuijs en Gerritje Karssen Ehel:, de vrouw in 
Hoogstraat  Fol. 183 fso dezen geädsisteerd met haaren Eheman en verklaarden, hoe dat hij 
de Markt Fol. 285 Comparant zedert eenige jaaren de administratie heeft gehad van  
Wulleweverstraat  Fol. 231 de goederen van wijlen de Heer Persoon en van Mevrouw Fockink, 
Hoven voor de Lutteke dat uit de rekening van zijn ontfangst en uitgave is gebleken, dat 
poort Fol. 47.  Land in hij deswegens moet uitreiken een Somma van twee duizend twee 
Hierden Fol. 369 fso. honderd dertig gulden en zes strs:, en vermids het de Comparan- 
 ten thans niet convenieerd die penningen te betalen, zo is 
 onaangezien daar voor bij pijnding op de goederen van Comparan- 
 ten ter bekoming van die praetentie is geprocedeert, op derzelver 
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 verzoek tot voorkoming der executie door de Erfgenaamen van wijlen 
 Mevrouw Fockink geäccordeert,, dat die gelden provisioneel tegens 
 een redelijken interest onder haarlieden zouden berustende blijven, 
 mids daar van een behoorlijke obligatie door de Comparanten zouden 
 worden gepasseerd, mitsgaders dat de kosten van alle insinuatien, 
 interdictien pijndingen, als anderzints door die Erfgenaamen 
 volgens rekening van salaris en verschotten van haare Bediende 
 Advocaat door Comparanten moeten voldaan en betaalt worden, 
 om daar aan te voldoen, zo verklaren zij Comparenten Ehel: 
 bij deze, de voorsz: Somma van twee duizend twee honderd dertig 
 Gulden en zes sts: aan de Erfgenaamen van wijlen Mevrouw 
 Fockink wel en deugdig schuldig te zijn, met belofte dat zij daar 
 van jaarlijsch en alle jaaren, en dus het eerste op de 1e 
 October 1804 aan die Crediteuren of wettige houder dezes zullen 
 betalen de interest tegens vier percent, en in de betaling van 
 die interest van jaar tot jaar zullen continueren, tot de dadelijke 
 betaling van het Capitaal toe, welke ten allen tijden op de 
 verschijnsdag, die jaarlijksch den 1e October zal zijn, zal kunnen 
 mogen en moeten geschieden, zo maar een vierendeel jaars te 
 voren aan de een of andere zijde daar van behoorlijke op- 
 zage gedaan word, en ingeval het voorsz: Capitaal is gedenun- 
 cieerd, en de Debiteuren, of haare Erfgenaamen mogten in 
 gebreke blijven, het zelve met de daar op verschulde interest 
 te voldoen, zo word Speciaal geconditioneerd bij deze, dat het als dan 
 de wettige houder of houderen dezer obligatie zal vrijstaan, de hier 
 nu voor dat verschulde geld door Comparanten verbondene percee- 
 len buiten form van proces dadelijk publiek en aan de meest- 
 biedende te doen verkopen, de verkogte goederen te transpor- 
 teren, uit de koopspenningen daar van provenierende deze 
 praetentie met de interesse en kosten daar aftenemen, en 
 de overrest aan de Debiteuren of Bezitteren van de verbondene 
 goederen uittereiken, waar toe zij Comparanten verklarende 
 wettige Houder of Houderen dezer obligatie bij deze in zo een 
 geval Speciaal te qualificeren en magtig te maken, en voor 
 het gelibelleerde Capitaal interesse, en in cas van wanbetaling 
 daar over aantewendene kosten tot speciale hijpotheken 
 en onderpanden te stellen de navolgende goederen in de  
 Stad en Jurisdictie van Harderwijck gelegen. 
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 Voor eerst een huis inde groote poort straat te Harderwijck 
 staande, bij Frankje van Dijënhuijsen, in huur bewoond wordende. 
 Ten tweeden een huis aan de Vischmarkt bij Harmen Albertzen 
 bewoond wordende. 
 Ten derden een huis op de Vischmarkt in huur bewoond wordende 
 bij Jan Plancius. 
 Ten vierden  ¼ gedeelte in een huis op de Vischmarkt staande, 
 en door de Comparanten zelfs bewoond wordende. 
 Ten vijfden een schuurtje of boog agter de muur tusschen 
 de Smee en Luttekepoort bij haar zelve in gebruik. 
 Ten zesden een hof met een steene huisje daar in buiten 
 de Stad in de Nijptang gelegen, bij haar zelve in gebruik. 
 Ten zevenden Een kamp lands de Driest van Snippendal genaamd, 
 voor in Hierden aan den Elsweg gelegen in pagt bij Peter Renden. 
 Ten agtsten een akker zaaijland de Doornekamp genaamd, mede 
 in Hierden bij Grevenhoff gelegen, bij Jan Hendrikzen in 
 pagt gebruikt wordende. 
 en zulks ten einde aan de verbondene perceelen ten allen 
 tijden het verschulde Capitaal en interesse en kosten in 
 voege voorsz: zal kunnen en mogen verhaald worden, voords 
 verklaren de Comparanten Ehel: de hier voren gemelde door de 
 Erfgenaamen van Mevrouw Fockink aangewende kosten 
 aan den advocaat P. van Meurs volgens rekening te zullen 
 voldoen, als mede te zullen betalen de kosten wegens het 
 passeren en registreren dezer acte. 
 Tot nakoming van al het geen voorschreve is verklaren zij 
 Comparanten bij deze te verbinden haare personen, 
 Erfgenaamen en goederen, met Submissie van dezelve aan de 
 Judicature van het Stad Gerichte van Harderwijck, en alle 
 andere Gerichten en onder renunciatie van alle exceptien 
 hoe ook genaamd, die den inhoud dezes eenigzints mogten 
 contrarieren.   Actum den 24 October 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Vrouwe Helena Beek, Weduwe van wijlen G: Everts, 
 geädsisteerd als rechtens, en verklaarde in de beste en besten- 
 digste forme rechtens te constitueren en volmagtig te maken, zulks 
 doende kragt ende mits, Anth: Everts Procureur te Arnhem, 
 om namens de Comparante na order van rechten te doen 
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 behoorlijk transport en opdragt van een huis en erve, staande en 
 gelegen binnen de Stad Arnhem in de Koningstraat tusschen de 
 Erven van J: Kerkhoff ter eenre, en van J: Nijhoff ter andere 
 zijde, zo en als hetzelve door de Comparante is verkogt aan Lucas 
 Verdonck en Gerritje Willemzen Ehel:, voor een Somma van drie 
 duizend zes honderd Guldens, daar toe te compareren, en zo nodig, 
 vrijwaring onder verband van der Comparantes persoon en goederen 
 te beloven, de noch resterende penningen te ontfangen, en daar 
 voor te quiteren, en in het generaal ten dien opzichte alles te 
 doen en te laten geschieden, wat Vrouwe Comparante zelve 
 praesent zijnde zoude kunnen of moeten doen, met belofte 
 van goedkeuring en schadelooshouding. 
 Actum Harderwijck den 25 October 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Leden van de Magistraat loofden en  
 wierden Borgen als voorvanks recht is, Hendrik van Laar en J: 
 Blommenberg, voor het erf en sterfhuis van André Stolte, des 
 beloofden Mr. J:C:F: de Vries en B: van Aken Executeuren van 
 voorschreve nalatenschap, in die qualiteit hunne voorschreve 
 Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 26 October 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Mr. Charles Bavius de Vries en Francois Martinius 
 beiden van competenten ouderdom en binnen deze Stad woonach- 
 tig, dewelke verklaarden, dat wijlen de Heer Franciscus Xaverius 
 Sasse geene andere Erfgenaamen heeft nagelaten, dan de navol- 
 gende, ( zo als ons gebleken is uit het testament door den zo even 
 genoemden wijlen den Heer Franciscus Xaverius Sasse op den 
 vierden Januari 1791 voor Schepenen der Stad Harderwijck in optima 
 forma gepasseerd) als 1mo: , de nagelatene kinderen van wijlen 
 den WelEdelen Geboren Heer Ir. Gerbrand Ignatius Sasse in echt 
 verwekt aan Vrouwe M:C: de Raat thans wonende te Boxmeer, 
 voor een staak of vierde part, en over welke kinderen voogd is de 
 Heer J:B: de Raat. 
 2do: den nagelatene Zoon van wijlen den WelEdele Gebore Vrouwe 
 Cornelia Constantia Sasse in huwelijk verwekt aan den Wel- 
 Edelen Geboren Heer Ir. Jan Gerbrandt Cavellier van Adrichem 
 thans wonende te Amsteldam, mede voor een gelijke staak of 
 vierde part. 
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 3º. De nagelatene kinderen van de Wel Edele Gebore Vrouwe 
 Maria Cornelia Sasse thans weduwe van den Heer Dirk 
 Rijksen, wonende te Ravenstijn, al mede voor een gelijke staak 
 of vierde part. 
 en laatstelijk 4to. het kind of de kinderen door den WelEdelen 
 Geboren Heer Ir. Ignatius Franciscus Sasse echtelijk verwekt, 
 of noch te verwekken en door denzelven in het leven nate- 
 laten voor de laatste staak of het laatste gerechte vierde part, 
 en over welke kinderen Voogd is de Heer Hermanus Huberts. 
 Dit een en ander verklaren Comparanten in alle oprechtheid 
 te hebben geëxamineerd, het welk zij voor ons met solemnelen 
 eede hebben bevestigt. 
 Actum Harderwijck den 31 October 1803. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
 P:J:P: van Hamel, en verklaarde te constitueren en volmagtig 
 te maken Mr. Phicar van Hamel te Zutphen, om namens den 
 Compart: naar costume locaal te kunnen transporteren aan 
 Mr. G:A: Verstege, W:R: op ten Noort en A: Ardesch alle aldaar 
 woonagtig zodanig aandeel in twee huizen met een hof daar 
 agter in voorsz. Stad op het oude want kennelijk staande en 
 gelegen, tusschen de behuizingen van de Erfgenaamen 
 van wijlen de Weduwe Christiaans aan de eene en die van 
 de Erven van wijlen den generaal van Lintelo aan de 
 andere zijde, als hem Compart: uit den boedel en nalatenschap 
 van wijlen den oud ontfanger Generaal Verstege competeert, 
 en bij contract van den 19 Februarij 1803 aan voorñ. Mrs. G:A: 
 Verstege, W:R: op ten Noort en A: Ardesch verkogt zijn. 
 als mede te zijner tijd behoorlijke transport te doen van zijn 
 aandeel in een stal op het oude want tusschen behuizinge 
 van geñ: Erfgenaamen van wijlen de Wed: Christiaans aan de  
 eene en die van J: Anslo aan de andere zijde staande mede 
 herkomende uit den boedel van wijlen den oud ontfanger 
 Generaal Verstege voorñ:, en op den 29 October L.L. aan T: Wit- 
 tenberg verkogt. 
 Voorts daar omtrent alles te verrigten het geen naar omstan- 
 digheid van zaaken zal worden vereischt, en de Compart: prae- 
 sent zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, schoon daar 
 toe nader of specialer volmagt gerequireerd wierde, welke bij 
 deze al mede word gegeven en voor geïnsereerd gehouden. 
 Alles met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring 
                                                                     en schadelooshouding 
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 onder verband als naar rechten, de super stipulando S:A:L. 
 Actum Harderwijck d. 4 Novemb. 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat com- 
 pareerde Hendrik Poliender wonende onder Doornspijk op de  
 Werfhorst, dewelke verklaarde te constitueren en volmagtig te 
 maken Mr. P: van Meurs Advocaat wonende te Harderwijck 
 om door middelen van rechten intevorderen van G: Vos en Willemina 
 Nazelaar een Somma vam een honderd Guldens, welke de Comparant 
 op den 9 maart 1802 aan dezelve heeft voorgeschote, en welke Somma 
 zij beloofd hebben op den 9 maart 1803 te zullen restitueren, en  
 zulks met de interessen van dien daar op verschuld, en die tot de dade- 
 lijke restitutie toe verder zullen komen te verschulden, alle 
 termijnen rechtens te respicieren, en die zaak tot de uiteinde 
 toe te vervolgen, penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, 
 en in naam van de Compart: ter bekoming van dat capitaal en 
 interesse alles te doen, te verrigten, en te laten geschieden, het 
 geen hij Compart: praesent zijnde zelve zoude kunnen mogen of 
 moeten doen, alles met magt van substitutie, belofte van goedkeu- 
 ring en Schadelooshouding, waar op hij Compart: heeft gestipuleert, 
 als na rechten. 
  Actum Harderwijck den 5 November 1803. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareerde de 
 Heer J:F: Sasse Dijssels wonende alhier, welke verklaarde bij deze te 
 constitueren en magtig te maken den Heer J. Cavallier van Adrichem 
 wonende te Amsterdam, en thans wegens particuliere affaires zich 
 te Antwerpen bevindende, om in naam en van wegens Compart: alle de 
 zaaken specterende de nalatenschap van wijle de Heer van Susteren 
 in leven Heer van ’S Gravenwezel waartenemen, en zo te dirigeren, 
 als Geconstitueerde na omstandigheden zal goedkeuren, voor den Compa 
 rant gelden te ontfangen, en daar voor te quiteren, rekeningen te 
 approberen en te sluiten, en verders daar in alles te verrigten, 
 wat 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 geïnsereert gehouden 
 hebben, met magt van Substitutie, belofte van ratihabitie en 
 Endemniteit, onder verband en Submissie als na rechten, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 7 November 1803. 
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 Transport van ’s Herenwegen 
 Wij Leden uitmakende de Magistraat der Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat de boedel van Hen- 
 dricus Otten voor desolaat aan het Gericht zijnde overgegeven, 
 en de goederen ten meeste voordeele der Crediteuren in het openbaar 
 door de Tijdelijke Richteren verkogt, waar onder zich bevind een 
 huis staande in de Hoogstraat tusschen de huizen van  
 Zeger Buijtenhuijs en van Vrouw Kempers, wij bij dezen trans- 
 porteren en in vollen eigendom overgeven aan Arend de Wilde 
 en Anna Stulting Ehel: en hunne Erven, het gemelde huis 
 doende in ordinaris verponding zonder Stadsst:,in twee posten, 
 een van f 2-15-4, en een van f 2-17-12, zamen f 5-13, straatgeld 
 f 2-:-:, en verders met zijn lusten en lasten recht en ge- 
 rechtigheden, en zulks voor een Somma van vierhonderd 
 twintig Guldens, welke koopspenñ: in handen van onzen 
 Secretaris zijn voldaan, om inter jus habentes door het 
 Gericht gedistribueerd te worden, belovende wij hetzelve 
 van ’s Heren wegen te zuken wagten en waren, en alle 
 voorplicht de verponding tot over het jaar 1802, het straatgeld 
 tot Maij 1803, en het haardstedegeld tot Julij 1803 daar van 
 aftedoen. 
 T ‘oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 8 November 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Leden van de Magistraat compa. 
. reerde Sara Eggen Weduwe van Aart Hendrik Drost, 
 welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen transpor- 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan Jacobus 
 van Nijendaal en Grietje van Twiller Ehel:, en hunne Erven, 
 een hof gelegen voor deze Stad in een gangetje aan de 
 Nijptang, tusschen den hof van Isaac Hugen ter eenre, 
 en van de Erfgenaamen van den Heer P:F: van Erckelens 
 ter andere zijde, zijnde vrij van verponding, en zulks voor 
 een Somma van twee honderd vijftig Guldens, van welke 
 kooppenningen Comparante bekend voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt daar van aftedoen, als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 12 Vovemb. 1803. 
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Geregistreert ten Voor Schilders en Moojen Leden van de Magistraat en als Over- 
prothocolle van bezwaar weesmeesteren compareerden Hendrik Verbeel Weduwnaar van 
Rubr: Hoven voor de Lutte- wijlen Jannetje Cirkel, welke zich willende veranderzaten, 
kepoort Fol: 47 fso. verklaarde in tegenwoordigheid van C: Koning Junior en W: van 
 Asselt als door de Magistraat aangestelde Voogden, aan zijn 
 vijf minderjaarige kinderen met naamen Etta Helena, 
 Gerritje Geertruida, Lubbertus, Hendrik Cirkel en Jannetje, 
 bij wijlen gemelde Jannetje Cirkel ehelijk verwekt, voor 
 Moeders versterf te bewijzen de volgende goederen. 
  
 1 blauwe zijde taffe japon met een roode weerschijn. 
 1 dº. zwarte rasemarokke met een tablier. 
 1 blauwe Eng: getikte rok. 
 1 parelkoleurde gewaterde Camelotte japon. 
 1 dº. blauwe zijde moore met een roode weerschijn. 
 1 dº. zijde coffij koleur met streepen. 
 1 dº.geborduurde catoene met bloemen. 
 1dº. witte marseille. 
 1 rood chits jak. 
 1 dº. eng: chits 
 1 dº. wit chits met bloemen. 
 1 dº. paarsch geborduurt. 
 1 dº. met een witte grond. 
 1 dº. rouw gebandeert. 
 1 dº.   dº.   dº. 
 1 dº. zwart met bloemen. 
 1 zwarte zijde voorschoot met kant. 
 1 dº. zwarte duran. 
 1 dº. zwart catoene met bloemen. 
 1 wit eng: catoene voorschoot met bloemen. 
 1 dito witte linne. 
 1 dº. vriesch bonte. 
 1 zwarte duran mantel met franje. 
 1 zaaije regenkleed. 
 1 zwart zijde hoed. 
 1 oudere dito. 
 1 paar zwarte zijde moffen. 
 1 paar dito zaijette. 
 1 paar dito handchoenen. 
 1 paar cabret leere dito. 
 3 fijne witte zakdoeken. 
 5 neteldoeks halsdoeken. 
 3 mutzen met kanten. 
 1 rouw dito met een breede zoom. 
 4 linnen dº. met slippen. 
 6 ronde dito. 
 6 hemden. 
 6 paar boordmouwen. 
 1 keurslijf. 
 1 letter en 1 stopdoek. 
 3 nieuwe waaijer. 
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 2 gemeenen dito. 
 1 bijbel met zilvere slooten. 
 1 zilvere beugel en haak. 
 1 dº. snuifdoos. 
 1 dº. naalde koker. 
 1 dº. punt haak. 
 1 dº. ring met steentjes. 
 1 dº. goude met een fijne steen. 
 5 zilvere potstukken. 
 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Noch belooft hij aan ieder kind te zullen uitkeren vijf en twintig 
 guldens zo ras het jongste meerderjarig zal zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen, en 
 stelt tot een speciaal onderpand zijn hof gelegen in de Nijptang 
 tusschen den hof van de Wede: van H. Cirkel ter eenre en het gangetje 
 ter andere zijde om daar aan alle schade te kunnen verhalen. 
 Ook belooft hij de kinderen te zullen kleeden en reden, en van 
 het nodige voorzien tot hunne mondige jaaren, en te zullen 
 laten leren wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, 
 en alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waaren de Voogden te vreden. 
 Aldus geapprobeert en getekent in Harderwijck d: 19 Nobvember 1803. 
 
 
 voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Rijndert Albers en Hester Martens Ehel; welke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop ye hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen trans- 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan Winik 
 van Dasselaar en zijne Erven, een huis staande in de 
 groote Marktstraat, tusschen het huis van Harmen 
 Tapper, en de schuur van Andries van Ark, doende in ordi- 
 naris verponding zonder Stadsstr: f 2-2-8, straatgeld 15 st:, 
 en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van driehonderd Gulds: vrijgeld, waar van Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende het voorsz. huis te 
 zullen wagten en waren kommervrij en alle voorplicht 
 de verponding tot over het jaar 1802, straatgeld tot Maij 
 1803 en het haardstedegeld tot Julij 1803 dar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten.    Actum Harderwijck d. 22 Novemb. 1803. 
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 Voor Schilders en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Isaac Huijgens, welke verklaarde bij dezen te consenteren, en 
 te bewilligen in zodanig huwelijk, als des Comparants Dogter ge- 
 naamd Olda Huijgens voornemens is integaan, en volgens order 
 te voltrekken met Willem Steffaan te Amsterdam, hetzelve 
 met zijn vaderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, 
 dat dit gegeven consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 Zaaken, of elders daar het gerequireerd word, mag worden ge- 
 respecteerd, en geconsidereerd, alsof de Comparant in Persoon 
 bij de intekening en voltrekking tegenwoordig was, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actim Harderwijck d. 24 November 1803. 
 
 
 Voor Huijsman en Schilders Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Hermannus de Wilde, welke verklaarde, inval hij bij 
 de aanstaande verpagting van de inpost op de gebrande wate- 
 ren bij form van monopolie over de districten, op den 28 Novr: 
 1803 de pagt of pagten mogt bekomen, bij dezen en nu voor als 
 dan ten behoeven van het Zuartier van Veluwe, of den Ontfan- 
 ger Generaal voor de kost en schadeloze voldoening van 
 dezelve pagt of pagten, na inhoud van ‘s Zuartiers conditien 
 tot Borgen te stellen Arend de Wilde, en Jan Hendrik Mantel, 
 beide ons bekend, en daar voor genoegzaam gegoed en geërft, welke 
 Borgen praesent zijnde, die borgtocht in eventum hebben op zich 
 en aangenomen, en een voor alle en elk als Principaal en 
 Debiteur daar voor hunne Personen en goederen verbonden 
 hebben, met renuntiatie van de exceptien ordinis excussionis 
 et divisionis, van derzelver kragt zich onderrigt houdende, 
 en met Submissie aan de Judicature der tijdelijke Richteren 
 in materie van finantien in het Zuartier. 
 Actum Harderwijck den 25 November 1803 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerden 
 Jan Rijertsen en Jannetje Hendriks Ehel:, welke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Jan Arendzen, een huis en erve 
 staande en gelegen naast het huis van Cornelis ten Bosch 
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 het tweede op zijde van de groote poort, doende in ordinaris ver- 
 ponding zonder stadsstrs: f 1-5-8, straatgeld f 1-5-:, verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 vier honderd Guldens, waar van Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende voorsz. huis te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht, de verponding tot 
 over het jaar 1803, straatgeld tot Maij 1803 en het haard- 
 stedegeld tot Julij 1803 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderijck d. 22 November 1803 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat com- 
 pareerden Willem Steven de Muijs en Metjen de Wijs Ehel., en 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes de cederen, transpor- 
 teren en in vollen eigendom over te geven aan en ten ervelijk- 
 ken behoeve van Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel:, en 
 hunne Erven, een huis en erf staande en gelegen binnen deze 
 Stad, aan de Smeepoorter Brink tusschen de huizen van Jan 
 van Asselt ter eenre, en Gerrit Hartgerzen ter andere zijde, 
 met alle deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden, 
 niets daar van uitgezondert, doende dit perceel in ordinaris 
 jaarlijksche verponding met de stadstrs. f 1-15-12, straatgeld f 1-:, 
 en zulks om en voor een Somma van vijf honderd Guldens 
 vrijgeld ad 20 st. het stuk, van welke penningen Compa- 
 ranten en Transportanten mids dezen bekennen voldaan 
 en betaald te zijn, en over zulks aan voorñ. perceel geen 
 recht of eigendom hoegenaamd meer te behouden. 
 belovende over zulks voorsz: huis en erve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht daar van aftedoen, 
 in zonderheid de verponding over den jare 1803, het straat- 
 geld verschenene Maij 1803, en het haardstedegeld versche- 
 nen ultº. Junij 1803 te zullen zuiveren, als erfkoops 
 recht , en binnen deze Stad gebruikelijk is, onder ver- 
 band van persoon en goederen, en renuciatie van alle 
 exceptien, met Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 November 1803 
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 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van de Magistraat 
 der Stad Harderwijck Gerrit Engelen, wonende te Amsterdam, 
 doch thans alhier praesent, zijnde gezond van lichaam en verstand, 
 welke verklaarde bij dezen te revoceren dood en te niet te doen 
 alle zodanige dispositien, als hij voor dato dezes mogte gemaakt 
 hebben, begerende dat dezelve van nul en geener waarde zullen 
 gehouden worden, en dus overgaande tot deze zijne nadere dispo- 
 sitie verklaard hij te legateren en bemaken aan zijn 
 Broer Hendrik Engelen de Somma van een duizend Guldens 
 eens zonder meer. 
 Aan Gerrit van Nijendaal de Somma van een honderd vijftig 
 Guldens, en bij zijn vooroverlijden zijne kinderen in zijn 
 plaats. 
 Voords verklaard hij te stellen tot zijne eenige en universele 
 Erfgenaamen van alle zijne natelatene goederen zijn beide 
 Broeders Rijer Engelen en Pieter Engelen ieder voor de helft, 
 en indien zij of een derzelve voor hem Testateur mogte komen 
 te overlijden hunne kind of kinderen in der ouderen plaats. 
 Verders reserveerd hij aan zich deze ten allen tijde te mogen 
 veranderen, en begeert 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 Harderwijck 
 den 5 December 1803. was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekend A: Huijsman  G: van Voorst.  onderstond  geregistr. 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 6 December 1803. 
 was getekend J:C:F: de Vries 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Leden van de Magistraat en als 
 Overweesmeesteren compareerde Claasje Scharrenberg Weduwe van Hendrik 
 Willemzen, 
 welke verklaarde aan haar Zoon Hendricus Willemzen bij gemelde 
 haar Eheman verwekt, afgoeding te willen doen voor Vaders versterf 
 en na opening van den boedel aan Overweesmeesteren gedaan te 
 hebben,te bewijzen de Somma van f 40-:-, welke zij aan Overwees- 
 meesteren heeft ter hand gestelt, uit hoofden, dat gemelde 
 haar zoon binnen wijnige maanden meerderjarig zal zijn, en 
 het dus de moeite niet waard is, voor dien korten tijd voogden aan 
 testellen, verklarende gemelde Hendricus Willemzen hier praesent 
 daar mede te vreden te zijn. 
 Aldus geapprobeerd en getekend in Harderwijck d. 7 December 1803. 
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 Voor Huijsman en van Voorst Leden van de Magistraat 
 compareerden J:J: van Essen en T:L: van den Brink in qualiteit 
 als Voogden over de kinderen van J:H: Reijnhout ,welke ver- 
 klaarden te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, den Heer Nicolaas Wilhelmus Buddingh, 
 Procureur voor den Hove van Utrecht, om der Comparanten 
 zaaken waartenemen in zodanige procedure, als zij qp tegen 
 H. van Dam moeten entameren, daar in alle termijnen 
 rechtens te observeren, en dezelve te vervolgen tot de finale 
 en definitieve sententie en executie incluis, en verders 
 alles te verrigten, wat de natuur der zake vereischen zal, en 
 Comparanten praesent 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 Harderwijck d. 6 December 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Leden van de Magistraat 
 compareerde J. Beekhuijsen, en verklaarde in de besten- 
 digste forma rechtens te qualificeren en volmagtig te maken 
 Mr. P: van Meurs advocaat wonende te Harderwijck om van 
 P:H:J: van der Vecken, wonende op de Ossewaard bij Pannerde 
 door middelen van rechten intevorderen een Somma van zes 
 honderd en negen en zestig Gulds: welke hem Compart: van 
 dezelve competeren, zo wegens verschulde kamer huur als 
 wegens geleverde waaren, arbeidsloon en gedane verschotten, 
 volgens rekening daar van zijnde, ten dien einde bij pijnding 
 of door andere ingangen rechtens affectatie te maken, 
 op de goederen van denzelve, waar ter plaatse die mogten 
 gelegen of ervintelijk zijn, die procedures tot den uiteinde 
 toe, en tot de executie incluis te vervolgen, penningen te 
 ontfangen, en daar voor te quiteren, en dus namens de Compart: 
 ter bekoming van die zijne praetentie alles te doen, te verrigten, 
 en te laten geschieden, hetwelk hij zelve zou kunnen mogen 
 of moeten doen, alles met magt van Substitutie, belofte van 
 goedkeuring en indemniteit, en voorts met de gewone en in rechten 
 necessaire clausule, waarop hij Compt: heeft gestipuleert als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 10 Decemb. 1803. 
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 Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Hendrik Hartgenzen en Aartje Arens Ehel:, welke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transpor- 
 teren, en in vollen eigendom overtegeven aan hunne 
 kinderen Hartger Kraijenoot en Willempje Teunis Ehel:, 
 en hunne Erven, een huis staande binnen deze Stad agter 
 de muur, tusschen het huis van Teunis Kappers en dat van 
 Jan Scavier, zijnde bezwaard met 20 st: straatgeld, en booggeld 
 12 st: verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een  
 Somma van tweehonderd Guldens, van welke penningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve 
 te zullen  wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, 
 het booggeld over 1802, straatgeld tot Maij 1803, en het haard- 
 stedegeld tot Julij 1803 daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 12 December 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat loofden en 
 wierden Borgen als voorvanks recht is Lubbert Aaltzen en Bart 
 Janzen voor het erf en sterfhuis van wijlen Jannetje Dirks, des 
 beloofden Aalt Hendrikze Boonen en Metje Hendriks voor zich 
 en voor haar Zuster Hilletje Hendriks, Dirk Bartels en Hannisje 
 Hannissen Ehel:, en Willem Hendriks en Mechteltje Bartels Ehel: 
 te zamen Erfgenaamen van voorschreve overledene hunne Borgen te 
 vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 24 December 1803. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerden 
 Aalt Hendrikze Boonen en Metje Hendriks Ehel:, Dirk 
 Bartelsen en Hannisje Hannissen Ehel:, en Willem Hendrikze 
 en Mechteltje Bartels Ehel: zijnde zij met haar Zuster 
 Hilletje Hendriks te zamen Erfgenaamen van wijlen 
 Jannetje Dirks, en verklaarden zij Comparanten, aangezien 
 gemelde haar Zuster Hilletje Hendriks buiten staat is zich 
 zelve te beheren, of de kost voor zich te winnen, en de gemelde 
 erfportie niet sufficient tot haar onderhoud is, te zamen 
  overeengekomen te zijn, dat de beide eerste Comparanten 
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 de portie van gemelde Hilletje Hendriks zullen trekken, en 
 ervelijk genieten, en daar en tegen haar zo lang zij leeft zullen 
 onderhouden en van kleederen en al het nodige op een redelijke 
 wijze voorzien, en na haar overlijden een ordentelijke begravenis 
 bezorgen, waar tegen de vier laatste Comparanten te weten 
 Dirk Bartels en Harmpje Hannissen Ehel:, en Willem 
 Hendrikze en Mechteltje Bartels Ehel: bij dezen renun- 
 tieren en afzien van alle het geene Hilletje Hendriks zal 
 komen natelaten, en zij van haare nalatenschap zouden te 
 praetenderen hebben, hetzelve overlatende aan de twee eerste 
 Comparanten, welke het bovengemelde beloven op zich te 
 nemen, verklarende zij Comparanten te zamen dit alles te  
 doen tot beste van haar Zuster Hilletje Hendriks, en zulks 
 zonder erg of list, renuntierende dienvolgens wel expresselijk 
 van alle exceptien, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 24 December 1803. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat 
 compareerde Peter van Itterzon, welke verklaarde bij dezen 
 te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, als 
 zijn Dogter Geertruij van Itterzon voornemens is integaan 
 en volgens order te voltrekken  met Jan ende vanRibben, 
 hetzelve met zijn vaderlijke aprobatie corroborerende, met 
 verzoek, dat dit gegeve consent bij Commissarissen van 
 huwelijkszaaken, of daar het gerequireerd word, mag worden 
 gerespecteerd, en geconsidereerd, als of de Compart: in Persoon 
 bij de intekening en voltrekking tegenwoordig was, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 27 December 1803. 
 
 
          Lectum et Recognitum d. 6 Januarij 1804 



272 

ORAH 157 1804  fol.130 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 de Heer C:L: Arnemann Capitijn onder het 18de Bataillon Ba- 
 taafsche Infanterij, alhier in garnisoen, en Vrouwe A:M: van der 
 Wall Ehel:, welk verklaarden bij dezen te constitueren en magtig 
 te maken hunnen vader den Heer R:W: van der Wall Commies 
 van ’s Lands Magazijn te Zutphen, om namens Comparanten te 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Willem 
 Fredrik Hesselink en Sara Helena Hoffman Ehel:, een huis 
 en wheere staande en gelegen te Zutphen op het groote kerk 
 hof tusschen de huizen van den Stads Timmermansbaas D: 
 Voortman en van de Wed: Lobrij, met alle zijne lusten en lasten 
 recht en gerechtigheden, zo en als het zelve door Comparanten is 
 verkogt voor een Som van vier duizend en vier honderd Guldens 
 volgens koop contract d.d. 10 Maart 1803, wagting en waring te 
 beloven, voor den ontfangst der penningen te quiteren, en 
 verders alles te verrigten, wat vereischt zal worden, en Compa- 
 ranten zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, met magt van Substititie, belofte van ratihabitie en indem- 
 niteit, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck, d. 7 Januarij 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Schilders Leden van de Magistraat compareerde 
 C:D: Hollerman wonende te Amsterdam, dewelke verklaarde vol- 
 magtig te maken Mr. P: van Meurs Advocaat te Harderwijck, om 
 des Comparants zaaken tegen alle en een iegelijk hier ter plaatze 
 waartenemen, Speciaal om van Claas Bos te vorderen het zij in der 
 minne of door middelen rechtens een Somma van vier en tachtig 
 Guldens of wel zo veel als hem volgens overgegeve rekening van 
 denzelve competeert, en ten dien opzichte te doen te verrigten en 
 te laten geschieden het geen hij Compart: praesent zijnde zelve 
 zoude kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van 
 Substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, en voorts 
 met de gewone en necessaire clausule waarop hij Compart: 
 heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7 Januarij 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
 H:C:Suurmond voormaals weduwnaar van Johanna Konings, en 
 verklaarde, hoe dat gemelde zijn vrouw bij testamentaire dispositie 
 van den 30 Augs: 1779 over haare nalatenschap voor Schepenen der Stad 
 Harderwijck onder anderen ten behoeve van het Diaconie Weeshuis 
 had gedisponeert, dat de tijdelijke Provisoren van dat Weeshuis 
 in den jaare 1786 nadat L. Coldeweij voor zo verre hij bij dat testa- 
 ment was gebenificeert, daar van had gerenuncieert, van hem 



273 

ORAH_157 1804 fol.130vso 
 
 Comparant had gevordert inventaris van de goederen door gemelde 
 zijn vrouw nagelaten: dat na het overgeven van die Inventaris 
 die boedel in dervoege was blijven zitten zonder dat conform dien 
 boedelstaat daar over een verdeling was gemaakt. Dat hij Compart: 
 uit kragt van de huwelijks voorwaardens den 4 Septr. 1766 tus- 
 schen hem en zijn meergemelde vrouw opgerigt vermeende dat er 
 meerder schuld als goed was, en dat dus die geene, welke zich als 
 Erfgenaamen van zijn vrouws nalatenschap wilde gedragen, uit 
 hoofde van het werkelijk verlos staande huwelijk plaats gehad  
 hebbende aan hem een Somma geld zoude moeten uitreiken, 
 dat hij daarom al nu op een afdoening van zaaken heeft 
 geïnsteerd, waar over tusschen hem en de thans zijnde Provisoren 
 de nodige conferentien zijn gehouden, welke van dat effect zijn 
 geweest, dat hij Compart: heeft verklaard genoegen te zullen ne- 
 men met die goederen die van meergemelde zijn vrouws nala- 
 tenschap overig waren, zo de Provisoren voornoemd daar van ten 
 zijnen behoeve afstand wilden doen zonder iets meer te vorderen. 
 Dienten gevolge zijn hier mede gecompareert Jan Huijgen 
 en A: van Dalen in qualiteit als tijdelijke Provisoren van 
 het Diaconie Weeshuis te Harderwijck, en verklaren uit kragt 
 van speciale authorisatie zo van de Over Provisoren als van de 
 Magistraat der Stad bij deze te renuncieren en afstand te doen 
 van alle zodane goederen als door Johanna Konings in leven 
 bezeten en stervende zijn nagelaten, Speciaal mede van zodanig huis 
 en hofje als in de Stad en Jurisdictie van Harderwijck gevonden worden 
 en zulks ten behoeven van H: C: Suermond ten einde dezelve daar 
 mede zal kunnen doen en handelen na welgevallen. 
 Waar tegen hij Compart: H:C: Suermond dan ook verklaard ge- 
 noegen te nemen, en declareerd van alle actie en praetentie 
 hoe ook genaamd die hij vermeende tegen het Diaconie Weeshuis 
 te hebben aftezien, ten einde en effecte als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 9 Januarij 1804. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareerden 
 Rijer van Aken en Marrietje Luinge Ehel:, welke verklaarden 
 te constituëren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes 
 Jan Berents Bakker, wonende op het Hooge Veen, om namens 
 Comparanten te beredden met de andere mede Erfgenaamen 
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 de nalatenschap van wijlen tweede Comparantes Vader Albert Luinge, 
 verdeling des boedels te maken, en magescheid opterichten, goederen 
 te verkopen en transporteren, penningen te ontfangen en daar 
 voor te quiteren, tegens onwillige Crediteuren te procederen, en 
 hetzelve te vervolgen tot de finale en definitive Sententie en 
 executie incluis, en voords alles te verrigten wat Comparanten 
 praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, en 
 schoon een ampeler  volmagt mogt vereischt worden, willen 
 de Comparanten dezelve mids dezen geinsereerd gehouden 
 hebben, met magt van Substitutie, belofte van ratihabitie en 
 indemniteit, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 11 Januarij 1804. 
 
 
 Voor Schilders en van Voorst Leden van de Magistraat compareerden 
 Arend de Wilde en Anna Stulting Ehel:, welke bekenden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Harmen Gerritzen en Maartjen Wouters Ehel:. een schuur 
 en stalling met een woning er in, staande binnen deze Stad in 
 de Valkstraat tusschen het huis van de Wed: Eijbert Brantzen 
 en de plaats van W: Fijnvandraat, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsst: f 1-1-4, straatgeld f :-6-10 verders met zijn lusten 
 en lasten recht en gerechtigheden, en zulks voor een Somma van 
 een duizend Guldens, van welke koopspenningen Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende het perceel te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht de verponding 
 straatgeld etc. daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 12 Januarij 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat 
 compareerden Steven Bos en Grietje Albers Ehel:, welke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 kogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Gijs Fijnvandraat 
 en Wijmpje vander Paats Ehel:, een hof gelegen buiten 
 de Smeepoort , aan het kleine beekje, het welk legd aan 
 de weg langs de gragt lopende, tusschen de hoven van J: Gel- 
 derman en van koperen, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadsts f :-4-8 en zulks voor een Somma van een 
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 honderd vijf en zestig Guldens, waarvan Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende voorsz: hof te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, de 
 verponding tot over het jaar 1803 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7 Januarij 1804 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Leden van e Magistraat compareer- 
 den de Jonkvrouwen B:G: van Holthe en A:A: van Holthe voor 
 zich, en als gequalificeert van haar Schoonzuster Vrouwe R:G:G: 
 Douairière van Holthe Gebore van den Clooster, vermogens volmagt 
 d. 21 december 1803 voor den Scholt van Dwingelo gepasseert, welke 
 bij ons gezien en gelezen is,welke verklaarden te hebben verkogt, 
 en over zulks te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Aris van Leeuwen en Evertje 
 Mommen Ehel:, een kamp lands genaamd het postpaard, 
 gelegen buiten deze Stad bij de enksteeg tusschen de hoven 
 van J:H: Wiesel en van koperen, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadsst: f 2-2-8, verders met zijn lusten 
 en lasten recht en gerechtigheden, en zulks voor een Somma 
 van vijf honderd vijftig Guldens, van welke penningen Com- 
 paranten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, 
 de verponding tot over het jaar 1803 daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum den 13 Januarij 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat compareerde 
 de Heer Leonard van Hoesen, welke verklaarde te constitueren en 
 magig te maken, zulks doende kracht dezes, zijn zoon den Heer Nicolaas 
 Samuel Kuijsten van Hoesen, om alle Comparants zaaken waartenemen, 
 daar het vereischt zal worden, met een ieder te rekenen en liquideren, 
 de rekeningen wel bevindende te approberen, anders die te debatte- 
 ren, en doen redresseren, roerende en onroerende goederen, 
 Capitalen en effecten te verkopen, die te transporteren, 
 kooppenningen, en alle ander actien en praetentien te 
 innen en ontfangen, daar voor te quiteren, vrijwaring te 
 beloven, tegen een iegelijk voor alle Hoven en Rechters des 
 nodig alle middelen rechtens te emploijeren, eischende, ver- 
 werende en debatterende te ageren, alle termijnen te observe- 
 ren tot de finale en definitive Sententie en executie incluis, 
 ook te mogen accorderen, compromitteren, en transigeren, 
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 cautien te stellen, en Borgen indemniteit te beloven, alle actes te 
 passeren, en voords generaal alles te verrigten wat de natuur der zake 
 en stilus loci vereischen zal, en de Compart: zelfs praesent zijnde 
 zou kunnen mogen of moeten doen, en indien een ampeler vol- 
 magt mogt vereischt worden, wil de Compart: 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 rechten, des blijft de Ge- 
 constitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs 
 en reliqua.  Actum Harderwijck d. 17 Januarij 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Schilders Leden van de Magistraat compareer- 
 den Jan Hendrik Priester en Jan Loge beiden van competenten 
 ouderdom, en binnen deze 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 naauw- 
 keurig geëxamineerd te hebben haarlieder stuk lands gelegen 
 onder het Schependom dezer Stad genaamd de groote kamp 
 aan de Zandsteeg, en dezelve gewaardeerd te hebben op een 
 Summa van drieduizend Caroli Guldens, welke aestimatie 
 zij verklaren in alle opregtheid en na hun beste kennis 
 te hebben gedaan, hetwelk zij voor ons  met solemnelen 
 eeden hebben bevestigd. 
 Actum Harderwijck den 21 Januari 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Leden van de Magistraat com- 
 pareerde Anna Helena Wijnanda Pagenstecher, welke verklaarde 
 te constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes 
 Frank Hoegen, wonagtig onder  ’s Herenberg, Speciaal om namens 
 Constituante intevorderen eene Somma van tweehonderd Rijndaalders 
 met de verlopene vier jaar interessen ad 4 prct in het jaar, verschul- 
 digd door den Heer Neuhaus, wonende te Haaften bij Rees, deswegens 
 met voorñ: Neuhaus eerst in der minne te handelen, en in cas 
 van verwijgering of wanbetaling tegens denzelven in rechten te 
 ageren, zoals naar costume en stijl locaal gebruikelijk is, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, voorts alles naar 
 bevind van zaaken te doen en te laten geschieden, wat ter ver- 
 krijging van voorsz: Somma en interesse ten meesten nutte 
 en oorbaar van Comparante mogte nodig zijn en vereischt 
 worden, en het geen Comparante zelfs praesent zijnde, zoude 
 kunnen mogen of moeten doen, al ware het ook dat daar 
 toe een meer Specialer volmagt, dan deze mogt worden 
 vereischt, welke zij Comparante alhier voor geinsereerd wil 
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 gehouden hebben, alles met magt van Substititie, assumptie, 
 en surrogatie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van 
 behoorlijke verantwoording. 
 Actum Harderwijck den 25 Januarij 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Steenwinkel en Schilders Leden van de Magistraat 
van bezwaar Rubr. compareerden de Heer Mr. Johan Cornelis Francois de Vries 
Land tusschen de Broek Secretaris dezer Stad en Vrouwe Mechteld van Westervelt Ehel:, 
en Zandsteeg Fol: 149 fso de laatste in deze geässisteerd met haaren voornoemden man 
 als haaren wettigen momboir, dewelke verklaarden in vol- 
 doening aan het Reglement door de voormalige Staaten 
 des Zuartiers van Veluwen op het prothocol houden in Ve- 
 luwen en Veluwenzoom d.d. 3 April 1733 gearresteerd 
 voor de goede administratie en registrature van haaren 
 Broeder Mr. Charles Bavius de Vries als Prothocolhouder 
 der ambts Ede te verbinden hunne Personen en goe- 
 deren, als mede ter gerequireerde Somma van twee 
 duizend Guldens een zeker stuk lands gelegen onder 
 het Schependom dezer Stad genaamd de groote kamp aan 
 de Sandsteeg, om te strekken ten fine en effecte als na 
 rechten, met Submissie aan alle Heeren, Hoven Richteren 
 en Gerichten, en renunciatie van alle exceptien, en bijzonder 
 Vrouwe Mechtelt van Westervelt bovengenoemd en geässisteerd 
 als voren van de exceptien Sen: Cons: Vell: en Auth: Cid. Si qua  
 Mulier, van welker kragt Vrouwe Comparante mede geínfor- 
 meerd is, gelijk ook Mr. Charles Bavius de Vries bij deze beloofd 
 zijne Borgen kost en schadeloos te zullen houden, alles 
 onder verband en renuciatie als boven. 
 Actum Harderwijck den 26 Januarij 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Leden van de Magistraat 
 compareerde Rijer van Aken, dewelke verklaarde in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop in het openbaar op den 12 
 Novemb. 1803 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom over 
 te geven aan en ten ervelijken behoeven van Jan Heimens 
 Junior en Johanna Sijbilla van Heumen Ehel: en hunne 
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 Erven, een huis en erve, staande in de Bruggestraat, tusschen 
 de huizen van Juffers Apeldoorn ter eenre en Agnietje Brin- 
 kink ter andere zijde, met alle deszelfs lusten en lasten, 
 recht en gerechtigheden, doende in verponding met de stadsts. 
 f 4-11-:, straatgeld f 1-10-:, en zulks voor een Somma van 
 f 850-:-: vrijgeld, van welke penningen de Comparant en 
 Transportant bij dezen bekende voldaan en betaald te zijn, 
 en over zulks geen recht of eigendom hoegenaamd aan 
 voorñ: perceel te behouden, belovende voorsz. Compart: het 
 perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorplicht inzonderheid de verponding over den jare 
 1803, straatgeld Novemb. 1803, en haardstedegeld verschenen 
 Junij 1803, daarvan aftedoen als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 1 Februarij 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraat 
 loofden en wierden Borgen als voorvanks recht is, Jan 
 Hendrik Hulsing en Peter Volten voor het erf en sterf- 
 huis van Eijbert Kleintunte, des beloofden Gt. Kleintunte, 
 Hk. Kleintunte, Willem Kleintunte en Dirk Kleintunte 
 voor zich, en caverende de rato voor hunnen absenten 
 Broeder Bartus Kleintunte, Erfgenamen van den 
 overledene hunne voorsz. Borgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 2 Februarij 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Schilder en Moojen Leden van de Magistraat en als Overwees- 
van bezwaar Rubr. meesteren compareerde Grietje Lubberze van Diermen Weduwe 
de Markt Fol. 290 fso van wijlen Jan Miggelzen, welke zich zullende veranderzaten 
en Hoven voor de Lutte- verklaarde in tegenwoordigheid van Johannes Miggelzen en 
kepoort Fol. 53 Jan van Beekhuisen, als door de Magistraat aangestelde 
 voogden aan haar twee minderjarige kinderen met naa- 
 men Hendrina en Miggel bij wijlen gemelde Jan Miggelzen 
 ehelijk verwekt voor Vaders versterf te bewijzen de volgende 
 goederen 
 Een blaauwe lakensche rok 
 Een zwarte lakensche rok 
 twee broeken en 2 vesten 
 16 strop dasschen 
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 6 overhembden 
 12 onderhembden 
 Een zilver horlogie 
 Een zilvere stropgespen 
 welke aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Noch belooft zij aan ieder kind te zullen uitkeren vijftig 
 Guldens, zo ras hetzelve meerderjarig zal geworden zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind zij haar persoon en goederen en 
 stelt tot een speciaal onderpand haar huis staande op de 
 Vischmarkt naast het huis van R.J. Appeldoorn en de 
 gemeene straat, en de helft van haar hof, leggende in de 
 Knijptang op de hoek van de gemeene weg naast den hof van 
 Aris van Leeuwen, om daar aan alle schade te kunnen ver- 
 halen. 
 Ook belooft zij de kinderen te zullen kleden en reden, en van 
 het nodige voorzien tot hunne mondige jaaren, en te zullen 
 laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en 
 alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 aldus geäpprobeerd en getekend in Harderwijck d. 3 Febr. 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothoc- Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compareerden 
van bezwaar Rubr. Jan Heijmens Junior en Johanna Sijbilla van Heumen Ehel., 
de Bruggestraat Fol. dewelke bekenden wegens verschuldigde penningen uit hoofde 
108 van een gekogt huis van Rijer van Aken kennelijk gelegen in 
 de Bruggestraat dezer Stad,ingevolge acte van transport, wegens 
 restante kooppenningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn, 
 aan Rijer van Aken en zijne Erven, een Somma van vierhonderd 
 vijfentwintig Guldens, waarvan Comparanten beloven te 
 betalen een jaarlijksche rente ad vier van het honderd, ende 
 zulks tot de finale resitutie der voorsz. hoofd somme toe, 
 welke alle jaar op de verschijnsdag, waarvan heden 
 over een jaar de eerste zal zijn, zal mogen geschieden, mids 
 een vierendeel jaars bevorens van een van beide zijden 
 opgezeid zijnde. 
 Voor welk Capitaal renten en bij wanbetaling hier op te lopene 
 onkosten, verbindenCompten. hunne personen en goederen, en tot  meerder 
 securiteit een zeker onderpand stellende een huis en erve kennelijk 
 gelegen binnen deze Stad tusschen de huizen van de Juffers Appeldoorn 
 ter eenre en Agnietje Brinkink ter andere zijde, staande in de Brugge- 
 straat ten einde om alle hinder en schade daar aan te kunnen 
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 en mogen verhalen, met renunciatie van alle exceptien en Sub- 
 missie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 1 Februarij 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Mr. J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad en B. van Aken, Exe- 
 cuteuren van het testament van wijlen André Stolte, dewelke 
 verklaarden, dat in gemelden boedel gevonden is een obligatie ten 
 name van Maria Staal in leven Huisvrouw van gemelde André 
 Stolte, groot vijfhonderd ponden, ten lasten der voormalige Provintie 
 Holland en West Friesland d.d. 1 Junij 1781, welke obligatie verstorven 
 is op haar Broeders, en waar van het Collateraal moet aangegeven 
 worden, weshalven zij bij dezen constitueren en magtig maken 
 L. Staal te Amsterdam om het collateraal van gemelde 
 obligatie te voldoen, en den eed in naam en ziele van Compa- 
 ranten afteleggen, welke zij zullen houden alsof dezelve door 
 hun in persoon ware gedaan, en om verders alles te verrigten, 
 wat in deze zal vereischt worden, met belofte van ratihabitie 
 en indemniteit, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijk d. 8 Februarij 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Vrouwe A:C: Douairière van Heeckeren gebore van Haersolte, 
 geässisteerd met A: Bade, welke verklaarde te constitueren en 
 magtig te maken, zulks doende kragt dezes, haar Broeder den  
 Heer J:W:S: van Haersolte, om van den Heer Molliere, Bankier 
 in den Haag aftevorderen rekening van zodanige fransche effecten, 
 als dezelve van Vrouwe Comparante onder zich heeft, alsmede de 
 effecten zelfs, en zulks het zij in het minnelijke, of door 
 middelen rechtens, en in het laatste geval zulks te vervolgen 
 tot de finale en definitive sententie en executie incluis, na 
 gedane rekening en ontfangene papieren, wanneer dezelve in 
 order bevonden worden, te liquideren, en daar voor te quiteren, 
 en verders allles te verrigten, wat Vrouwe Comparante praesent 
 zijnde, zelfs zou kunnen mogen en moeten doen, willende 
 indien een ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve 
 mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van Substi- 
 tutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder verband en 
 Submissie als na rechten, des blijft Geconstitueerde gehouden te 
 doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 9 Februarij 1804. 
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 Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
 de Heer Rudolph Forsten Med. Dr. en Professor aan de Bataafsche 
 Academie hier gevestigd, dewelke in zijn qualiteit als mede 
 Erfgenaam van wijlen den Heer Mr. Hendrik Forsten overleden 
 te Veendam Departement Groningen, in October 1796, verklaarde 
 te constitueren en magtig te maken den Heer Gijsbert 
 Fontijn CVerschuur, wonagtig te Alkmaar, speciaal om voor hem, 
 en in zijn naam zorge te dragen, en uittewerken, dat twee 
 derde gedeeltens van de nalatenschap van wijlen Vrouwe 
 Maria Terwe, vooroverledene Huisvrouw van evengenoemde 
 Heer en Mr. Hendrik Forsten, welke door het kinderloos 
 overlijden van Vrouwe Margaretha Terwe, huisvrouw van 
 den Heer H.H. Wirumeus als een gecaduceerd fideicommis aan 
 den zelven Heer en Mr. Hendrik Forsten zijn vervallen, 
 en opgekomen, aan niemand anders dan aan de gezament- 
 lijke Erfgenaamen van wijlen Mr. Hendrik Forsten, aan 
 welke dezelve thans wettig toebehoren worden uitgekeerd en 
 afgestaan, met qualificatie om, zo in als buiten rechten 
 met de meest ernstige instantie hier omtrent zijne 
 rechten waartenemen, zo tegen de testamentaire Executeur 
 in den boedel van wijlen Mr. Hendrik Forsten de Heer Campegius 
 Herman Gockinga, Lid van het Staats Bewind der Bataafsche 
 Republiek, als tegen alle anderen hoe ook genaamd, welke zouden 
 willen of mogen sustineren tot voorschrevene twee derde der 
 nalatenschap van wijlen Vrouwe Maria Terwe nader of beter 
 gerechtigd te zijn, met meest ampele magt om alles te doen 
 en te verrigten of te laten doen en verrigten, het geen hij Gecon- 
 stitueerde nuttig, oorbaar en raadzaam zal oordelen, inzonderheid 
 ook met magt van substitutie en assumptie, onder verband van 
 zijn persoon en goederen als na rechten. 
 Actum Harderwijk d. 11 Februarij 1804. 
 
 
Geregistreerd ten pro- Voor Huijsman en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
thocolle van bezwaar Hendrikje Kraaijenoort, Huisvrouw van Claas Bosch, welke 
Rubr. Smeepoorter Brink bekende voor haar en haare Erven oprecht en deugdelijk 
Fol.14 fso schuldig te zijn aan Gerrit Wouters en Wouter Wouters en 
 hunne Erven, de Somma van een honderd en negen Guldens en 
 vijf stuivers wegens geleverde koopmans waaren, voor welke 
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 gezegde Somma van een honderd en negen Guldens en vijf Stuivers zij 
 Comparante met haare vrijen wille, na volkomene informatie 
 van verwillekeurings rechten verbind en, en bij parate executie en 
 aankering verwillekeurd heeft, doende zulks kragt dezes alle haare 
 gereede en ongereede goederen, geene van dien uitgezonderd, om 
 alle hinder en schade daar aan te mogen verhalen, zelfs aan- 
 nemende, om gezeide penningen bij de eerste aanmaning te 
 zullen voldoen, bij verwijgering dezelve goederen in een vrijwillig 
 verwin overgegeven werden, ten die einde dan ook expres is 
 renuntierende van alle exceptien, dezen enigzints nadelig. 
 Actum Harderwijck d. 17 Februarij 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Leden van de Magistraat compareerden 
 Lijsje Buurman en Rijndert Buurman, kinderen en Erfgenaa- 
 men van wijlen Cornelis Buurman en Gerritje Uijtenhagen 
 in leven Ehel., dewelke verklaarden in het openbaar op 
 den 18 September 1802 in eenen vaste en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks te cederen transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven, zulks doende kragt dezes, 
 aan en ten ervelijken behoeven van Arend de Wilde en Anna 
 Hulting Ehel: en hunne Erven, een huis en erve met een 
 plaats daar agter staande en gelegen binnen deze Stad in de 
 groote Marktstraat, tusschen de huizen van Harmen Polakken, 
 en de Weduwe Marten Alberts, met een schuurtje in het Olij- 
 straatje uitkomende, zoals hetzelve bij Hijmen Christiaans 
 in huur bewoond en gebruikt word, met alle deszelfs lusten en 
 lasten, recht en gerechtigheden, geene van dien uitgezonderd, 
 doende dit perceel in ordinaire jaarlijksche verponding zonder 
 stadst: f 2-14-6, straatgeld f 2-:-:, ende zulks voor een Somma van 
 twee honderd en zeven en negentig Gulds: vrijgeld. 
 
 Aan en ten ervelijken behoeven van Willem Fijnvandraat 
 en Sara Schut Ehel:, en hunne Erven, een huis en erve, 
 staande en gelegen binnen deze Stad in het Olijstraatje 
 tusschen de huizen van de Weduwe Gerrit Priester, en de 
 schuur van Rikert Jan Apeldoorn, zo als hetzelve bij Lucas 
 Barendzen in huur bewoond en gebruikt word, met alle 
 deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden, geene 
 van dien uitgezonderd, doende dit perceel in ordinaire 
 jaarlijksche verponding zonder stadsst. f 2-2-6, straatgeld f 1-:-:, 
 en zulks voor een Somma van tweehonderd en vier Guldens vrijgeld,  
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 Aan en ten ervelijken behoeven van Peter Geurtsen en Marritje 
 Klok Ehel:, en hunne Erven, een huis en erve staande en 
 gelegen binnen deze Stad in de Schoenmakerstraat, tusschen 
 de huizen van Willem Zegers en Andries van Ark, zo als 
 hetzelve bij Beert Geurtsen in huur bewoond en gebruikt 
 word, met alle deszelfs lusten en lasten, recht en gerech- 
 tigheden, geene van dien uitgezonderd, doende dit perceel 
 in ordinaire jaarlijksche verponding zonder stadsts: 
 f 2-6-12, straatgeld f 1-:-:, ende zulks voor een Somma 
 van vierhonderd zeven en zestig Guldens vrijgeld. 
 
 Aan en ten ervelijken behoeven van Roelof Konink en 
 Elisabeth Breebaart Ehel:, en hunne Erven, een hof 
 gelegen buiten de Lutteke poort aan de gragt, tusschen 
 de hoven van Arend de Wilde en koperen, zoals dezelve 
 bij Jan Wouters in huur gebruikt word, doende dit perceel 
 in ordinaire jaarlijksche verponding zonder stadsst: f :-7-2, 
 ende zulks voor een Somma van twee en zeventig Gulds: 
 vrijgeld. 
 Van alle welke penningen zij Comparanten en Transpor- 
                                                       (en betaald) 
 tanten mids dezen bekennen voldaan\/ te zijn, belovende 
 zij comparanten voornoemde percelen te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht, inzonderheid de 
 verponding over den jare 1802, straatgeld Maij 1803, en 
 haardstedegeld Junij 1803, daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 17 Februarij 1804 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat loofden 
 en wierden Borgen als voorvanks recht is, Jacob Teunissen Hop 
 en Bart Janzen, voor het erf en sterfhuis van wijlen Aaltje Jans 
 Weduwe van Jacob Paalen, des beloofde Lubbert Petersen Hop, 
 als Vader en legitime Voogd over zijne kinderen bij wijlen Riekje 
 Jacobs ehelijk verwekt, zijnde kleinkinderen van de overledene, de 
 Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 18 Februarij 1804 
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Mr. Johannes Melchior Kemper Professor aan de 
 Bataafsche Academie binnen deze Stad, en wonagtig alhier 



284 

ORAH_157 1804 fol.136 
 
 en verklaarde zich te constitueren en borg te stellen voor de schuld 
 en kosten, ingevolge willekeuren dezer Stad, voor Hendrikje van 
 Kraaijenoort, Huisvrouw van Claas Bosch, wegens zodane nulle, 
 informele en onbestaanbare pijndinge, als D:C: Hollerman, 
 koopman te Amsterdam, op de gereede en ongereede goederen 
 van voorñ. Hendrikje Kraaijenoort heeft gedaan en onderno- 
 men, ten dien einde verbindende zijn Persoon en goederen 
 met renuntiatie van alle strijdigen exceptien en middelen 
 rechtens, in specie van het privilegium fori, hem compa- 
 rant, als Lid van den Academischen Senaat competerende. 
 Des beloofde Hendrikje van Kraaijenoort voorñd. geässisteerd 
 bij absentie van haaren man, zoveel nodig als dienstig, met 
 Mr. H: van Hoeclum, mede praesent zijnde, dezen haaren 
 Borge allenthalven te zullen indemniseren, kost en 
 schadeloos te houden, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck den 18 Februarij 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Leden van de Magistraat, en als 
 tijdelijke Richters dezer Stad compareerde Hendrikje Kraaijenoort 
 Huisvrouw van Claas Bosch, bij absentie van haaren man geädsis- 
 teerd zoveel nodig als dienstig met Mr. H. van Hoeclum, en heeft 
 na voorgaande gerichtelijke praetentie, en bij refus van dien 
 geconsigneerd de Somma van twee en twintig Guldens en 
 twee stuivers, welke Comparante, wegens geleverde goederen 
 bekenden schuldig te zijn aan C:D: Holleman koopman te 
 Amsterdam, en voords onder voorbehoud van alle exceptien, benefi- 
 cien en privilegien rechtens, omni meliori modo pandkering gedaan, 
 tegens zodane nulle, informele en onbestaanbare pijnding, als 
 D:C: Holleman open aan alle Comparantes gereede en ongereede 
 goederen heeft gedaan en ondernomen, stellende ten dien einde 
 ter voldoening aan de willekeur dezer Stad tot Borgen den Persoon 
 van Mr. Johannes Melchior Kemper, welke praesent zijnde, deze 
 borgtogt op zich en aangenomen heeft, blijkens nevenstaande 
 acte van borgtocht Sub a quo relatio, en bovendien hare bepijnde 
 goederen sub nexu pignoris latende, voords consignerende 12 
 H pond: om te strekken tot boete in cas van onverhoopte 
 en onvermoedelijke kwaade pandkering. 
 Harderwijck d. 20 Februarij 1804. 
 onder de ondertekening stond  deze gepasseerd op den 20 Februarij 
 1804 des voormiddags de klokke agt uuren. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Schilders en Moojen Leden van de Magistraat compareerden 
van bezwaar Rubr. Zeger Buijtenhuis en Gerritje Karssen Ehel:, de vrouw geässisteerd 
Erven en Landerijen met haaren gem: Eheman, en verklaarden wegens opgenome 
in Hierden etc. Fol.365 fso en ter leen ontfange penningen oprecht en deugdelijk schuldig 
 te zijn aan de Heer J.H. Cremer Land Rentmeester der Domeinen 
 op Veluwe, en Vrouwe W: van der Hart Ehel:, en deszelfs Erven 
 of recht verkrijgende, een Somma van twaalf honderd Guldens 
 ad. 20 sts. het stuk, daar van de Comparanten jaarlijks op den 
 verschijnsdag, waar van heden over een jaar de eerste zijn zal 
 aannemen en beloven te betalen een Somma van vier gelijke 
 Guldens van ieder honderd Guldens, en daar in te continueren 
 tot de finale aflossche des Capitaals toe, dewelke alle jaaren 
 zal kunnen en mogen geschieden, mids de opzage een vieren 
 deel jaars voor de verschijnsdag van een van beide zijden gedaan 
 worde, voor welk capitaal en interesse de Comparanten verbon- 
 den hare personen en goederen, en tot meerder Securiteit 
 tot een Speciaal onderpand gesteld hebben, een daghuurders 
 woning met een kamp bouwland daar bij, de Leijedekkers Kamp 
 genaamd voor in Hierden in het Schependom van Harderwijck 
 kennelijk gelegen, bij Jan Berendzen in pagt gebruikt wor- 
 dende, ten einde om in cas van nood alle hinder en schade 
 daar aan te mogen verhalen, met Submissie als na rechten, en 
 renunciatie van alle hoe ook genaamde exceptien. 
 Actum d 28 Februarij 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
 Loge Gelderman, dewelke verklaarde in de bestendigste forma 
 rechtens te qualificeren en volmagtig te maken Mr. P: van Meurs 
 Advocaat wonende te Harderwijck, om van P:J:H: van der Veeke door 
 middelen van rechten intevorderen een Somma van een honderd agt 
 en twintig Guldens en agt stuivers, hem Compart: volgens overgegeve 
 rekening wegens gedane rijzen met zijn rijtuig en paarden 
 over de Jaaren 1801 en 1802 van denzelven competerende, ten dien 
 einde op deszelfs goederen waar ter plaatze die ervintelijk of- 
 te gelegen zijn na costume locaal te procederen, en die zijn 
 zaak tot de executie of dadelijke betaling toe te vervolgen, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, midsgaders 
 tot de bekoming van die pretentie toe alles te doen te verrigten 
 en te laten geschieden, het geen Comparant zelve praesent zijnde 
 zou kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van 
 Substitutie, belofte van goedkeuring en schadelooshouding, waar 
 op hij Comparant heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 3 Maart 1804. 
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 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat 
 compareerde A: van Dalen, dewelke verklaarde in de besten- 
 digste forma rechtens te qualificeren en volmagtig te maken 
 Mr. P: van Meurs Advocaat wonende te Harderwijck, om van 
 P:H:J: van der Veeke door middelen van rechten intevorderen 
 een Somma van een honderd en agt en twintig Guldens en elf stuivers 
 hem Compart: volgens overgegeve rekening van denzelve compe- 
 terende, en te dien einde ter bekoming van die Somma op deszelfs 
 goederen waar ter plaatze die gelegen en ervintelijk zijn te 
 procederen, en die zaak tot de executie incluis te vervolgen, pen- 
 ningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, te doen, te verrig- 
 ten en te laten geschieden, het geen hij Comparant zelve 
 praesent zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, alles 
 met magt van substitutie, belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding, mids de Geconstitueerde verplicht blijft 
 van zijn ontfangst en uitgave behoorlijke verantwoording 
 te doen, waarop de Comparant heeft gestipuleerd als na 
 rechten.   Actum den 5 Maart 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Leden van de Magistraat compareerde H: 
 van Daalen, dewelke verklaarde in de bestendigste forma rechtens 
 te constitueren en volmagtig te maken Mr. P: van Meurs, Advocaat 
 wonende te Harderwijck, om van P:H:J: van der Veeke door middelen 
 rechtens intevorderen een Somma van zes en tagtig Guldens 
 en vier stuivers, hem Compart: volgens overgegeve rekening 
 competerende, ten die einde op deszelfs goederen ter plaatze 
 daar die gelegen of ervintelijk zijn te procederen, en die zaak 
 tot de executie incluis te vervolgen, penningen te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, te doen, te verrigten, en te laten 
 geschieden, het geen de Compart: praesent zijnde zelve zoude 
 kunnen mogen of moeten doen, alles met magt van Substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, mids de 
 Geconstitueerde verplicht blijft van zijn ontfangst en 
 uitgave behoorlijke verantwoording te doen, waar op de 
 Comparant heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum den 6 Maart 1804. 
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Geregistreerd ten pro- Voor Schilders en Moojen Leden van de Magistraat compareerden 
thocolle van bezwaar Jan Ijsbrands de Vries en Geertruij Jans Ehel:, welke bekenden wegens 
Rubr. deHoogstraat   opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig 
Fol. 187 te zijn aan Arien Basterd en Gerharda Timmer Ehel:, en 
 hunne Erven, de Somma van tweehonderd Guldens, 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 jaarljksch 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids het 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 hun huis, staande 
 in de Hoogstraat, tusschen de huizen van Pieter Engelen, en de 
 Weduwe Geertruij Sandbergen, om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuntiërende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie  
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 6 Maart 1804. 
 
 
 Par devant Steenwinkel et de Vries Membres du Magistrat 
 est comparu Monsieur Hermanus Huberts, en qualité de 
 tuteur des Enfants de Monsieur Ignatius Franciscus Sasse, 
 Heritiers de feu Monsieur Franciscus Xaverius Sasse, en son 
 vivant domicilié dans cette ville, lequel a declaré commettre 
 et constituer pour son Procureur General et Special le Citoyen 
 Jean Francois Hosselet, homme de loi a Malines, a l’effet de 
 comparaître par devant les Commissaires et denommés par le 
 Tribunal d’appel en cause, que le Comparant est obligé de 
 soutenir comme appellant du Jugement, rendu par le Tribunal 
 Civil du Departement des deux Nettes, le 11 fructidor ans 6, contre 
 les Helman frères et soeurs intimés, et de faire dans le dit 
 proces tel accord ou transaction que pour le bien être du Compa- 
 rant il trouvera convenir, promettant de ratifier le tout 
 a la premiere requisition. 
      Harderwijck le dix de Mars Mille huit cent et quatre. 
 
Vertaling  
 
 Voor Steenwinkel en de Vries, leden van de magistraat is verschenen de heer 
 Hermanus Huberts, in zijn kwaliteit als voogd van de kinderen van de heer 
 Ignatius Franciscus Sasse, erfgenamen van wijlen de heer Franciscus Xaverius 
 Sasse, bij leven wonend in deze stad, die heeft verklaard aan te wijzen en te 
 benoemen als zijn algehele en speciale gevolmachtigde de burger Jean François 
 Hosselet, advocaat te Mechelen, met het doel te verschijnen voor de 
 commissarissen en benoemden door het hof van appèl in de zaak die hij verplicht 
 is te verdedigen als beroepaantekenaar tegen het vonnis dat door de burgerlijke 
 rechtbank van het departement der twee Neten op 11 fructidor van het jaar 6 
 tegen de broers en zusters Helman, gedaagden in het proces, is geveld, en in 
 voornoemd proces een zodanige overeenkomst te sluiten als hij passend vindt 
 zijn voor het welzijn van de comparant, waarbij hij belooft het geheel te ratificeren 
 bij het eerste verzoek daartoe. 
      Harderwijck, de tiende maart achttien honderd en vier 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareer- 
van bezwaar Rubr. de   den Steven Janze Mulder en Dina Bleuminks Ehel:, welke be- 
Wulweverstraat Fol 224 kenden wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en 
 deugdig schuldig te zijn aan Hendrik Hendrikzen en Jannetje 
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 Hendrikzen Ehel:, en hunne Erven, de Somma van een honderd 
 tagtig Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met vijf Guldens van het honderd, welke interest zal beginnen 
 te lopen d. 22 Februarij 1805, zodat het eerste jaar zal verschijnen 
 d. 22 Februaij 1806, en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke 
 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, indien het aan 
 een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd 
 word. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand hun huis, staande 
 aan de Vulders Brink, tusschen het huis van de Weduwe van 
 Gerrit Everzen, en de plaats van de Weduwe van Gerrit Schuurman, 
 om daar aan alle Schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 22 Maart 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraar en als 
 Overweesmeesteren compareerde Aart Willemzen Weduwnaar 
 van wijlen Bartje Jans, welke zich zullende veranderzaten, 
 verklaarde in tegenwoordigheid van Rijer Janzen en Gijsbert 
 Willemzen. als door de Magistraat aangestelde Voogden, aan zijn 
 drie minderjarige kinderen met naamen Jan, Jannetje en 
 Willem bij wijlen gemelde Bartje Jans ehelijk verwrekt, voor Moeders 
 versterf te bewijzen de volgende goederen. 
 6 zelfsgereide rokken 
 1 greine dito 
 1 damaste dº. 
 1 roode baaije dº. 
 2 Friesche Schorteldoeken 
 1 bonte dito 
 1 roode dito 
 1 zwarte dito 
 1 blaauwe dº. 
 4 bonte jakken 
 2 zwarte dito 
 1 sersie dito. 
 1 krippe dito 
 2 stiklijven 
 1 zelfs gereide kolner 
 23 mutzen 
 3 neteldoeksche doeken 
 3 witte doeken 
 2 roode dito 
 4 boordmouwen 
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 1 ondertje 
 1 paar zwarte moffen 
 1 paar blaauwe dito 
 10 hembden 
 6 lakens 
 5 kussen sloopen 
 2 goude krullen 
 1 zilver doosje met 5 zilvere knoopen 
 1 zilvere beugel met een tas 
 1 bijbel met zilvere krappen 
 1 snoer kraalen met een goud slot 
 8 ellen wit linnen 
 10 ellen zwart ongebleekt linnen 
 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Noch belooft hij aan ieder kind te zullen uitkeren een 
 honderd drie en veertig Guldens, zo ras hetzelve meerderjarig 
 zal zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen, 
 ook belooft hij de kinderen te zullen kleden en reden, en 
 van het nodige voorzien tot hunne mondige jaaren, en 
 te zullen laten leren wat tot een behoorlijke kostwinning 
 behoord, en alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geapprobeerd en getekend in Harderwijck d. 22 Maart 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Leden van de Magistraat compareerde J: van 
 Kasteel, dewelke verklaarde in de bestendigste forma rechtens te qua- 
 lificeren en volmagt te maken Mr. P: van Meurs Advocaat wo- 
 nende te Harderwijck, om van P:J:H: van der Veeke door middelen 
 van rechten intevorderen een Somma van een honderd zeven en veertig 
 Guldens vijf stuivers en veertien penningen, hem Compart: volgens 
 overgegeve rekening wegens in den jaare 1801 en 1802 aan hem 
 geleverde boeken competerende, ten dien einde op deszelfs goederen 
 waar ter plaatze die ervintelijk ofte gelegen zijn, na costume 
                   (tot de executie of dadelijke betaling toe) 
 locaal te procederen, en die zijn zaak \/ te vervolgen, penningen te  
 ontfangen en daar voor te quitteren, en tot de bekoming van die zijne 
 pretentie en aangewende kosten alles te doen te verrigten en te 
 laten geschieden, het geen de Compart: praesent zijn zoude kunnen 
 mogen en moeten doen, alles met magt van Substitutie, belofte van rati- 
 habitie en indemniteit,caeterisque cum clausulis de jure solitis ac 
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 necessariis, waar op de Compart: heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum d. 22 Maart 1804. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compareerde 
 Maria Gerrits Weduwe van Aart Jacobze Nijeboer, voor zich en 
 als Moeder en legitime Voogdes van haare minderjarige kin- 
 deren, hier toe ingevolge appointement van de Magistraat 
 dezer Stad d.d. 25 November 1803 geäuthoriseerd, en verklaarde 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 overzulks kragt dezes te cederen transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Geertje Timmer Weduwe van Jacob de 
 Meester, een huis en erve met zijn Schuur, staande en 
 gelegen binnen deze Stad agter de Nonnen, tusschen het huis 
 van Lubbert Peterzen, en een Erf van R:J: Appeldoorn, doende 
 in ordinaire verponding zonder stadssts: f 2-6-12, straatgeld f 1-2-:, 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van drie honderd een en negentig Guldens, van welke koops 
 penningen Comparante bekend voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorplicht, de verponding over het Jaar 1803, straatgeld tot 
 Maij 1803, en het haardstedegeld tot Julij 1803, daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
  Actum d. 23 Maart 1804. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van de Magistraat 
 der Stad Harderwijck Wopke Fokken Weduwe Jan Bos, met 
 ons gaande en staande, haar verstand, uitspraak 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 scheiden, zonder over haare tijdelijke goederen gedis- 
 poneerd te hebben. 
 Hier dan toe tredende, verklaarde zij Testatrice te nomi- 
 neren en aantestellen, gelijk zij nomineerd en aansteld 
 kragt dezes, haare kinderen met naamen Antje Bos, Gerritje 
 Bos, en Rijkert Bos, bij haaren man Jan Bos ehelijk verwekt, 
 en bij vooroverlijden van dezelve, hunne wettige descententen, 
 bij plaatsvulling, tot haare eenige en universele Erfgenaamen, 
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 van alle haare goederen, geene van dien hoegenaamd uitge- 
 zonderd, welke zij met ter dood deze waereld, zal komen te 
 ontruimen en natelaten. 
 Vervolgens maakt en legateert zij Comparante zulks doende 
 kragt dezes aan haar kleindogter Anna Bos, bij haaren 
 zoon Rieckert Bos en Hendrika Holstein in huwelijk ver- 
 wekt, een bed met deszelfs toebehoren, midsgaders de lakens, 
 dekens en sloopen, zo als hetzelve op des Testatrices overlijden 
 zal bevonden worden, als mede een zekere bruine kas, met al 
 het geene op en in dezelve, hoegenaamd, of van wat aart,of 
 natuur zulks ook zoude mogen wezen, insgelijksch op des 
 Comparantes overlijden zal gevonden worden.   
 Willende en begerende zij Testatrice, dat deze haare laatste 
 en uiterste wille immediaat na haar dood, effect zal 
 sorteren, het zij als testament, legaat, codicil, gifte ter 
 zake des doods of onder de levende, ofte in andere en betere 
 forme, als best na rechten zal kunnen bestaan, ver- 
 zoekende hier in het uiterste beneficie te mogen ge-  
 nieten. 
 T ‘oirkonde is deze bij ons getekend en bezegeld binnen 
 Harderwijck den vijfden April agttien honderd en vier 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 J:W:V:O: Fisscher.  J. Moojen Jz. onderstond  geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 5 April 1804 
 was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraat compareerde Jacob 
 Dump, dewelke verklaarde in het openbaar op den 17 December 
 1803 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, en trans- 
 porteren aan en ten ervelijke behoeve van Jan Bleumink en zijne 
 Erven, een huis en erve staande binnen deze Stad in de Rabben- 
 straat doende in verponding met de stadsst: f 1-2-6, straatgeld 
 f :-15-:, en zulks voor een Somma van twee honderd drie en twintig 
 Guldens, van welke kooppenningen de Compart: en transportant 
 bekend voldaan en betaald te wezen, en daarom geen recht of 
 eigendom aan dit huis te behouden, maar hetzelve in een ervelijke 
 eigendom aan den koper mids dezen overtegeven, belovende voorñ. 
 huis te zullen vrijen, wachten en waren, van alle voorkommer, en de 
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 verponding tot over 1803, straatgeld Maij 1804, heerdstedegeld met ultº 
 Junij 1803 verschenen, te zullen zuiveren, als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten, en met renunciatie van alle 
 exceptien.   Actum den 6 April 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
 Geertruij Slors, dewelke verklaarde in het openbaar op den 17 
 December 1803 te hebben verkogt en over zulks kracht dezes te cederen 
 en transporteren aan en ten ervelijken behoeve van Antonij 
 Vonk en Wesselina Rodespijkers Ehel:, en hare Erven, een huis 
 en erve staande in de groote marktstraat, aan de wal bij de Put, 
 doende in verponding met de stadsst: f 3-:-10, en aan straatgeld 
 f 1-:-, en zulks voor een Somma van twee honderd zes en vijftig Gulds: 
 waar van de Comparante bekende voldaan en betaald te wezen, en 
 daarom geen recht of eigendom aan dit huis meer te behouden, 
 maar hetzelve aan koperen in ervelijken eigendom overtegeven, 
 belovende over zulks voorsz: perceel te zullen wachten en waren van 
 alle voorkommer, en de verponding tot over1803, straatgeld Maij 1804, 
 en het haardstedegeld met de laatsten Junij 1803 verschenen te 
 zullen zuiveren als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum d. 6 April 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat com- 
 pareerden Lubbertus Bakker en Christina van Beek Ehel:, 
 welke verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen 
 in zodanig huwelijk als der Comparanten Dogter Jannetje Johanna 
 Bakker voornemens is integaan, en volgens order te voltrekken 
 met Petrus Wildschut te Utrecht, hetzelve met hunne ouder- 
 lijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve  
 consent, daar het vereischt word, mag worden gerespecteerd, 
 en geconsidereerd, als of de Comparanten persoonijk bij de inteke- 
 ning en voltrekking tegenwoordig waren, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 9 April 1804. 
 
 
 Par devant Huijsman en van Voorst Membres du Magistrat est 
 comparu Monsieur Jean Pols, lequel a declaré de donner par 
 ces presentes pouvoir a Messieurs Messieurs Plassiard ainé et Comp, 
 de retirer des mains de Messieurs Wendeniver (et) Villaminot 
 ses inscriptions, et de leurs en donner bonnes et valables 
 quittances et decharges. 
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 Nous declarons en outre qu’il ne reside dans cette ville ni a 
 quatre lieues a la ronde aucun Ministre chargé des affaires 
 de la Republique Francaise. 
 Harderwijck le 14 Avril 1804 
 
 Vertaling  
 
 Voor Huijsman en van Voorst, leden van de gemeenteraad, is verschenen 
 meneer Jean Pols, die heeft verklaard om hierbij machtiging te verlenen aan de 
 heren Plassiard Aîné en Compagnie om uit handen van de heren Wendeniver 
 (en) Villaminot zijn akten van inschrijving in het grootboek te ontvangen en hun 
 daarvoor goede en geldige kwitanties en kwijting te geven. Wij verklaren 
 bovendien dat er in deze stad en in de wijde omgeving geen staatsdienaar is die 
 belast is met de zaken van de Franse Republiek. 
 Harderwijck 14 april 1804 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Aalt Cornelisze en Otje van Luijk Ehel:, welke 
 verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen in 
 zodanig huwekijk, als der Comparanten Dogter genaamd Hester 
 Aalze voornemens is integaan, en volgens order te voltrekken 
 te Amsterdam met Cornelis de Weerd, hetzelve met hunne 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit 
 gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 zaaken, of daar het gerequireerd word, mag worden gerespec- 
 teerd, en geconsidereerd, als of de Comparanten in persoon 
 bij de intekening en voltrekking tegenwoordig waren, 
 belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 14 April 1804. 
 
 
 Voor Schilders en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Gijsbert Mulder en Petronella van Luijk Ehel:, welke 
 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 zoon en Dogter Harmen Mulder 
 en Catharina Bredenbach Ehel: en hunne Erven, een huis 
 en erve staande en gelegen binnen deze Stad op den Broede- 
 ren tusschen het huis van Peter Berendzen, en een gemeene 
 poort, doende in ordinaris verponding zonder stadst: f 4-3-, 
 straatgeld f 1-10-: verders met zijn lusten en lasten, recht en 
 gerechtigheden, en zulks voor een Somma van zeven honderd 
 Guldens, van welke penningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende het voorsz: huis te zullen wagten 
 en waren kommervrij. en alle voorplicht, de verponding 
 tot over het jaar 1803, het haardstedegeld tot Julij 1803, en 
 het straatgeld tot Maij 1804 dar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum d. 16 April 1804. 
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 Voor Steenwinkel en Van Voorst Leden van de Magistraat 
 compareerden Willem van Luijk en Jan en Wijntje van Luijk, 
 welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes re cederen, trans- 
 porteren en in vollen eigendom  overtegeven aan Jacob 
 Dump en zijn Erven, een huis en erve staande en gelegen 
  in de Bruggestraat tusschen de huizen van Jan van Voorst 
 en H. van Essen doende in ordinaris verponding zonder statsts: 
 f 3-16-10, straatgeld f1-10-:, verders met zijn lusten en lasten, 
 recht en gerechtigheden, en zulks voor een Somma van f 1200-:-, 
 van welke penningen Comparten: bekennen voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorplicht, de verponding tot over 1803, straatgeld 
 tot Maij 1804, en het haardstedegeld tot Julij 1804 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten.    Actum d. 18 April1804. 
 
 
 De volgende Acte is door H. Huberts overgegeven om te registreren. 
 Ik Ondergeschrevene belove mids deze mijne ondertekening heilig ende 
 oprechtelijk, dat ik de navolgende en hier beneden gespecificeerde 
 goederen als zijnde. 
 1mo.  Een erf en goed met een brink gelegen in Hierden schuins 
 over de Bisschop bij Lubbert Willemzen in pagt gebruikt wordende, 
 doende in ords. verponding behalven de stadssts. in zes posten zamen 
 f 8-6-12 
 2do.  De Peperkamp en Hoekjes een halve kamp van de Stad als mede 
 het Driesje met het omliggende houtgewasch, doende in ordins: 
 verponding behalven de Stadssts. in vier posten f 7-9-. 
 3tio. Een hof gelegen buiten deze Stad bekend bij naam van 
 Hendrik de Boer, doende in ordins: verponding zonder stadsts: f 1-9-4 
 4to. Een kamp Zaaijland in Hierden aan de zoom grenzende oostwaarts 
 aan het land van de Weduwe Hartger Willemzen en westwaarts 
 aan de Zoom, doende in orndins: verponding behalven de stadssts: 
 in drie posten f :-8-10 
 5to. een huis en erve in de Donkerstraat binnen deze Stad zo als 
 het door mijne Ouders zelfs bewoond word, doende in ords: verponding 
 zonder de stadsts: f 7-19-6 
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 6to. Een kamp hooijland gelegen in het Ambt van Ermelo 
 aan Schoumans weg, doende in ordin: verponding behalven 
 de maanpenning f 1-15-11 
 Dewelke mij uit liefde om mij vergenoegen te verschaffen 
 en om mij de vrijheid tot de jagt op Veluwe te vergunnen enkel en al- 
 leen uit goedheid en oudermin bij cessie de dato den 19 Augustus 
 1791 gecedeerd zijn, niet te zullen verkopen, bezwaren, 
 of veralieneren zonder consent van mijne waarde Ouderen 
 of bij overlijden van een van beiden, dat den Goeden God lang 
 mag verhoeden, zonder goedkeuring van de langstlevende. 
 Dat ik geen boomen of houtgewasschen zal mogen ver- 
 kopen of hakken, dat verders mijne geliefde Ouders 
 of bij overlijden de langst levende gedurende hun leeftijd 
 de zuivere revenuen van voorzeide goederen zullen trekken 
 en genieten, dezelve verhuren en administreren naar hun 
 welgevallen, het huis zelfs bewonen of door een ander laten 
 bewonen zonder hier omtrent aan mij ondergetekende 
 daar van eenige rekening of reliqua verschuldigt te zijn, 
 voords belove ik noch plegtig ende heilig, dat ik, ingeval 
 mijne Ouders of bij overlijden de langstlevende geld van 
 noden mogten hebben, ik die goederen alle of gedeeltelijk 
 ten hunnen  behoeve zal verkopen, of bezwaren, en aan hun 
 of in cas van overlijden aan een van beiden de penningen 
 daar uit voortvloeijende, ten haren gebruik zal laten zonder 
 daar van eenige voldoening of restitutie te vorderen. 
 Ik bedank mijne waarde Ouders oprechtelijk voor hunne 
 goedheid ten mijnen opzichte, en bekenne voor deze 
 mede ondergetekende Vrienden, dat ik dit voorzeide 
 uit mijn eigen vrijen willen zonder de minste dwang 
 heb ondertekend, en ik belove aan mijne waarde Ouderen 
 en deze mijne vrienden, dat ik bij mijn meerderjarig- 
 heid dit op nieuw zal ondertekenen en des noods plegtig be- 
 zweren. Was getekend  A:P: van Rosendaal,  H: Huberts 
 C:A:J: Heijdendaal  Onderstond  Nu meerderjarig zijnde 
 belove en bekrachtige ik dit bovenstaande met mijne hand- 
 tekening  was getekend C:A:J: Heijdendaal. Onderstond 
 Harderwijck den 6 November 1795  lagerstond  geregistreerd 
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 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 20 April 1804 
 was getekend J:C:F: de Vries. in margine stond 1804 d. 20 April 
 geregistreerd ten prothocolle van bezwaar Rubr. Donkerstraat 
 Fol. 16 fso. Landerijen en Erven in Hierden Fol. 378  was 
 getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
                              (Leden van de Magistraat) 
 Voor Schilders en Moojen \/ compareerden Bartus Volten en 
 Tetje de Vries Ehel:, de vrouw geässisteerd met haar man, 
 welke verklaarden bij dezen te constitueren en magtig te 
 maken den Heer Dirk Dijk wonende te Amsterdam, 
 om der Comparanten zaaken, betreffende de nalatenschap 
 van haar Oom Fedde de Vries, te Amsterdam overleden, 
 waartenemen, van de Executeurs en Beredderaars des 
 boedels rekening aftehoren, en die accoord bevindende te 
 approberen, anders te debatteren, Scheiding en verdeling 
 des boedels te helpen maken, goederen en effecten te verkopen, 
 te transporteren, en waring te beloven, gelden te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, en in alles waar het te passe komt 
 der Comparanten personen te repraesenteren, en te verrigten 
 wat zij zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen of 
 moeten doen, willende, indien tot het een en ander 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, des blijft geconstitueerde gehouden 
 te doen rekening, bewijs en reliqua. 
 Actum Harderewijck d. 25 April 1804. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compareerden 
 Mr. J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad, en B. van Aken, in quali- 
 teit als Executeuren van het testament van wijlen André 
 Stolte, welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes de cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Abraham van Heumen, en Aartje van Veldhuisen Ehel:, 
 en hunne Erven, een huis en erve staande en gelegen 
 binnen deze Stad in de Bruggestraat, tusschen de huizen 
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 van Jan de Vries en van Johannes Holsteeg, doende in ordinaris 
 verponding zonder Stadsst: f 3-19-10, straatgeld f 1-:-, verders 
 met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en 
 zulks voor een Somma van f 1005-:-, van welke kooppennin- 
 gen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorplicht de verponding tot over het jaar 1803 , straat 
 geld tot Maij 1803, en het haardstedegeld tot Julij 1803 daar 
 van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submis- 
 sie als na rechten. 
 Actum den 24 April 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Leden van de Magistraat compareerde 
 Juffrouw P:H: van Westervelt tot Essenburg voor zich en mede 
 caverende voor haar Zuster M: van Westervelt, 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 Gerrit Dooijeweerd en Willempje 
 Janzen Ehel:, en hunne Erven, een huis en erve staande en 
 gelegen in de Hoogstraat tusschen de Schuur van Comparante, 
 en het huis van Willem Fijnvandraat, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadssts: f 3-10-2, straatgeld f 1, verders 
 met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en 
 zulks voor een Somma van vijfhonderd Gulds:, van welke 
 penningen Comparante bekend voldaan te zijn, belovende 
 het voorschreve perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht de verponding tot over 
 het jaar 1803, haardstedegeld tot Julij 1804, en het straatgeld 
 tot Maij 1804 daar van aftedoen, als efkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 27 April 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Leden van de Magistraat compareerden 
 Tijmen Mulder en Aartje Claver Ehel:, welke verklaarden bij dezen 
 te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als der 
 Comparanten zoon Cornelis Mulder voornemens is integaan 
 en volgens order te voltrekken met Elisabeth Hillebrands 
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 hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, 
 met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen 
 van huwelijks zaaken te Haarlem, of elderds daar het gerequireerd 
 word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, als of de 
 Comparanten in persoon bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig waren, belovende hetzelve van waarde te 
 zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 30 April 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat 
van bezwaar Rubr. De  compareerden Jan Schuurman en Geertruij Gerritzen Ehel:, 
Wulweverstraat Fol. en derzelfs Zuster Maria Schuurman, verklarende voor zich 
220 fso d.1 Maij 1804 en haar Erven oprecht en deugdelijk Schuldig te zijn aan 
 en ten ervelijke behoeve van Albertus Huijsman en Hen- 
 ricka Moll Ehel:, een Somma van een honderd Guldens, 
 profluerende wegens een rekening van geleverde medicijnen 
 aan hun en aan wijlen haar moeder de Wed: van Jan 
 Schuurman, en aan haar Zuster wijlen Johanna Schuur- 
 man, van welke een honderd carolij Guldens a 20 st: het 
 stuk zij Comparanten beloven jaarlijksch op de verschijns- 
 dag te zullen betalen vier en een halve Gulden, zullende 
 de eerste verschijnsdag zijn heden over een jaar, de opzage zal aan 
 weerskanten mogen geschieden drie maanden voor de verschijnsdag, 
 op welke dan ook het Capitaal zal moeten gerestitueerd worden, 
 hiertoe verbindende tot een Speciaal onderpand haar huis en 
 erve agter de muur, door eerste Comparante thans zelfs 
 bewoond wordende, staande tusschen het huis van Jan Maters, 
 en dat van Gerrit Oudshoorn, en verder haar Personen en goe- 
 deren, alles onder verband en Submissie als na rechten, en met 
 renunciatie van alle exceptien. 
 Harderwijck d. 28 April 1804. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Leden van de Magistraat compareerden 
 Gerhardus Harenberg wonende alhier, en verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, 
 de Heeren Joël Beer en Zoonen Kooplieden te Amsterdam, 
 om voor Compart: intevorderen van de Weduwe Gefken de 
 Somma van een honderd een Gulden tien str: welke zij 
 aan Compart: schuldig is, het zij in het minnelijke of door 
 middelen rechtens, en in het laatste geval alle termijnen 
 van rechten te observeren tot de finale en definitive Sententie 
 en executie incluis, na ontfangst der gelden quitantie te 
 passeren, en voorts alles te verrigten, wat Compart: praesent 



299 

ORAH_157 1804 fol.143vso 
  
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, met magt van 
 Substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit, onder 
 verband en Submissie als na rechten, des blijven Geconsti- 
 tueerden gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs, 
 en reliqua. 
 Actum d. 1 Maij 1804. 
 
 
Deze acte is overgegeven Voor Schilders en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
d.1 Maij 1804 ’s avonds ten reerden Jan Schuurman en Geertruij Gerrits Ehel:, en Maria 
9 uuren, en d.2 Maij gere- Schuurman, welke verklaarden wegens opgenome en ter leen 
gistreerd ten prothocolle ontfange penningen wel en deugdig Schuldig te zijn aan Jan  
van bezwaar Rubr. De   Hugen en Sophia Kelder Ehel:, en hunne Erven. de Somma 
Wolweverstraat Fol. van een honderd vijftig Guldens, aannemende dezelve jaar- 
220fso lijksch te zullen verrenten met vier Guldens van het hon- 
 derd, waar van het eerste zal verschijnen heden over een jaar, 
 en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke Jaarlijks zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids het aan een van beide 
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en stellen tot een Speciaal onderpand hun huis 
 staande binnen deze Stad agter de muur, tusschen de huizen 
 van W:J: Maters en van G: Oudshoorn, 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 Harderwijck d. 2 Maart 1804 
 
 
Geregistr: ten prothocolle Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat com- 
van bezwaar Rubr. Land pareerden Jacob Janzen en Beertje Beerds Ehel:, welke bekenden 
tusschen de Broek en wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
Zandsteeg  Fol.151 schuldig te zijn aan Marten Foppen en Claasje Foppen en hunne 
 Erven, een Somma van een en negentig Guldens dertien strs: aan- 
 nemende Jaarlijksch daar van een rente te zullen betalen van 
 drie Guldens vier strs:, 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 beide 
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd word. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparten: hunne Personen en goe- 
 deren, en stellen tot een Speciaal onderpand een kamp lands groot 
 6 schepels, gelegen op de Fraterskamp aan de Broeksteeg, naast het 
 land van Lubbert Hendrikzen, 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 Harderwijck d. 5 Maij 1804. 
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Geregistr. ten prothocolle Voor Fisscher en Moojen Leden van de Magistraat compereerden Wijne 
van bezwaar Rubr. Lande Janzen en Geertje Gerrits Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
rijen Erven etc. Fol. en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
402 en ten ervelijke behoeve van Marten Foppen en Claasje Foppen 
 de Somma van een en negentig Gulds. dertien strs., aannemende 
 jaarlijks daar van te zullen betalen een rente van drie Gulds. 
 vier strs., 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 beide zijden drie 
 maanden voor de verschijnsdag opgezegd word. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en stellen tot een Speciaal onderpand een kamp 
                            (gelegen in Hierden)   
 land genaamd het Laar, \/ tusschen het land van den Secretaris 
 de Vries, en een hegge van de Weduwe Jacob Pelen, 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 Harderwijck den 5 Maij 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compareerden 
van bezwaar Rubr. Lan-  Aalt Jochemze en Aaltje Jans Ehel:. welke bekenden wegens opgenome 
derijen en Erven in en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn, aan 
Hierden etc. Fol. 382 en ten ervelijke behoeve van Marten Foppen en Claasje Foppen, de 
 Somma van een en negentig Gulds. dertien strs. aannemende 
 jaarlijks daar van te zullen betalen een rente van drie Gulds. vier 
 strs. 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 beide zijden drie maanden voor de 
 verschijnsdag opgezegd worde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen en 
  goederen, en stellen tot een Speciaal onderpand een kamp land 
 groot vier Schepels, genaamd het armenland, gelegen in Hierden, 
 tusschen het land van Comparanten en van Wouter Janzen, om 
 daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renun- 
 cierende van alle exceptien, in Specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 5 Maij 1804 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
van bezwaar Rubr. Land Jannetje Jans Weduwe van Jan Roelofsen, welke bekende wegens 
in Hierden etc. Fol. 367 opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig 
 te zijn aan Marten Foppen en Claasje Foppen, en haare Erven, 
 de Somma van een en negentig Gulds. dertien strs., aannemende 
 jaarlijksch daar van te zullen betalen een rente van drie Guldens 
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 vier stuivs.,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 aan een van beide zijden drie maanden voor de 
 verschijnsdag opgezegd word. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en goederen, 
 en stelt tot een Speciaal onderpand een kamp lands gelegen in 
 Hierden op Grevenhof, naast het land van Anna Maria de Groote, 
 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 rechten. 
 Actum Harderwijk den 5. Maij 1804 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compareerde Beertje 
van bezwaar Rubr. Land Jans Weduwe van Hannes Peterzen, welke bekende wegens opge- 
tusschen de Broek en Zand nome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig Schuldig te 
steeg zijn aan en ten ervelijke behoeve van Marten Foppen en Claasje 
 Foppen, de Somma van een en negentig Gulds. dertien strs., aan- 
 nemende jaarlijksch daar van te zullen betalen een rente van 
 drie Gulds. vier strs., 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 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd 
 word. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en goederen, 
 en stelt tot een Speciaal onderpand een kamp groot zes Schepels, 
 gelegen op de Fraterskamp aan de Broeksteeg, naast het land van 
 Mevrouw de Weduwe van de Graaff, 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 Harderwijck den 5 Maij 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
van bezwaar Rubr. de  Hermina Wetjes Weduwe Dirk Kemper, welke bekende wegens opge- 
Hoogstraat Fol. 179 fso nome en ter leen ontfange penningen, die zij gebruikt heeft tot 
 aflossching van een obligatie aan de Executeur van het testament van 
 wijlen den Heer Sasse, wel en deugdig Schuldig te zijn aan den Heer 
 B: Nieuhoff Professor aan de Academie binnen deze Stad en Vrouwe 
 H. Bake Ehel:, en hunne Erven, de Somma van twee honderd 
 Guld., welke zij aanneemd jaarlijks te zullen verrenten met 
 vijf Gulds. van ieder honderd, waar van het eerste zal verschij- 
 nen 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 
 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en goederen, 
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 en tot een Speciaal onderpand een huis en erve staande en gelegen 
 binnen deze Stad in de Hoogstraat tusschen het huis van Arend 
 de Wilde en een Weduwen huisje van de Familie van Erckelens, om 
 daar aan alle hinder en Schade te kunnen verhalen, renuncie- 
 rende van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, 
  onder Submisie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 5 Maij 1804. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Steenwinkel en Fisscher Leden van de Magistraat compa- 
colle van bezwaar reerden Willem Peterzen en Gerritje Willems Ehel:, welke bekenden 
Rubr. Erven en Landern:  wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
in Hierden etc. Fol. 373 Schuldig te zijn aan en ten ervelijke behoeve van Willem 
 Hamend de Somma van een honderd vijftig Gulds:, aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vijf Guldens van het 
 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 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 hun huis en 
 hof gelegen in Hierden in de Bisschopssteeg genaamd de 
 Hofsteen, 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 7 Maij 1804. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compareerde 
 Pieter van Veluwe, dewelke verklaard in de beste en bestendigste 
 forma rechtens te constitueren en magtig te maken Mr. P: van 
 Meurs Advt: te Harderwijck, om in naam der Compart.intevorderen van P: 
 H:J: van der Veeken zodane Somma,  als de Compart: wegens geleende  
 pen- 
 ningen en vertering ingevolge overgeleverde rekening van denzelve is 
 competerende ter verkrijging daar van alle middelen rechtens te 
 gebruiken, bij pijnding te procederen op alle deszelfs gereede en onge- 
 reede goederen, actien en crediten, waar ook gelegen of ervintelijk en 
 Speciaal op een derde gedeelte van een tiend, gelegen onder den ambte van 
 Heerde, dezelve des noods te vervolgen tot den uiteinde toe, en voords alles 
 te doen en te verrigten, het geen de Compart: praesent zijnde zelve zou 
 kunnen mogen en moeten doen, alles met magt van Substitutie 
 indemniteit, ratihabitie,caeterisque cum clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, waar op de Compart: heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 8 Maij 1804. 
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 Voor Steenwinkel en van Voorst Leden van de Magistraat 
 compareerde Juffrouw Hanna Salomons, Huisvrouw van David 
 Simon Magnus, zijnde zij Comparante ten deze door gemelde 
 haar man geässisteerd, en door dezelve tot het passeren dezes 
 geäuthoriseerd, wonende binnen deze Stad, en verklaarde 
 te constitueren en magtig te maken, zulks doende bij dezen, 
 gemelde haaren man, om in alle gevallen en gelegenhe- 
 den haar naam te mogen tekenen op alle actes en enga- 
 gementen, waar hij zulks zal goedvinden, het welk zij van 
 dezelfde kragt en waarde zal houden, als of het door haar 
 Comparante zelfs ondertekend ware, alles onder verband 
 en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 9 Maij 1804 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat compareerden 
van bezwaar Rubr. de   Steven de Groot en Willemina Evink Ehel: welke bekenden wegens 
Broederen Fol. 151 opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig 
 te zijn aan en ten ervelijke behoeve van Adriaan Basterd en 
 Gerritje Timmer Ehel: de somma van een honderd Gulds: aan- 
 nemende 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 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 Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand een huis en erve staande 
 en gelegen binnen deze Stad naast de Stads waag, 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 Harderwijck d. 25 Maij 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat compareer- 
van bezwaar Rubr. Ooster   de Reijer de Groot. welke bekend wegens opgenome en ter leen ontfange 
mehen en Crommemehen   penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan en ten ervelijke behoeve 
Fol. 133 van de Wed:Jan Jansen de somma van twee honderd Gulds:aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vijf Gulds: en tien stuivers 
 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 beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot na koming dezes verbind Comparant zijn persoon en goederen, en tot 
 een speciaal onderpand twee  Math Hooijland gelegen op de Ooster Mehen   
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden onder 
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 Submissie als na rechten. 
   Actum Harderwijck d: 26 Maij 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Leden van de Magistraat compareerde 
 de Heer J: Costerus van Daverveld, welke verklaarde bij en door deze 
 uit de hand te hebben verkogt en midsdien te cederen, transporteren 
 en in eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeve van 
 onzen mede Raadsvriend den Heer J:W: van Overmeer Fisscher en 
 Vrouwe H:M: Everts Ehel:, de halfscheid van het land, waar op 
 eertijds een papier en nu laatst een olij molen gestaan heeft, 
 met de daar noch opstaande huizen en verder getimmer, als mede 
 de boomen en heggen daar op zijnde, gelegen aan de agterste 
 wijde, buiten deze Stad, met zijn lusten en lasten, zijnde een 
 erfpacht bij deze Stad uitgegeven, en zulks voor een Somma van 
 vierhonderd Guldens vrijgeld, waar van de Compart: bij dezen bekende 
 volkomen voldaan en betaald te zijn, blijvende voords alle 
 lasten van Junij 1803 af voor rekening en ten lasten van koperen, 
 die daar tegen ook alle pagten en voordelen, die in 1804 verschijnen, 
 en van hetzelve komen. zullen genieten en trekken, alles onder 
 verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 31 Maij 1804 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van de Magistraat 
 Maria van Harderwijck, zijnde ziekelijk, doch haar verstand en 
 uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde niet uit deze 
 waereld te willen schijden zonder over hare tijdelijke goederen 
 gedisponeerd te hebben, en daar toe dan overgaande legateerd zij bij 
 dezen aan haar Zuster Eesje van Harderwijck, en aan de 
 Kinderen van Mollanis, Weduwnaar van haar Zuster Beertje van 
 Harderwijck de obligatie ten lasten van den Heer Daniel Schouten 
 te Amsterdam, overlatende aan haar hier natemeldene 
 Executeuren, om die aan hun overtegeven, of te tragten in twee 
 obligatien te splitzen van gelijke Som, om daar van een aan 
 haar Zuster Eesje van Harderwijck, en een aan de Kinderen 
 van gemelde haar Zwager Mollanis ter hand te stellen. 
 Verders legateert zij aan Willemina van Aken Dochter van 
 B: van Aken, en J. van Asselt Ehel:, alle haare kleederen, 
 linnen, wollen, goud, zilver, juweelen, die tot haar lijfgebruik 
 behoren. 
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 Aan Roelof Koning en zijn Vrouw Elisabeth Breebaard haar bed, 
 peuluw, vier kussens, en vier dekens met matras en bedgordijnen. 
 Aan haare beide hier natemeldene Executeuren ieder een Som van 
 twee honderd vijftig Guldens. 
 Aan Abraham Best, Zoon van J. Best en Antje Koning Ehel:, 
 wonende te Hoorn, aan Andries Rijer van Aken en Petrus 
 Eijbertus van Aken Zoons van B: van Aken en J: van Asselt 
 Ehel:. en aan de twee kinderen van Mevrouw Schot alhier wonende, 
 aan ieder van die vijf een honderd en vijftig Guldens, bij aldien 
 die uit haare verdere nalatenschap kunnen betaald worden, 
 zullende het geen daar aan te kort mogt komen, door de vijf 
 ieder in evenredigheid moeten gemischt worden. 
 Verders verklaard zij te stellen tot haare eenige en universele 
 Erfgenaamen over haare verdere natelatene goederen zo roerende 
 als onroerende, niets daar van uitgezonderd, voor de eene helft 
 Roelof Koning en Elisabeth Breebaard Ehel:, en voor de andere 
 helft Bastiaan van Aken en Johanna van Asselt Ehel:. 
 Eindelijk steld zij tot Executeurs van dit haar testament en 
 Beredderaars van haar boedel Roelof Koning en Bastiaan van 
 Aken met zodanige ampele magt als aan Executeurs compe- 
 teerd, ook die van assumptie, Substitutie en Surrogatie. 
 Begerende dat deze na haar dood zal gelden als testament, le- 
 gaat, codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 En reserveerd zij aan zich de magt om ten allen tijde nader 
 te mogen disponeren, het zij gerichtelijk of onder haare 
 handtekening, het welk zij van zodanige waarde wil 
 gehouden hebben, als of hetzelve alhier ware geïnsereerd. 
 T ‘oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 11 Junij 1804 was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
 getekend  Steenwinkel, W:J: de Vries onderstond gere- 
 gistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 
 14 Junij 1804 was getekend  J:C:F: de Vries 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Maas Aartzen en Rijntje Jans, en Jacobje Jans, de- 
 welke verklaarden uit de hand verkogt te hebben, en over 
 zulks te cederen en transporteren en in vollen eigendom 
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 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Grietje Peters 
 Weduwe Peter Lubbertzen Hop, een vierde gedeelte van het erf 
 in Hierden naast het erf van Rijntje Jans Wed: Jan Bartzen, 
 zo en als thans bij kopersche gebruikt word met alle deszelfs 
 ab en dependentie, lusten en lasten, recht en gerechtigheden, 
 en zulks voor een Somma van f 750-:, waar van Comparanten 
 mids dezen bekenden voldaan en betaald te zijn, en over zulks 
 geen recht of eigendom hoegenaamd te behouden, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 14 Junij 1804. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compareer- 
 de Antonia van Davelaar Weduwe van Jan van Beek, welke ver- 
 klaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Aart Roest en zijne Erven, een hof 
 met een steene huisje daar in, gelegen buiten de groote poort aan 
 een steegje bij den haven naast den hof van de Weduwe van J: 
 Appeldoorn, doende jaarlijksch in ordinaris verponding zonder 
 stadsst: f 1-19-: verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een Somma van drie honderd vijftig Gulds:, waar van Comparante 
 bekend ontfangen te hebben twee honderd Guldens, zullende 
 de overige f 150-:- in den hof gevestigd blijven, belovende zij 
 voorschreve hof te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorplicht, de verponding tot over het jaar 1803 daar van aftedoen, 
 als erfkoopr recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 22 Junij 1804. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Vries en Moojen Leden van de Magistraat compareerde Aart 
van bezwaar Rubr. Roest, welke bekende wel en deugdig schuldig te zijn aan Antonia van Da. 
Hoven voor de groote  velaar Wed: van J: van Beek de Somma van een honderd vijftig Guldens 
poort Fol: 15 fso. wegens onbetaalde koopspenningen van een hof gelegen buiten de groote 
 poort, aan een steegje bij de haven, naast den hof van de Wed: J: Ap- 
 peldoorn, onlangs door hem van gemelde Wed: van Beek gekogt, aanne- 
 mende dezelve te zullen verrenten jaarlijks met vier Guldens van 
 het honderd, en zulks tot de aflossche toe, welke twee jaaren na dato 
 dezes zal moeten geschieden, zullende bij nalatigheid van dien deze 
 hof weder aan Verkoopster vervallen voor de als dan noch onbetaalde 
 kooppenningen. 
 Tot nakoming dezes verbind Compart: zijn persoon en goederen, en tot 
 een Speciaal onderpand de bovengemelde hof,om daar aan alle hinder en 
 schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle exceptien, onder 
 Submissie als na rechten. 
 Actum d. 21 Junij 1804. 



307 

ORAH_157 1804 fol.147vso 
 
 Voor Huijsman en Moojen Leden van de Magistraat compa- 
 reerde Johannes Huijghens, dewelke verklaarde in de bestendigste 
 forma rechtens te qualificeren en volmagtig te maken, Mr. 
 P: van Meurs, Advocaat te Harderwijck, om van P:J:H: van 
 der Veeke door middelen van rechten intevorderen een Somma 
 van twee en zeventig guldens en negen strs: volgens overgegeven 
 rekening wegens geleverd zilver de Comparant van dezelve 
 competerende, ten dien einde op deszelfs goederen, waar ter 
 plaatze die ervintelijk ofte gelegen zijn, na costume locaal 
 te procederen, en die zijn zaak tot de executie of dadelijke beta- 
 ling toe te vervolgen, penningen te ontfangen, en daar voor 
 te quiteren, midsgaders tot bekoming van die praetentie alles 
 te doen, te verrigten, en te laten geschieden, hetgeen de 
 Compart: zelve praesent zijnde zou kunnen mogen en moeten 
 doen, alles met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring 
 en Schadelooshouding, waarop hij Compart: heeft gestipuleerd 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 26 Junij 1804. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compa- 
 reerden Andries van Ark en Maria Gallois Ehel:, welke be- 
 kenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in 
 vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van Jan Schavier en Jannetje Sijmons Ehel:, een Schuur staande   
 in de groote Marktstraat, tussen de Schuur van Jan 
 Priester, en het huis van Winik van Dasselaar, doende in 
 ordinaris verponding zonder stadsst: f 2-2-8, straatgeld 10 sts: 
 verders met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en  
 zulks voor een Somma van f 70-:-, van welke penningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dit perceel 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, 
 de verponding tot over het jaar 1803, en straatgeld tot Maij 1804 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 28 Junij 1804. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Leden van de Magistraat compareerden 
 Hendrik Walter en Jacoba Birgitta Bodenstaff Ehel:, welke 
 verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kracht dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven, aan Matthijs Raijen en Claasje Scherrenberg 
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 Ehel:, een huis en erve, staande en gelegen in de Wulleweverstraat 
 tusschen de huizen van Gerrit Coopsen en van de Wed: Jan Rampen, 
 en zulks voor een Somma van twee honderd Gulds:, van welke penningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, de verponding 
 bedragende jaarlijksch zonder stadsst: f 2-19-10 te zullen 
 zuiveren over het jaar 1803, het straatgeld bedragende f 1-:  
 tot Maij 1804, en het haardstedegeld tot Julij 1804, als erfkoops 
 recht is, verders word hetzelve verkogt met alle zijne lusten 
 en lasten, en Speciaal met dit beding, dat noch koperen 
 noch die geenen, welke in het vervolg Eigenaars van dit huis 
 worden, het licht van de twee raamen, welke in de bokkums 
 hangen van verkoperen staan, op eenigerlij wijze zullen 
 mogen betimmeren, alles onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 Julij 1804 
 
 
Geregistreerd ten protho- Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden Albertus 
colle van bezwaar Rubr. Gelderman als Rentmeester der nationale Domainen van 
Vijhestraat Fol. 77 fso. Dieren, en deszelfs Huisvrouw Aartje Top, marito tutore, en hebben 
Hoven etc. voor de Smee  ten onzen overstaan tot nadere verzekering van die het zoude mogen 
poort Fol.78 fso. Fol. 79 aangaan, wegens het geene eerste Compart: immermeer ter zake van 
Landerijen tusschen den zijne administratie enigzints zoude mogen schuldig worden, en 
enck en Hooge Sijpelt te verandwoorden hebben en blijven, specialijk verbonden zo als zij 
Fol. 250 verbinden bij dezen, 1e. een huis en erve staande en gelegen binnen 
 deze Stad in de Smeepoortstraat, tusschen de huizen van Rijnt Koning 
 en van Cornelis Koning, zoals hetzelve door de Comparanten bewoond 
 word, en 2e. een kamp land buiten deze Stad aan de Wijsteeg 
 tusschen de kampen van de Erfgenaamen van Reinier Rieniers, 
 en van Persoon, hun Comparanten in eigendom toekomende, 
 en voorts generalijk alle hunne verdere zo roerende als 
 onroerende goederen, praesente en toekomende geene van die 
 uitgezonderd. 
 Daar en boven stellen Comparanten noch tot Borg hunnen 
 Vader Jan Gelderman, welke praesent zijnde deze borgtogt 
 heeft aangenomen, en verklaard te verbinden, zulks doende 
 kragt dezes, 1e. een kamp lands gelegen buiten deze Stad aan de 
 hooge Sijpelt, tusschen de landen van de Weduwe Cramer en de 
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 Erfgenaamen van Persoon, 2dº. een kamp aan de Wijsteeg naast 
 het Bokkensteegje, en zulks om daar aan te verhalen alle 
 hinder en Schade, die de Bataafsche Republiek ter cause van 
 voorzeide Rentambt en derzelver bediening zou mogen 
 komen te lijden. 
 En verklaren de Comparanten die goederen te Subjecteren 
 de heerlijke en parate executie van den Hove Departemen- 
 taal van Gelderland en alle andere Rechten en Richteren, 
 en hebben zij voords onwederroepelijk geconstitueerd zulks doende 
 bij dezen, de drie oudste Procureurs voor het Departementaal 
 Gerichtshof van Gelderland, en elk in het bijzonder, om 
 Comparanten gelijk in den inhoud van de reeds geärresteerde, 
 of bij vervolg te arresterene instructien, die voor alle de 
 Rentmeesters en hunne Borgen is, of zal worden bepaald, en 
 vastgesteld, en ieder point van dien, bij hem eerste Comparant 
 te meermalen geresumeerd, en met zijn ondertekening bekrag- 
 tigd, midsgaders dan ook gehouden word, als of dezelve van 
 woord tot woord alhier ware geïnsereerd, goedwilliglijk bij den 
 voorschreve Hove te laten condemneren, authoriserende dezelve 
 Procureurs onwederroepelijk, en elk van hun in het bijzonder, 
 om deze condemnatie te verzoeken, en daar in op het verzoek 
 daar toe deswegens te doen, ook ten allen tijde te consenteren, 
 alles met belofte van approbatie, onder verband als boven, en renun- 
 ciatie van alle exceptien, en bijzonder tweede Comparante Aartje 
 Top van het Senatus Cons. Vellej. en authent. Cod. Signa Mulier, 
 en derde Comparant J. Gelderman van het  benefic. ord. excuss. et 
 divis., van welke kragt Comparanten geïnformeer zijn. 
 Actum Harderwijck d. 4 Julijk 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Hendrik 
 Westerink wonachtig te Zwolle, even buiten de Sassenpoort, en 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kracht en mids dezen den Advocaat Mr. Hendrik van Hoechum, 
 ten einde Comparants zaaken waartenemen, zo in als buiten 
 rechten, speciaal om denzelven tam agendo quam defendendo 
 te patrocineren, in zodanige arrest procedure, als Jacob Isaac 
 zich noemende Jacob Abrahams Joode, wonende te Holthen, 
 tegens Comparant heeft ondernomen, ten dien einde alle 
 termijnen rechtens te respicieren, decreeten en sententien 
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 aantehoren, van de nadelige te appelleren, en de voordelige ter 
 executie te doen leggen, te transigeren, voords alles te doen en te 
 laten geschieden, het geen de natuur der zake zal komen te vereis- 
 schen, en de Geconstitueerde zal nuttig, dienstig, en oorbaar rekenen, 
 al waar het ook, dat hier toe een meer Speciaalder volmagt dan 
 deze mogt worden vereischt, welke Compar: alhier voor geïnse- 
 reerd wil gehouden hebben, alles met magt van Substitutie, 
 belofte van ratihabitie en indemniteit, des blijft de Geconstitu- 
 eerde gehouden tot het doen van behoorlijke verantwoording. 
 Actum Harderwijck d. 7 Julij 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
 Tijmen Hooiberg, dewelke verklaarde in de bestendigste  
 forma rechtens te qualificeren en volmagtig te maken 
 Mr. P: van Meurs Advocaat, wonende te Harderwijck, om van 
 David Bremer ook wel Jan David Bremer genaamd door 
 middelen van rechten intevorderen voldoening eener pretentie 
 van f 95-3-8 wegens in den jaare 1794 aan hem verkogt en 
 geleverd hout en ten dien einde op deszelfs goederen, actien, 
 en crediten, waar ter plaatze ook ervintelijk het zij door 
 pijnding of andere ingang rechtens tot voldoening te procederen, 
 die zijn zaak tot de executie incluis te vervolgen, penningen te 
 ontfangen en daar voor te quiteren, en alles te doen, te verrigten 
 en te laten geschieden, het geen hij Compart: praesent zijnde 
 zelve zoude kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
 van Substitutie, belofte van goedkeuring en Schadelooshouding, 
 waar op de Compart: heeft gestipulererd als na rechten. 
 Actum den 11 Julij 1804. 
 
 
 Acte van Aperture 
 Wij G: van Voorst en J: Moojen, vervangende de plaatzen van 
 D: Appeldoorn en J:J: Elsevier, Schependen der Stad Harderwijck, 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat wij op requisitie van 
 Philippus Sieges gecompareerd zijn ten sterfhuize van zijn 
 Vrouw Amelia Gallois, alwaar ons vertoond en overgegeven 
 is zeker beslote papier, houdende volgende Superscriptie. 
 Compareerden voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der Stad Harderwijck Philippus Sieges gezond van 
 lichaam en Amelia Gallois, ziek te bedde leggende, doch beide 
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 “hun verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig, zo 
 “als ons gebleken is, welke Ehelieden verklaarden, dat in 
 “dit beslote ons overhandigd papier bevat is hun beider 
 “uiterste wille en dispositie, die zij begeerden, dat na dode van 
 “een van hun beide zal geöpend worden, de een de anderen 
 “daartoe qualificerende, en dat hetzelve als dan effect 
 “zal sorteren, als testament, codicil, of zo als best in rechten 
 “zal kunnen bestaan. 
 “Dies ten oirkonde hebben wij Leden van het Gemeente Bestuur 
 “ voorñ. deze benevens onzen Secretaris getekend, en met onze 
 “gewone cachetten bezegeld. In Harderwijck den 22 Maart 
 “des jaars agttien honderd en twee.” 
 was onder drie cachetten, een in rood en twee in zwart lak 
 gedrukt, getekend D: Appeldoorn, J:J: Elsevier, Steenwinkel fung. 
 Secr. 
 
 
 De ondertekening gezien en de zegels geëxamineerd hebbende 
 hebben wij die geheel gaaf en ongevitieerd bevonden, waar na 
 hetzelve door den Secretaris is geopend, en in praesentie van 
 Philippus Sieges, Andries van Arik, Maria Hogervorst Huis- 
 vrouw van Arent Kreenen, Riekje Gallois Huisvrouw van 
 Gerrit Molenberg, en Gerhardus Harenberg voorgelezen, 
 invoegen als bij transfix hier nevens geännexeerd is, waar 
 van registrature en copie in forma verzorgt is, het welk 
 wij geäccordeerd hebben. 
 T ‘oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 17 Julij 1804 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend 
 G: van Voorst. J. Moojen Jz. in margine stond in fidem 
 transfixi  was getekend onder een cachet in zwart lak gedrukt 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Testament 
 Wij Philippus Sieges en Amelia Gallois Egtelieden overden- 
 kende de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van 
 dien verklaren genegen te zijn voor ons overlijden over de goederen 
 welke wij met de dood zullen nalaten nader te disponeren, doende zulks 
  kragt en mids deze op volgende wijze. 
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 Voor af verklaren wij bij het afsterven van de langstlevende van ons beiden 
 tot Executeuren testamentair over onze natelatene goederen 
 aantestellen Gerardus Harenberg, wonende te Harderwijck en Christiaan 
 Wagenaar wonende te Amsterdam, met magt om de begravenis van die 
 geene die van ons beiden het langst zal leven na zijn of haar dood 
 op een ordentelijke wijze te bezorgen en voorts ten opzigte van 
 onze nalatenschap alles te doen het geen Executeuren na rechten 
 bevoegd en verplicht zijn te doen. 
 Verders verklaren wij te inhaereren en volkomen te approberen 
 en van volle kragt en waarde te houden zodane testamentaire 
 dispositie als wij beiden op den 19 April des jaars Zeventien hon- 
 derd drie en zeventig ten tijde toen wij te Amsterdam hebben 
 gewoond voor den Notaris Willem Decker hebben gepasseerd. 
 Doch voor zo verre dat ons testament na de wetten van Gelderland 
 ten opzichte van de goederen daar gelegen, en bij ons overlijden 
 gevonden wordende niet mogte kunnen bestaan verklaren wij 
 omtrent alle zodane goederen uit eheliefde en affectatie elkande- 
 ren en de een den anderen te maken en te bespreken de lijftucht 
 ten dien effecte dat de langstlevende  van ons beide alle zodane 
 goederen na dode van de eerst afstervende gedurende zijn ofte 
 haar leven lang na lijftuchtrechten zal blijven bezitten zonder 
 bespiering van iemand. 
 En voor zo verre onze klederen lijfstoebehoren en lijfcieradien 
 aangaat willen en begeren wij, dat de langstlevende van ons beiden 
  na dode van de eerst afstervende zal uitreiken binnen zes weeken 
 voor zo verre den Testateur zal nalaten aan Hendrik Sieges, en  
 voor zo verre de Testatrice nalaten zal aan haare naaste Erfgenaa- 
 men. 
 Voords is onze wille en begeerte, dat onze nalatenschap natelatene 
 goederen die bij het afstervende van de langstlevende van ons beide in 
 onze boedel bevonden worden waar ter plaatze die gelegen zijn zullen 
 vererven in twee portien.   
 Waar van de eene halfscheid word bemaakt aan Hendrik Sieges 
 voornoemd, edoch niet anders als met de last van fideicommies, en  
 wel te dien effecte dat hij die erfportie als Fideicommissaire 
 Erfgenaam gedurende zijn leven zal bezitten, en de opkomste daar 
 van genieten, en dat na deszelfs dood die halfscheid van onze goederen 
 zal devolveren op de kinderen van Ernst Hendrik Sieges wonende in 
 Duitsland in Pintrop alwaar een plaats legd die Schreuder genaamd 
 word, daar dezelve volgens de gewoonte aldaar thans na worden 
 genoemd. 
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 En omtrent de wederhelft van zodane goederen als de langst 
 levende van ons beide met de dood ontruimen en nalaten 
 zal begeren wij dat de naaste Erfgenaamen van de Testatrice 
 die erven zullen, welke in Harderwijck thans wonen. 
 verklarende wij beide dat dit voortz: is onze laatste en uiterste 
 wille, die wij willen en begeren, dat na onze dood volkomen effect 
 zal Sorteren, ’t zij als een testament, codicil, gifte onder de levendi- 
 gen, of ter zake des doods, of zo en als dezelve ’t beste na rechten 
 bestaanbaar is. 
 Des te waare  oirconde hebben wij deze eigenhandig betekend, 
 met voornemen om dit ons testament besloten te passeren. 
 Actum Harderwijck den 22 Maart 1802  was getelkend 
 Flippus Siges. Amlia Gallois  onderstond geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 17 Julij 
 1804.  was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Hen- 
 drikje Geurs Weduwe van Geurt Hendrikze, welke verklaar- 
 de bij dezen te consenteren en bewilligen in zodanig huwelijk, 
 als Comparantes Zoon Hendrik Geurts voornemens is integaan 
 en volgens order te voltrekken met Santje Mulder, hetzelve 
 met haare ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, 
 dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 zaaken te Amsterdam, of elders daar het gerequireerd word, mag 
 worden gerespecteerd en geconsidereerd, als of  Comparante in per- 
 soon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig was, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 20 Julij 1804 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Willem Gijsbertzen 
van bezwaar Rubr. de  en Beeltje Hartgers Ehel:, welke verklaarden en zich te stellen tot Borgen 
Wulweverstraat Fol. 225 voor Willem Broekhuisen en Cornelia Agterberg Ehel:, welke 
 onlangs alhier zijn komen wonen, en zulks ten Somma van twee 
 honderd Gulds:, aannemende, indien dezelve of een van hun binnen 
 de eerstvolgende zeven jaaren tot armoede mogte vervallen, de gemel- 
 de Somma van f 200 aan de Diaconie dezer Stad tot een schadeloosstel- 
 ling te zullen voldoen, verbindende zij hier voor aan gem: Diaconie 
 hunne personen en goederen, en tot een Speciaal onderpand hun huis 
 dat zij bewonen, staande agter de muur, om daar aan alle schade tot gemelde 
 Som van f 200 te kunnen verhalen, met renunciatie van alle exceptien 
 onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 25 Julij 1804. 
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 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Roelof Wigge- 
 mans en Grietje Peters Ehel:, de Vrouwe in dezen geadsisteerd met haare 
 Eheman, als haaren ad hunc actum verkore Momber, dewelke ver- 
 klaarde in de bestendigste forma rechtens te qualificeren en 
 volmagtig te maken den Advocaat Peter van Meurs wonende te Harder- 
 wijck, om van Jentje Geurts Weduwe en Boedelhoudersche van 
 der Comparanten overledene Zoon Berend Roelofs gewoond hebbende 
 in den Ampte van Ermello in Hulshorst te vorderen een behoorlijke 
 inventaris van alle de gereede en ongereede goederen, actien, en 
 crediten, als gemelde Jentje Geurts met wijlen haar man 
 in leven bezeten heeft, en bij hem stervende zijn nagelaten, en wel 
 zo en als derzelver boedel is geweest ten tijde toen der Comparanten 
 voornoemde Zoon is overleden, voorts nadat die inventaris zal zijn 
 geëxhibeerd, in order bevonden, of geredresseerd, en door die Jentje 
 Geurst met den boedel eed bekragtigd, met dezelve in naam van de 
 Comparanten te treden tot schifting, scheiding en verdeling des 
 boedels, en ten dien einde zo nodig te consenteren in de verkoop 
 zo van gereede als ongereede goederen, en in naam van de Compa- 
 ranten te transporteren, penningen te ontfangen, en daar voor te 
 quiteren, te accorderen, transigeren, en ten voorsz: einde alles te 
 doen, te verrigten, zo in als buiten rechten te laten geschieden, 
 het geen zij Comparanten zelfs zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, belovende van volkomen kragt en waarde te zullen houden 
 het geen in dezen door de Geconstitueerde namens haarlieden zal 
 worden gedaan en verrigt, alles met magt van Substitutie, en belofte 
 van indemniteit, waar op zij Comparanten hebben gestipuleerd als 
 na rechten. Actum Harderwijck den 31 Julij 1804. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen loofden en wierden borgen 
 als voorvanks recht is, Rijer van Raalten en Cornelis Luberzen, 
 voor het erf en sterfhuis van Fennetje van Cleef Weduwe van 
 Evert Fijnvandraat, des beloofden Gijsbert Fijnvandraat, en 
 Willem en Engel Fijnvandraat, de twee laatstgemelde mede 
 in qualiteit als Voogden over Evert Fijnvandraat, en caverende 
 voor de zieke en absente Rijertje Fijnvandraat, als mede Evertje 
 Fijnvandraat, te zamen Kinderen en Kleinkinderen, en 
 Erfgenaamen van de Overledene, hunne Borgen te vrijen en 
 guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 2 Augustus 1804 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overwees- 
 meesteren Albert Barentzen Weduwnaar van wijlen Evertje 
 Gerritzen, welke zich zullende veranderzaten, verklaarde in 
 tegenwoordigheid van Jan Koning en Jan van Beekhuisen, als 
 door de Magistraat aangstelde Voogden aan zijn kind men name 
 Gerharda Christina bij wijlen gemelde Evertje Gerritzen ehelijk 
 verwekt, voor Moeders versterf te bewijzen de volgende goederen. 
 8 hembden 
 6 paar witte koussen 
 2 borstrokken 
 2 witte boezelaars 
 9 catoene doeken 
 4 fijtels 
 4 zakdoeken 
 10 witte zakken 
 1 witte kamerdoeksche doek 
 12 boven mutzen 
 9 onder mutzen 
 10 strijkbanden 
 2 Friesche boezelaars 
 2 gestreepte rokken 
 2 baaije rokken 
 1 zwarte zaaije mantel 
 1 schouder mantel 
 2 jakken en rokken 
 1 zwarte calminke rok 
 1 blaauwe camelotte rok 
 3 paarse jakken 
 1 wit jak 
 1 boek en waaijer 
 1 zwarte zijde doek 
 1 paar handschoenen 
 1 zilvere beugel 
 1 goude ring 
 1 zilvere kurken trekker 
 1 zilvere pinkringen vingerhoed 
 Noch belooft hij aan zijn kind te zullen betalen f 25 -:- zo ras hetzelve 
 meerderjaarig zal geworden zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen, ook beloofd 
 hij hetzelve te  zullen kleden en reden, en van het nodige voorzien, 
 tot haare mondige jaaren, en te zullen laten leren, wat tot een 
 behoorlijke kostwinning behoord, en alle lasten van den boedel 
 op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend in Harderwijck d. 3 Augustus 
 1804 
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 Voor van Voorst en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks recht is, Cornelis Peterzen en Willem Willemzen, voor het 
 erf en sterfhuis van Elbert Jacobzen, des beloofde Maria Lubberts 
 Weduwe van Jacob Elberzen Grootmoeder en legitime Voogdes van 
 Maria Elbers Kind en Erfgenaame van de Overledene haare voorsz: 
 Borgen te vrijen en guaranderen als recht is.  
 Actum Harderwijck den 4 Augustus 1804 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde Jacob 
 Abrahams wonende te Holten, dewelke verklaarde volmagtig te 
 maken Mr. P. van Meurs Advocaat te Harderwijck, om des Compa- 
 rants zaak tegen Hendrik Westering wonende te Zwol waartenemen 
 bij pijnding op deszelfs Schuit en verdere gereede goederen te proce- 
 deren, om het effect te erlangen van zodane Sententie als voor 
 het Scholten Gerecht der Stad Harderwijck op de 27 Julij 1804 in 
 zijn zaak als Arrestant Contra gemelde Hendrik Westering Arrest. verweerder 
 in contumaciam is gepronuncieerd, om daar aan te verhalen 
 het geen hem Compart: met de kosten is geädjudicieerd, die pijndinge 
 tot de executie incluis te vervolgen, penningen te ontfangen, en 
 daar voor te quiteren, en tot de uiteinde zijner zaak alles te doen 
 te verrigten en te laten geschieden, het geen hij Compart: praesent 
 zijnde zelve zoude kunnen mogen of moeten doen, alles met magt 
 van Substitutie, belofte van goedkeuring en Schadelooshouding, 
 waar op hij Compart: heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum den 6 August: 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Rikert Jan 
 Appeldoorn, dewelke verklaarde bij dezen te consenteren en te bewil- 
 ligen in zodanig huwelijk, als Comparants Zoon Rijer Appeldoorn 
 voornemens is integaan, en volgens order te voltrekken met 
 Pietertje Barends, hetzelve met zijne ouderlijke approbatie 
 corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren 
 Commissarissen van Huwelijkszaaken te Amsterdam, of 
 elders daar het vereischt word, mag worden gerespecteerd, 
 en geconsidereerd, als of Comparant in Persoon bij de intekening 
 en voltrekking tegenwoordig was, belovende hetzelve van 
 waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck den 6 Augustus 1804. 
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 Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Willem 
 Fijnvandraat en Sara Schut Ehel:, welke verklaarden te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoe- 
 ven van Gijsbert van der Horst en Teuntje Olthuijsen Ehel:, 
 een huis en erve, staande en gelegen binnen deze Stad, 
 in het Olijstraatje, tusschen het huis van de Weduwe 
 Gerrit Priester en de Schuur van R:J:Appeldoorn, doende in 
 ordinaris verponding zonder Stadsstr: f 2-2-8, straatgeld f 1-:-: 
 verders met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, 
 en zulks voor een Somma van twee honderdvier en dertig Guldens, 
 van welke penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn. 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorplicht, de verponding over het jaar 1802, straatgeld tot 
 Maij 1803, en het haardstedegeld tot Julij 1802 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 6 Augustus 1804. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Evert 
 Verhoef en Albert Mello, welke verklaarden zich te stellen 
 tot Borgen voor Jan Hendrik Scheffer en Aaltje Verhoef Ehel:, 
 als mede voor hunne drie kinderen met naamen Maria, Anna, 
 en Cornelia, en zulks ter Somma van twee honderd zestig 
 Guldens, ten einde de Diaconie alhier zich aan die penningen 
 zal kunnen verhalen en schadeloosstellen, indien  dezelve, 
 of een van hun binnen de zeven eerstvolgende jaaren tot 
 armoede mogte komen te vervallen, en verbindende zij Compa- 
 ranten zich ieder voor de geheele Som, renuntierende midsdien 
 van het beneficie van divisie, onder verband en Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7 Augustus 1804. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Evert Verhoef en Hendrik Verhoef, voor 
 het erf en sterfhuis van Grietje Gartman, Weduwe van der Veer, 
 des beloofde Marritje van der Veer Dogter en Erfgenaame van de 
 overledene haare Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 9 Augustus 1804. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Jacob Meijer 
 Cohen en Emmanuel Meijer Cohen, in qualiteit als Penningmeesteren 
 van de Joodsche Gemeente binnen deze Stad, welke beloofden en aanna- 
 men zo voor zich, als voor hunne opvolgers in evengemelde qualiteit 
 van Penningmeesteren der Joodsche Gemeente alhier David Simon Magnus 
 en Hanna Salomons Ehel:, Leden van de Joodsche Gemeente 
 binnen deze Stad, ingeval zij Ehel: zich met ter woon van 
 hier naar elders mogten begeven, als dan gemelde David Simon Magnus 
 en Hanna Salomons Ehel:, gedurende de tijd van de eerstkomende 
 zeven jaaren, na hun vertrek van hier en inwoning elders, het 
 nodig onderhoud en behoorlijke Substitentie, in cas van onverhoopt 
 en onvermoedelijk verval in armoede, te zullen verzorgen. 
 Actum Harderwuijck d. 17 Augustus 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerde Mr. 
 P. van Meurs, in qualiteit als Volmagtiger van Gesina Moojen 
 ingevolge acte van volmagt d. 8 Maij 1801 voor de Leden uitmakende 
 het Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck gepasseerd, vertoond 
 en gelezen, en verklaarde uit kragt van de clausule van Substi- 
 tutie daar in ervintelijk, bij dezen te substitueren Jacobus Moojen 
 Predikant te Barendregt, om zodane f 500-:-, als des Comparants 
 Principalinne van Jacobus van Schaik volgens schuldbekentenis 
 van d. 27 November 1795 competeren met de daar op verschulde 
 interessen, en aangewende kosten te ontfangen van die geene, 
 welke namens dezelve gequalificeerd is, daar van betaling te 
 doen, daar voor met overgave van de Schuldbekentenisse te quiteren, 
 en voords te dien opzichte te doen, te verrigten, en te laten geschieden, 
 het geen hij Comparant uit kragte van voorsz: volmagt zoude kun- 
 nen mogen of moeten doen, belovende van kragt en waarde te 
 zullen houden, het geen ten voorsz: einde door hem gesubsti- 
 tueerde zal worden gedaan en verrigt, alles om te strekken ten 
 effecte als na rechten. 
 actum d. 24 August: 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerde Wouter 
 Gerritzen, welke verklaarde te consenteren en te bewilligen in 
 zodanig huwelijk als Comparants Zoon genaamd Hendrik Wouterzen 
 voornemens is integaan, en volgens order te voltrekken met Beertje 
 Peters, hetzelve met zijne ouderlijke approbatie corroborerende, met 
 verzoek dat dit gegeve consent bij Commissarissen van huwekijkszaaken 
 binnen de Stad Arnhem, of elders daar het gerequireerd word, mag worden 
 gerespecteerd, en geconsidereerd, als of Compart: in persoon bij de inte- 
 kening en voltrekking tegenwoordig was, belovende hetzelve van 
 waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 4 September 1804. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Etta 
 Helena van Nunspeet Weduwe van wijlen Hendrik Cirkel, 
 Hendrik Verbeek zijnde getrouwd geweest met haar overledene 
 Dogter Jannetje Cirkel, Johanna Petronella Cirkel, Hendrikje 
 Cirkel getrouwd met Cornelid Koning, en met dezelve geässisteerd, 
 en Maria Geertruij Cirkel, dewelke verklaarden een wettig  
 en onverbrekelijk magescheid te hebben opgerigt van den boedel en 
 nalatenschap van wijlen gemelde Hendrik Cirkel in leven man 
 van eerste Comparante, en Vader van de andere Comparanten, 
 in maniere als volgt. 
 Aan Hendrik Verbeek word toebedeeld een huis en erve staande en 
 gelegen binnen deze Stad in de Luttekepoort of Wolleweverstraat 
 tusschen het huis van den Heer J: Schimmelpenninck en de plaats 
 van den Heer R: Forsten. 
 Aan Johanna Petronella Cirkel een kamp land gelegen 
 aan de enksteeg, tusschen het land van A: van Leeuwen ter 
 eenre, en een steegje ter andere zijde. 
 Aan Hendrikje Cirkel getrouwd met Cornelis Koning, een huis 
 en erve staande en gelegen in de Vijhestraat, tusschen de huizen 
 van A: Gelderman en van Gosen Everts. 
 Aan Maria Geertruij Cirkel een huis staande in de Vijhestraat, 
 over het Kerkhof. op de hoek van het pesthuisstraatje. 
 En zulks met de op die percelen staande lusten en lasten recht 
 en gerechtigheden. 
 Blijvende eerste Comparante het overige der nalatenschap voor 
 zich behouden, met de daarop zijnde lusten en lasten recht 
 en gerechtigheden. 
 Doch onder deze verdeling verklaren Comparanten, dat niet be- 
 grepen zijn die goederen, welke in het jaar 1799 door Gerritje en 
 Geertruij Cirkel aan haar Broeder en Zuster Hendrik Cirkel en 
 Etta Helena van Nunspeet bij wijze van donatie getranspor- 
 teerd en overgegeven zijn, zijnde drie huizen, een kamp land, en 
 een hof, zo ver de vaste goederen betreft. 
 Welke onder die voorwaarden zijn gegeven, dat zij daar voor behoorlijk 
 tot haar dood toe moeten onderhouden worden, en bijgevolg na haar 
 overlijden eerst kunnen verdeeld worden, echter zullen dezelve ver- 
 kogt kunnen worden, wanneer het tot haar onderhoud nodig is. 
 Verklarende Comparanten de voorschreve ervenis en nalaten- 
 schap te hebben gescheiden en gedeeld, en een ieder zijne of haare 
 ten deel gevalle effecten te hebben ontfangen, en hier mede alles 
 teffens verrekend en geliquideerd te hebben, het geen zij van 
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 weerzijden van elkanderen te vorderen hadden, zonder dieswegens 
 meer eenige praetentie op elkanderen te houden, belovende de 
 een den anderen te zullen wagten en waren als magenscheids recht 
 is, met renunciatie van alle exceptien, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 4 September 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Hermanus 
 Huberts, in qualiteit als Executeur testamentair van wijlen 
 Franciscus Xaverius Sasse, en verklaarde in de beste en bestendigste 
 forma rechtens te constitueren en volmagtig te maken den 
 Heer Jan de Berg, Secretaris der Stad ’S Bosch ten einde ’S Com- 
 paranten Zaaken aldaar waartenemen, en speciaal om zich te 
 sisteren voor Schepenen Commissarissen, en aldaar cassatie en 
 roijement te verzoeken, en te tekenen, en tevens overgifte te doen 
 van een vestenis van twee duizend Guldens Capitaal lopende 
 ten behoeve van den overledenen Franciscus Xaverius Sasse, 
 en ten laste van den Heer M:V: den Heuvel in ’S Bosch, de  
 penningen tot voldoening en aflossching van gemelde vestenis, 
 met de interessen van dien te ontfangen, en daar van behoorlijk 
 te quiteren, en verder alles te doen en te verrigten, wat de nood- 
 druft der Zaake zoude vereisschen, en wat Comparant zelf 
 praesent zijnde zoude kunnen mogen en moeten doen, alles 
 onder verband en Submissie als na rechten, des blijft de Geconsti- 
 tueerde gehouden tot het doen van rekening bewijs en reliqua. 
 Actum  d. 5 September 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde Grietje Both 
 Weduwe van wijlen Berend Gijsberzen, Dolphina van Loenen Weduwe 
 van Gijsbert Berendzen, namens haare minderjaarige kinderen, als tot 
 het verkopen en transporteren dezes door de Magistraat dezer Stad 
 geäuthoriseerd, ingevolge appointement d.d. 4 Maij 1804, en Frankje 
 Gijsberzen, welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven, aan en ten ervelijken 
 behoeven van Eijbertus Appeldoorn, een huis en erve staande en 
 gelegen binnen deze Stad in de Vijhestraat tusschen het huis  
 van Koper en een gemeen straatje, doende in ordinaris jaarlijk- 
 sche verponding zonder stadssts: f 2-2-8, straatgeld f 1-:-, en uitgang 
 aan het Gasthuis f 9-:-, en verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een Somma van g 277-:-. 
 Aan en ten ervelijken behoeven van Jan Scavier en Jannetje 
 Simons Ehel:, een huis staande agter de muur tusschen het 
 huis van Teunis Kappers en een schuur van Loge Priester, doende 
 aan straatgeld 10 st:, en verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
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 voor een Somma van f 98-:-. 
 Van welke koopspenningen Comparanen bekennen voldaan te 
 zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren kom- 
 mervrij, en alle voorplicht, de verponding tot over het jaar 
 1803, straatgeld tot Maij 1804, haardstedegeld tot Julij 1803, 
 en de uitgang aan het Gasthuis tot over 1803, daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck den 5 September 1804. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerden Teunis 
 Besselsen van Kuelen en Geertje Eijbers Koning Echtel:, ter eenre 
 en Geertje Besselsen van Kuelen ter andere zijde, welke verklaarden 
 te zijn overeengekomen, dat de twee eerste Comparanten de laatste 
 Comparante zo lang zij leeft zullen voorzien van vrije inwoning 
 kost en drank, zo goed als zij het zelfs hebben, en alle nodige 
 oppassing bezorgen, indien zij ziek mogte worden, en bij haar over- 
 lijden een ordentelijke begravenis aandoen na haar staat en ver,, 
 mogen, waar tegen laatste Comparante aan de twee eerstgenoemde 
 Comparanten overgeeft alle haare gereede en ongereede goe- 
 deren, zo die zij thans heeft, als die zij na deze op eenigerlij 
 wijze mogt verkrijgen, niets uitgezonderd, om daar over te beschik- 
 ken als eigendommelijk goed. 
 Tot nakoming dezes verbinden zij Comparanten haare personen 
 en goederen, onder renunciatie van alle exceptien, en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 10 September 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Hermen 
 Ayes Linthorst en Johanna Catharina van Dijk Ehel:, tutore marito, 
 welke verklaarden te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, L: Maaldrink, Jan Averink en Anthonij Verweij, 
 wonende te Deventer, te zamen en ieder in het bijzonder, om der 
 Comparanten zaaken waartenemen, en wel Speciaal om namens 
 hun te vereffenen en tot liquiditeit te helpen brengen den boedel van 
 tweede Conparantes Vader Anthonij van Dijk onlangs te Deventer 
 overleden, goederen te verkopen, en transporteren, penningen te  
 ontfangen, en daar voor te quiteren, wagting en waring te beloven, 
 praetentien des boedels intevorderen het zij in het minnelijke, of 
 door middelen rechtens, en hetzelve als dan te vervolgen tot de 
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 finale en definitive Sententie en executie incluis, en voorts alles te 
 verrigten, wat de natuur der zake, en stilus loci zal vereisschen, 
 en de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, alles met magt van substitutie, belofte van goedkeuring en 
 Schadelooshouding, onder verband en Submisie als na rechten, des 
 blijven de Geconstitueerden gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 15 September 1804.   
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Arend de Wilde 
 en Anna Stulting Ehel:, welke verklaarden in een vasten en ste- 
 digen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven, aan en ten ervelijken 
 behoeven van Jan Scavier en Jannetje Simons Ehel:, een huis en erve, 
 staande en gelegen binnen deze Stad in de groote Marktstraat, tusschen de 
 huizen van Harmen Pollakker en de Weduwe Marten Alberts, met een 
 Schuurtje in het Olijstraatje uitkomende, doende in ordinaris ver- 
 ponding zonder Stadssts: f 2-14-6, straatgeld f 2-:-: verders met zijn 
 lusten en lasten recht en gerechtigheden, en zulks voor een Somma 
 van drie honderd zeven en dertig Gulds:, waar van Comparanten beken- 
 nen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht de verponding over het jaar 1802, straatgeld 
 tot Maij 1803, en het haardstedegeld tot Junij 1802 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 15 September 1804. 
 
 
 Voor Huisman en van Voorst Schepenen compareerden Arend Creenen 
 en Harenberg Burgers dezer Stad, en verklaarden zich te stellen als Burgen 
 voor het erfhuis en sterfhuis van wijlen Cornelia van Ebbendorp alhier 
 overleden, als voorvanks recht is, voords Compareerde Lucas Coldeweij 
 in qualiteit als Erfgenaam van wijlen Cornelia Ebbendorp, en 
 verklaarde deze voorñ: Burgen allenthalven te zullen vrijen en 
 guaranderen onder verband als na rechten. 
 Actum den 18 September 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Sara 
 Schut en Cornelia Schut, beide geädsisteerd met haare Ehemans 
 Willem Fijnvandraat en Rijer van Raalten, als haare gekozene 
 mombers, zijnde zij Comparanten twee van de drie kinderen van Sara 
 van der Schaar, aan haar in huwelijk door Hendrik Schut verwekt, 
 en welke haar Comparanten Moeder Sara van der Schaar is 
 geweest een Zuster van Adrianus van der Schaar, en zijnde zij 
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 Comparanten alzo uit kragte van den testamente door dezelve 
 haar Oom Adrianus van der Schaar op den 10e April 1772 ten 
 overstaan van de Notaris Jacob van Beek en getuigen te Hoorn 
 gepasseerd, ten belopen van 1/7 part geïnstitueerde mede Erfge- 
 naamen gebleven van dezelve haar Oom Adrianus van der Schaar, 
 die weduwenaar zonder kinderen van, en in gemeenschap 
 van goederen is getrouwd geweest, met midsgaders uit 
 kragten van den testamente op den 12 Februarij Aº 1747 ten 
 overstaan van de Notaris Fredrik Klinkhamer en getuigen 
 te Amsterdam gepasseerd, eenige geïnstitueerde Erfgenaam 
 gebleven van Giertje Boeg, aan wien de helft in het natemel- 
 dene perceel bij ordinaires brief van opdragt Sub dato 9 De- 
 cember 1745 in eigendom is getransporteerd, beide wonende 
 alhier. 
 Dewelke verklaarden bij dezen te constitueren en magtig te maken 
 de Heer Warner Veenhuizen, beëdigd Makelaar en wonagtig 
 binnen deStad Amsteldam, Specialijk omme voor en in naam 
 van haar Comparanten te compareren voor Heeren Schepenen 
 der Stad Amsterdam, ende aldaar te bekennen op den 10 dezen 
 met en benevens de verdere Ge:interesseerden voor een Somma 
 van f 875-:-, te hebben verkogt, en dien volgende, in vollen en 
 vrijen eigendom te cederen, transporteren, en aftestaan 
 aan en ten behoeven van de Heeren Huibert Kuiper en 
 Adriaan Lodewijk van Harpen, wonagtig te Amsteldam, 
 de helft in een huis en Erve, staande en gelegen binnen 
 de Stad Amsteldam, in de Nieuwe Lelijstraat aan de N.Z. 
 het 2-huis beöosten de eerste Lelijdwarsstraat met een 
 gang, zijnde distr. 10 grondverg. 18 Nº. 15, ende dit met al 
 zodanige belenden en strekkingen, heerschende en lijdende 
 Servituten, gemeenschappen, vrij en onvrijheden, als hetzelve 
 perceel is hebbende, en de oude brieven van opdragt daar 
 van zijnde (waar van de laatste hier voren gemeld is) 
 komen mede te brengen, de kooppenningen voor haar 
 Comparanten aandeel mede te ontfangen, en te bekennen 
 daar van alwel voldaan en betaald te zijn, den laatsten  
 penning met den eersten, belofte van vrijwaring te doen, 
 en daar voor haar Comparanten personen en goederen te 
 verbinden, ten dien einde domicilium citandi et 
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 executandi te kiezen, ook te consenteren in het nazien der be- 
 lasting, registers zo ter Secretarij als Weeskamer der Stad Amstel- 
 dam, ende voords ter zaake voormeld alles verder ende meerder 
 te doen en te verrigten, wat zal worden vereischt, en zij Compa- 
 ranten zelve praesent zijnde zoude kunnen of mogen doen, 
 alles onder belofte van approbatie en verband als na rechten. 
 Actum d. 24 Septemb. 1804. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Evert Verhoef 
 en Anneke Wassink Ehel: dewelke verklaarden bij dezen te con- 
 senteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, als der Compa- 
 ranten Zoon Aart Verhoef voornemens is integaan, en volgens 
 order te voltrekken met Maria Elisabeth van Schreven, 
 hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met 
 verzoek dat dit gegeve consent bij Commissarissen van huwelijks 
 Zaaken te Zutphen, of elders daar het gerequireerd word, mag 
 worden gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof de Comparanten 
 in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 waren, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck den 25 Septemb. 1804. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Gijsbert Fijnvandraat en Rijer van Raalte 
 voor het erf en sterfhuis van Rijntje Fijnvandraat, voor zo ver de nala- 
 tenschap van haar Grootmoeder Fennetje van Cleef Weduwe van Evert 
 Fijnvandraat betreft, en op haar was gedevolveerd, des beloofden Willem 
 en Engel Fijnvandraat in qualiteit als Voogden over den minderjaa- 
 rigen Evert Fijnvandraat en Evertje Fijnvandraat, Broeder en Zuster 
 van gemelde Overledene, en uit hoofde van testament Erfgenaamen 
 van bovengemelde nalatenschap de Borgen te vrijen en guaranderen 
 als rechtis. 
 Actum Harderwijck den 29 September 1804 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden onze mede 
 Raadsvriend de Heer Mr. W:J: de Vries en Vrouwe A:M: van Hoijtema 
 Ehel:, dewelke verklaarden bij dezen te constitueren en magtig 
 te maken den Heer J. Louter Secretaris te Ouderkerk op den Ijssel, 
 om te transporteren aan Elisabeth Elix twee morgen drie hond 
 land gelegen in Coolwijk in de Ambachten Stolwijk, strekkende 
 ter halver tien Wetering af Zuid op tot aan de dorre rhee toe, belend 
 volgens de laatste opdragt brief in dato d. 29 Julij 1799  ten oosten Jan 
 ter Meulen en ten westen de Erven van Pieter Ruurts, verkogt 
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 voor twaalf honderd en vijftig Guldens, van welke penningen 
 Verkoperen bekennen voldaan te zijn, wagting en waring te belo- 
 ven, en in het generaal alles te verrigten wat de natuur der 
 zaken en stilus loci vereisschen zal, en de Comparanten zelfs 
 praesent zijnde zouden kunnen en moeten doen, en indien 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, zo willen 
 Comparanten dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden 
 hebben, met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 29 September 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Marij Scharlij 
 Weduwe en volgens testamant op d. 24 Julij 1781 voor den Notaris Cas- 
 parus Henricus van Heimenberg Reuvens te Haarlem gepasseerd, eenige 
 geïnstitueerde Erfgenaame en Boedelhoudster van wijlen William 
 Kent, alhier gewoond hebbende, en overleden op 15 maart 1802, 
 dewelke verklaarde bij dezen te constitueren en magtig te maken 
 de Heer Joännes Mattheus Guepin Makelaar binnen de Stad 
 Haarlem, Specialijk om uit den naam en van wegens Comparante 
 publiek of uit de hand te verkopen, en tot gelde te maken, haar 
 Comparantes huis en erve, staande en gelegen aan de Oostzijde van 
 de groote krocht of nieuwe Groenmarkt, op den hoek van de 
 Krom elleboogsteeg, die aan de noordzijde belend is; aan de zuidzijde 
 de Erven de Weduwe Steenhardt, agter strekkende aan Frans Rosier, 
 in het Zuohier der verponding getekend B 674, hetzelve perceel 
 verkogt zijnde voor den Gerechte der Stad Haarlem te compareren 
 en aldaar na stijle locaal aan den Koper hetzelve in een vollen 
 vrijen eigendom te cederen en te transporteren, de kooppenningen 
 te ontfangen, en daar voor te quiteren, vrijwaring en indemniteit 
 voor namaning te beloven, daar voor haar Comparantes persoon en 
 goederen te verbinden, en wijders daar in en omtrent alles verder 
 en meerder te doen en te verrigten, dat zal worden vereischt, 
 en zij Comparante praesent zijnde zelve zoude kunnen mogen 
 of moeten doen, alles met magt van Substitutie, belofte van 
 approbatie en ratificatie, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum d. 4 October 1804. 
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 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is, Jan Hendrik Hulsing en Hendrik 
 Hendrikzen voor het erf en sterfhuis van Rijntje Fijnvandraat, 
 des beloofde Geerlig Rijers namens zijn Vrouw Gerritje Jacobs, 
 Moeder en Erfgennaame van de overledene de Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is.  
 Actum Harderwijck d. 4 October 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden de Heer Jan 
 Tilanus wonende te Thiel, doch thans alhier praesent, en de Heer 
 Johannes Wilhelmus Tilanus Predikant in de Nederduitsche Gemeente 
 dezer Stad, beide bij testament van den Heer Lambertus Tilanus en 
 Mejuffrouw Johanna Koch in leven Echtel:, op de 10 April 1801 voor 
 den Notaris Willem Mehern te Gorrichem gepasseerd, aangesteld 
 tot Executeurs van hun testament, en Voogden over alle minder- 
 jaarigen, die daar bij geinteresseerd mogten zijn, en verklaarde 
 laatstgemelde Comparant bij dezen aftezien en te renuntieren 
 uit hoofde van zijn zwakke lighaams gesteldheid van gemelde 
 Executeurs en Voogdijschap, zoals hij daar van reeds terstond, toen het 
 ter zijner kennis gekomen is, aan zijnen Broeder zijnde eerste 
 Comparant bij missive heeft kennis gegeven, en zich ook met 
 dien boedel niets heeft gemoeid, latende hetzelve dus geheel en 
 al over ter verantwoording van eerste Comparant. 
 En verklaarde de eerste Comparant bij dezen met den afstand van 
 gemelde zijn Broeder genoegen te nemen, en de gemelde Executeurs 
 en Voogdijschap ten zijnen laste te zullen houden, dezelve dien 
 volgens daar van ontslaande en dechargerende, en vervolgens gua- 
 randerende voor alle namaning en aanspraak, welke uit dien 
 hoofde door iemand aan hem zou kunnen gedaan worden. 
 En verklaren beide Comparanten dit alzo tot hun onderling 
 genoegen te hebben geschikt, en te renuntieren van alle excep- 
 tien, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 5 October 1804. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Har- 
 derwijck Clara Heijdebomer, Wed: wijlen Philippus Smink, met 
 ons gaande en staande, haar verstand, memorie en uitspraak 
 volkomen magtig, welke verklaarde uit overweging van de zekerheid 
 des doods, en onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze waereld 
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 te willen scheiden, zonder over haar tijdelijke goederen gedisponeerd 
 te hebben. 
 Hier toe dus overgaande, na alvorens te revoceren, te casseren 
 en te vernietigen alle voorgaande dispositien van uiterste wille, 
 het zij bij wijze van testament, legaat, codicil, of op welke andere 
 manier, en waar ter plaatze ook mogten gepasseerd zijn, niet wil- 
 lende dat eenige van dien zullen gelden of van eenige de 
 minste waarde zijn, en dus bij dezen op nieuw testerende, ver- 
 klaarde zij Comparante en testatrice te nomineren en te 
 institueren, zo als zij nomineerd en institueerd kragt dezes 
 tot haare eenige en universele Eergfenaamen, in alle haare 
 gereede en ongereede goederen, actien en crediten, geene van 
 dien uitgezonderd, welke zij Testatrice met ter dood zal komen 
 te ontruimen en natelaten, voor de eene halfscheid het Kind 
 of Kinderen van haaren Broeder Willem Heijdebomer, welke 
 op haar Testatrices overlijden in leven zullen zijn, en voor 
 de wederhelft het Kind of de Kinderen van haaren Broeder 
 Vechter Heijdebomer, welke insgelijksch op haar overlijden 
 zich in leven zullen bevinden, en bij vooroverlijden van alle 
 de kinderen van Willem Heijdebomer op testatrices dood, zal 
 haare geheele nalatenschap erven en versterven op het kind of kinde- 
                   (en in cas de Kinderen van Vechter Heijdebomer) 
 ren van Vechter Heijdebomer\/ dezer waereld mogten afgestorven zijn, 
 op het overlijden van Testatrice, zal haare geheele nalatenschap 
 erven en versterven op het Kind of Kinderen van Willen Heijde- 
 bomer, en zo deze alle op Testatrices overlijden mogten afgestorven 
 zijn, verklaarde zij Comparante en Testatrice haare geheele nala- 
 tenschap te zullen erven en versterven op haare naaste Erfge- 
 naamen, welke alsdan in leven zullen zijn, in welke ervenis 
 het versterfrecht der Stad Harderwijck zal moeten gevolgd worden. 
 Eindelijk verklaarde zij Comparante en Testatrice aantestellen 
 en te committeren, zoals zij aansteld en committeerd, tot 
 Executeur van dit haar testament Redder van haaren boedel, 
 en Bezorger van haare begravenis, Gerhardus Harenberg, 
 ende zulks met magt van Substitutie en assumptie, en 
 verdere zodane ampele magt als de natuur van deszelfs com- 
 missie komt te vereisschen, en den zelven naar rechten 
 is competerende, willende en begerende zij Testatrice, 
 dat haare Erfgenaamen of Erfgenaam gehouden en 
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 verplicht zullen zijn den voornoemde Gerhardus Harenberg in 
 voorñ: qualiteit te erkennen, en denzelven wegens zijne gedaane 
 diensten en genomene moeite op eene behoorlijke wijze naar 
 rechten te dedommageren. 
 Willende en begerende zij Testatrice, dat deze haare uiterste en 
 laatste dispositie aanstonds naar haar dood effect zal sorteren, 
 hetzij als testament, legaat, codicil, donatie onder de levenden, 
 ofte ter zaake des doods, ofte in zodaane andere en betere forme 
 als best naar rechten zal kunnen bestaan, verzoekende hier 
 in het uiterste beneficie te mogen genieten. 
 T ‘oirconde is deze bij ons getekend en bezegeld binnen Har- 
 derwijck op den 5 October 1804. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend, 
 G: van Voorst. J. Moojen Jz.  onderstond geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 6 October 1804. 
 was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Jan 
 Winkels en Fennetje Koning Ehel:, dewelke verklaarden bij dezen 
 te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als der Compa- 
 ranten Zoon Hendrik Winkels voornemens is integaan, en volgens 
 order te voltrekken met Maria van der Kolven, hetzelve met 
 hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit 
 gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken der 
 Stad Amsterdam, of elders, daar het gerequireerd word, mag worden 
 gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof de Comparanten in persoon bij 
 de intekening en voltrekking tegenwoordig waren, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 8 October 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Gijsbert 
 Fijnvandraat en Wijmpje van der Kraast Ehel:, Willem Fijnvandraat 
 en Sara Regina Schutte Ehel:, Engel Fijnvandraat en Catharina 
 van Dasselaar Ehel:, Evertje Fijnvandraat, en gemelde Wm: en Engel 
 Fijnvandraat noch in qualiteit als Voogden over Evert Fijnvandraat, 
 en tot het verkopen en transporteren van het natemeldene huis 
 namens gemelde minderjaarige Evert Fijnvandraat geäuthoriseerd 
 door de Magistraat dezer Stad ingevolge appointement d.d. 14 Sept: 
 1804, en verklaarde de Comparanten in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
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 transporteren, en in eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Jan Mulder, een huis en erve, staande en gelegen binnen 
 deze Stad in de Rabbestraat, tusschen een Schuur van den Heer 
 A:P: van Westervelt, en een gangetje lijdende na een Schuur van 
 den Heer P: van Meurs, doende in verponding zonder stadsts: f 1-2-12 
 straatgeld 15 st:, voords met zijn lusten en lasten, recht en gerech- 
 tigheden, en zulks voor een Somma van een honderd twee en 
 zeventig Gulds:, van welke penningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht, de verponding over het jaar 1804, 
 straatgeld tot Maij 1804 en het haardstedegeld tot Julij 1804, 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
 Bastiaan van Aken, Petronella van Aken geässisteerd met haar 
 man Hendrik van Laar, Lamberta van Aken geässisteerd met 
 haar man Hendrik Cirkel, Gijsbert van Aken en Evert van 
 Aken, alle kinderen van Rijer van Aken bij zijne overledene 
 Huisvrouw Willemina Fijnvandraat ehelijk verwekt, en 
 Erfgenaamen van gemelde haare Moeder, en verklaarden de 
 Comparanten bij dezen te qualificeren en magtig te maken 
 Lieven Wouter Agelink te Middelburg in Zeeland, ten einde 
 om namens de Comparanten van de Weeskamer aldaar te 
 vorderen behoorlijke rekening en verandwoording van zodane 
 fideicommissaire gelden, als door wijlen Lambertus Agelink 
 bij testamentaire dispositie op Aaltje Fijnvandraat waren 
 bemaakt, en ter Weeskamer van Middelburg berustende, en 
 al nu op de Comparanten een ieder voor hun aandeel volgens 
 gemelde testament van Lambertug Agelink vervallen zijn, 
 de rekening aftehoren, en dezelve approberende te sluiten, 
 de penningen te ontfangen, en daar voor quitantie in forma te 
 passeren, blijvende Geconstitueerde gehouden van den ontfangst 
 der gelden, zo spoedig doenlijk, aan Comparanten rekening en 
 verandwoording te doen, alles met magt van Substitutie, 
 willende de Comparanten, indien tot het een of ander een 
 ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids dezen 
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 voor geïnsereerd gehouden hebben, onder belofte van goedkeuring 
 en Schadeloosstelling, waar op de Comparanten gestipuleerd hebben 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19 October 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is, Aalt Wouterzen en Jan Lubbertzen, voor het 
 erf en sterfhuis van Marrietje Willems, Weduwe van Gerrit Cornelis, 
 des beloofde Teunis Beenen namens zijn vrouw Marrietje Cornelis, 
 Dogter en Erfgenaame van de Overledene de Borgen  te vrijen en 
 guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 20 October 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Peter Lubbertzen 
 en Stijntje Peters Ehel:, dewelke verklaarden uit de hand op den 1e October 
 1804 te hebben verkogt een vierde gedeelte van een huis met zijn bijzijnde 
 landerijen, gelegen in de Buurtschap Hierden, naast het erf van de Wed: 
 Jan Bartsen, en over zulks te cederen, transporteren  en in vollen 
 eigendom overtegeven, zulks doende kragt dezes, aan en ten ervelijke 
 behoeven van Grietje Peters Weduwe Peter Lubbertze Hop, en hunne 
 Erven, met alle deszelfs lusten en lasten recht en gerechtigheden, 
 en zulks voor een Somma van zeven honderd en vijftig Gulds: vrijgeld, 
 van welke penningen zij Comparanten bekenden voldaan en betaald 
 te zijn, en op voornoemde erf geen recht of eigendom hoegenaamd meer 
 te behouden, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 17 October 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Reijer van Aken en 
 Marrietje Luinge Ehel:, zijnde de vrouw met dezelve haar man geässisteerd, 
 en tot het passeren dezer geäuthoriseerd, wonende alhier, en verklaarden 
 zo te zamen als ieder van hun in het bijzonder, bij deze te authoriseren 
 en qualificeren den Heere Jan Berend Bakker te Hogeveen, om van 
 de voor en in naame van hun Comparanten bereids in ontfang genomen 
 en noch verder te ontfangene penningen, uit welke hoofde of oorzaak 
 zulks zoude mogen zijn, geene hoegenaamd uitgezonderd, aan den Heer 
 Mr. R: Perizonius Waller te Hogeveen, als Gemachtigde van den Heere 
 Jan Fredrik van Kuch Koopman te Amsterdam, tegen behoorlijke 
 quitantie te betalen, zodanige Somma van penningen, als zij Compa- 
 ranten aan Voorñ: Heere Jan Fredrik van Kuch wel en deugdelijk 
 verschuldigd zijn, volgens de bewijzen daar van zijnde, ten die einde 
 met genoemde Heer R: Perizonius Waller te handelen, en denzelven 
 zodanige elucidatien omtrent der Comparanten zaaken te geven, als 
 dezelve ten behoeven van opgenoemden Heer Jan Fredrik van Kuch zal 
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 benodigd zijn, en wijders ten einde en zake voormeld, alles te doen en te 
 verrigten het geene verder ter bereiking van der Comparanten oog- 
 merk mogte worden gerequireerd, schoon tot het een of andere eene 
 ampeler last, dan in dezen is vervat, mogt worden gerequireerd, 
 die de Comparanten voor geïnsereerd willen gehouden hebben, met 
 magt van Substitutie, onder belofte van approbatie, praestatie en 
 verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 25 October 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerden Mr. A:P: van 
 Westervelt en Vrouwe A:M: van Westervelt Gebore Jordens Ehel:, dewel- 
 ke verklaarden aan Mr. P. van Meurs verkogt te hebben een huis en 
 hof staande en gelegen binnen de Stad Harderwijck in de Brugge 
 straat, zo en als tot heden toe door den koper bewoond en gebruikt 
 is, als mede de schuur daar bij staande, welke Hendrik Ooijen heeft 
 in gebruik gehad, van welke koop nochtans is uitgezonderd zodane 
 benede kamer als naast het huis is daar thans Juffrouw Esser 
 woond, welke mede door de koper is gebruikt, en bij dat huis zal 
 blijven, alles ingevolge koop contract van d. 7 April dezes jaars 
 ter wederzijde getekend daar van zijnde, quo relatio, en vermids 
 de koopspenningen ter Somma van agt duisend Guldens, op 
 heden zijn voldaan, zo verklaren de Comparanten het voorsz: 
 verkogte huis hof en schuur bij dezen te cederen, transpor- 
 teren en overtegeven aan de koper zijn vrouw en haare Erven, 
 met alle de lusten en lasten recht en gerechtigheden, als 
 daar toe van ouds en met recht gehoren, Speciaal met zodaane 
 verponding ter Somma van f 26-15-8 straat en waakgeld, 
 zo en als aan de koper zijn opgegeven, met belofte van 
 vrijïng, wagting, en waring als erfkoop recht is. 
 Harderwijck d. 2 November 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Jan Hendrik Hulsing en Maurits 
 Deggering voor het erf en sterfhuis van Beatrix Evers in leven 
 Huisvrouw van Johannes Bernardus Pellen, des beloofde laatst 
 gemelde als Erfgenaan van zijn Vrouw de Borgen te vrijen, 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 13 November 1804. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Hermanus 
 Huberts en Jan Hendrik Hulsing, welke verklaarden als hier 
 toe door de Magistraat dezer Stad geäuthoriseerd, ter instantie van 
 Johannes Bernardus Pellen, in ogenschijn en opgenomen te 
 hebben zijn beide hofjes gelegen even buiten deze Stad aan de 
 Kuipwal, en dezelve waardig te schatten en te taxeren op een 
 Somma van een honderd vijf en zeventig Guldens,verklarende zij 
 hetzelve na hun beste weten te hebben gedaan, het geen zij 
 voor ons met Solemnelen eede hebben bevestigd. 
 Actum Harderwijck d. 21 November 1804. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is H: van Laar en J.B. Pellen, 
 voor het erf en sterfhuis van Adriana Johanna Zwaben, Weduwe 
 van wijlen Steven Cirkel, des beloofde Hendrik Cirkel eenige 
 Zoon en erfgenaam van de Overledene zijne Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 21 November 1804. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde Evertje 
 Wiegman Weduwe Hendrik Leuring wonende te Amsterdam, 
 doch thans alhier praesent, 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 Aaltje Sagtleven Weduwe Jan Rampen, en aan Maria 
 Lewis Weduwe Aart Rampen, een hof gelegen aan de 
 encksteeg naast den hof van Eijbertus Appeldoorn, en zulks 
 voor een Somma van negentig Guldens, doende in ordinaris verpon- 
 ding zonder stadsts: 10 st:, verders met zijn lusten en lasten, van 
 welke kooppenningen Comparante bekend voldaan te zijn, belo- 
 vende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorplicht, de verponding tot over het jaar 1804 daar van afte- 
 doen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 22 Novemb 1804. 



333 

ORAH_157 1804 fol.160vso 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Willem van 
 Toorn, als zijnde met en neffens Mechtelina van Toorn eenige 
 nagelatene kinderen van wijlen Willem van Toorn en Neeltje 
 Brands, welke Willem van Toorn met en neffens Grietje en 
 Rijk van Toorn zijn geweest eenige nagelatene kinderen van 
 wijlen Willem van Toorn en Mechteld Krauwel, die een  Dogter 
 is geweest van wijlen Willem Krauwel en Grietje Ariens 
 van Kruijtsnaght, en alzo Sustinerende te zijn Erfgenaam 
 immers en in allen gevallen mede Erfgenaam ab intestato 
 van wijlen Juffrouw Geertruij van Eck, die een Dogter is geweest 
 van Pieter van Eck en Grietje van Kessel, die mede een Dogter 
 is geweest van voorñ: Grietje Ariens van Kruijtdnaght in 
 eerder huwelijk verwekt aan Rutger van Kessel, en verklaarde 
 in die relatie bij dezen te constitueren en volmagtig te maken 
 de Heer Jacob Pieter Beijerman Procureur voor den Gerechte 
 der Stad Rotterdam, Specialijk omme daar en zo het behoord, 
 hem Compart: als Erfgenaam immers en in alle gevallen mede 
 Erfgenaam van wijlen Geertruij van Eck, gewoond hebbende en 
 overleden binnen de voorsz: Stad Rotterdam, bekend te maken 
 midsgaders zijne actie dien aangaande te institueren en zijne 
 zake, midsgaders alle andere welke tegens hem Compart: 
 mogt worden ondernomen, tegens alle en een iegelijk te 
 defenderen en vervolgen tot den uiteinde, en uiterlijke exe- 
 cutie toe, met magt van provocatie, omme vervolgens, nadat 
 bij een gewijsde uiterlijk gewijsde of anderzints hij Compart: 
 zal zijn gerechtigd verklaard, de rekening van de Executeurs 
 en administrateurs in voorsz: boedel optenemen, die wel bevinden- 
 de te approberen en des noods nagehouden debat te sluiten en 
 tekenen, het batig slot van dien, of wel zijn aandeel daar inne 
 te ontfangen, of wel anders met de mede gerechtigdens te 
 treden tot het formeren van een staat en begroting, midsgaders 
 scheiding en verdeling van dien, deszelfs aanbedeelde of te 
 beurt gevallene, mede overtenemen en onder zich te slaan, voor 
 alle ontfang de vereischte actens van acquit, quitantie, en 
 decharge met belofte van indemniteit voor alle namaning 
 te passeren, ook des noods ter zake voorsz: mede de vereischte 
 rechtsmiddelen te emploijeren, en de zaaken te vervolgen tot 
 den uiteinde, en uiterlijke executie toe met magt van provocatie, 
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 domicilium citandi et executandi te kiezen, cautie des gerequireerd 
 te stellen, en de borgen te bevrijden, ook des noods te mogen accorde- 
 ren, transigeren of compromitteren, alle acten, contracten en 
 andere instrumenten ten einde voorschreve nodig te mogen passeren, 
 met of zonder afstand van relief en reductie, onder of zonder overgifte 
 tot willige condemnatie van Hoven of Gerechten, en  constitutie 
 van Procureurs, en om wijders generalijk dien aangaande alles 
 meer te doen en verrigten, wat nodig zijn en vereischt zal 
 worden, en hij Comparant zelfs praesent zijnde zoude kunnen 
 mogen of moeten doen, belovende de verrigting in kragt dezer 
 voor goed en van waarde te houden en doen houden onder 
 veband en bedwang als na rechten. 
 Harderwijck d. 26 Novemb. 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerde Jan 
 Koning, welke verklaarde bij dezen te consenteren, en te bewil- 
 ligen in zodanig huwelijk, als Comparants Zoon Petrus 
 Koning voornemens is integaan, en volgens order te vol- 
 trekken met Cornelia van der Eijck, hetzelve met zijn vader- 
 lijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken 
 binnen de Stad Utrecht, of elders, daar het gerequireerd word, 
 mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, als of de Comparant 
 in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 was, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 27 Novr. 1804. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Roelof Wolter 
 Harmen van Broeckhuizen als in huwelijk hebbende Vrouwe 
 Charlotta Sophia van Heeckeren, dewelke verklaarde kragt dezes 
 in de bestendigste forma rechtens te qualificeren en volmagtig 
 te maken den Heer en Mr. P: Verloren Advocaat van het Departe- 
 mentaal Gerechtshof te Utrecht, in het generaal om des Compa- 
 rants zaaken zo in als buiten rechten tegen alle en een iegelijk 
 waartenemen, en Speciaal om namens hem Compart: te vorderen 
 voldoening aan den inhoud van zodane huwelijksche voorwaarden 
 als hij met gemelde zijne Ehevrouw ter goeder tijd heeft opgeregt, 
 en waar bij aan hem en zijne Vrouw eene Jaarlijksche medegave 
 besproken is, als mede naleving in alle zijne leden en deelen 
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  van zodane transactie als op den 20 Septemb. 1803 tusschen des 
 Comparts: Schoon Ouders voor den Gerechte van Oest en Poelgeest 
 is gepasseerd, om al het geen den Compart: zo uit hoofden 
 van het een als ander competeerd, te erlangen, en ten 
 die einde uit kragt van de vrijwillige condemnatie op 
 de transactie verleend littere requisitoir te verzoeken. 
 en voords bij executie te procederen op en aan alle zodane 
 effecten, als tot den boedel van Comparants Schoonmoeder 
 gehoren waar ter plaatze, en onder welke personen die 
 ook mogten berusten zijn, en voords ten dien opzigte alles 
 te doen te verrigten, en te laten geschieden het geen hij 
 Compart: praesent zijnde zelve zoude kunnen mogen en 
 moeten doen, alles met magt van Substitutie, belofte van 
 ratihabitie, caeterisque cum clausulis de jure solitis 
 ac necessariis, waarop de Compart: heeft gestipuleerd, 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 3 December 1804. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Laurens Bakker en Hermijntje Maan Ehel:, 
 beide haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, doch 
 laatstgemelde ziek zijnde, welke verklaarden te bemaken aan 
 haar Dogter Geesje Bakker een Somma van vijf honderd Gulds:, 
 welke aan haar na dode van beide Comparanten uit den boedel 
 voor uit boven hunne andere kinderen zullen moeten uitgekeerd 
 worden, noch begeerd laatstgemelde Comparante, dat na haar dood 
 haare klederen, wollen, en linnen tot haar lijf behorende, 
 doch geene zakdoeken, terstond zullen overgegeven worden aan haare 
 beide Dogters Jannetje Bakker getrouwd met Gerrit Wolters, 
 en Geesje Bakker. 
 Begerende Comparanten, dat deze zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, gifte ter zake des doods, of zo en als best na 
 rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 28 November 1804. 
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 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend, Steenwinkel 
 J.W.V.O. Fisscher onderstond geregistreerd in het Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck den 4 Decenber 1804 was getekend J:C:F: 
 de Vries. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Bartus Ooijen 
thocolle van bezwaar en Hendrina Buijtenhuis Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
Rubr. de Hoogstraat en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
fol. 181 fso Anthonij Vonk en Wesselina Rodespijker Ehel:, de Somma van twee 
 honderd Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met zes Gulds: 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 
 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis en erve 
 staande en gelegen in de kleine marktstraat, tusschen de huizen 
 van den Heer Schilders 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 Sub- 
 missie als na rechten. 
 En alzo Comparanten heden mede een obligatie passeren ten 
 behoeven van Christina Engelgeer, zullen deze beide obligatien 
 een gelijk recht hebben, en de een niet boven de ander gepraefe- 
 reerd zijn. 
 Actum Harderwijck d. 7 December 1804. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Bartus Oojen en 
thocolle van bezwaar Hendrina Buijtenhuis Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en 
Rubr. De Hoogstraat  ter leen ontfange penningen wel en deugdig schulding te zijn 
Fol. 110 fso aan Christina Engelgeer, de Somma van twee honderd Gulds: aan- 
 nemende dezelve Jaarlijksch te zullen verrenten met zes 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 kunnen en moeten geschieden, mids het 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 hun huis en erve, 
 staande en gelegen in de kleine Marktstraat, tusschen de 
 huizen van den Heer Schilders en van Harmen Tapper, om 
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 daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renun- 
 cierende van alle exceptien, in Specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na rechten. 
 En alzo Comparanten heden mede een obligatie passeren 
 ten behoeven van Anthonij Vonk en Wesselina Rodespijker 
 Ehel:, zullen die beide obligatien een gelijk recht hebben 
 en de een niet boven de andere gepraefereerd zijn. 
 Actum Harderwijck d. 7 Decemb. 1804. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van de Magistraat 
 der Stad Harderwijck Geertrui van Westendorp van compe- 
 tenten ouderdom, en ongehuwd wonende binnen deze Stad, 
 gezond van lichaam, met ons gaande en staande, haar verstand 
 en zinnen volkomen magtig, gelijk ons is gebleken, die ver- 
 klaarde uit overtuiging van de zekerheid des doods, doch 
 onzekere uure van dien, en niet willende van deze waereld 
 scheiden zonder over haare tijdelijke goederen te hebben 
 beschikt, daar over al nu te disponeren als volgt. 
 Voor af verklaarde de Comparante Testatrice te revoceren 
 casseren en te vernietigen alle uitersten of andere willens 
 dispositien, als door haar voor dato dezes mogten gemaakt 
 zijn, niet willende dat dezelve eenig effect meerder zullen 
 hebben, en midsdien bij dezen op nieuw disponerende, zo ver- 
 klaarde zij Comparante Testatrice te nomineren tot 
 haar eenige en algeheele Erfgenaamen haar Neef en 
 Nichte Hendrik van Westendorp en P: Blanken Ehel:, en bij 
 vooroverlijden van beiden derzelver kinderen en verdere 
 descendenten bij repraesentatie, en zulks met dien verstande, 
 dat gemelde kinderen of descendenten niet eerder tot der 
 Comparantes ervenis geroepen worden voor na dode van de 
 beide eerst geïnstitueerde Erfgenaamen, terwijl onder  
 denominatie van de kinderen voornd: verstaan worden 
 die, welke uit dit huwelijk verwekt op de sterfdag van 
 Comparante in leven zullen bevonden worden, of bij haarer 
 Comparantes eerstbenoemde Erfgenaamen voor die sterfdag 
 in een tweede huwelijk mogten verwekt worden, 
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 geschiedende de bovengemelde erfstellingen in alle der Testatrices 
 natelatene goederen, zo roerende als onroerende, obligatien, actien, 
 en crediten, niets van dien uitgezonderd, en zulks met volle recht 
 extitule van institutie zonder eenige bezwaaren of verbanden. 
 Al het welk voorschreve staat verklaarde de Comparante 
 Testatrice te zijn haar laatste en uiterste wille, willende en 
 begerende, dat deze na haare dood zal worden agtervolgd en 
 nageleefd, het zij als testament, codicil, gifte onder de levenden, 
 of ter zaake des doods, of zo en gelijk het best na rechten zal 
 kunnen bestaan, verzoekende hier in het uiterste beneficie 
 te mogen genieten. 
 Dies t’oirkonde hebben wij Leden van de Magistraat deze 
 eigenhandig getekend en bezegeld in Harderwijck op d. 24 November 
 1804. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend  Steenwin- 
 kel, W:H: de Vries  onderstond  Geregistreerd in het Recogni- 
 tieboek der Stad Harderwijck d. 11 December 1804.  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Hartger 
 Kraaijenoort en Willempje Teunis Ehel:, welke bekenden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Aris van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel:, en hunne Erven 
 een huis staande binnen deze Stad agter de muur, tusschen het 
 huis van Teunis Kappers, en dat van Jan Scavier, zijnde bezwaard 
 met 20 strs: straatgeld en booggeld 12 st:, verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van twee honderd Gulds:, van 
 welke penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belo- 
 vende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, het booggeld over 1803, straatgeld tot Maij 1804, en 
 haardstedegeld tot Julij 1804 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d 13 December 1804. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden Jacob 
thocolle van bezwaar Janzen en Beertje Beerts Ehel: welke bekenden wegens opge- 
Rubr. Land in Hier-  nome en ter leen ontgange penningen wel en deugdig schul- 
den etc. Fol. 366 fso. dig te zijn aan den Heer W. Wilbers, de Somma van vier 
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 honderd Guldens, aannemende dezelve alle jaaren te zullen 
 verrenten met zes Gulds: van ieder honderd, waar van het 
 eerste zal verschijnen den 1 December 1805, 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 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand een kamp 
 hooijland groot ongeveer 3 matten, gelegen aan Oosten bij 
 de Groentjes, tusschen het land van de Juffrouwen van 
 Westervelt en van den Heer van Erckelens, thans in pagt 
 gebruikt wordende door Hendrik Steenbergen, 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 Harderwijck d. 13 December 1804. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Zeger Dirksen en Hanna Clasina Prins Ehel:, met 
 ons gaande en staande, hun verstand, uitspraak en zinnen vol- 
 komen magtig, welke verklaarden uit onderling liefde en 
 genegenheid, malkanderen, en den en den anderen, zulks doende 
 reciproce, kracht dezes te maken en te legateren de tucht en het 
 vruchtgebruik van alle goederen, gereede en ongereede, welke de 
 eerststervende hunner beiden met ter dood zal komen te ontrui- 
 men en natelaten, zodanig, dat de langstlevende dezelve zal mogen 
 bezitten en gebruiken zijn of haar leven lang, buiten bespiering 
 en tegenzeggen van iemand, hoegenaamd. 
 Voorts, dat ingeval de langstlevende van de opkomsten der 
 tuchtgoederen niet konde bestaan, en geene andere goederen 
 mogte bezitten, en dus in cas van noodzakelijkheid de magt 
 zal hebben, zonder voorgaande cognitie en decreet des Gerichte, 
 de tuchtgoederen te bezwaren of te verkopen, en dit alles 
 zonder eenige voorkennis of consent der Erfgenaamen, aan 
 welke de langstlevende ook niet verplicht zal zijn eenige 
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 rekenschap of verantwoording te doen, mar zullen dezelve zich moeten 
 vergenoegen met het geen de langstlevende stervende zal komen  
 natelaten. 
 Doch indien uit dit huwelijk kind of kinderen mogten in 
 wezen zijn op het overlijden van de eerststervende, zal zodanig 
 bezwaar of verkoop van tuchtgoederen, in cas van noodzakelijkheid, 
 in manier voorschreven, niet mogen geschieden, dan voor de halfscheid 
 der goederen, welke de eerst stervende met ter dood heeft agter 
 gelaten. 
 Willende zij Comparanten, dat deze hunne dispositie in de  
 beste forma rechtens stiptelijk zal worden agtervolgd en 
 naargeleefd. 
 T ‘oirkonde onzer betekening en bezegeling in Harderwijck den 
 elfden December 1804. 
 Was nevens twee cachetten een in rood en een in zwart lak 
 gedrukt, getekend .  Steenwinkel,  A: Huijsman, onderstond 
 Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 
 14 December 1804  was getekend   J:C:F: de Vries 
 
 
 
 
 
 
 Lectum et Recognitum d. 11 Januarij 1805.  
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Geregistr. ten prothocol- Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Steven 
le van bezwaar Rubr. Bos en Grietje Albers Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
Smeepoorter Brink en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te 
Fol.49 fso zijn aan A: Bade en J:W: Hartkamp Ehel:, en hunne Erven, 
 de Somma van tweehonderd Gulds:, aannemende dezelve alle 
 jaaren te zullen verrenten met zes Guldens van ieder honderd, 
 waarvan het eerste zal verschijnen hede 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 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Perso- 
 nen en goederen, en tot een Speciaal onderpand een Schuur 
 met een kamer daar boven, staande op de Smeepoorter Brink 
 tusschen de huizen van Cornelis Koning, en van de Weduwe 
 J: van Heumen, 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 Harderwijck d. 4 Januarij 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen loofden  en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Steven Bos en Aart Koning, 
 voor het erf en sterfhuis van Geertruij van Westendorp, 
 des beloofde Hendrik van Westendorp Erfgenaam van de 
 Overledene zijne voorsz: Borgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is.   Actum Harderwijck d. 4 Januarij 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Geertruij 
 Odingh, welke bekend in een vasten en stedigen erfkoop te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen en in 
 vollen eigendom te transporteren aan en ten behoeven 
 van Jan Arends, een huis of boog staande agter de muur, 
 naast het huis van Hendrik Ditmar ter eenre, en dat van 
 de gereformeerde armen ter andere zijde, zo en als hetzelve 
 thans bij Albert Claver bewoond word, doende in ordinaris 
 jaarlijksche verponding f:-12-12 zonder stadsst:, voords met 
 zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden en zulks voor 
 een Somma van een honderd negentien Gulds: daar van de 
 Comparante en Transportante bij dezen bekend voldaan en 
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 betaald te zijn, belovende voorzeid perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht, de verponding over den jaare 1804, haard- 
 stedegeld tot Ultº: Junij 1804 daar van aftedoen als erfkoops recht 
 is onder verband en Submissie als na rechten. 
 Harderwijck den 11 Januarij 1805 
 
 
 Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen loofden en wierden Borgen als 
 voorvanks recht is, Laurens Bakker en Adriaan van Dalen, 
 voor her erf en sterfhuis van den Conrector Gerhardus Knoop, 
 des beloofde Margaretha Knoop, Zuster en Erfgenaame van den 
 overledene haare Borgen te vrijen en guaranderen als 
 recht is. 
 Actum Harderwijck d. 15 Januarij 1805 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden Albertus 
 Oijen en Hendrica Buijtenhuis Ehel:, welke verklaarden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Bernardus Hulsink en Mientje van Rossum Ehel:, en 
 hunne Erven, een hof gelegen buiten deze Stad in de Nijptang, 
 tusschen den hof van Gijs Muld 
 er en den hof van Kers de Lange, 
 doende in ordinaris verponding zonder stadsts: 12 st: 8 penn:, 
 en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 105-:-, waarvan Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende den hof te zullen wagten en waren kommer- 
 vrij, en alle voorplicht, de verponding tot over den Jaare 
 1804 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19 Januarij 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerde Vrouwe 
 C:A: van Haersolte Douairiere van Heeckeren, geässisteerd 
 zo veel nodig met A: Bade, welke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken kragt dezes, haar zwager den Heer 
 P:J: Bangeman te Amsterdam, om te transporteren het 
 verkogte goed met zijn toebehoren genaamd den Horstendaal 
 gelegen bij Haarlem. de penningen te ontfangen, en daar voor 
 te quiteren, wagtig en waring te beloven, en daar omtrent 
 alles te verrigten, wat 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, 
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 belofte van goedkeuring en schadelooshouding. onder 
 verband en Submissie als na rechten, des blijft de Geconsti- 
 tueerde gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs 
 en reliqua.  
 Actum Harderwijck d. 21 Januarij 1805 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Har- 
 derwijck Lucas Coldeweij, oud van Jaaren, doch gezond van 
 lighaam en verstand, dewelke verklaarde niet uit deze 
 waereld te willen scheiden, zonder over zijne goederen gedis- 
 poneerd te hebben,  en dus tot zijn eenige en universele 
 Erfgenaame te nomineren en aantestellen, zulks doende 
 bij dezen, zijn Nigt Gerritje Coldeweij Weduwe van Hermanus 
 Heimissen, en bij haar vooroverlijden haar zoon Willem 
 Heimissen, over alle zijne natelatene goederen, niets daar 
 van uitgezonderd, om dezelve ervelijk te bezitten. 
 Begerende, dat deze zal gelden als testament, legaat codicil, 
 gifte ter zake des doods, of zo en als best na rechten zal  
 kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben Wij deze getekend en gezegeld in 
 Harderwijck d. 23 Januarij 1805 
 was, nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend 
 Steenwinkel. W:J: de Vries.  onderstond  geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 23 Januarij 1805 
 was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerde de Wed: 
 G. Everts gebore H: Beek, geässisteerd met A. Bade, als haren 
 in dezen gekozen Momber, en verklaarde in de beste en besten- 
 digste form rechtens te constitueren, en volmagtig te maken 
 de Heeren Mr. J:P: Lindenhof en Mr. J:A:G: van Dedem 
 Advocaat voor het Departementaal Gerichts Hof van 
 Gelderland, om sampt, en sonders, of ieder in het bijzonder 
 haar Comparantes, als mede Erfgename van wijlen den 
 Medicinae Docter Hermanus Doude, zaak tam agendo 
 quam defendendo, waartenemen, en haar persoon te 
 representeren, wegens eene dugtige praetentie van 
 f 1500.=, midsgaders daar op reeds verschene, en noch  te 
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 verschijne interessen, als welke zij Comparante qp is hebbende op 
 en tegens Steven van Koot, spruitende uit eene gerichtelijke geves- 
 tigde obligatie door gemelde Steven van Koot aan gezegde Herma- 
 nus Doude in dato den 16 November 1786 schuldig beleden, en 
 waartoe zij mogelijk genoodzaakt zal zijn op Debiteurs gereede 
 en ongereede goederen bij pijnding te moeten procederen, en om 
 in zodanig geval als dan alle termijnen Landrechtens waar 
 te nemen, opbodingen en pandvijlingen te doen, die zaak 
 tot het uiteinde en executie te vervolgen, voords al dat geene 
 te doen, wat ten opzichte van het gereede ingevolge Landrecht 
 van Veluwen Capt. 13 art. 1 en volgende, en ten opzichte van het 
 ongereede ingevolge Landrecht van Veluwen Capt. 14 art.4 en 
 volgende gestatueerd is, en de Comparante qp zelve zoude 
 behoren te doen, al hetwelk de Comparante qp alhier voor 
 geïnsereeerd wilde gehouden hebben, wijders voordelige Sen- 
 tentie approberen, van de nadelige te appelleren, penningen 
 te ontfangen, daar voor te quiteren, en in het generaal al dat 
 geene te doen, wat de Comparante qp zelve praesent zijnde, 
 zoude mogen menen te kunnen doen. 
 Alles met magt van Substitutie, onder belofte van ratihabitie 
 midsgaders schadelooshouding, voords onder verband als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 24 Januarij 1805 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerde de 
 Wed. G. Everts geb. H. Beek geässisteerd met A: Bade 
 als haaren in dezen gekozen Momber, en verklaarde in 
 de beste en bestendigste form rechtens te constitueren en 
 volmagtig te maken de Heeren Mr. J:P: Lindenhof en 
 Mr. J:A:G: van Dedem Advocaat voor het Departementaal 
 Gerichts Hof van Gelderland, om sampt en sonders, of ieder in 
 het bijzonder haar Comparantes, als mede Erfgenaame 
 van wijlen den Medicinae Docter Hermanus Doude, 
 zaak, tam agendo quam defendendo, waar te nemen, 
 en haar persoon te representeren wegens eene dugtige 
 praetentie van f 1000.-, midsgaders daar op reeds verschene 
 en noch te verschijne interessen, als welke zij Comparante qp 
 is hebbende op en tegens de kinderen en Erfgenaamen van 
 wijlen Hendrik de Greef, met naamen Barend de Greef, 
 Jacobus de Greef, Pieternel de Greef, als mede Willem 
 Aalberts, als in huwelijk hebbende Grietje Hermannussen 
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 en Theunis van den Hengel als in huwelijk hebbende Aaltje 
 Hermannussen Dogters en Erfgenaamen van wijlen Hermannus 
 Hendrikzen en Neeltje de Greef in leven Ehel:, spruitende uit 
 een gerichtelijk gevestigde obligatie, door gezegden Hendrik 
 de Greef aan gemelden Hermanus Doude in dato den 3 Septemb. 
 1770 schuldig beleden, en waar toe zij mogelijk genoodzaakt zal 
 zijn op Debiteurs gereede en ongereede goederen bij pijnding 
 te moeten procederen, en om in zodanig geval als dan alle 
 termijnen landrechtens waar te nemen, opbodingen en 
 pandvijlingen te doen, die zaak tot het uiteinde en executie 
 te vervolgen, voords al het geene te doen, wat ten opzichte van 
 het gereede ingevolge van Landrechte van Veluwen Cap. 13 art. 1, 
 en volgende, en ten opzichte van het ongereede ingevolge 
 Landrecht van Veluwen Cap. 14 art. 4 en volgende is gesta- 
 tueerd, en de Comparante qp zelve zoude behoren te doen, al 
 het welk de Comparante qp alhier voor geïnsereerd wilde 
 gehouden hebben. 
 Wijders voordelige Sententie ter approberen, van de nadelige 
 te appelleren, penningen te ontfangen, daar voor te 
 quiteren, en in het generaal al dat geene te doen, wat 
 de Comparante qp zelve praesent zijnde zoude mogen 
 menen te kunnen doen. 
 Alles met magt van Substitutie, onder belofte van rati- 
 habitie, midsgaders schadelooshouding, voords onder 
 verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck d 24 Januarij 1805. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Mevrouwe 
 Sophia Susanna Arntzenius Weduwe wijlen den Hoogleeraar 
 Petrus Bondam, dewelke verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken de Heeren Gerhard Hendrik Hancock en Jacobus 
 Hancock wonende te Amsterdam, Specialijk om in de naam 
 ende van wegens haar Constituante, van de Executeurs of 
 Repraesentanten van den boedel en nalatenschap van wijlen 
 den Heer Jan de le Beek en Mejuffrouw Anna Magdalena de Leeuw, 
 indertijd Echtel:, als mede Erfgenaame van Jan de le Beek 
 te vragen staat en Inventaris van den voorschreven boedel en nala- 
 tenschap, midsgaders rekening en verandwoording van het bewind 
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 en directie door dezelve daar over gehouden, en gevoerd, dezelve rekening 
 wel bevindende te approberen, en anderzints te debatteren, met de  
 mede Erfgenaamen den voorschreven boedel van de Executeuren 
 overtenemen, en met de mede Erfgenaamen te scheiden en te 
 verdelen, alle gerequireerde acten van quitantie, en scheiding 
 te tekenen, en te passeren, ook ter zake voorschreve (is het nood) 
 tegens de voorschrevene Executeurs, als bij edicte tegens alle en een 
 iegelijk, welke daar op mede recht zoude willen sustineren, in 
 rechten te ageren, en te compareren voor alle Heeren, Hoven 
 Rechteren en Gerechten, en aldaar alle termijnen van rechten 
 waartenemen, en de zaaken ten uiteinde toe te vervolgen, de 
 voordelige vonnissen of sententien ter executie te doen stellen, en 
 van de nadelige te appelleren, ofte reformeren, arresten en 
 apprehensien op persoon, penningen en goederen te doen, 
 die te vervolgen, en weder te ontslaan, Borgen te stellen, en 
 dezelve van hunne borgtogten weder te ontheffen, alsmede domicilium 
 citandi en executandi te kiezen, ook te mogen accorderen, 
 transigeren of compromitteren, en voords alles te doen en te ver- 
 rigten, het geen zij Constituante zelve praesent zijnde zoude 
 kunnen mogen of moeten doen, alles onder belofte van approbatie, 
 ratificatie, en verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 28 Januarij 1805 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Marten Foppen, 
 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 Jacob Engelgeer, een huis 
 en erve, staande en gelegen binnen deze Stad in de kleine Ooster- 
 wijk, tusschen de huizen van Geertruij Slors en van Peter Peterzen, 
 belast met een straatgeld van 15 st:, doch zijnde, zover Verkoper 
 bekend is, vrij van verponding, echter word hetzelve verkogt met 
 alle de daar op zijnde lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van twee honderd Guldens, van welke penningen Comparant 
 bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, het 
 straatgeld tot Maij 1805, en het haardstedegeld tot Julij 1805 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 Januarij 1805. 
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 Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerden Lubbert 
 Gerritzen en Beeltje Beerts Ehel:, dewelke verklaarden 
 uit de hand te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten ervelijke behoeven van Jacob Coopsen en 
 Willemina Huijgen Ehel:, ende haare Erven, een huis, staande 
 op de Smeepoorter brink, tusschen de huizen van Cornelis 
 Koning en van koperen, blijvende de kamer agter het huis 
 in privativen eigendom van de Comparanten, en dus buiten 
 de verkoop, doende dit huis in verponding zonder stadstrs: 
 in de post van f 2-19-10 – f 1-30-:, ende zulks voor een 
 Somma van twee honderd Gulds:, waarvan de Comparanten 
 bekennen voldaan en betaald te wezen, belovende voorsz: 
 perceel te wagten en waren kommervrij, en alle voor- 
 plicht daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten, en met renuntiatie 
 van alle exceptien. 
 Actum den 30 Januarij 1805 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde Evert van Aken, 
 nagelatene zoon en dus pro portione mede Erfgenaam van 
 zijn Vader Rijer van Aken, welke bij Hendricus van Laar heeft 
 ingewoond, en daar is overleden, en verklaarde in de bestendigste 
 forma rechtens te qualificeren en volmagtig te maken den 
 Advocaat  P: van Meurs, om van gemelde Henricus van Laar 
 en zijn Vrouw te vorderen een behoorlijke inventaris, vervattende 
 alle zodane goederen, actien en crediten, klederen en lijftoebe- 
 horen, contante gelden, in en uit schulden, charters, boeken, 
 en papieren, en zonder uitzondering de geheele boedel, welke 
 gemelde zijn Vader in leven heeft bezeten, en stervende 
 heeft nagelaten, en wel zo als de boedel is geweest ten 
 tijde toen dezelve is overleden, voords om dien inventaris 
 behoorlijk geformeerd of geredresseerd, en in order bevonden 
 zijnde met den boedel eed te bekragtigen, als mede om 
 nadat de staat des boedels behoorlijk zal zijn opgemaakt, 
 met de gezamentlijke mede Erfgenaamen van Comparants 
 Vader te treden tot schifting, scheiding en verdeling des 
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 boedels, en een behoorlijke magescheid opterichten, desnoods gemel- 
 de Hendricus van Laar en zijn Vrouw en de overige mede Erfge- 
 naamen tot het geen voorschreve is door middelen van rechten 
 te constringeren, en tot de effective verdeling van den ouderlijken 
 boedel namens hem zo in als buiten rechten alles te doen te 
 verrigten en te laten geschieden, het geen hij Compart: zelve 
 zoude kunnen mogen en moeten doen, Speciaal mede te 
 accorderen transigeren, in zijn naam te quiteren, en te 
 doen het geen de Geconstitueerde nodig en dienstig oordelen zal, 
 alles met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding, waar op de Comparant heeft gestipuleerd 
 als na rechten. 
 Actum den 31 Januarij 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen, loofden en wierden 
 Burgen als voorvanks recht is W: van Luijk en J: Blommenberg 
 voor het erf en sterfhuis van wijlen Rijer van Aken, des 
 beloofde Hendrik van Laar voor zich en namens de andere 
 Erfgenaamen, voorsz: Burgen te vrijen en guaranderen als 
 erfhuis recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 12 Februarij 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden Jan Mulder 
 en Dina Brouwer Ehel:, tutore marito, als mede Jan Claver en 
 Gijs Mulder in qualiteit als Voofden over de minderjaarige 
 Kinderen van wijlen Hessel Brouwer bij Kaatje van Gooswinkel 
 ehelijk verwekt, en tot het passeren dezes door de Magistraat dezer 
 Stad geäuthoriseerd, en verklaarden de Comparanten, dat bij het 
 overlijden van Jan Brouwer, zijnde geweest de Vader van tweede 
 Comparante, en Grootvader van gemelde onmondige kinderen, 
 een verdeling van den boedel is gemaakt, en een ieder der kinderen 
 zijn portie heeft ontfangen, en waar bij aan Jan Brouwer Broeder 
 van tweede Comparante is toegedeeld zeker huis, staande 
 binnen de Stad Deventer in de Menstraat, doch van welke 
 verdeling verzuimd is een magenscheid opterigten, weshalven 
 voorschreve Comparanten verklaren bij dezen te constitueren 
 en magtig te maken A:J: Brouwer wonende te Deventer, om het 
 voorschreve huis met zijn lusten en lasten te transporteren 
 en overtegeven aan bovengemelde Jan Brouwer, verklarende 
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 twee eerstgemelde Comparanten voor zich en de twee laatst 
 gemelde voor de minderjarigen daar geen recht of eigendom 
 aan te hebben of te behouden, met magt van Substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 ein Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 12 Februarij 1805. 
 
 
Geregistr. ten prothocolle Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Rijndert 
van bezwaar Rubr de  Albers en Hester Martens Ehel:, dewelke bekenden wegens opgenome 
Hoogstraat  Fol.186 en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
 Paulus Moojen en Barta Kamps Ehel:, en haare Erven, de Somma 
 van vier honderd Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met vijf Guldens van ieder honderd, waar van het 
 eerste zal verschijnen heden over een jaar, en vervolgens tot 
 de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten ge- 
 schieden, indien het aan een van beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en stellen tot een Speciaal onderpand hun huis 
 staande in de Hoogstraat, bij de groote poort, naast het huis van 
 Peter Volte, om daar aan alle schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in Specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 12 Februarij 1805 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Jurrien Reijers,  
 wonende te Nunspeet, dewelke verklaarde in de bestendigste 
 forma rechtens te qualificeren en volmagtig te maken 
 Mr. P. van Meurs Advocaat wonende te Harderwijck, om 
 van Grietje Gerrits Weduwe van Beert Jacobs en W.H. 
 Mulder wonende te Nunspeet voldoening te vorderen eener 
 Somma van twee honderd Guldens met de verschulde 
 interesse van dien, welke dezelve te zamen en ieder van haar 
 in het bijzonder ingevolge ingegane accoord van den 12 Maij 
 1801 hebben aangenomen aan hem Compart: op de 12 Maij 1804 
 te zullen betalen wegens een obligatie door Gerardus Mulder 
 en zijn Vrouw Aartje Evers groot f 400.- op den 30 October 1798 aan 
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 den Compart: schuldig bekend, voords om na gedane betaling die 
 obligatie aan dezelve of een van haar beide die de betaling zal doen 
 conform het voorsz: accoord te cederen en overtegeven, des noods dezelve 
 door middelen van rechten te constringeren, en tot de dadelijke vol- 
 doening toe namens hem Compart: alles te doen, te verrigten en 
 te laten geschieden, het geen hij zelve zoude kunnen mogen of moeten 
 doen, alles met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en 
 schadeloos houding, waar op de Compart: heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum den 12 Februarij 1805. 
 
 
Geregistreerd ten Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Aart Corneliszen 
prothocolle van bezwaar en Mechtelt Peterzen Ehel:, welke bekenden wegens opgenomen en ter 
Rubr. Peperstraat of  leen ontfangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn 
kleine Oosterwijk  Fol. aan Albertus Gelderman en Aart Top Ehel:, en hunne Erven de 
335 Somma van vierhonderd en negen en dertig Guldens ad 20 strs. het 
 stuk, daar voor belovende jaarlijksch op den verschijnsdag, heden 
 over een jaar de eerste, te zullen betalen de Somma van vier enkel- 
 de Guldens van ieder honderd, en daar mede te continueren tot de 
 finale aflossche toe, die alle jaar op gemelde verschijnsdag zal 
 kunnen geschieden, mids een half jaar bevorens van de een of 
 andere zijde opgezegd of opgeëischt zijnde. 
 Tot Securiteit van voorsz: Capitaal, renten en kosten verbinden 
 Comparanten hun huis en erve, staande en gelegen binnen 
 deze Stad in den Oosterwijk naast het huis van W: Brouwer 
 ter eenre en dat van V: Lange ter andere zijde, om te strekken 
 tot een speciaal onderpand, ten einde om bij onverhoopte wanbe- 
 taling daar aan allen hinder en schade te kunnen verhalen. 
 Verders verklaren bovengeñ. Comparanten met renuntiatie van alle 
 exceptien den inhoud dezes enigzints contrariërende in Specie die 
 van ongetelden gelden, voor bovengemelde Somma van vier honderd 
 en negen en dertig Guldens, met hunne vrije wille, na volkome 
 informatie van verwillekeuringsrechten verbonden, en bij paratie 
 executie en aankering verwillekeurd te hebben, zulks doende 
 kragt dezes, mids dezen alle hunne gereede goederen, hier onder 
 begrepen huisraad, hunne schuiten met zijl en trijl, staand 
 en lopend wand, en alles daar toe behorenden fuiken, vischnetten 
 en alles wat tot de visscherije is behorende, ten einde om ingevolge 
 als boven bij manquement van betaling aan het speciaal onderpand 
 voorñ. daar aan alle schade en hinder te kunnen verhalen, zelfs aan- 
 nemende om bovengenoemde penningen, voorbehoudens de executie op 
 het ongereede bij de eerste aanmaning te zullen voldoen, en bij verwijgering 
 derzelver goederen in een vrijwillig verwin over gegeven worden, nochmaals 
 met expresse renuntiatie van alle exceptien, den inhoud dezes enigzints 
 contrariërende.  Actum Harderwijck d 11 Februarij 1805. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen  Schepenen compareerde Etta Helena 
 van Nunspeet Weduwe van Hk: Cirkel, welke verklaarde bij dezen 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan 
 haare beide Dogters Johanna Petronella, en Maria Geertruij 
 Cirkel, een hof gelegen in de oude touwbaan, tusschen den hof 
 van Hendrik Verbeek en den hof van den koster van Elspeet, een hof 
 gelegen aan het zogenaamde kleine Bleekje, tussen de Smeepoort en  
 Wijsteeg, tusschen de hoven van J. Gelderman en van Gosen Evers, 
 en voords haare geheele inboedel, zo van kleeren, linnen wollen, 
 meubelen, Goud, Zilver, praetentien, winkel met al zijn toebehoren, 
 niets hoegenaamd van haare bezittingen uitgezonderd, op deze 
 voorwaarden, dat gemelde haare twee Dogters haar zo lang 
 zij leeft zullen onderhouden, en van kleeren voorzien, en na haar 
 dood een ordentelijke begravenis bezorgen. 
 En verklaarden gemelde Johanna Petronella en Maria Geertruij 
 Cirkel hetzelve op gemelde conditie aantenemen, en daar 
 aan te zullen voldoen, renuntierende zij Comparanten te dien 
 einde van alle exceptien, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d 8 Februarij 1805. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerde de WelEerwaarde 
 Heer Abraham van Daverveld, wonende alhier ter Stede, in qualiteit 
 als met en benevens den Heer Engelbertus Marinus Dorper, 
 eenige overgeblevene Administrateurs over de fideicommissionaire 
 erfportie aan nu wijlen Vrouwe Maria Hessing, van Vrouwe 
 Catharina Eva Roseboom Weduwe den Heer en Mr. Johannes 
 Theodorus Costerus opgekomen, dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken den Heer Daniel Koop, wonende te Amstel- 
 dam, Speciaalijk om aan den Heer Casparus Costerus, als 
 op wien de voorgedagte fideicommissaire erfportie van zijn voorñ: 
 Moeder Vrouwe Maria Hessing met haar overlijden is gedevol- 
 veerd, te doen en geven rekening en verandwoording van het 
 bewind, directie en administratie over de gedagte erfportie, en 
 noch niet uitgekeerde vrugten en interessen gehad en gehouwden, 
 dezelve rekeningen en verandwoording in zijn Comparants qq 
 namen te tekenen, en om vervolgens te compareren voor 
 Notaris en Getuigen, en aldaar de voorzeide fideicommissaire 
 erfportie en noch onverandwoorde vrugten en interessen 
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 aan de voorñ: Heer Hendrik Casparus Costerus aftegeven, en de 
 vereischte wordende acte van afgifte in zijn Comparants naam te 
 tekenen en passeren, ook domicilium te kiezen, en generalijk ten 
 einde in zake voormeld, alles meerder te doen en verrigten, wat 
 vereischt zal worden en hij Compart: qq zelve praesent zijnde, 
 zoude kunnen mogen en moeten doen, onder belofte van approba- 
 tie, praestatie, en  verband als na rechten. 
 Actum den 14 Februarij 1805. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Bart Janzen en Lubbert Hop 
 voor het erf en sterfhuis van wijlen Naaltje Gerrits, des 
 beloofden Gerrit Aalzen en Lubbert Aalzen voor zich en de rato 
 caverende, voor de andere mede Erfgenaamen van gemelde 
 overledene, hunne Borgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is. 
 Actum Harderwijck en 16 Februarij 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe J:A: 
 Wolfsen Weduwe de Wolff van Westerroode, wonende ter dezer Stede 
 binnen Harderwijck, dewelke verklaarde zich te stellen tot Borg 
 als principaal voor Willem Pelgrom Dirk de Wolff van Westerroode, 
 in qualiteit als Ontfanger en Commies Collecteur der Convoijen en 
 licenten te Meppel, ten behoeven van den Lande, voor de Somma van 
 drie honderd Guldens, belovende de Comparante al het geene ter zake 
 van de voorsz: bedieninge en administratie, aan den Lande in tijd en 
 wijle zouden mogen ten agteren blijven, en de schade die de gemeene 
 Zaak of andere Personen zouden mogen komen te lijden, als eigene 
 Schuld op de eerste aanmaning te zullen voldoen, opleggen en betalen, 
 ter voorsz: Somma van f 300 – toe, renuntierende ten die einde van 
 het beneficie ordinis et excussionis, den effecte van die zich van onder- 
 rigt houdende, als mede tot nakoming en meerdere versterking 
 van deze, ten dien opzichte van haar Burgerrecht en dagelijksche 
 Judicature zich onderwerpende der prompte en parate executie 
 van den Zee Raad der Bataafsche Republiek. 
 En verklaren wij, dat de bovengemelde Vrouwe J:A: Wolfsen Wed: 
 de Wolff van Westerroode door wien de vorenstaande borgtogt is 
 gepasseerd, bij ons, tot voldoening van de voorsz: Som word gehouden 
 voor capabel en sufficient, om dezelve en meer te kunnen voldoen 
 en nakomen. 
 Actum Harderwijck d. 26 Februarij 1805 
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 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden 
 Hendrik van Raalte en Beeltje Jacobs Ehel:, Maria van 
 Raalte, Geertje van Raalte, Hijntje van Raalte, en Rijer 
 van Raalte en Cornelia Schutte Ehel:, welke bekenden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over 
 zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
 eingendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van den Heer Mr. J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad  
 en Vrouwe M: van Westervelt Ehel:, een schuur staande 
 binnen deze Stad aan de beesten markt, schietende in 
 het Erf van Koperen, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadssts: f :-13-12, straatgeld f 1-1-, verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van zeven 
 honderd vijfentwintig Gulds: van welke koopspenningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht 
 de verponding tot over het jaar 1804, straatgeld tot Maij 
 1805, en het haardstedegeld tot Julij 1805 daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck den 28 Februarij 1805. 
 
 
 Voor Moojen en d’IJvrij Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Gerrit Coops en Willem Claver voor 
 het erf en sterfhuis van Willem Both, des beloofden 
 Lammer Both Erfgenaam voor de eene helft, en J. Hugen 
 en A. van Dalen onder Provisoren van het Diaconie Weeshuis 
 als Erfgenaam voor de andere helft, hunnen voorsz: Borgen 
 te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijk den 13 Maart 1805 
 
 
 Voor de Vries en d’Ijvrij Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is, Jan van Beekhuisen en Jan van Asselt 
 voor het erf en sterfhuis van Beert Smit, des beloofde Jan 
 Smit Broeder en Erfgenaam van den overledene zijne voorsz: 
 Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 14 Maart 1805 
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 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Mevrouwe 
 Sophia Susanna Arntzenius Wed: wijlen den Hoogleeraar Petrus 
 Bondam, en Jan Otto Arntzenius, Hoogleeraar te Harderwijck, dewelke 
 verklaarden te constitueren en magtig te maken, den Heer en Mr. 
 Hermannus Arntzenius Hoogleeraar te Utrecht, Specialijk om in 
 naam en van wegens de Constituanten deszelfs interest in de  
 nalatenschap van wijlen Mevrouw de Wed: de Vries ( waar van de Constitu- 
 anten zich verklaren, ieder voor hunne portie mede Erfgenaamen) 
 jegens alle en een iegelijk waartenemen, en hunne Personen 
 dienaangaande alomme te repraesenteren, de penningen, goederen, 
 en effecten aan de Constituanten, door het gemelde overlijden 
 aangekomen intevorderen, en te ontfangen, daarvoor behoorlijke 
 quitantie en decharge te geven, in cas van eenig disput, het zij 
 met de Executeurs of iemand anders zodanige procedures te enta- 
 meren, als zijn Geconstitueerde goeden raad gedragen zal, alle ter- 
 mijnen in rechten te observeren, en te vervolgen, tot de Sententie 
 incluis, de voordelige ter executie te stellen, en van de nadelige 
 te appelleren, ook te accorderen, en te transigeren, zoals de Heer 
 Geconstitueerde zal vermenen te behoren, de vaste en andere goederen 
 en effecten des boedels, met de mede Geïnteresseerdens te verkopen, 
 de koop penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, het 
 verkogte na stijl locaal te transporteren, midsgaders vrijding en 
 waring te beloven, voords behoorlijke scheiding opterigten, en te passeren, 
 het aandeel de Constituanten competerende te ontfangen, en naar zich 
 te nemen, en daar voor te quiteren, en generalijk alles meerder te doen, 
 en te verrigten, wat tot het geen voorschreven is, mogte worden 
 vereischt, en de Constituanten zelve praesent zijnde, zouden kunnen 
 mogen en moeten doen, ook al was het dat daartoe nadere last wierd 
 vereischt, dan in deze is verleend, dezelve houdende voor geïnsereerd, 
 gevende aan den Heer Geconstitueerden ook de magt van Substitutie, 
 tam ad negotia quam ad lites, belovende te zullen approberen 
 en gestand doen, al het geen door dezelve in kragte dezes 
 zal worden gedaan en verrigt, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d 21 Maart 1805. 
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 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Hendrikje 
 Jacobs Weduwe Lubbert Janzen, dewelke verklaarde bij dezen 
 te consenteren in zodanige huwelijken, als haar beide 
 Dogters, de eene genaamd Jacobje Lubberts met Jan 
 Beertsen van Munen, en de andere genaamd Lijsbeth 
 Lubberts met Albert Knopers voornemens zijn integaan, 
 en volgens order te voltrekken, dezelve met haare ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek dat dit gegeve consent 
 bij Heeren Commissarissen van huwelijkszaaken binnen de 
 Stad Amsterdam, of elders, daar het gerequireerd word, 
 mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof de Compa- 
 rante in persoon bij de intekening en voltrekking tegen- 
 woordig ware, belovende hetzelve van waarde te zullen 
 houden. 
 Actum Harderwijck d. 23 Maart 1805. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Aartje 
 Hendriks Weduwe Joseph Teeleman, welke bekende in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Peter Olthuijsen en Anna ten Hoven Ehel:, en 
 hunne Erven, een hof gelegen buiten de groote poort in Bette 
 Roeters steeg, naast den hof van Aart Roest, en zulks voor een 
 Somma van een honderd zes Guldens, doende dezelve in verponding 
 zonder stadsstr: f :-14-4, verders met zijn lusten en lasten, van 
 welke koopspenningen dezelve bekend voldaan te zijn, belovende 
 dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voor- 
 plicht, de verponding tot over het jaar 1804 daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 25 Maart 1805 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Cnelis Konink en Hendrikje Cirkel Ehel:,met ons 
 gaande en staande, hun verstand, uitspraak en zinnen volkomen 
 magtig, welke verklaarden uit onderling liefde en genegenheid,   
 vrijen wille en begeerte, zonder iemands aanraden of persuatie, 
 malkanderen en den een den anderen te maken en te legateren, 
 zo als zij maken en legateren reciproce de tucht en het volle 
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 vruchtgebruik van alle goederen, gereede en ongereede, geene 
 van dien uitgezonderd, en dus van de geheele nalatenschap, welke 
 de eerst stervende hunner met ter dood zal komen te ontruimen 
 en natelaten, en zulks in dier voegen, dat de langstlevende dezelve 
 zal mogen bezitten en gebruiken zijn of haar leven lang, zon- 
 der bespiering en tegenzeggen van iemand hoegenaamd, ja zelfs 
 dat, ingeval de langstlevende van die tuchtgoederen niet 
 konde bestaan, en geene andere goederen mogte bezitten, 
 en dus in cas van noodzakelijkheid, hij of zij de magt zal hebben 
 zonder voorgaande cognitie en decreet des Gerichts die tucht- 
 goederen, naar voorkomende omstandigheden, en de noodzaak zulks 
 zal komen te vorderen, te bezwaren of te verkopen, en dit alles 
 mede zonder eenige voorkennis of consent der erfgenaamen, 
 aan welke de langstlevende ook niet verplicht en gehouden  
 zal zijn eenige rekenschap of verantwoording te doen,maar 
 zullen dezelve zich moeten vergenoegen en te vreden houden,  
 met het geen de langstlevende stervende van die tuchtgoederen 
 zal komen natelaten. 
 Wordende echter alles het gunt tot dus verre is gedisponeerd, 
 gerestringeerd onder deze expresse voorwaarde, dat indien uit 
 dit huwelijk lijfsgeboorte mogt in wezen zijn op het over- 
 lijden van de eerststervende, de langstlevende en getuchtigde 
 zodanig bezwaar of verkoop van die tuchtgoederen, in cas 
 van noodzakelijkheid in maniere voorsz: niet zal mogen doen, 
 dan over de halfscheid der goederen, welke de eerststervende 
 met er dood heeft agtergelaten. 
 Blijvende voor het overige zodanige huwelijksvoorwaarden, 
 als tusschen Comparanten zijn opgerigt, in zo verre dezelve 
 door deze niet zijn geältereerd en veranderd, in haare volle 
 kragt en waarde. 
 Willende en begerende zij Comparanten, dat deze hunne 
 dispositie in de beste forma rechtens, direct na haar 
 overlijden effect zal sorteren, en stiptelijk zal worden 
 agtervolgd en naargeleefd. 
 In waarheids oorkonde is deze door ons getekend en bezegeld 
 binnen Harderwijck den 23 Maart 1805 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 J:W:V:O: Fisscher.  P.E. d’IJvoij  onderstond  geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 26 Maart 1805  was 
 getekend J:C:F: de Vries. 
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 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Jan Smit, zijnde oud van jaaren, doch gezond van 
 lighaam en verstand, dewelke verklaarde niet uit deze waereld 
 te willen scheiden zonder over zijne tijdelijke goederen beschikt 
 te hebben, en dienvolgens bij dezen tot zijne eenige en universele 
 Erfgenaamen aantestellen over zijne natelatene goederen Jan 
 van Beekhuijsen en Arnolda Smit Ehel:, of die van hun beiden, 
 welke bij zijn overlijden in leven mogt zijn, en zulks buiten 
 iemands bespiering, om dezelve ervelijk te bezitten, op die 
 voorwaarden, dat zij hem zijn leven lang van huisvesting, 
 kost en drank, kleeren, en van alles zullen voorzien, 
 begerende, 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 Harderwijck 
 den 21 Maart 1805, 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries. J. Moojen Jz.  onderstond geregistr. in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijk den 27 Maart 1805 
 was getekend J.C.F. de Vries. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Driesje 
colle van bezwaar Brantzen Weduwe van Gerrit Rijerzen, welke bekende wegens 
Rubr. Erven en Lande-  opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schul- 
rijen in Hierden etc. dig te zijn aan Frans Bakker en Lucia Moojen Ehel:, en hunne 
Fol. 369 Erven, de Somma van een honderd Guldens, aannemende dezelve 
 jaarlijks te zullen verrenten met vijf Guldens, 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 beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en 
 goederen, en tot een Speciaal onderpand een kampje lands 
 groot ongeveer 3 schepels, gelegen in Hierden in den laage 
 enck, tusschen de landen van Gerrit Aalzen en Lubbert Willem- 
 zen, 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 Harderwijck den 30 Maart 1805. 
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Geregistr. ten pro- Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen compareerde Maria van Uchelen 
thocolle van bezwaar welke bekende wegens opgenome en ter leen ontfange pennin- 
Rubr. de Hoogstraat gen wel en deugdig schuldig te zijn aan Teunis Aarzen 
Fol. 182 Weijenberg en zijne Erven de Somma van drie honderd Guldens 
 waar van zij aanneemd jaarlijksch een rente te zullen betalen 
 van veertien Guldens, waar van 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 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opge- 
 zegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en  
 goederen, en tot een Speciaal onderpand haar huis staande 
 binnen deze Stad in de kleine marktstraat, tusschen de 
 huizen van Gijs Mulder en de Weduwe van Luijk, om daar 
 aan alle schade te kunnen verhalen, renuntierende van 
 alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 6e April 1805 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Anna Suls 
 Weduwe van wijlen Willem de Vente, dewelke verklaarde bij dezen te 
 consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als Comparantes 
 Dogter Johanna de Vente voornemens is integaan, en volgens order 
 te voltrekken met Pieter Koopman, hetzelve met haare ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij 
 Heeren Commissarissen van huwelijkszaaken der Stad Amsterdam. 
 of elders, daar het gerequireerd word, mag worden gerespecteerd en geconsi- 
 dereerd, als of de Comparante in persoon bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig ware, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck den 6 April 1805 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden J. Hugen en A: 
 van Dalen in qualiteit als onder Provisoren van het Diaconie 
 Weeshuis, en Lammert Both, gezamentlijk Erfgenaamen 
 van wijlen W: Both, en verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan den 
 Heer H. van Westervelt en Vrouwe N:G:M: opten Noort Ehel:, 
 en hunne Erven, een huis staande binnen deze Stad op de Smeepoor- 
 ter Brink naast het huis van den Heer Huberts, en de stal van 
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 den Heer Nieuhoff, doende in ordinaris verponding zonder stadssts: 
 f 2-8-14, straatgeld 15 st:, verders met zijn lusten en  lasten, 
 recht en gerechtigheden, en zulks voor een Somma van een honderd 
 een en tagtig Gulds:, van welke penningen Comparanten beken- 
 nen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorplicht de verponding tot over het 
 jaar 1804, straatgeld tot Maij 1805, en het haardstedegeld tot 
 Julij 1805 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 9 April 1805 
 
 
 Acte van Aperture 
 Wij A: Huijsman en J.W.V.O. Fisscher als vervangende de 
 plaatzen van W:J: de Vries en J.Moojen Jz. bij hunne absentie, 
 Schepenen der Stad Harderwijck doen kond en certificeren 
 mids dezen, dat wij op requisitie van den Heer Mr.J.C.F. de 
 Vries Secretaris dezer Stad, als mede Executeur van het testament 
 van wijlen Juffrouw Maria van den Kommer Weduwe van 
 wijlen den Heer Albertus Eggen gecompareerd zijn ten 
 sterfhuize van gemelde Weduwe Eggen, alwaar ons vertoond 
 en overgegeven is zeker beslote papier houdende volgende 
 Superscriptie. 
 “Compareerde voor ons Leden van de Magistraat Juffrouw Maria 
 “van den Kommer Weduwe van wijlen den Heer Albertus Eggen 
 “in leven Predikant te Hinlopen, zijnde gezond van lighaam 
 “en verstand, welke verklaarde in dit gecachetteerd papier haare 
 “laatste dispositie begrepen te zijn, verzoekende, dat hetzelve 
 “na haar dood mag geopend, en agtervolgd worden, als testa- 
 “ment, legaat Codicil, of zo en als best na rechten zal kun- 
 “nen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze nevens den Secretaris getekend  
 en gezegeld in Harderwijck den 24 Maart 1804. 
 was getekend W:J: de Vries, J: Moojen Jz., J:C:F: de Vries 
 en gemunieerd met drie zegels; de ondertekening gezien, 
 en de zegels geëxamineerd hebbende, hebben wij die geheel, 
 gaaf en ongevitieerd bevonden, waarna hetzelve door den 
 Secretaris is geöpend en in praesentie van bovengemelden  
 Heer J:C:F: de Vries en Juffrouw Sara Eggen Weduwe Drost 
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 voorgelezen, invoegen zo als bij transfix hiernevens geännexeerd is 
 waar van registrature en Copie is verzogt. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld. 
 Actum Harderwijck den 18 april 1805 was nevens twee cachettten 
 een in zwart en een in rood lak gedrukt getekend  A. Huijsman 
                                            (onder een cachet in rood lak gedrukt) 
 J:W:V:O: Fisscher in margine stond\/ in fidem transfixi  
 was getekend  Steenwinkel loco Secret:  
 
 
 Testament 
 Ik ondergetekende Maria van den Kommer Weduwe van wijlen Alber- 
 tus Eggen in leven Predikant te Hinlopen thans wonende binnen 
 deze Stad, overdenkende de zekerheid des doods en onzekere uure van 
 dien en niet gaarne uit deze waereld willende scheiden 
 zonder van mijne natelatene goederen gedisponeerd te hebben 
 verklare bij dezen te revoceren casseren, dood en te niet te doen 
 alle zodanige testamenten, codicillen of andere acten van 
 uiterste wille hoe ook genaamd, welke ik voor dato dezes mogte 
 hebben gemaakt of gepasseerd, het zij alleen, of met iemand 
 anders, begerende, dat dezelve gehouden zullen worden, als of die 
 nooit gepasseerd waren, en dan nu geheel opnieuw disponerende 
 verklare ik te legateren de volgende legaten. 
 Aan mijne Behuwd Zuster Sara Eggen Weduwe van wijlen 
 Aart Hendrikze Drost of bij vooroverlijden haare kinderen en 
 wettige Descendenten in haar plaats, alles wat zij bij mijn 
 overlijden aan mijn boedel zal schuldig zijn, verders alle mijne 
 meubelen, linnen, wollen, goud, zilver en edele gesteenten, 
 papieren en obligatien, welke ik bij mijn overlijden in deze Stad 
 mogte hebben, uitgezonderd het dubbele snoer paarlen en 
 twee obligatien op het Zwartier van Veluwe ieder groot 
 vijfhonderd Guldens, waar over ik hier nader zal disponeren, 
 begerende dat het bovengemelde door mijne natenoemene 
 Executeuren op geen Inventaris zal behoeven gebragt, maar 
 direct na mijn overlijden als eigendom van gemelde mijn 
 Behuwd Zuster Sara Eggen aangemerkt, en door haar zal 
 kunnen na zich genomen worden, daar en boven noch 
 agt duizend Guldens comptant geld. 
 Aan Stijntje Drost thans Huisvrouw van Hendrik Peekman 
 of bij vooroverlijden haar wettige Descendenten in haare 
 plaatze mijn dubbele snoer paarlen en een duizend Guldens 
 comptant. 
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 Aan Pietje of Petronella Drost, thans Huisvrouw van Johan 
 van der Linden, Predikant te Zutphen, of bij vooroverlijden 
 haare wettige Descendenten in haare plaatze een duizend 
 Guldens comptant. 
 Aan Truijtje of Geertruijda Drost, of bij vooroverlijden aan 
 haare wettige Descendenten, en die ontbrekende aan haar 
 naaste Erven, de twee obligatien op het Zwartier van 
 Veluwe ieder groot f 500-:-, zijnde Nº 258 d.d. 17 maart 1796 
 en Nº 342 d.d. 17 april 1796 beide staande ten mijnen name, 
 en een duizend Guldens comptant geld. 
 Aan de wettige Descendenten van Sara Eland in leven 
 Huisvrouw van Nicolaas Haverkamp met naamen 
 Cornelia, Engeltje, Arend, Willem en Willempje Haverkamp 
 te zamen een Somma van een duizend Guldens comptant geld. 
 Aan Grietje of Margaretha van Sprang Huisvrouw van 
 Hendrik Pronk en bij vooroverlijden haare wettige Descen- 
 denten in haar plaatze een duizend Guldens comptant geld. 
 Aan Sara Jacoba Gerardin en aan haar Broeder ieder 
 vijfhonderd Guldens comptant geld. 
 Aan Aartje van de Pol, Weduwe van Jacob Haverkamp twee 
 honderd Guldens comptant, en bij haar vooroverlijden haare 
 wettige descendenten in haar plaatze, uitgezonderd Hendrik 
 Haverkamp, aan wien en bij zijn vooroverlijden aan zijne wettige 
 Descendenten een honderd Guldens comptant worden gele- 
 gateerd.                                    
 Aan den Heer J:A: Hartman Predikant te Hierden 
 twee honderd Guldens comptant. 
 Aan Juffrouw Cornelia Hartman Zuster van gemelden 
 Predikant twee honderd Guldens comptant. 
 Aan Helena van Nunspeet Weduwe van wijlen Hendrik 
 Cirkel, en bij haar vooroverlijden haare wettige descendenten 
 in haare plaatze vijf honderd Guldens comptant. 
 Aan Aaltje Sagtleven Huisvrouw van Jan Rampen en bij haar voorover- 
 lijden haare wettige Descendenten in haare plaats twee honderd Guldens 
 comptant. 
 Aan Albertus van Nijendaal of bij vooroverlijden zijne wettige 
 Descendenten in zijn plaats twee honderd Gulds: comptant. 
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 Aan Jan Wouters Spijkers en zijn Huisvrouw, en bij hun vooroverlijden 
 hunne Descendenten in hun plaats twee honderd Guldens comptant. 
 Aan Emerentia Petronella la Verge drie honderd Gulds: comptant 
 Aan de Dienstmijd van mijne behuwd zuster Sara Egge Weduwe 
 Drost, die bij mijn overlijden daar zal wonen een honderd Guldens 
 comptant. 
 Aan den Heer R: Forsten Professor aan de Bataafsche Academie 
 binnen deze Stad of Erven vijf honderd Guldens comptant. 
 Aan de Nederduitsche Gereformeerde Diakonie dezer Stad twee 
 duizend Guldens comptant. 
 Aan de School der Godshuizen en Diaconie dezer Stad een 
 duizend Guldens comptant, mids de kinderen der beide Godshuizen 
 alle jaaren na het examen dier School een avond getracteerd worden, 
 op zodanige wijze als men zal oordelen, dat van den interest best 
 zal kunnen geschieden, zullende het Diaconie Weeshuis wegens 
 de meerderheid der kinderen twee derden van de penningen tot 
 dat tractement gedestineerd genieten, en het Burger Weeshuis 
 een derde, en de resterende penningen der interest strekken 
 tot praemien voor de schoolkinderen, of tot zulke andere einden, 
 als de Regenten best zullen oordelen. 
 Aan mijne hiernatenoemene drie Executeurs voor het beredden 
 van mijn boedel en aankleven van dien ieder een Somma van 
 een duizend Guldens comptant. 
 Eindelijk verklare ik te stellen tot Erfgenaamen van mijne nate- 
 latene goederen (na aftrek van de gemelde legaten) 
 Helena Corf Huisvrouw van Josua Wijland, en bij haar vooroverlijden 
 haare wettige kinderen of Descendenten bij repraesentatie voor 
 een derde part. 
 Anna Corf Huisvrouw van Volkert Sondervan en bij haar 
 vooroverlijden haar wettig kind, kinderen of verdere Descen- 
 denten bij repraesentatie voor een derde part, van welke kinde- 
 ren echter uitgesloten blijft Lucas Sondervan, wiens aandeel 
 door zijn zusters gelijkelijk zal genoten worden. 
 En Dorothea Corf Huisvrouw van D.L. Bennewits of bij voorover- 
 lijden haar wettig kind, kinderen, of verdere Descendenten bij 
 repraesentatie voor het overige derde part. 
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 Het Graf in de oude Kerk te Amsterdam, waar in mijne Ouders 
 begraven zijn zal het eigendom zijn van de genoemde Erfge- 
 naamen, doch met dat beding dat hetzelve nimmer aan een 
 vreemde zal mogen verkogt worden, maar steeds onder de 
 Familie moeten blijven. 
 Verders benoeme en verzoek ik bij dezen tot Executeurs van mijn 
 testament en Beredderaars van mijn boedel de Heeren 
 Dirk Koolhaas Berendzoon te Utrecht, Jan Weijma te 
 Amsterdam, en Mr. J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad, 
 met alle zodanige magt als aan Executeurs competeerd, ook 
 met die van Substitutie, assumptie, en Surrogatie. 
 En is mijn begeren, dat alle mijne natelatene vaste goederen 
 obligatien ten lasten van buitenlandsche Mogendheden, en 
 Planters in de West Indien publiek zullen worden verkogt, en 
 te gelde gemaakt door voornoemde Executeuren. 
 Eindelijk behoude ik aan mij de magt om ten allen tijde 
 nader te mogen disponeren, het zij gerichtelijk of onder 
 mijne bijzondere handtekening, hetwelk ik begere dat van 
 zodanige waarde zal gehouden worden, als of hetzelve hier ware 
 geïnsereerd, of gerichtelijk gepasseerd. 
 Het geene voorschreve is verklare ik te zijn mijn laatste en 
 uiterste wille, begerende dat dezelve na mijn dood zal worden 
 agtervolgd, en gelden als testament, legaat, codicil, of zoals 
 best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde heb ik deze getekend en gezegeld in Harderwijck 
  den 24 Maart 1804. was nevens een cachet in rood lak gedrukt 
 getekend Maria van den Kommer Weduwe A: Eggen. 
 onderstond  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 19 April 1805  was getekend  Steenwinkel 
 loco Secretaris. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Geertruij 
 Everzen Slors, welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen transpor- 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelij- 
 ken behoeven van Aalt Corneliszen en Otje van Luijk Ehel:, 
 een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad, in de 
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 grooten Oosterwijk tusschen de huizen van Eijbert Schuurman en 
 van Dirk Janzen, en zulks voor een Somma van twee honderd 
 negentig Guldens, doende in verponding zonder stadssts: f 1-11-14, 
 straatgeld 15 st: en verders met zijn lusten en lasten, van 
 welke koopspenningen Comparante bekend voldaan te zijn, belo- 
 vende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorplicht, de verponding tot over het jaar 1804, straatgeld 
 tot Maij 1804 en het haardstedegeld tot Julij 1804 daar van afte- 
 doen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 18 April 1805. 
 
 
Geregistreerd ten protho- Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden Albert Melo 
colle van bezwaar en Maria van der Rijp Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en 
Rubr. de Snijdersstraat  ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
Fol. 176 fso Geertruij Snel Weduwe van Luijk, de Somma van zes honderd 
 Guldens, aannemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten 
 met vier 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 beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand haar beide huizen 
 staande binnen deze Stad, het eene in de Snijderstraat, tusschen 
 de huizen van R:I: Appeldoorn en Ariaan Basterd, en het andere 
 in de Hoogstraat tusschen de huizen van Jacob Everzen en van 
 Harmen Tapper, 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 rechten. 
 Actum Harderwijck den 1 Maij 1805 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Hester 
 Maria Derieux Weduwe van der Linden, welke verklaarde 
 bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk 
 als de Zoon van Comparante Johannes van der Linden voorne- 
 mens is in te gaan, en volgens order te voltrekken met Petro- 
 nella Straves, hetzelve met haare ouderlijke approbatie 
 corroborerende, met verzoek dat dit gegeve consent bij Heeren 
 Commissarissen van huwelijks Zaaken der Stad Amsterdam, 
 of elders daar het gerequireerd word, mag worden gerespecteerd, 
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 en geconsidereerd, als of Comparante in persoon bij de inte- 
 kening en voltrekking tegenwoordig ware, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck den 6 Maij 1805 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
 Bernardus Straves en Gerritje Versteeg Ehel:, welke 
 verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen in 
 zodanig huwelijk als de Dogter van Comparanten Petronella 
 Straves voornemens is integaan en volgens order te voltrek- 
 ken met Philippus Johannes van der Linden, hetzelve 
 met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met 
 verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen 
 van huwelijks Zaaken der Stad Amsterdam, of elders 
 daar het gerequireerd word, mag worden gerespecteerd 
 en geconsidereerd, als of Comparanten in persoon bij de 
 intekening en voltrekking tegenwoordig waren, belo- 
 vende hetzelve van waarde te zullen houden.  
 Actum Harderwijck d. 6 Maij 1805 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Bernardus Hulsink en Geerlig Reijers voor 
 het Erf en Sterfhuis van Aart Roest des beloofden Geurt Roest 
 en Dirk Roest voor zig en namens de andere Erfgenamen 
 voorschreven Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d: 13 Maij 1805. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden G:J:Bruijn en M:J: 
 de Man in qualiteit als bij resolutie van de Magistraat d.d. 6 Maij 
 1805 aangestelde voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen 
 Jacobus Schot en Henrietta de Man in leven Ehelieden en 
 verklaarden haare momberschap te verburgen met de personen 
 van E:G: Ardesch en R: van Raalte geerfde burgers dezer Stad, dewelke 
 mede present zijnde verklaarden deze borgtogt op zich te 
 neemen als voorvanks recht is. 
 Des beloofden voornoemde Comparanten in hare qualitewit als 
 voogden deze haare borgen te zullen vrijen en judemniseren 
 alles ten effecte als recten. 
 Actum den 7 Maij 1805 
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 Acte van Aperture 
 Wij W:J: de Vries en J:W:V:O: Fisscher als vervangende de plaats van  
 J: Moojen J:Z: bij zijn absentie, schepenen der Stad Harderwijck, doen 
 kond en Certificeren mids dezen, dat wij ons ter instantie van 
 Albartus Gelderman begeven hebben ten zijne huize, alwaar 
 ons vertoond en overgegeven is zeker besloten papier houdende 
 de volgende Superscriptie: 
  
 “Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 “Harderwijck Jan Gelderman Rentmeester dezer Stad, ziek 
 “te bedde leggende, doch zijn verstand en uitspraak ten 
 “vollen magtig, welke verklaarde in dit beslote papier 
 “zijn laatste en uiterste wille begrepen te zijn, begerende 
 “dat het zelve na zijn dood mag worden geopend, en agter- 
 “volgd worden als testament, legaat, codicil, of zo en als 
 “best na rechten zal kunnen bestaan. 
 “T’oirkonde hebben wij deze nevens den Secretaris getekend 
 “en gezegeld in Harderwijk den 5 April 1805. 
 was getekend W:J: de Vries, J. Moojen J:Z:, J:C:F: de Vries, 
 en gemunierd met drie zegels;  de ondertekening gezien, 
 en de zegels geexamineerd hebbende, hebben wij die geheel 
 gaaf en ongevitieerd bevonden, waar na het zelve door den 
 Secretaris is geopend en in praesente van J. Gelderman, 
 L. Gelderman en A. Gelderman voorgelezen in voege zo als 
 bij transfix hier nevens geannexeerd is, waar van registrature 
 en copie is verzogt. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld. 
 Actum Harderwijck den 24 Maij 1805 was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt getekend  W:J: de Vries, J:W:V:O: Fisscher 
 in margine stond in Fidem transfix  was getekend Steenwinkel 
 absente Secretar: 
 
 
 Testament 
 Ik onderschrevene J. Gelderman niet uit deze waereld willende 
 schijden zonder over mijne goederen gedisponeerd te hebben, verklare 
 bij dezen te revoceren en casseren alle zodanige dispositien, als ik 
 voor dato dezes mogte hebben gemaakt, begerende, dat deze 
 alleen na mijn dood effect zal sorteren, en dat mijn natela- 
 tene goederen, nadien ik reeds voor lang aan mijne kinderen 
 afgoeding van haar Moeders goed heb gedaan,zullen 
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 verdeeld worden als volgt. 
 Aan mijn oudste Zoon Jan Gelderman twee kampen land 
 aan Westen gelegen aangekogt van Geerlof Gerritzen en Willem 
 Sonnevelt. 
 Aan mijn Zoon Loge Gelderman een kamp tusschen de beide Sijpel] 
 als mede een hof naast de hof van Mevrouw Boonen, welke hij 
 beide in gebruik heeft. een schuur in de Bongerdsteeg, als 
 mede zijn verschuldigde landpagten. 
 Aan mijn Zoon Albertus Gelderman een kamp aan de hooge 
 Sijpelt naast het land van Mevrouw Cramer. 
 Een hof aan de Raam bleek naast het land van R:J: Apeldoorn 
 Een kampje aan de Smeepoorter gragt gekogt van Geerlof 
 Gerritzen. 
 Een huisje en schuur op de Vullers Brink 
 zijn verschuldigde landpagten, en noch drie honderd Guldens, 
 welke hem uit den gemeenen boedel zullen moeten betaald 
 worden, nadien ik geen kostgeld bij hem verteerd heb. 
 Aan de ongetrouwde Dogters van mijn Zoon Albertus Gelderman 
 bij Aartje Top ehelijk verwekt, nadien zij mij altoos wel 
 hebben opgepast, het huis staande in de Wolleweverstraat 
 thans bewoond door van de Wegert. 
 De hof gelegen naast den hof van Stijntje Drost en die van 
 Rijnt Koning. 
 en mijn beste Kabinet. 
 Onder deeze voorwaarde, dat die geenen van haar, welke 
 komen te trouwen haar aandeel daar aan zullen verliezen, 
 doch wanneer de laatste trouwt en zij alle getrouwd zijn, 
 zullen de gemelde goederen haar alle weder egaal toebehoren. 
 Verders is mijne begeren dat het huis in de touwbaan, daar 
 van der Hijde woond, het huis aan het Blokhuis, en een 
 kampland genaamd het Hartje publiek zullen verkogt  
 worden, en dat de gelden daar van zullen komen, benevens 
 mijne verdere nalatenschap, na aftrek van het hier boven 
 gemelde drie zoons zullen verdeeld worden. 
 Begerende dat deze na mijn dood zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen 
 bestaan. 
 T’oirkonde heb ik deze getekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 5 April 1805 Was getekend  J: Gelderman. Onderstond  Geregistr. 
 in het recognit. boek der Stad Harderwijck d. 27 Maij 1805  
 Was getekend  J:C:F: de Vries 
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 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en wierden burgen voor het 
 Erf en Sterfhuijs van wijlen de Heer Jacobus Schot en Vrouwe Hen- 
 rietta de Man in leeven Ehelieden, Mr, E:G: Ardesch en Reijer 
 van Raalten geerfde burgers dezer Stad als voorvanks recht is; 
 des beloofden G:J: Buin en M:W: de Man in qualiteit als aange- 
 stelde Voogden over de twee nagelatene minderjarige kinderen 
 als Erfgenamen van wijlen J.Schot en H. de Man in leven 
 Ehelieden voornoemt, deze haare burgen allenthalven 
 te zullen vrijen en guaranderen als recht is, onder verband 
 als na rechten. 
 Actum den 20 Maij 1805 
 
 
Geregistreerd ten protho- Voor van Voorst en Moojen Scheepenen compareerden Reijer Breedinga 
colle van Bezwaar en Jacoba Gerrits Ehel: welke bekenden wegens opgenomen en ter leen 
Rubr.  de Donkerstraat ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Jan 
Fol: 21 Arendsen, de Somma van twee honderd Guldens, aannemende de- 
 zelve jaarlijks te zullen verrenten met Ses 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 van 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 haar huis binnen 
 deze Stad staande in de Donkerstraat tusschen de huizen 
 van de Wed: G: Diesbergen en H: Cirkel, 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 Harderwijck d: 25 Maij 1805 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Tijmen Hooiberg en Berend Kok voor het 
 erf en sterfhuis van Juffrouw Maria van den Kommer Weduwe 
 van wijlen den Heer A. Eggen, des beloofde  de Heer Mr. J:C: 
 F: de Vries Secretaris dezer Stad in qualiteit als Executeur 
 van het testament van de overledene, en mede namens  
 zijne mede Executeuren de Borgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is. 
 Harderwijck den 30 Maij 1805 
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Geregistr. ten ptrothoc: Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Hen- 
van bezwaar Rubr. drik van Laar en Petronella van Aken Ehel:, en bekenden 
Vijhestraat Fol. 67 fso. wegens opgenome en ter leen ontfangene penningen wel en 
 deugdelijk Schuldig te zijn aan Maria van Harderwijk, ofte 
 derzelve recht verkrijgende een Somma van agt honderd Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijks, waar van het eerste jaar zal 
 verschijnen den vier en twintigsten Maij 1806, te verrenten 
 met vijf Gulden van ieder honderd, en wel met het halve 
 jaar de halfscheid de interesse te voldoen, en zulks tot de 
 volkome aflossing toe, welke alle jaaren zal kunnen en 
 mogen geschieden mids aan een van beide zijden drie 
 maanden voor den vervaltijd de opzage werde gedaan. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten haare personen 
 en goederen en stellen tot een Speciaal onderpand twee 
 huizen met een schuur daar naast tusschen de huizen van 
 R:J: Appeldoorn en B: Jantzen in de Vijhestraat staande, 
 om daar aan bij manquement van betaling van capitaal 
 of interest kost en schadeloos hetzelve te kunnen ver- 
 halen, renuncierende wel expresselijk van alle exceptien, 
 in Specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 27 Maij 1805. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden 
van bezwaar Rubr: Lan- E:J: Frens en Judith van Nijendael Ehel:, wonende te Elspeet, 
derijen tusschen de  welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontfange 
Broek en Zandsteeg  penningen wel en deugdig Schuldig te zijn aan Hendrik 
 van Wenum en Hijltje van Beek Ehel:, en hunne Erven, 
 de Somma van vijf honderd Guldens, aannemende dezelve 
 jaarlijks te zullen verrenten met vier 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 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opge- 
 zegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand een kamp Zaaijland 
 gelegen buiten deze Stad aan de Broeksteeg tusschen een kamp 
 van het Diaconie Weeshuis en een van de Erfgenaamen van Raalten, 
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 genaamd Feitskamp 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 Harderwijck den 4 Junij 1805. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen loofden en wierden Borgen 
 voor het erf en sterfhuis van wijlen den Heer P: Ardesch en 
 Vrouwe C: van Erckelens als voorvanks recht is, Mr. E:G: Ardesch 
 en Jan Hendrik Mantel geerfde Burgers dezer Stad, des be- 
 loofden J. Ardesch en Vrouwe F: van Daverveld Ehel:, H:J: Ardesch, 
 en E:A: Ardesch, dewelke mede caveren voor haare absente 
 Broeders en Schoonzusters Mr. E:G: Ardesch Scholtus te Nijkerk 
 en Vrouwe E: Hoedemaker Ehel:, benevens A: Ardesch en J: de 
 Vos Ehel:, alle Kinderen en Schoonkinderen en Erfgenaamen 
 van wijlen den Heer P: Ardesch en Vrouwe C: van Erckelens voorñ: 
 deze haare Borgen te zullen vrijen en guaranderen als recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum den 4 Junij 1805. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden Hendrik 
 Priester en Geertruij Rietvelt Ehel:, welke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te 
 cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 de Roomsche Gemeente binnen deze Stad, een huis en erve staande 
 en gelegen binnen deze Stad in de Hoogstraat, tusschen de huizen 
 van Jan Arenzen en Jacob Everzen, doende in ordinaris verpon- 
 ding zonder stadstrs: f 11-6-12  straatgeld f 3-10:- verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van twee duizend 
 Gulds:, van welke kooppenningen de Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht, de verponding over het jaar 
 1804, het haardstedegeld tot Julij 1804, en het straatgeld tot Maij 
 1805, daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 7 Junij 1805. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde de Heer H: 
 Huberts, in qualiteit als Kerkmeester van de Roomsche Gemeente 
 binnen deze Stad, welke verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks te cederen, transporteren, 



371 

ORAH_157 1805 fol.179vso 
 
 en in vollen eigendom overtegeven kragt dezes aan Hendrik 
 Priester en Geertruij Rietvelt Ehel:, en hunne Erven, een huis 
 en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Hoog- 
 straat, tusschen de huizen van Maurits Deggering en 
 Bartus Volten, bekend onder den naam van Roomsche Kerk 
 doende in ordinaris verponding zonder Stadsstrs: f 8-18-8 straatgeld 
 f 4-10-:, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een 
 Somma van vier honderd Guldens, van welke kooppenningen 
 Compart: in zijn voorsz: qualiteit bekend voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorplicht, de verponding te zuiveren over het Jaar 
 1804, het haardstedegeld tot Julij 1804, en het straageld tot 
 Maij 1805 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 7 Junij 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden 
 de Heer M:H: Lohse Muntmeester alhier en Vrouwe 
 Anna Belaing Ehel:, laatstgemelde geässisteerd met 
 gemelde haar man, welke verklaarden te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes den Heer 
 Mr. Joan Frederik Gobius Advocaat voor den Hove 
 van Utrecht, om de zaaken van Comparanten waartenemen 
 betreffende zodanige erfportie als tweede Comparante 
 competeerd uit den boedel van wijlen den Heer Mr. P: 
 Mangard, te consenteren in den verkoop van goederen, die 
 te transporteren, de penningen te ontfangen en daar 
 voor te quiteren, wagtig en waring te beloven, scheiding 
 des boedels te maken, en verders alles te verrigten, wat de 
 natuur der zake vereisschen, en Comparanten zelfs 
 praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, 
 willende, indien een ampeler volmagt mogt vereischt 
 worden, dezelve mids dezen voor geinsereerd gehouden 
 hebben, met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring, 
 en schadelooshouding, onder verband en Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 10 Junij 1805. 
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 Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen loofden en 
 wierden Borgen als voorvanks recht is, Mattheus Huijgens 
 en Harmanus van ’t Land, voor het erf en sterfhuis van Wopke 
 Fokken Weduwe Jan Bos, des beloofde Hendrik Verbeek als 
 Executeur van de overledene zijne voorschrevene Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 10 Junij 1805. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Wopke Fokken, Weduwe Jan Bos, zijnde zwak 
 van lighaam, doch haar verstand, uitspraak en zinnen vol- 
 komen magtig, welke verklaarde uit overdenking van de  
 zekerheid des doods, en de onzekere uure van dien niet gaarne 
 uit deze waereld te willen scheiden zonder over haare tijdelijke 
 goederen gedisponeerd te hebben. 
 Hierdan toe tredende, verklaarde zij Testatrice te nomineren 
 en aantestellen gelijk zij nomineerd en aansteld kragt dezes, 
 haare kinderen, met naame Antje Bos, Gerritje Bos, en 
 Rikert Bos, bij haaren man Jan Bos ehelijk verwekt, en bij 
 vooroverlijden van dezelve hunne wettige Descendenten, 
 bij plaatsvervulling, tot haare eenige en universele Erfgenaamen, 
 van alle haare goederen, geene van dien uitgezonderd, welke zij 
 met ter dood deze wereld zal komen te ontruimen en natelaten. 
 Vervolgens maakt en legateerd zij Comparante, zulks doende kragt 
 dezes, aan haar klein Dogter Anna Bos, bij haaren Zoon Rikert Bos 
 en Hendrika Holstein in huwelijk verwekt een zilvere beugel 
 met de tas en een zilvere snuifdoos. 
 Eindelijk steld zij tot Executeur van haren boedel aan den 
 persoon van Hendrik Verbeek, gevende hem niet alleen het volle 
 recht dat een Executeur competeert, maar steld hem ook kragt 
 dezes aan om in haare ziekte voor haar te zorgen, en bij haaren 
 dood haar een eerlijke begravenis te bezorgen, en alle haare 
 goederen niets uitgezonderd te verkopen, alle haare schulden 
 te betalen, en het zuiver overschot aan haare drie bovengenoem- 
 de kinderen Antje Bos, Gerritje Bos, en Rikert Bos, (ieder 
 even veel) uit te delen, zullende hij voor zijne bijzondere 
 moeite in haare ziekte, bij haaren dood en begravenis genieten 
 eene Somma van tien Gulden tien Stuivers. 
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 Willende en begerende zij Testatrice, dat deze haare laatste 
 en uiterste wille alle haare vorige dispositien kragteloos 
 van nul en geene waarde make, en inmediaat zo in haare 
 ziekte, als bij en na haaren dood, effect zal sorteren, hetzij 
 als testament, legaat, codicil, gifte ter zake des doods 
 of onder de levenden, of te in andere betere forma, als 
 best naar rechten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en bezegeld binnen 
 Harderwijck den 30 Maij 1805. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 G: vn Voorst, J: Moojen J.Z. onderstond  Geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 12 Junij 
 1805  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geregistreerd ten pro- Voor Van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Zeger Buijten- 
thocolle van bezwaar huis in qualiteit als op den 10: dezer tot Rentmeester dezer 
Rubr.de Markt Fol. Stad aangesteld zijnde, waar voor een borgstelling onder verband 
288 fso van een duizend Gulds: door denzelven moet geschieden, zo 
 verklaard hij Compart: daar voor te verbinden zijn een vierde 
 part van een huis en erve staande en gelegen binnen deze 
 Stad aan de Vischmarkt, zo en als hetzelve door deszelfs Zusters 
 Maria, Hendrika en Anna Buijtenhuis thans bewoond en 
 gebruikt word, en die daar van de overige drie vierde parten zijn 
 toebehorende, te gelijk compareerden voor ons ondergeschrevene 
 gem: Maria, Hendrika en Anna Buijtenhuis, die mede ver- 
 klaarden haare gezeide drie vierde parten in voorñ. huis en 
 erve, zo bij haarlieden bewoond en gebruikt word, en in eigen- 
 dom is toebehorende, hetzelve mede voor opgem: Rentambt, 
 voor zo verre door haar Broeder Z: Buijtenhuis moet waarge- 
 nomen worden te verbinden, dus het geheele gemelde huis 
 voor het vereischt verband van een duizend Gulds: tot een 
 Speciaal onderpand ten behoeven dezer Stad gesteld word, 
 om in een onverhoopte cas van nood alle hinder en schade 
 daar aan te mogen verhalen, met Submissie als na rechten.  
 Actum d. 14 Junij 1805. 
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 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Catharina Marga- 
 retha van Dasselaar Huisvrouw van Engel Fijnvandraat, welke ver- 
 klaarde aan gemelde haar man te cederen en overtegeven alle de 
 gereede en ongereede goederen, welke zij te zamen in gemeenschap bezit- 
 ten, en daar op geen de minste aanspraak of eenig recht te behouden, 
 maar hem de volle magt te laten dezelve te bezwaren, verkopen, of 
 veralieneren, en te handelen zo als hij zal goedvinden, en dus op zijn 
 persoon of die goederen niets te praetenderen te hebben, daarvan 
 bij deze renuntierende, mids hij aan Comparante overlate het 
 goud en zilver, dat tot haar lijf behoord, als mede haare kleeren 
 en verder lijfsbehoor, waar tegen zij aanneemd aan gemelde haar 
 man het gereede goed van den boedel te zullen overgegeven in dien 
 staat als hij dezelve laatstleden Sondag heeft gelaten, toen hij na 
 Amsterdam is vertrokken, ook zal haar man zorg dragen voor 
 de bezorging en opvoeding van haar kind, en alle boedelschulden 
 tot zijn lasten nemen, renuntierende zij wel expresselijk van alle 
 exceptien, die haar eenigzints zouden kunnen te stade komen, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 15 Junij 1805. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen loofde en wierden Borgen 
 voor het erf en sterfhuis van wijlen Rutger van Werven en 
 Geertje van de Pol in leven Ehel:, als voorvanks recht is, 
 Gerhardus van Eijbergen Moojen en Bernardus Hulsink, 
 geërfde Burgers binnen deze Stad, des beloofden Jacobus Poelman 
 in huwelijk hebbende Maria van Werven, Francois Martinius 
 in huwelijk hebbende Barta van Werven,  Mr. E:G: Ardesch en 
 Gt: Buijtenhuis als tijdelijke Provisoren van het Burger 
 Weeshuis dezer Stad namens de twee nagelatene kinderen 
 van wijlen Hendrik Poelman en Hendrina van Werven in leven  
 Ehel:, alle te zamen pro portionibus hereditariis Erfgenaamen 
 van wijlen Rutger van Werven en Geertje van de Pol voornoemd, 
 deze haare Borgen allenthalven te zullen vrijen en guaran- 
 deren als recht is, onder verband als na rechten. 
 Actum den 15 Junij 1805. 
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Geregistr. ten prothoc. Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Engel 
 van bezwaar Rubr. de  Fijnvandraat wegens de afstand heden door zijn vrouw gedaan 
Hoogstraat Fol. 180 fso geheel en al meester van zijn boedel zijnde, en verklaarde 
Hoven voor de Lutteke  wegens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en 
poort Fol.50, Land  deugdig schuldig te zijn aan zijn Broeder en Zuster Willem 
tusschen de Broek en  Fijnvandraat en Sara Schut Ehel:, de Somma van twaalf 
Sandsteeg  Fol. 152 honderd Guldens, aannemende dezelve jaarlijks te zullen 
 verrenten met vier Gulds: van het 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 beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Compart: zijn persoon en goe- 
 deren, en tot een Speciaal onderpand. 
 Een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de 
 Hoogstraat op de hoek van de Schoenmakerstraat naast 
 het huis van E: van Aken. 
 Een hof buiten deze Stad in de touwbaan, tusschen de hoven 
 van P: Moojen en van van Essen. 
 En een stuk land gelegen aan de Zandsteeg. 
 Om daar aan alle schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in Specie de van ongetelde gelden, onder  
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 15 Junij 1805. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Petertje 
 Peters Weduwe van Brand Elberzen, 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 en ten ervelijken behoeven van Jan 
 Lubberzen en Wouter Lubberzen een hoekje land zijnde 
 ongeveer een Schepel groot, gelegen in Hierden in Lunter- 
 mansenck, tusschen de landen van koperen, welke daar 
 aan drie zijden zijn aanbeland, en zulks voor een Somma 
 van zeven en vijftig Guldens, van welke koopspenningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, zijnde dit perceel 
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 vrij van verponding, doch wordende voor het overige verkogt met 
 zijn lusten en lasten, belovende Comparante hetzelve te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht daar 
 van te zullen afdoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d 15 Junij 1805. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Berend 
 Smink Senior en Hendrikje Brands Ehel:, voor zich en eerstgemelde 
 noch als mondelings hier toe verzogt van de gezamentlijke Erfgenaamen 
 van wijlen Peter Hesse en Maria Smink in leven Ehel:, en voor 
 dezelve guaranderende, en verklaarden Comparanten in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten ervelijken behoeven van Otto van Buren en Hendrikje 
  van Galen Ehel:, een hof gelegen buiten deze Stad buiten de groote 
 poort, aan de linker zijde van de weg, naast den hof van koperen, 
 en zulks voor een Somma van twee honderd negentig Gulds: 
 doende in verponding zonder stadssts: f 1-8-8, van welke koopspen- 
 ningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, de 
 verponding tot over het Jaar 1804 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 19 Junij 1805. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Berend Smink 
 Senior en Hendrikje Brands Ehel:, welke verklaarden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten ervelijken behoeven van hunne Zoon en Dogter Berend 
 Smink en Jannetje Abrams van den Berg, een hof gelegen buiten 
 de Smeepoort aan de oude touwbaan, in het eerste steegje, tusschen 
 de hoven van Cornelis Koning en van Jan Davidzen Smit, doende 
 in verponding zonder stadsstrs: f :-12-10 en zulks voor een Somma 
 van een honderd zeven en dertig Guld: van welke koopspenningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht 
 de verponding tot over het Jaar 1804 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19 Junij 1805. 
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 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden Willem 
 Fijnvandraat en Sara Regina Schut Ehel:, dewelke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop uit de hand verkogt te hebben,  
 en over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Hen- 
 drik Petersz: en Aaltjen Hendriks Ehel:, en haare Erven, een 
 kamp en huis in Hierden gelegen aan het pad, tegen den eersten 
 Brink, aan de hof van de Erven van Westervelt, zijnde tiend vrij, 
 doende in ords: jaarlijksche verponding f 2-2-8, voorts met zijn 
 lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor 
 een Somma van twaalf honderd Gulds: vrij geld, waarvan 
 de Comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn. 
 Voords beloven Comparanten voorñ: perceel te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht de verponding over 
 1804 en het haardstedegeld verschenen ultº. Junij 1805 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde J:W: 
 Hartkamp, Huisvrouw van A: Bade naar rechten behoorlijk geädsisteerd, 
 en verklaarde kragt en mids dezen, in de beste en bestendigste forma 
 rechtens te constitueren en magtig te maken haaren Eheman 
 voorñ:, ten einde 1º. om namens Comparante penningen te ontfangen, 
 quittantie te passeren, en vervolgens behoorlijk en naar stijle 
 locaal transport te doen voor zo veel Comparantes aandeel is 
 betreffende van een zekere verkogte Boereplaats cum annexis, 
 genaamd de Bloedkamp, gelegen binnen Gorssel, onder het 
 Zwartier van Zutphen in het Departement Gelderland. 
 2º. om te verkopen, het zij in het publiek, het zij uit de hand 
 alle zodanige roerende en onroerende goederen, als aan Compa- 
 rante uit haaren ouderlijken boedel zijn nagelaten en verstor- 
 ven, penningen wegens die verkogte goederen te incasseren, 
 deswegens behoorlijke quitantie te geven, en transport te doen, 
 Speciaal mede een plaats genaamd het Walle, en eene genaamd 
 het Claphekke, beide insgelijks kennelijk gelegen in den Dorpe 
 Gorssel voorñ: , en eindelijk 3º alles waarte nemen, te doen en te 
 laten geschieden, omtrent al het geen Comparante reeds is 
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 aangestorven, of hier na noch mogte aanerven ofte aansterven, 
 zoals de aart en omstandigheden der zaake, ten meesten nutte en 
 oorbaar van Constituante zullen komen te vorderen, en zij Comparante 
 zelfs praesent zijnde, zoude kunnen mogen en moeten doen, al ware 
 het ook dat ten dien einde een meer speciaalder volmagt, dan 
 deze mogt nodig wezen, welke zij Comparante alhier voor geinsereerd 
 wil gehouden hebben, belovende mids dezen van volle kragt en 
 waarde te houden, al het geen in dit alles, door voorñ: haaren 
 Eheman A: Bade zal worden gedaan en verrigt, en zulks met 
 magt van Substitutie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 24 Junij 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Jan Winkel en Barend Smink 
 Senior voor het erf en sterfhuis van wijlen J. Gelderman, des 
 beloofden L: Gelderman en A: Gelderman voor zich, en cave- 
 rende voor hunnen absenten Broeder J: Gelderman, kinderen 
 en Erfgenaamen van den overledene hunne Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 27 Junij 1805. 
 
 
Geregistr. ten prothoc: Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerden Gerrit Klein- 
van bezwaar Rubr. tunte en Johanna Hondeling Ehel:, welke bekenden wegens 
de Wolweverstraat opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig 
Fol. 218 fso Schoema-  te zijn aan den Heer Willem Wilbers de Somma van vijftien honderd 
kerstraat Fol.258 Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met 
Hoven voor de groote  vijf en een halve Gulden van ieder honderd, waar van het eerste 
poort Fol. 16 fso zal verschijnen den 1e Julij 1806, en zo vervolgens tot de aflossche 
 toe, doch zal dit Capitaal, indien Comparanten den interest 
 op zijn tijd betalen, in de eerste drie Jaaren niet kunnen 
 opgezegd of afgeloscht worden, maar zal zulks na verloop 
 van drie Jaaren kunnen geschieden, mids het aan een van beide 
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegs werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een Speciaal opderpand. 
 1º. Het huis door hun van de kinderen van den Heer P. Ardesch 
 aangekogt, staande in de Wolleweverstraat naast het huis van 
 de Wede: van Dries Jakken. 
 2º.Het huis in de Weverstraat door hun thans bewoond wordende 
 staande tusschen het huis van Hendrik Priester en een huis  
 van de Erven Kleintunte. 
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 3tio: Haar hof aan den haven naast den hof van Peter Geurtzen 
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renun- 
 cierende wel expresselijk van alle exceptien, in Specie die 
 van ongetelde gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 25 Junij 1805. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Elisabeth 
                                                                   (geässisteerd als rechtens) 
 Huijgens Weduwe van wijlen Salomon Visscher\/ wonende 
 te Amsterdam, doch thans alhier praesent, welke verklaarden 
 bij dezen te constitueren en magtig te maken haare beide 
 Broeders Mattheus Huijgens en Johannes Huijgens wonende 
 alhier, te zamen en ieder in het bijzonder, om haar Comparantes 
 Zaaken waartenemen, en te administreren, gereede en 
 ongereede goederen te verkopen of verhuren, waar ter plaatze 
 dezelve mogten gelegen zijn, na verkoop te transporteren, 
 penningen te ontvangen, en daar voor te quiteren, wagting 
 en waring te beloven, tegens onwillige Debiteuren te proce- 
 deren, voordelige Sententien ter executie te leggen, van nadelige 
 te appelleren, en alles te vervolgen tot de definitive Sententie 
 en executie incluis, en verders alles te verrigten, wat de natuur 
 der zake, en stilus loci vereisschen zal, en Comparante zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, willende, indien tot 
 het een of ander een ampeler volmagt mogt vereisch worden, 
 dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met 
 magt van Substitutie, belofte van goedkeuring, en schade- 
 looshouding, onder verband en Submissie als na rechten, des 
 blijven de Geconstitueerden gehouden te doen rekening, bewijs 
 en reliqua. 
 Actum Harderwijk d. 3 Julij 1805 
 
 
 Acte van transactie 
 Op dato ondergeschreven zijn wij J: Steenwinkel en A: 
 Schilders in qualiteit van Overweesmeesteren der Stad Har- 
 derwijck, als hier toe door den Magistraat van gemelde Stad 
 geauthoriseerd, namens Anna Maria den Grooten minder- 
 jaarige Dogter van wijlen Reijer den Grooten en Anna 
 Catharina la Verge in leven Ehel: ter eenre, en A: Donker 
 als door Schepenen der Stad Purmerende aangestelden 
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 Curator en Sequester over den boedel van Leonard Arnold 
 en wijlen gemelde Anna Catharina la Verge ter andere zijde, 
 overeengekomen tot wegruiming van alle disputen, dat wij beide 
 eerste ondertekenaaren voor gemelde minderjaarige Anna 
 Maria den Grooten bij deze afstand doen van den gemelden 
 boedel van Leonard Arnold en Anna Catharina la Verge, en 
 van alle praetentien, die gemelde minderjaarige Dogter 
 uit eenigen hoofde op dezelve zoude kunnen hebben of maken, 
 verklarende daar niets op te praetenderen te hebben, waartegen 
 ik laatste ondertekenaar renuntiere van alle aanspraak, 
 welke ik als Curator en Sequester van opgemelden boedel zou 
 kunnen Sustineren te hebben op de gelden, welke noch wegens 
 het bij executie verkogte huis staande te Harderwijk op den 
 Broederen en gehoord hebbende in den boedel van Leonard 
 Arnold en wijlen Anna Catharina la Verge voorñ: onder den 
 Secretaris van gemelde Stad zijn berustende, latende dezelve 
 over ter dispositie van het Gerichte der Stad Harderwijck 
 en verklaren wij ondergetekende deze transactie alle ten goeden 
 trouwe te hebben aangegaan, met renuntiatie van alle excep- 
 tien, welke ons eenigzints zouden kunnen te stade komen, alles 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 T ‘oirkonde zijn hiervan twee eensluidende gemaakt, en door 
 ons wederzijdsch ondertekend in Harderwijck d. 8 Julij 1805. 
 was getekend Steenwinkel,  A: Schilders,  Arent Donker. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden Jasoph Nathan 
colle van bezwaar Levi en Sara Asser Levi Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
Rubr: Donkerstraat en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn 
Fol. 14 aan Peter Geurtzen en Maria Klok Ehel:, en hunne Erven, de 
 Somma van twee honderd Guld: aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met zes 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 kunnen en moeten geschieden, 
 mids het 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 hun huis staande in de Donker- 
 straat op de hoek van de Israëlstraat naast het huis van Steven Both, 
 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 Harderwijck den 11 Julij 1805. 
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 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Mattheus Huijgens 
 en Johannes Huijgens, in qualiteit als Volmagtigen van haar 
                        (Weduwe van wijlen Salomon Visscher) 
 Zuster Elisabeth Huijgens, \/ vermogens volmagt voor de Magistraat 
 dezer Stad op den  2e Julij dezes Jaars gepasseerd, welke verklaarden 
 te substitueren en magtig te maken J:G: Meeler wonende te 
 Amsterdam, om de personen van  Comparanten te repraesenteren in 
 de administratie der goederen van der Comparanten gemelde Zuster 
 Elisabeth Huijgens Weduwe Visscher,  gereede en ongereede goederen 
 te verkopen of verhuren, waar die gelegen mogten zijn, na verkoop 
 te transporteren, penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, 
 wagting en waring te beloven, tegens onwillige Debiteuren te proce- 
 deren, voordelige Sententien ter executie te leggen, van nadelige 
 te appelleren, en alle termijnen van rechten te obsterveren tot de 
 finale en definitive Sententie en executie incluis, en verders alles 
 te verrigten, wat de natuur der Zake en stilus loci vereisschen zal, 
 en Comparanten praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, willende, indien een ampeler volmagt mogt vereischt 
 worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, 
 met belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 en Submissie als na rechten, des blijft de Geinstitueerde gehouden 
 te doen rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijk den 11 Julij 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerden Peter 
 Geurtzen en Marritje Klok Ehel:, welke verklaren in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan Hartgeszen 
 en Hendrikje Baers Ehel:, ende haare Erven, een stuk hooijland 
 groot ongeveer een math gelegen onder de vrijheid van Har- 
 derwijck op de Oostermehen, wandelende met een math van  
 Jan Hartgenszen en Aart Brouwer, te zamen met noch 
 twee math van de Jonkvrouwen Westervelt onder het 
 erf, daar Hendrik Steenbergen woond, zijnde vrij van verpon- 
 ding, en zulks voor een Somma van drie honderd en tagtig 
 Gulds:, van welke koopspenningen de Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende dit perceel te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorplicht daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 23 Julij 1805. 
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 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Mejuffrouw Sara 
 Eggen Weduwe A:H: Drost, zijnde zij Sara Eggen de Zuster en eenige 
 naast bestaande van nu wijlen Dominus Albertus Eggen, die over- 
 leden is den 3 Januarij 1783, midsgaders eenige Erfgenaame ab intes- 
 tato van denzelven haar Broeder, die in der tijd gemeens boedels is 
 getrouwd geweest met nu mede wijlen Juffrouw Maria van den 
 Kommer, eenig nagelaten kind van nu wijlen den Heer Abraham 
 van den Kommer, overleden in de maand April1789, wonende de 
 Comparante in deze Stad, dewelke bij deze voor zo veel des noods, en 
 bij zo verre door de Kopers van de vaste goederen en effecten, door de 
 voornoemde nu overledene Juffrouw Maria van den Kommer Weduwe 
 Dominus Albertus Eggen van haare ouders na doode van gemelde 
 Dominus Albertus Eggen opgekomen en geërft, zoude kunnen 
 worden gesustineerd, dat zij Comparante in relatie voorschreve, en 
 uit hoofde van de continuatie der gemeenschap van goederen na 
 doode van gemelde Doms: Albertus Eggen, eenig mede recht van 
 eigendom op of aan al het geene door de gedagte nu overledene 
 Juffrouw Maria van den Kommer Weduwe Doms: Albertus Eggen 
 van haare ouders Abraham van den Kommer en Juffrouw 
 Magdalena Emsing is opgekomen en aanbestorven, te hebben 
 of te reserveren, ongepraejudicieerd haar Comparantes recht tot 
 het legaat door gedagte Juffrouw Maria van den Kommer Weduwe 
 Doms: Albertus Eggen aan haar Comparante gemaakt en besproken, 
 en op dat hier van zoude kunnen blijken, verzogt zij Comparante 
 hier van acte. 
 Actum Harderwijck d. 25 Julij 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
 Hendrik Gerrits en Hendrik van Kempe, welke verklaarden zich 
 ieder als principaal en als hun eigene propere schuld te stellen tot 
 Burgen voor Johanna van Kempe Weduwe van Rut Schaasberg, 
 als mede voor Johannes Schaasberg, bij Johanna Kempe en Rut 
 Schaasberg ehelijk verwekt, ten einde om te strekken tot Securi- 
 teit van onkosten voor alimentatie en verdere benodigheden, 
 welke voorñ: Johanna Kempe Weduwe van Rut Schaasberg en 
 Johannes Schaasberg in cas van onverhoopte verarming mogte 
 benodigd hebben, ten welken einde zij verbinden hunne 
 personen gereede en ongereede goederen, geene van dien uitge- 
 zonderd, met renuntiatie van alle exceptien, beneficien en 
 privilegien rechtens, in Specie van het beneficie van order, divisie 
 en excussie, om te strekken ten fine en effecte als naar rechten. 
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 Des beloofden Johanna Kempe en Johannes Schaasberg deze 
 hunne Borgen allenthalven te zullen indemniseren kost 
 en schadeloos te houden, mede onder verband en Submissie 
 als naar rechten. 
 En hebben Comparanten daarop gestipuleerd ten fine en 
 effecte als naar rechten. 
 Actum Harderwijck d. 31 Julij 1805. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden Albertus 
colle van bezwaar Ooijen en Hendrina Buitenhuis Ehel:, welke bekenden wegens 
Rubr. de Hoogstraat  opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
Fol. 181 fso schuldig te zijn aan hunne Zoon en Dogter Hendrik Ooijen en 
 Maria Baillet Ehel:, de Somma van vijf honderd Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vijf 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 kunnen en moeten geschieden, mids het aan 
 een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opge- 
 zegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne perso- 
 nen en goederen en tot een Speciaal onderpand hun huis 
 staande in de kleine marktstraat tusschen de huizen van 
 den Heer Schilders en van Harmen Topper, en verklaren 
 daar en boven bij parate executie en aankering, na infor- 
 matie van verwillekeurings rechten, te verwillekeuren alle hunne 
 gereede goederen, om hier aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuncierende van alle exceptien, in Specie die van 
 ongetelde gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d 8 Augustus 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde de Heer 
 Mr. Johan Cornelis Francois de Vries Secretaris dezer Stad,  
 in qualiteit als met en benevens de Heeren Dirk Koolhaas Berends 
 Zoon en Jan Weijma, door nu wijlen Mejuffrouw Maria van den 
 Kommer in der tijd Weduwe van en gemeensboedels getrouwd ge- 
 trouwd geweest zijnde met de Wel Eerwaarde Heer Albertus 
 Eggen, in leven Predikant te Hinlopen, midsgaders volgens 
 testament door denzelven haar man, nevens haar, op den 
 17 Junij 1771 voor en ten overstaan van de Notaris Hendrik 
 Pesma, als Scriba en diversche Getuigen te Harlingen gete- 
 kend, vermids hij zonder kinderen of ouders natelaten is 
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 overleden, eenige Erfgenaame van denzelve haar man, bij haar 
 beslote testament in dato Harderwijck d. 24 Maart 1804 door haar 
 getekend, tenzelven dage door haar en Leden van de Magistraat 
 dezer Stede Harderwijck voornoemd, verzegeld, en vervolgens den 18 
 April 1805 ten overstaan van Heeren Schepenen dezer Stad Harder- 
` wijck geöpend, gecommitteerd geworden zijnde onder anderen tot 
 Executeurs van hetzelve testament, en tot redders van haar 
 boedel met alle daar toe vereischte magt, zijnde zij Maria van 
 den Kommer Weduwe Dmus: Albertus Eggen in der tijd geweest 
 het eenig nagelaten kind, en volgens testament op den 27 Julij 
 1786 voor de Notaris Engelbertus Marinus Dorper en getuigen te 
 Amsteldam gepasseerd, eenige Geinstitueerde Erfgnaame van 
 haar Vader nu wijlen de Heer Abraham van den Kommer, die 
 in der tijd gemeensboedels is gehuwd geweest met de voor hem 
 overledene Juffrouw Magdalena Emsink, midsgaders volgens 
 testament door denzelve Abraham van den Kommer en 
 Magdalena Emsink op den 5 Maart 1730 voor de Notaris Mr: 
 Gerard Burghout en getuigen te Amsteldam voormeld gepasseerd, 
 eenige Erfgenaam is gebleven van denzelve zijne Huisvrouw 
 behoudens de legitime portie aan hunne Dogter en eenig 
 kind de voornoemde Maria van den Kommer, aan welke 
 gedagte Abraham van den Kommer in der tijd, de straks 
 te meldene perceelen zijn getransporteerd geworden, te weten 
 het eerst te meldene perceel bij opdragstbrief van dato 23 Febr: 
 1773, het tweede te omschrijvene perceel bij opdragtsbrief 
 van dato 28 Maij 1748, 5/18 portien en bij willig decreet van dato 
 26 Septemb. 1748 de overige 13/18 parten: en het laatst te melden 
 perceel bij opdragts brief van dato 12 Januarij 1746,wonende 
 de Comparante binnen deze Stad, dewelke verklaarde bij dezen te 
 constitueren en magtig te maken den Heer Willem Rebel, Makelaar te 
 Amsteldam, Specialijk omme voor en in name van hem Comparant 
 met en benevens de voornoemde zijn Comparts: mede Executeuren Dirk Koolhaas 
 Berendz en Jan Wijma of derzelver gemagtigde te compareren voor 
 Heeren Schepenen der gemelde Stad Amsteldam, en aldaar te verklaren, 
 dat zij Executeuren op de 29 Julij 1805 te Amsteldam voormeld in publique 
 vijlinge hebben verkogt, en dienvolgende cederen, transporteren, 
 opdragen en kwijtschelden, te weten: aan en ten behoeven van 
 Maria Lesscher Weduwe Casparus Wernink een Somma van f 6775-:- 
 een huis en erve staande en gelegen op de Koningsgragt of cingel 
 aan de oostzijde tusschen de Raam en Schoorsteenvegers stegen D. 14 gr 3 
 Nº. 85. 
 Aan en ten behoeven van Willem Meijlink voor een Somma van f 5750 – 
 een huis en erve staande en gelegen aan de oostzijde van de Cingel 



385 

ORAH_157 1805 fol.186vso 
 
 tusschende Raam en Schoorsteenvegers stegen D.14 gr. 3 Nº. 86. 
 En aan ten behoeven van Jacobus de Ruijter voor een Somma van 
 f 4025 een huis en erve, zijnde twee woningen onder een dak, 
 staande en leggende aan de Oostzijde van de Cingel tusschen de 
 Raam en Schoorsteenvegers stegen D. 14 gr. 3 Nº. 87 en 88, ende 
 dat met alle zodanige belendenen en strekkingen, heerschende 
 en lijdende servituten, gemeenschappen, vrij en onvrijheden 
 en precario’s, als dezelve percelen respectivelijk zijn hebbende, 
 en de oude brieven van opdragt daarvan zijnde komen mede 
 te brengen, de kooppenningen te ontfangen, en te bekennen 
 daarvan al voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning 
 met den eersten, belofte van vrijwaring te doen, en daar voor 
 den boedel en nalatenschap van gemelde Juffrouw Maria 
 van den Kommer Weduwe Dus. Albertus Eggen te verbinden, 
 ook te consenteren in het nazien der belasting registers 
 zo ter Secretarij als Weeskamer te Amsteldam, en het ligten 
 van de nodige declaratoiren dienaangaande, domicilium 
 citandi et executandi te kiezen, en eindelijk ter zake voor- 
 schreve alles meerder te verrigten, het geen zal worden vereischt, 
 en hij Comparant zelve praesent zijnde zou kunnen of mogen 
 doen, alles met belofte van approbatie, en onder verband als 
 naar rechten. 
 Actum Harderwijck d. 9 Augustus 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmees- 
 teren compareerde Willem van Urk Weduwnaar van wijlen 
 Jacoba Omvlee, welke zich zullende veranderzaten ver- 
 klaarde in tegenwoordigheid van Willem Antinck en 
 Gosen Foppen, als door de Magistraat aangestelde Voogden 
 aan zijne drie minderjaarige kinderen met naamen 
 Dirk, Jacobus, en Pieter van Urk bij wijlen gemelde 
 Jacoba Omvlee ehelijk verwekt, voor Moeders versterf 
 te bewijzen f 6-: ieder, welke hij aan ieder derzelve zal 
 uitkeren bij zijn meerderjarigheid. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen. 
 Ook belooft hij zijne kinderen te zullen kleden en reden, 
 en van het nodige voorzien tot hunne mondige jaaren, 
 en te zullen laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning 
 behoord, en alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geapprobeerd en getekend in Harderwijck d. 16 Augst: 1805. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Johanna van Kempe Weduwe van wijlen Rutger 
 Schaasberg, welke zich zullende veranderzaten, verklaarde 
 in  tegenwoordigheid van  Hendrik Krebel en Jan Mulder 
 als door de Magistraat aangestelde Voogden aan haar minder- 
 jarig kind genaamd Johannes Schaasberg bij wijlen gemelde 
 Rutger Schaasberg ehelijk verwekt voor Vaders versterf te bewijzen 
 f 6-:- welke zij zal uitkeren als hetzelve meerderjarig zal 
 geworden zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind zij haar persoon en goederen. 
 Ook belooft zij haar kind te zullen kleden en reden, en van het 
 nodige voorzien tot zijn mondige jaaren, en te zullen laten 
 leren wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en alle 
 lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend in Harderwijck d. 16 August. 
 1805. 
 
 
Geregistr. ten prothoc- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
van bezwaar Rubr. Steven Bos en Grietjen Albers Ehel:, welke bekenden wegens 
Landerijen in den  opgenome en ter leen ontfange penningen oprecht en deugde- 
buiten en binnen  lijk schuldig te zijn aan Albert Bade en Judith Willemina 
enck Fol. 201 fso Hartkamp Ehel:, en hunne Erven, een Somma van vier hon- 
en Landerijen tusschen  derd Gulds: ad 20 st: het stuk, daar voor belovende zij of hunne 
de laage Zijpel en Erven, jaarlijksch op den verschijnsdag, heden over een jaar de 
Westen Fol. 324 eerste te zullen betalen gelijke 5½ Gulds: ad 20 sts. het stuk 
 voor ieder honderd, en daar mede te continueren tot de finale 
 aflossche der voorschrevene hoofdsomme toe, die alle Jaar op 
 gemelden verschijnsdag zal kunnen en mogen geschieden, 
 mids een vierendeel jaars bevorens van de een of andere zijde 
 behoorlijk opgezegt of opgeeischt zijnde. 
 Voor welk Capitaal, renten, en bij wanvoldoening hierop te 
 lopene kosten zij Comparanten verbinden hunne personen, 
 gereede en ongereede goederen, en tot meerdere Securiteit tot 
 een Speciaal onderpand stellende en verbindende 
 1. een kamp lands, het Vaneveldsche kamp genaamd, gelegen in den 
 enk onder het Schependom dezer Stad aan de Deventerweg naast de 
 kamp door Frederik Tribbelaar thans in pagt gebruikt wordende 
 2. een kampje Grasland, gelegen aan Westen, mede onder het 
 Schependom van deze Stad, tusschen de kampen van Jan Logen 
 ter eenre, en die van Zeger Buijtenhuis ter andere zijde, 
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 met renuntiatie van alle exceptien, dezen eenigzints con- 
 trarierende, in Specie die van onaangetelde gelden, alles 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 19 Augustus 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen loofden en wieren 
 Borgen als voorvanks recht is Cornelis ten Bosch en Beert 
 Geurtzen voor het erf en sterfhuis van wijlen Willem van 
 Leeuwen, des beloofden Jan van Leeuwen, Geurt van Dijk 
 en Berend Puntman, de twee laatstgemelde namens hunne 
 Vrouwen te zamen Erfgenaamen van den overledene 
 hunne Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 24 Augustus 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Adriaan van Dalen en 
 Cornelis Lucas voor het erf en sterfhuis van Jacoba 
 Lomme Weduwe van Gerrit de Vente, des beloofden Hannes 
 de Vente, en Claas de Vente voor zich en caverende voor Gerrit 
 de Vente kinderen en Erfgenaamen van de overledene hunne 
 Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 27 Augustus 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde Albert Bade 
 zo voor zich, als in qualiteit van aangestelden administrateur van alle 
 gereede en ongereede goederen enz. van Arnoldus Middelburg en Johanna 
 Egbartha Hartkamp Ehel:, blijkens een extract uit het prothocol 
 van opdragten, vestenissen, en andere acten en kentenissen des 
 Scholtambts Zutphen, vervattende een zekere acte voor den officier 
 en Gerichtslieden gepasseerd op het Oye onder Warnsveld, den 13 April 
 1803 ’s namiddags even over 12 uuren, bij ons gezien en gelezen, en 
 verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt en mids dezen A. le 
 Cavalier oud Burgemeester te Deventer; verder in qualiteit als 
 gevolmagtigde van Comparants huisvrouw J:W: Hartkamp, vermo- 
 gens volmagt, voor Burgemeesteren, Schepenen en de Raad dezer 
 Stad gepasseerd d.d. 24 Junij 1805, insgelijksch bij ons gezien en 
 gelezen, als mede de daarbij vervat zijnde clausule van Substi- 
 tutie, kragt welker Comparant verklaarde te substitueren en  
 te constitueren, gelijk hij substitueerd en constitueerd kragt 
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 en mids dezen, denzelven A: le Cavalier Oud Burgemeester te Deventer 
 voorñ. ten einde om namens Comparant, zo voor zich, als in voorsz: 
 qualiteiten naar stijle locaal, voor de Gerechte aandelen, gerichtelijk 
 te helpen transporteren een zeker Erve den Bloedkamp genaamd, 
 kennelijk gelegen in den Dorpe Gorssel, onder het Zwartier van Zutphen, 
 Depart: Gelderland, en deswegens alles te verrigten, het geen de aart 
 en omstandigheden der zaake zal komen te vordeen, en ten meesten 
 nutte en oorbaar van Constituant pro se et qq praedictis zoude 
 kunnen verstrekken, en zelfs praesent zijnde zoude kunnen mogen 
 of moeten doen, al ware het ook, dat ten dien einde een meer spe- 
 ciaalder volmagt, dan deze, mogte worden vereischt, welke Compart: 
 alhier voor geïnsereerd wil gehouden hebben, alles met magt 
 van Substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteit caeterisque 
 sub clausulis de jure solitis ac necessariis, des blijft de geconsti- 
 tueerde gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording, 
 en heeft Comparant hier op gestipuleerd ter fine en effecte 
 als naar rechten. 
 Actum Harderwijck den 29 Augustus 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Johannes 
 Hugen en Sophia Kelder Ehel:, welke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten ervelijken behoeven van Willem Claver en Jannetje Claver 
 Ehel:, een huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad 
 aan de Vischmarkt, naast het huis van Jacob Gerritze Croese 
 en de schuur van Z: Buitenhuis, doende in verponding zonder 
 Stadssts: f 3-:-: straatgeld 15 st:, en verders met zijn lusten en 
  lasten, en zulks voor een Somma van vier honderd Gulds:, van 
 welke koopspenningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dit perceel te zullen wagten en waren kommervrij 
 en alle voorplicht, de verponding tot over het jaar 1804, straatgeld 
 tot Maij 1805, en het haardstedegeld tot Julij 1805 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 2 September 1805. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Eijbert 
thocolle van bezwaar Schuurman en Jannetje Peters Ehel:, welke bekenden wegens 
Rubr. kleine Ooster-  opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schul- 
wijk Fol. 338 fso dig te zijn aan Geertruij Slors, de Somma van twee honderd 
 Gulds:, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met 
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 vijf Gulds: van ieder honderd, warvan 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 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand een huis, staande 
 in de kleine Oosterwijk, tusschen een huis van Aalt Cornelisze, 
 en een van de Erfgenaamen Nuck, 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 Harderwijck den 2 September 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Lubbert 
 Willemzen en Aaltje Jans Ehel:, welke bekenden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes de cederen, transporteren, en in vollen eigendom overte- 
 geven aan Dirk Bartels en Hannisje Hannissen Ehel: en 
 hunne Erven een kamp land ongeveer groot twee schepels, 
 gelegen in Hierden in de laagen enck tusschen het land van 
 de Juffrouwen van Westervelt en de Weduwe van Gerrit Rijers, 
 doende in verponding zonder stadssts: f1-:-12 verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van een honderd 
 vijftig Gulds: van welke koopspenningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht de verponding tot over het jaar 1804 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7 Sept. 1805. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerde Isaac Huijgens, 
 welke verklaarde bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig 
 huwelijk, als Comparts: Dogter Huiberta Huijgens voornemens is 
 integaan, en volgens order te voltrekken met Willem Deutgen, 
 hetzelve met zijn ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek 
 dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 zaaken binnen de Stad Amsterdam, of elders, daar het gerequi- 
 reerd word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, als of 
 de Compart: in persoon bij de intekening en voltrekking tegen- 
 woordig ware, belovende hetzelve van waarde te zullen houden  
 Actum Harderwijck d. 9 September 1805. 
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Geregistr. ten protho- Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Rijndert Albers 
colle van bezwaar en Hester Martens Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en 
Rubr. de Hoogstraat  ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
Fol 186 Jan Scavier en Jannetje Sijmons Ehel: en hunne Erven, de Somma 
 van twee honderd Gulds: aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met vijf 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 kunnen en moeten geschieden, mids het 
 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 hun huis staande 
 binnen deze Stad in de Hoogstraat op de hoek bij de groote poort, 
 naast het huis van Peter Volte, 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 Harderwijck den 9 September 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerde de Heer 
 Leonard van Hoesen wonende binnen deze Stad, in qualiteit 
 als Volmagtiger van zijn Zoon Dr. Wijnand van Hoesen, vermogens 
 volmagt voor Burgemeesteren Schepenen en Raaden der Stad 
 Zwolle op de 25 April 1792 gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen 
 is, en waar bij dezelve is gequalificeerd tot het innen en invorderen 
 van penningen, daar voor te quiteren, voor namaningen te caveren, 
 en alles zo binnen en buiten rechten te doen en verrigten het geen 
 gemelde zijn Zoon tegenwoordig zijnde zou kunnen mogen en 
 moeten doen, gevende hij verder zodane ampele magt, om in alle 
 zaaken van wat aart of natuur dezelve mogten zijn, te doen na 
 besten rade en meeste nut, schoon tot het eene of andere nadere 
 of speciale magt mogt worden vereischt, allezints met magt 
 van Substititie en assumptie etc. 
 en verklaarde de Compart: ingevolge gemelde magt bij dezen 
 te assumeren de Heeren Paul Iwan Hoggeur en Coenraad 
 Cornelis Ebeling, beide wonende te Amsterdam, om met den 
 Compart: waartenemen de zaaken van gemelde zijn Zoon 
 Wijnand van Hoesen, thans Raad van Neerlands Indien, 
 en te verrigten, al het geen, waartoe de Compart: bij boven 
 gemelde volmagt is geäuthoriseerd. 
 Actum Harderwijck den 17 September 1805. 



391 

ORAH_157 1805 fol.189vso 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Steven Bosch en Eijbert Haver- 
 kamp voor het erf en sterfhuis van Jan Smit, des beloofde 
 Jan van Beekhuisen Erfgenaam van den overledene zijne 
 Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 5 September 1805. 
 
 Transport van “s Heren wegen 
 Vij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harder- 
 wijck doen kond en certificeren mids dezen, dat op den 
 5 Junij 1799 is gepijnd op alle de gereede en ongereede goederen 
 toebehorende aan Willem Sonnevelt en vrouw, en Speciaal 
 op een hof gelegen buiten buiten de Smeepoort dezer Stad, 
 doende in verponding zonder stadsstrs: in twee posten ieder van 
 16 st: f 1-12, welke hof op een zesjarige losse in usum jus 
 habentium ten overstaan der tijdelijke Heeren Richteren 
 op den 27 Augustus 1799 in het openbaar bij executie is ver- 
 kogt aan den Heer Decimer Appeldoorn en Maria van Dave- 
 laar Ehel:, voor een Somma van vijf honderd een Gulden, welke in 
 handen van onzen Secretaris zijn voldaan, en door ons inter jus 
 habentes gedistribueerd geworden, doch waar van niet als na 
 expiratie der zesjarige losse transport heeft kunnen gedaan 
 worden, en vermids die losse thans verstreken is, zonder dat dit perceel 
 is ingeloscht, en dus dit recht weder in allen deele met den eigendom 
 geconsolideerd is, verklaren wij mids dezen den voorschreven hof 
 met alle zijn lusten en lasten te transporteren aan gemelden 
 Heer Decimer Appeldoorn en Maria van Davelaar Ehel: en haare 
 Erfgenaamen, om daar mede te doen en te handelen als eigendoms 
 recht is, belovende ten dezen opzichte Hunl: van ’s Heren wegen 
 te zullen waren. 
 T “oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck den 21 Septr. 1805 
 
 
 Transport van “s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harder- 
 wijck doen kond en certificeren mids dezen, dat op den 10 
 Sept: 1798 is gepijnd op alle gereede en ongereede goederen 
 toebehorende aan Evert Duvergé en zijn vrouw, en Speciaal 
 op de windhoornmolen met de daarbij zijnde gebouwen, en 
 landen, staande en gelegen buiten deze Stad aan het 
 Jufferenpad, doende in verponding zonder stadsstr: de volgende 
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 posten, Huis en mole f 10-17-6, Hof van Gerrit Aarts f:-10-10, 
 1/3 hof van dezelve f :-3-8, hof van Hendrik van Raalte. f :-10-10, hof 
 aan de Wijde f 1-10-2, hof aan de Wijsteeg f 3-2-2, hof van Jurgerman 
 f :-7-2, hof van Bessel Aarts f :-10-10, hof van Kelder f :-1-10-, hof 
 van Wichman Driese f :-10-: ½ van ½ hof f :-5-6, ¼ hof f:-5-6, hof 
 van Dirk Brantsen f ;-14-4, zamen f 19-17-2, welk perceel op een 
 zesjarige losse in usum jus habentium ten overstaan der tijdelijke 
 Heeren Richteren op den 18 Septemb. 1799 in het openbaar bij execu- 
 tie is verkogt aan Rikert Jan Appeldoorn en Susanna Anna 
 Bouduijnx Ehel:, voor een Somma van zeven duizend vijf honderd 
 twintig Gulds:, welke in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, 
 en door ons inter jus habentes gedistribueerd geworden, doch waar van 
 niet als na expiratie der zesjarige losse transport heeft kunnen 
 gedaan worden, en vermids die losse thans verstreken is, zonder 
 dat dit perceel is ingeloscht, en dus dit recht weder in allen 
 deele met den eigendom geconsolideerd is, verklaren wij mids dezen 
 de voorschreve mole met het  en verdere gebouwen en lande- 
 rijen met alle de daarop zijnde lusten en lasten te transporteren 
 aan gemelde Rikert Jan Appeldoorn en Susanna Anna 
 Bouduijnx Ehel:, en haare Erfgenaamen, om daar mede te doen 
 en te handelen als eigendoms recht is, belovende ten dezen 
 opzichte Hunl: van ’s Heren wegen te zullen waren. 
 T ‘oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 27 Septemb. 1805 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde H. Huberts 
 in qualiteit als bij testament aangestelden Voogd van de minder- 
 jarige kinderen van J:F: Sasse D ‘Ijsselt, mede Erfgenaamen 
 van wijlen F: K: Sasse, dewelke verklaarde in voorsz: qualiteit 
 zijn momberschap te verburgen met de personen van Hendrik 
 Walter en Anthonius Vonk, geërfde Burgers en Ingezetenen 
 dezer Stad, welke praesent zijnde deze borgtogt aan en op zich 
 genomen hebben, onder verband van hunne personen en goederen, 
 met renuntiatie van alle exceptien, beneficien en middelen 
 rechtens, hoe ook genaamd, dezen enigzints strijdig; des beloofde 
 de eerste Comparant in voorsz: qualiteit, deze zijne Borgen 
 allenthalven te guaranderen, indemniseren, kost en  
 schadeloos te houden, onder gelijk verband en Submissie, 
 als na rechten. 
 en hebben Comparanten daar op gestipuleerd ten fine en effecte 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 26 September 1805. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Scheepenen compareerde onze 
 mede Raadsvriend de Heer Alexander Schilders, caverende 
 in deze voor zijn Huisvrouw Maria Apeldoorn thans absent, 
 in qualiteit als Erfgenaam van wijlen hun Broeder Andreas 
 Apeldoorn en verklaarde zich bezwaard te vinden, om gezegde 
 boedel en nalatenschap pure te aanvaarden, maar deszelfs 
 voornemen te zijn gemelde boedel onder beneficie van Inven- 
 taris te adieeren en zich als Erfgenaam te gedragen, zich 
 aldus declareerende en aangevende, met verzoek dat 
 deze Acte word gepasseerd in forma ten signate] gebragt, 
 en aan hem Comparant daar copie worde ter hand 
 gesteld voords dat de Inventarisatie ingevolge dezer Stads 
 willekeur hoe eerder hoe beter begonnen en geperfecteerd 
 word. 
 Actum Harderwijck d. 4 October 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Scheepenen compareerde de 
 Heer G: Wetsels Praeceptor van het Veluwsch Gijmnasium alhier 
 welke verklaard te constuitueren en magtig te maken zijne 
 Huisvrouw Elisabeth Wetsels, geboren Bergoin thans te Rotterdam 
 zijnde, om aldaar alle zodanige actens te passeren of contrac- 
 ten aan te gaan als zij zal nodig oordelen voor hunne beider 
 belangens, willende indien een ampeler volmagt mogt vereischt 
 worden, dezelve mids deezen voor geinsereerd gehouden hebben, 
 met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d: 5 October 1805. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Scheepenen compareerden Isak 
 Huijgens, Matheus Huijgens, Johannes Huijgens, en 
 Evert Hol in Huwelijk hebbende Geertje Huijgens, Broeders  
 en Erfgenamen van haar Zuster Elisabeth Huijgens 
 weduwe van wijlen Salomon Visscher, welke verklaar- 
 den te substitueren en magtig te maken J:G: Meeler wonende 
 te Amsterdam,om de persoonen van Comparanten te reprae- 
 senteren in het aanvaarden van de nalatenschap van der 
 Comparanten gemelde overledene Zuster Elisabeth 
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 Huijgens Wede: Salomon Visscher, gereede en ongereede 
 goederen te verkopen, waar die gelegen mogten zijn, 
 na verkoop te transporteren, penningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren, wagting en waring te beloven, 
 tegens onwillige Debiteuren te procederen, voordelige 
 Senteintie ter executie, van nadelige te appelleren, 
 en alle termijnen van rechten te observeren tot de 
 finale en definitive Sententien en executie in- 
 cluis en verders alles te verrigten wat de natuur der 
 zaake en Stilus Loci vereisschen zal, en Comparanten 
 praesent zijnde zoude kunnen en mogen of moeten 
 doen, willende, indien een ampeler volmagt 
 mogt vereisch worden, dezele mids dezen voor 
 geinsereerd gehouden hebben met belofte van goed- 
 keuring en Schadelooshouding onder verband en 
 Submissie als na rechten, des blijft de gesubstitueer- 
 de gehouden te doen rekening bewijs en reliqua. 
      Actum Harderwijck d: 7 Octbr: 1805. 
 
 
Geregistr: ten prothoc. Voor Steenwinkel en Fisscher Scheepenen compareerde Dirk 
van bezwaar Rubr: Brouwer, welke bekende wegens aan hem, volgens specifique 
de Vijhe Straat Fol: 79 fso: overgeleverde Rekening, geleverde Wijnen wel en deugdelijk 
 schuldig te zijn aan den Eijbartus Apeldoorn, Koopman in 
 wijnen alhier, en zijn Erven een somma van Vierhonderd Gulds: 
 aannemende dezelve jaarlijksch, waar van het eerste zal  
 verschenen zijn den 1 November 1806 te zullen verrenten met 
 drie Guldens en tien stuivers van ieder honderd en zulks tot 
 de volkomen betaling van voorsch: somme toe, welke alle 
 jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids men ’t elkan- 
 der drie maanden voor de verschijnsdag, waarschouwt, en 
 opzage er van doet. 
 Tot Securiteit hier van verbindt de Comparant zijn Persoon 
 en goederen, stellende tot een speciaal onderpand zijn huis 
 en Erve staande binnen deze Stad in de Vijhe Straat, op den 
 hoek van de Donkerstraat naast het huis genaamd van ouds 
 het houte Wambuis, om daar aan alle hinder en schade 
 te kunnen verhalen, renuntieerende van alle exceptien 
 hoe ook genaamd, onder Submissie als na rechten. 
     Actum Harderwijck den 8 October 1805. 
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                                               (Scheepenen) 
 Voor Steenwinkel en de Vries \/  compareerde Willem Fijn 
 Van Draat en Sara Regina Schuit Ehel: welke verklaarden te 
 constitueren en magtig te maken J: Eenhuizen Sr. wonende 
 te Zwolle om bij het ontslaan van de door hun gearresteerde 
 goederen en gelden van Engelen Fijn Van Draat, Borg te blijven 
 voor alle namaning, willende indien een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, dezelve mids dezen voor geinsereerd 
 gehouden hebben met magt van Substitutie, belofte van 
 goedkeuring en schadelooshouding onder verband en 
 Submisie als na rechten. 
      Actum Harderwijck d: 15 October 1805. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Jan 
 van Asselt, welke verklaarde bij dezen te consenteren 
 en te bewilligen in zodanig huwelijk als Comparants Zoon 
 Teunis van Asselt voornemens is integaan, en volgens order 
 te voltrekken met Helena van Laar hetzelve met zijn 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek dat dit 
 gegeve consent bij de Heeren Commissarissen van Huwelijks 
 Zaken binnen de Stad Amsterdam of elders, daar het 
 gerequireerd word, mag worden gerespecteerd en geconsidereerd 
 als of de comparant in persoon bij de intekening en voltrek- 
 king tegenwoordig ware belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden. 
       Actum Harderwijck d. 16 October 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
 Johannes Hendricus Hulsink en Margaretha de Vente Ehel: 
 welke verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen 
 in zodanig huwelijk, als haar Zoon Jacobus Hulsink voor- 
 nemens is integaan, en volgens order te voltrekken met 
 Willemina Giepkes, hetzelve met haare ouderlijke appro- 
 batie corroborerende, en verklaarde eerste Compart: als oom 
 en Nabestaande van bovengemelde Willemina Giepkes 
 aan haar mede zijn Consent te geven, verzoekende, dat dit 
 gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 zaaken te Grumbergen in Braband, of bij wie en waar 
 het gerequireerd word, mag worden gerespecteerd en gecon- 
 sidereerd als of Comparanten in persoon bij de intekening 
 en voltrekking tegenwoordig waren, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
      Actum Harderwijck d. 22 October 1805. 
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 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Sara Eggen 
 Weduwe Aart Hendrikzen Drost, Stijntje Drost Huisvrouw van Hen- 
 drik Teekman geässisteerd met gemelde haar man, Geertruij Drost, 
 Hendrik Haverkamp, de Heer J.A, Hartman Predikant te Hierden, 
 Juffrouw Cornelia Hartman, Helena van Nunspeet Weduwe 
 Hendrik Cirkel, Aaltje Sagtleven Weduwe Jan Rampen, Al- 
 bertus van Nijendaal, Jan Wouters Spijkers en Woutertje Jans Ehel:, 
 Juffrouw Emerentia Petronella la Verge, Hendrica Gerritsen, 
 de Heer R: Forsten, Hendrik Verhoef in qualiteit als Diacen 
 van de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer Stad, de Heer Mr. 
 E:G: Ardesh, als houdende de Cas van de School der Godshuizen en 
 Diacinie, en Evert Haverkamp in qualiteit als Volmagtiger 
 van zijn Moeder Aartje van de Pol Weduwe Haverkamp, vermo- 
 gens volmagt voor de Magistraat der Stad Arnhem op den 3 dezer 
 gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, en verklaarden de 
 Comparanten uit handen van de Heeren D.Coolhaas Ber.Zn. 
 Jan Weijma, en J:C:F: de Vries in qualiteit als Executeuren 
 van het testament van wijlen Juffrouw Maria van den Kommer 
 Weduwe van wijlen den Heer Albertus Eggen ontgangen te hebben 
 de legaten aan hun bij testament d.d. 24 Maart 1804 bemaakt, 
 ten belope als hier na agter ieders naam staat uitgedrukt. 
 Sara Eggen Weduwe A.H. Drost agt duizend Guldens, en 
 het geen verder aan haar is gelegateerd. 
 Stijntje Drost vrouw van H. Teekman een duizend Guls:, en 
 het geen verder aan haar is gelegateerd 
 Geertruijda Drost een duizend Guldens en het geen verder aan 
 haar is gelegateerd. 
 Hendrik Haverkamp een honderd Guldens. 
 J.A. Hartman twee honderd Guldens 
 Cornelia Hartman twee honderd Guldens 
 Helena van Nunspeet Weduwe Hendrik Cirkel vijf honderd Gulds: 
 Aaltje Sagtleven Weduwe Jan Rampen twee honderd Guldens. 
 Albertus van Nijendaal twee honderd Guldens. 
 Jan Wouters Spijkers en Woutertje Jans Ehel:, twee honderd Guldens. 
 Emerentia Petronella la Verge drie honderd Guldens. 
 Hendrica Gerritzen als mijd bij Juffrouw Drost gewoond hebbende 
 een honderd Guldens. 
 R:  Frosten vijf honderd Guldens. 
 Hendrik Verhoef voor de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie 
 dezer Stad twee duizend Guldens. 
 Mr. E:G: Ardesh voor de armenschoolen een duizend Guldens. 
 Evert Haverkamp voor zijn moeder Aartje van de Pol Weduwe 
 Haverkamp twee honderd Guldens. 
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 Verklarende de Comparanten daar van ten vollen voldaan te 
 zijn, en uit dien hoofden van bovengemelde Executeuren niets 
 meer te vorderen te hebben, daarvoor bij deze quiterende.  
 Actum Harderwijck d. 23 October 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde de 
 Heer Josua Wijland Joh.Zn. in qualiteit als Volmagtiger van zijn 
 Vrouw Helena Geertruij Korf, en van Anna Korf in huwelijk 
 hebbende Volkert Sondervan, als mede van Dorothea Korf in 
 huwelijk hebbende Dirk Lodewijk Bennewits, vermogens 
 volmagt op d. 16 October 1805 voor Wethouders der Stad Amster- 
 dam ad hunc actum gepasseerd, welke bij ons gezien en 
 gelezen is, wonende Compart: te Amsterdam, en zijnde thans 
 alhier praesent, zijnde zij Helena Geertruij Korf, Anna 
 Korf en Dorothea Korf zamen Erfgenaamen van wijlen 
 Juffrouw Maria van den Kommer in leven Weduwe van wijlen 
 Dominus Albertus Eggen op 18 april dezes jaars alhier 
 overleden, welke verklaarde in voorschreve qualiteit een 
 wettig en onverbrekelijk magenscheid te hebben opgerigt 
 tusschen gemelde Erfgenaamen van de nalatenschap van 
 wijlen gemelde Juffrouw Maria van den Kommer Weduwe 
 Dominus Albertus Eggen, nadat door de Heeren Executeuren 
 D: Coolhaas Ber.Z., J. Weijma en J:C:F: de Vries behoorlijke 
 staat en inventaris des boedels was geformeerd en aan haar 
 overgegeven, en zulks in maniere als volgt. 
 Aan Helena Geertruij Korf Huisvrouw van Josua Wijland Joh.Z. 
 zijn toegedeeld de volgende obligatien. 
 Ten laste Holland en West Friesland Comptoire Amsterdam 
 Een obligatie staande ten name Abrah: van de Kommer 
 d.d. 5 Junij 1752 L.O. Fol. 35 fso Nº. 418 groot f. 1000-:- 
 Een dito ten name en datum als voren L.O. Fol. 35 fso Nº. 419 
 groot-  - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - f 1000-:-. 
 Een dº. ten name Mattheus Volmer d.d. 1 Junij 1781 L.P. 
 Fol. 306 fso Nº. 3669 groot - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - -f 1000-:-, 
 Een dito ten name J. Albrecht, J. Cruijder, en B. Deufer, 
 als Executeuren in den boedel van wijlen Isaac van Vleuten 
 d.d. 1 Januarij 1783 L.Q. Fol. 35 Nº. 410 groot - - - - -- - - - - -- - - - - - f 1000-:-. 
 Een obligatie ten name Maria van den Kommer Weduwe 
 Albertrus Eggen d.d. 2 Nov. 1790 L.W. Fol. 7 Nº. 73 groot - -- - - - - - f 600-:- 
 Een dito ten name Nº. 975 Willem van Harn d.d. 28 Maart 
 1697 L.C. Fol. 57 Nº. 643 groot - -- - - - - -- -- - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - f 1000-:- 
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 Een dertigjarige rente ten lasten en Comptoire als voren ten 
 name Maria van den Kommer Weduwe Albertus Eggen d.d. 1 Nov. 
 1789 Fol. 75 Nº. 892 groot---------------------------------------------- f 1000-:- 
          Ten lasten de Bataafsche Republiek 
 Een losrente onder verband der Domeinen d.d.1 Maij 1802 Nº.6541 
 groot-------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een Nationale Schuldbrief d.d.3 Nov. 1800 Nº. 79406 rentende 
 3 prct. groot----------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een  dº. als voren d.d. 2 Julij 1804 Nº. 138254 rentende 2½ prct. 
 groot ------------------------------------------------------------------------  f 1000-:- 
 Een dito als voren Nº. 138255 groot  -------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito als voren Nº. 138256 groot --------------------------------- f 1000-:- 
 Ten lasten de Thesaurider Stad Amsterdam 
 Een obligatie ten name Maria van den Kommer Weduwe Albertus 
 Eggen d.d. 1 Maart 1791 Nº. 3617 renterende 4 prct. groot  f1000-:- 
 Een dito in blanco d.d.1 Sept. 1795 Nº.1245 renterende 3½ prct. 
 groot--------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito in blanco dd. 1 Sept. 1795 Nº. 1245 renterende 3½ prct. 
 groot -------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Aan Anna Korf Huisvrouw van Volkert Sondervan zijn toegedeeld 
 de navolgende obligatien. 
 Ten lasten Holland en West Friesland ten Comptoire Amsterdam 
 Een staande te name Abrah: van den Kommer d.d. 5 Junij 1752 
 L.O. Fol. 35 fso Nº. 415 groot ------------------------------------------ f 1000-:- 
 Een dito ten name en datum als voren L.O. Fol 35 fso Nº. 416 
 groot -------------------------------------------------------------------------  f 1000-:- 
 Een dito ten name en datum als voren L.O. Fol. 35 fso Nº.417 
 groot -------------------------------------------------------------------------  f 1000-:- 
 Een dito ten name de Heer Ferdinand van Collen d.d.14 August. 
 1694 L.H. Fol. 116 Nº. 1358 groot ------------------------------------  f 2000-:- 
 Een obligatie in blanco d.d. 1 April 1794 Fol. 71 Nº. 831 groot  f 1000-:- 
 Een derigjarige rente ten lasten en Comptoire als voren ten 
 name Maria van den Kommer Weduwe Albertus Eggen d.d. 1 
 Octob. 1788 Fol. 201 fso Nº. 2410 groot ----------------------------- f 1000-:- 
 Ten lasten der Bataafsche Republiek 
 Een Nationale Schuldbrief d.d. 30 Novr. 1800 nº. 79422 renterende 
 3 prct. groot ------------------------------------------------------------------ f  250-:- 
 Ten Laten de Thesaurie der Stad Amsterdam 
 Een obligatie in blanco d.d. 1 Maij 1791 Nº. 5693 rentende 4 prct. 
 groot --------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito in blanco d,d, 1 Sept. 1795 Nº. 1246 rentende 3½ prct. 
 groot --------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een Schepenkennis ten lasten Jan Weijma d.d. 16 Januari 1798 
 groot --------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
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 Aan Dorothea Korf Huisvrouw van Dirk Lodewijk Bennewits 
 zijn toegedeeld de volgende obligatien 
 Ten lasten Holland en West Friesland ten comptoire Amsterdam 
 Een obligatie staande ten name Abrah: van den Kommer d.d. 5 Junij 
 1752 L.O. Fol. 36 Nº. 420 groot ----------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito ten name en datum als voren L.O. Fol. 36 Nº. 421 
 groot ----------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dº. ten name Maria van Cloon Weduwe Soesdijk dd. 1 Maart 
 1751 uit de loterij van 6 Millioenen Fol. 28 fso Nº. 329 
 groot ---------------------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito ten name van Volkert Roos d.d. 1 Maart 1747 L.C. Fol. 
 622 Nº.7273 groot  ---------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito ten name Jonker A:M: van Zuijlen van Nijeveld dd. 1 Nov. 
 1790 L.W. Fol. 385 Nº. 4610 groot -------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dertigjarige rente ten name Maria van den Kommer Wed. 
 Albertus Eggen d.d. 1 Febr. 1789 Fol. 163 Nº.1945 groot-------  f 1000-:- 
 Een dito als voren d.d. 1 Junij 1789 Fol. 98 Nº. 1170 groot-----  f 1000-:- 
 Ten lasten der Bataafsche Republiek 
 Een Nationale Losrente d.d. 1 Augustus 1801 Nº. 24278 rentende 
 3 prct. groot ------------------------------------------------------------------ f 1000-:- 
 Een Nationale Schuldbrief d.d. 31 Maij 1802 Nº.188677 rentende 
 3 prct. groot  ----------------------------------------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito als voren Nº. 188678 groot ---------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito d.d. 15 Junij 1803 Nº. 19680 rentende 2½ prct. groot  f 1000-:- 
 Een dito als voren Nº. 19681 groot ----------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito als voren Nº. 19468 groot ----------------------------------- f 1000-:- 
 Een dito als voren Nº. 33059 groot ---------------------------------- f 1000-:- 
  Ten lasten de Thesaurie der Stad Amsterdam 
 Een obligatie ten name Maria van den Kommer Wed. Albertus 
 Eggen d.d. 1 Maart 1791 Nº. 3677 rentende 4 prct groot------  f 1000-:- 
 En verklaarde de Compart: in zijn voorsz. qualiteit de aan de Erfgenaa- 
 men toegedeelde obligatien uit handen van de bovengemelde 
 Executeuren te hebben ontfangen, en dat de eene portie minder 
 dan de andere bedroeg met geld gesuppleerd te zijn, als mede dat 
 de contante gelden, welke bij slot van rekening voor handen 
 waren, zijn overgegeven en toegedeeld, ontslaande en  dechar- 
 gerende hij mids dezen de Heeren Executeuren van hun Execu- 
 teurschap, zonder iets dies wegens meer van hun te praetenderen te 
 hebben, belovende de Compart: in voorsz. qualiteit, dat de Erfge- 
 naamen elkander zullen wagten en waren als magescheids 
 recht is onder verband en Submissie als na rechten en renunciatie 
 van alle exceptien. 
 Actum Harderwijck d. 23 October 1805. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Bart Gerritzen, weduwnaar van wijlen zijne Ehevrouw 
 Maria de Vente, en verklaarde voornemens zijnde zich te veran- 
 derzaten aan zijn onmondig kind, bij wijlen zijne Ehevrouw 
 voorñ. ehelijk verwekt, met name Alida, voor haar moederlijk  
 versterf te bewijzen eene Gulden, te betalen aan dezelve bij 
 hare meerderjarigheid of overlijden van hem Comparant, 
 stellende ten dien einde tot Securiteit en zekere waarborg zijn 
 persoon en goederen, dezelve verbindende kragt en mids dezen. 
 Belovende Compart: voornoemde zijne Dogter te zullen kleden, 
 reden, en een behoorlijke opvoeding te geven tot haare mondige 
 jaaren, huwelijk of andere geäccrediteerden staat, waartegens 
 hij Compart: den overigen boedel voor zich zal behouden, met 
 alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hier mede waren aan, over en mede te vreden Beert van den 
 Brink en Gerrit de Vente in qualiteit als bij de Magistraat 
 dezer Stad aangestelde Voogden.  
 Aldus geäpprobeerd en geekend binnen Harderwijck d. 25 Octob. 1805. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Jacob Hop en Bart Janzen voor het erf en 
 sterfhuis van Grietje Peters Weduwe van Peter Lubberzen Hop, des beloofde 
 Lubbert Peterzen Hop eenig kind en Erfgenaam van de overledene 
 zijne Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 26 October 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Gerhardus Moojen en Jacob Slaap 
 voor het erf en sterfhuis van Jan Klok, des beloofden Reindert 
 Janzen Klok en Hendrikje Klok Ehel: Erfgenaamen van 
 den overledenen, hunne voorsz: Borgen te vrijen en guaran- 
 deren als recht is. 
 Actum  Harderwijck den 28 October 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe 
 Petronella van Castricum Weduwe van wijlen Haribert Cornelis 
 van de Graaff geädsisteerd als rechtens, dewelke verklaarde in de  
 bestendigste forma rechtens te qualificeren en volmagtig te 
 maken Mr. P. van Meurs Advocaat wonende te Harderwijck 
 om zodane ongereede goederen, als de Comparante in het 
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 Departement Gelderland is hebbende, te administreren 
 en voords alle haare zaaken zo in als buiten rechten daar 
 waartenemen, penningen te ontvangen, en daar voor te quiteren, 
 haare pretentien van alle en een iegelijk het zij in der minne 
 of zo nodig door middelen van rechten intevorderen, voordelige 
 sententien ter executie te stellen, te accorderen, transigeren, 
 en in het generaal namens haar Comparante alles te doen 
 te verrigten, en te laten geschieden, het geen zij zelve zoude 
 kunnen mogen of moeten doen, mids dat de geconstitueerde 
 verplicht blijft van zijn ontfangst en uitgave jaarlijks 
 aan de Comparante rekening en verandwoording te doen, alles 
 met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en schadeloos 
 houding, waarop de Comparante heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 29 October 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden Mevrouw 
 Sophia Susanna Arntzenius, Weduwe van wijlen den Hooggeleerden 
 Heer Mr. Petrus Bondam, en de Hooggeleerde Heer Mr. Jan Otto 
 Arntzenius, zijnde zij Vrouwe Comparante voor haar zelve voor een 
 derde, en als mede Erfgenaam van wijlen Vrouwe Johanna Christina 
 Arntzenius Weduwe van den Heere Enoch de Vries, voor de helft in 
 een derde en de Heer Compart: als Erfgenaam van wijlen zijn 
 Vader de Hooggeleerde Heer Mr. Henricus Johannes Arntzenius 
 voor een derde in een derde, mids noch als voor een derde in de 
 helft Erfgenaam van wijlen Vrouwe Weduwe de Vries gebore 
 Arntzenius, gerechtigd tot het nabeschreven land, en verklaren 
 de Comparanten in gemelde relatien bij dezen op de kragtigste 
 en ampelste wijze doenlijk te constitueren en magtig te maken 
 den Wel Edelen Hooggeleerden Heer Mr. Hermannus Arntzenius 
 Hoogleeraar aan de hooge School te Utrecht, Specialijk om met de 
 verdere Geïnteresseerdens voor zodanige prijs, en op al zulke 
 conditien als de Heer Geconstitueerde convenabel zal oordelen, 
 publiek of uit de hand te verkopen zeker perceel tabaksland, 
 groot agt honderd roeden gelegen onder de Jurisdictie der 
 Stad Amersfoort, daar van behoorlijke koopconditien opte 
 rigten en te tekenen, de kooppenningen te ontfangen, en 
 daar voor te quiteren, het verkogte na stijl locaal aan den 
 koper te transporteren, en optedragen, belofte van vrijding 
 en waring te doen, en dezen aangaande alles verder te doen 
 en te verrigten, wat zal worden vereischt, en de Constituanten 
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 zelve praesent zijnde, zouden kunnen en moeten doen, ook al was 
 het dat daar toe nadere last wierd vereischt, dan in dezen is vervat 
 dezelve houdende voor geïnsereerd, gevende aan den Heer Geconsti- 
 tueerden ook de magt van Substitutie, met belofte van approbatie 
 onder verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 6 Novemb. 1805. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergetekende Schepenen der Stad Har- 
 derwijck Hendrik Bastiaans en Neeltjen van Veluwe Ehel:, de 
 man ziekelijk van lighaam, doch beide hun verstand en uitspraak 
 volkomen magtig, en verklaarden uit overdenking van de zekerheid 
 des doods, en de onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze waereld 
 te willen scheiden, zonder over hunne tijdelijke goederen gedispo- 
 neerd te hebben, daar dan toe tredende, veklaarden de beide Com- 
 paranten zonder eenige persuatie of inductie van iemand uit 
 onderlinge liefde en toegenegenheid malkanderen, en de een 
 den anderen, doende zulks reciproce kragt dezes te legateren, 
 en te bemaken het vrugtgebruik van alle gereede en ongereede 
 goederen, actien en crediten, welke de eerststervende hunner 
 beiden met ter dood zal komen te ontruimen en na te laten, 
 zodanig, dat de langstlevende dezelve zal kunnen en mogen 
 gebruiken  zijn of haar leven lang, buiten iemands bestiering 
 of tegenzeggen. 
 Voords is hun luide zuivere wille en begeerte, dat ingevalle de 
 langstlevende niet konde bestaan uit de opkomsten der tucht 
 goederen, nochte geene andere goederen mogte bezitten, en dus 
 in cas van noodzakelijkheid dezelve uit eigene vrije wille zonder vooraf 
 gaande cognitie en decreet des Gerichts zal kunnen en ver- 
 mogen de tuchtgoederen te verkopen of bezwaren, zelfs zonder 
 voorkennis der Erfgenaamen, ook niet verplicht wezen aan dezelve 
 eenige rekenschap of verandwoording te doen, en de Erfgenaamen 
 in dat geval zich zullen moeten vergenoegen met het geen de 
 langstlevende stervende zal komen natelaten. 
 Verders verklaarden beide Comparanten onverminderd de  
 voorsz: tuchtmaking te nomineren en aantestellen, gelijk zij 
 nomineren en aanstellen kragt dezes Jacob , Bastiaan, 
 Zweris, en Maria hunne kinderen bij hun ehelijk ver- 
 wekt, en bij vooroverlijden derzelver, derzelver kinderen 
 of wettige descendenten bij plaatsvulling in alle hunne 
 gereede en ongereede goederen, actien en crediten, geene van 
 dien uiitgezonderd, willende en begerende, dat deze hunne 
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 laatste en uiterste dispositie immediaat naar hun dood effect 
 zal sorteren, en bestaan als testament, legaat, codicil ofte in 
 andere betere forme, als best naar rechten zal kunnen bestaan, 
 verzoekende hier in het uiterste beneficie te mogen genieten. 
 T ‘oirkonde is deze bij ons betekend en bezegeld binnen Harderwijck 
 den 7 November 1805 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend, 
 A: Huijsman  J: Moojen Jz. onderstond geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 8 November 
 1805  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Vrouwe 
 Catrina Cornelia de Graet Weduwe en Boedelhoudster van 
 wijlen Mr. Dirk Boonen, wonende alhier, dewelke verklaarde 
 in opgemelde hare qualiteit en relatie volmagtig te maken en 
 te constitueren Mr. V: Nieuhoff wonende te Harderwijck, spe- 
 cialijk om in naam van haar Vrouwe Comparante in hare 
 voorschreven qualiteit en relatie aan de Heeren Mr. Willem 
 Joseph van der Meulen en Mr. Charles Abraham de Chau- 
 fepié, beiden wonende te Amsterdam. althans fungerende 
 Executeuren van het testament van wijlen Johanna Eva 
 Susanna Lijnslager, in der tijd eerdere Huisvrouw van Mr. 
 Dirk Boonen bovengenoemd, en zulks ten behoeven der 
 gestelde of gesubstitueerde Erfgenaamen van gedagte Vrouwe 
 Eva Susanna Lijnslager aftegeven en te extraderen alle de 
 goederen, middelen, en effecten behorende tot en uitmakende 
 de nalatenschap van dezelve Vrouwe overledene, en door haar 
 Vrouwe Comparantes nu insgelijks overledenen Man, wijlen 
 den Heer Mr. Dirk Boonen als Weduwnaar Boedelhouder 
 en Tuchtenaar van dezelve Vrouwe Eva Susanna Lijnslager, 
 tot op zijn overlijden gepossideerd en geadministreerd geweest, 
 met alle de boeken, brieven, charters en papieren tot de voornoemde 
 nalatenschap, en het daar over door de Heer Mr. Dirk Boonen 
 in zijn leven gevoerd bewind en administratie behorende, 
 en betrekking hebbende, zoverre dezelve niet bereids door 
 hun Heeren van der Meulen en Chaufepié uit den boedel 
 van den overledenen gestelde Executeur, wijlen den Heer 
 Abraham Bredius zijn overgenomen geworden om wijders 
 met de bovengemelde Heer en Mr. Willem Joseph van der Meulen 
 en Charles Abraham de Chaufepié in derzelver qualiteit aftere- 
 kenen en te liquideren, ofte wel in conformité van het beslote 
 testament van haar Vrouwe Comparantes overledene Man 
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 meermalen genoemden Heer Mr. Dirk Boonen van dato 8 Februarij 1800 
 aan denzelven in hunne qualiteit voor en ten behoeven der Erfgenaamen 
 van Vrouwe Eva Susanna Lijnslager, onder en tegen praestatie 
 der bij hetzelve testament gemaakte bepalingen, te remitteren en 
 kwijtschelden, al het geene zij Vrouwe Constituante in haar qualiteit, 
 ofte wel den boedel van haare overledene Man Mr. Dirk Boonen, 
 op ofte tot lasten van dezelven boedel, en erven van haar Vrouwe 
 Eva Susanna Lijnslager te vorderen heeft, of zoude kunnen Susti- 
 neren te competeren, en deswegen wederzijds quitantie te geven, 
 en te nemen met belofte van indemniteit voor alle namaning, 
 ook alle ter zaken van dien vereischte actens en instrumenten voor 
 en in naam van haar Vrouwe Comparante te tekenen en te passeren, 
 domicilium te kiezen, en generalijk ter zake voorschreve alles 
 verder en meerder te doen en te verrigten, dat zal worden vereischt, en 
 zij Vrouwe Comparante zelve praesent zijnde zoude kunnen mogen 
 en moeten doen, alle ampelder of speciaalder gerequireerde vol- 
 magt voor in dezen geïnsereerd houdende, alles onder belofte 
 van approbatie, ratificatie, en verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 8 November 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en d’ IJvoij Schepenen compareerden Jacobus Poelman 
 en Maria van Weven Ehel:, als mede dezelve Jacob Poelman in 
 qualiteit als Gevolmagtigde van Francois Martinius en Eijbarta 
 van Werven Ehel:, ingevolge acte van volmagt d.d. 5 November 1805 
 voor Schout en Gerichtslieden des Ambts Nijkerk gepasseerd, bij ons 
 gezien en gelezen, dewelke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop in het openbaar op den 14 Septemb. 1805 te hebben verkogt 
 en over zulk kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Hendrik 
 Brouwer en zijn Vrouw Hijntje Aalts Ehel:, en hunne Erven een 
 kamp Zaaijland gelegen in het Schependom van Harderwijck in 
 Hierden, zijnde een lang hoekje ongeveer 70 roeden, doende in ord: 
 jaarlijksche verponding zonder stadsstrs: f -14-:, voords met alle 
 deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor 
  een Somma van een honderd en zestig Gulden vrijgeld, van 
 welke penningen zij Comparanten zo voor zich pq en Transpor- 
 tanten mids dezen bekenden voldaan en betaald te zijn, en over zulks 
 geen recht of eigendom hoegenaamd aan gemelde campe te 
 behouden, belovende zij Comparanten zo voor zich en pq  gemelde  
 campe te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht 
 inzonderheid de verponding tot over den jaare 1805 incluis daar 
 van aftedoen zoals erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 13 November 1805. 
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 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck de Heer Eijbertus Appeldoorn Weduwnaar en 
 gelijftuchtigde Boedelhouder van wijle Geertruij Stant wo- 
 nende binnen deze Stad, gezond van lichaam, met ons gaande 
 en staande, zijn verstand en zinnen volkomen magtig, 
 dewelke verklaarde uit oorzaak en om redenen hem Com- 
 parant hier toe speciaal moverende, tot Executeuren 
 van zijn Comparants laatste en uiterste wille en Redders 
 van zijn gantsche nalatenschap te committeren en aan 
 testellen, gelijk hij Comparant verklaarde te doen bij en 
 kragt dezes, zijn Zoon den Heer Decimer Appeldoorn, en den 
 Heer en Mr, J: J: Elsevier, Scholtus des Ambts Barneveld, 
 sampt en een ieder van hun in het bijzonder, en zulks met 
 alle magt en recht Executeuren in rechten competerende, 
 ten einde des Comparts: begravenis te bezorgen, sleutels 
 van kasten en kisten na hun te nemen, zijn Comparants 
 nalatenschap te schiften en te scheiden, en voords alles 
 te verrigten wat nodig zal bevonden worden, voor welke 
 Directie en moeitens hij Comparant verklaarde aan ieder 
 van gemelde zijn Executeuren toeteleggen in eens een 
 Somma van een honderd vijftig Guldens en dus te zamen 
 drie honderd Guldens, zonder dat dezelve voor vacatie 
 eenige penningen meer zullen mogen vorderen of 
 praetenderen, alles echter met magt van Substitutie, 
 Surrogatie en adsumptie, en voords ten fine en effecte 
 van rechten, verzoekende hier in het uiterste beneficie 
 te mogen genieten. 
 T” oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en bezegeld 
 in Harderwijck den 15 November 1805. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt gete- 
 kend  Steenwinkel  W:J: de Vries. 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck d. 15 Novemb. 1805 was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Catharina 
 Wobina Johanna Kessler Weduwe Barend ter Maat, dewelke 
 verklaarde te constitueren en magtig te maken haaren 
 Broeder de Heer Mr. Martinus Carolus Kessler Advocaat 
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 en Notaris te Amsterdam, specialijk, omme gedurende haar Vrouwes 
 absentie ofte wel tot zolange zij Vrouwe Comparante nader mogt komen 
 te disponeren, haar Vrouwe Comparantes Zoon Hendricus ter Maat 
 en Dogter Catharina Barendina ter Maat onder deszelfs toeverzigt 
 en directie te nemen, hun van het nodige te voorzien, en omtrent 
 dezelve zodanig te handelen, en de zorge tot een goede opvoeding en 
 gedragingen overtegeven, midsgaders daar omtrent de magt en autho- 
 riteit uit te oefenen, dewelke haar moederlijke en voogdelijke 
 magt vorderd, en zij zelve verplicht zoude zijn te effectueren, voords 
 generalijk omme alle haar Comparantes zaaken en affaires 
 waartenemen, uittevoeren en te vervolgen, ten dien einde van 
 een iegelijk harer Debiteuren te innen, vorderen, en ontfangen 
 het geen zij Comparante van dezelve te pretenderen heeft, ook met 
 een iegelijk te mogen rekenen en liquideren, de rekeningen 
 wel bevindende te approberen, en anderzints bevindende te con- 
 tradiceren, en debatteren, na gedane adjustement de batige 
 saldoos te ontfangen, en de lastige te betalen, voor alle ontfangst 
 te quiteren en voor namaning te caveren, huizen, landerijen, 
 en andere effecten van haar Comparante te regeren en adminis- 
 treren,  dezelve te verhuren, huurcedullen te maken en tekenen, 
 de huurpenningen te ontfangen, reparatien en vertimmeringen 
 te doen, dezelve, alsmede de schulden en lasten te betalen, 
 gelden dewelke zij Comparante benodigd mogte hebben, opte- 
 nemen voor al zulken tijd, en tegen zodanige interessen, als hij 
 Geconstitueerde zal oordelen met het interest van haar Com- 
 parante overeenkomstig te zijn, daarvan zodanige obligatien 
 en actens het zij onder de hand, notarieel of ook wel scabinaal 
 te tekenen en te passeren, en daar voor niet alleen te verbinden 
 haar Comparantes Persoon, maar ook alle haare zo roerende als 
 onroerende goederen met generale en Speciale affectatie, en ten dien 
 einde en verdere opzigte ook te consenteren in het nazien der 
 belastting registers zo ten Secretarij als Weeskamer, de door haar 
 Comparante genegotieerde en verschuldigde capitalen tegens 
 behoorlijke quitantie en consent tot roijering aftelossen en 
 te betalen, ook met een iegelijk te mogen accorderen, compromit- 
 teren, en transigeren, daar van de nodige actens te passeren, en einde- 
 lijk tegen alle en een iegelijk zo eischende als verwerende in 
 conventie en in reconventie in rechten te ageren, ten dien einde 
 te compareren voor alle Heeren, Hoven, Richteren en gerechten, 
 alle dagen en termijnen van Rechten te observeren,  requesten 
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 te tekenen en presenteren, appointementen, dispositiven, 
 en vonnissen te verzoeken, de voordelige te executeren, en van 
 de nadelige te appelleren, provoceren of reformeren, arresten 
 en apprehensien op Personen, penningen, en goederen te doen, 
 die te beklagen, modificeren, en weder te ontslaan, genamp- 
 tiseerde en geconsigneerde penningen te ligten, cautien te 
 vorderen, en stellen, borgen te beloven en die weder te 
 indemneren, domicilium citandi et executandi te kiezen, 
 en voords alles meerder te doen en verrigten het geen zal 
 worden gerequireerd, en zij Comparante zelve praesent zijnde 
 zoude kunnen of mogen doen, met magt van Substitutie, 
 onder belofte van approbatie en verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck en 16 November 1805. 
 
 
 testament 
 Compareerde voor ons Schepenen dezer Stad Harderwijck 
 Geertje van der Beek, welke met ons gaande en staande en 
 gezond van ziel, overdenkende de zekerheid des doods, doch 
 onzekere uure van dien, en niet gaarne uit deze wereld willen- 
 de scheiden, zonder over haare tijdelijke goederen te hebben 
 gedisponeerd, hier dan toe overgaande verklaarde zij Testatrice 
 tot haare universele Erfgenaamen van alle haare nagelatene 
 goederen te stellen haar Neef en Nigt Jacob van der Beek en 
 Geertruij van den Broeke Ehel: met die verstande echter, 
 dat haar Testatrices laatafel met het geen daar bij haar 
 overlijden in mogte bevonden worden, zal moeten erven het 
 Dogtertje van gemelde Jacob van der Beek en Geertruij van 
 den Broeke Ehel: met name Jacoba Alberta, noch zullen 
 daaren boven haare Erfgenaamen moeten uitkeren aan 
 Naatje van der Beek Huisvrouw van Jannes Evers Vis een 
 Somma van twintig Guldens als mede aan haar andere nigt 
 met name Barta gebore te Voorthuisen, thans onder den 
 Ambte van Nijkerk wonagtig, eene evenredige Som van twintig 
 Guldens, wordende van deze hare nalatenschap wel expresselijk 
 uitgezonderd haar andere Nigt Barta Huisvrouw van Dirk 
 Smit. 
 Begerende zij Testatrice, dat deze haare dispositie effect zal 
 sorteren als legaat, codicil, ofte zo als best na rechten zal 
 kunnen bestaan, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 20 November 1805 was getekend 
 nevens twee cachetten in rood lak gedrukt  A: Huijsman 
 G: van Voorst  onderstond geregistr. in het Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck d. 21 Novr: 1805 was getekend  J:C:F: de Vries. 
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 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Geurt Roest, 
 Willem Roest caverende in deze voor zijn Vrouw Harmina Arends, 
 Gerrit Roest en Antje Dunschote Ehel:, Dirk Roest en Johanna 
 Wentelaar Ehel: en Beeltje Roest Weduwe van Eijbert Brantsen, 
 gezamentlijke Erfgenaamen van wijlen hun Vader Aart 
 Roest, welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, trans- 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 den Heer R: Forsten, Professor aan s’Lands Hoogeschool hier 
 ter plaatze en Vrouwe A: Nieuhoff Ehel:, een kamp land 
 zijnde tiendvrij, lopende westwaards van het Steegje tot aan 
 de Groentjes dezer Stad, doende in ordinaris verponding zonder 
 Stadsstuivers f 9-5; verders met zijn lusten en lasten, voor een 
 Somma van negen honderd en dertig Guldens. 
 Aan Jan Bleumink een kamp land de Vlierbosch genaamd, 
 gelegen aan Oosten tusschen het land van Jan Priester, en dat 
 van Benjamin Penninck, doende in ordinaris verponding 
 zonder Stadsstuivers 15 strs: verders met zijn lusten en 
 lasten voor een Somma van twee honderd vijf en zeventig 
 Gulds:. 
 Van welke koopspenningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende de voornoemde perceelen te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, de ver- 
 ponding tot over den Jare 1805 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 23 November 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
 Franciscus Martinius, en verklaarde zijn vaderlijk consent 
 en toestemming te geven tot zodanig huwelijk als zijn zoon 
 Hendrik Oosterbaan Martinius voornemens is aantegaan 
 met Magdalena Cantelaer, verzoekende, dat deze door Heeren 
 Commissarissen tot de huwelijks zaaken, of zodanige andere 
 welke tot het opnemen in ondertrouw wettig zijn gecon- 
 stitueerd, mag worden erkend, en gehouden als of hij Com- 
 parant bij de opneming en ondertrouw zelf tegenwoordig 
 was, en daar zijne Vaderlijke goedkeuring tot het aan 
 tegaane huwelijk in persoon gaf. 
 Actum den 25 Novemb. 1805. 
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 Voor de Vries en van Voorst Schepenen loofden en wierden Bor- 
 gen als voorvanks recht is Rikert Simesen en Gosen Simesen 
 voor her erf en sterfhuis van Jan Lammertzen Drost, des 
 beloofde Jannetje Bakker nagelatene Weduwe en Erfgenaame 
 van gemelde haar Man haare Borgen te vrijen en guaran- 
 deren als recht is. 
 Actum Harderwijck den 28 November 1805. 
 
 
 Voor d’IJvoij en Huijsman Schepenen loofden en wierden Bor- 
 gen als voorvanks recht is Evert Hol en Jacobus Poelman voor 
 het erf en sterfhuis van Geertje van der Beek, des beloofden 
 Jacobus van der Beek en Geertruij ten Broeke Ehel:, Erfgenaa- 
 men van de overledene haare Borgen te vrijen en guaran- 
 deren als recht is. 
 Actum Harderwijck den 29 Novemb. 1805 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor de Vries en d’ IJvoij Schepenen compareerde Hendrikje 
colle van bezwaar Hendriks Weduwe en Gelijftuchtigde Boedelhoudersche van 
Rubr. Oostermehen Tijme Gerrits den Besten geassisteerd als rechtens, en verklaarde 
en Crommemehen hoe dat zij Comparante ingevolge dezer Stads willekeur ver- 
Fol. 124 fso plicht is binnen zes weeken na het overlijden van haar 
 Man de lijftucht haar aan deszelfs nalatenschap compe- 
 terende te verburgen. 
 Dat zij Comparante alle moeite heeft aangewend om daar voor 
 personele borgen te stellen, maar die niet kan bekomen, en 
 dien ten gevolge bij deze verklaard loco cautionis voor de 
 tucht ten behoeven van haare Mans Erfgenaamen te ver- 
 binden. 
 Voor eerst de halfscheid van haare ongereede goederen 
 bestaande in twee matten hooijland op den Inventaris door 
 haar geformeerd, ervintelijk. 
 Ten tweeden alle haare gereede goederen haven en vee 
 en die daar voor na Stadrechten te verwillekeuren, houdende 
 zij Comparante zich van zodane verwillekeuring voor 
 genoegzaam geïnformeerd. 
 alles onder verband, Submissie en renunciatie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck den 3 December 1805. 
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 Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen compareerden Hendrik van 
 Kraijenoort en Aartje Ariës Ehel:, welke verklaarden bij dezen te  
 consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als haar 
 Dogter Marrietje van Kraijenoort voornemens is integaan 
 en volgens order te voltrekken met Gerrit Fredrik Zimmerman, 
 hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, 
 met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commissa- 
 rissen van Huwelijks Zaaken der Stad Amsterdam, of elders, 
 daar het gerequireerd word, mag worden geconsidereerd, als 
 of de Comparanten in persoon bij de intekening en voltrek- 
 king tegenwoordig waren, belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden. 
 Actum Harderwijck den 4 December 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Andries van 
 der Veen en Aaltje ten Broek Ehel:, welke bekenden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overte- 
 geven aan Nicolaas Flaat en Jannetje Smink Ehel:, en hunne 
 Erven, een hof gelegen buiten de Smeepoort aan de Molensteeg, 
 naast den hof van Hendrik Magré ter eenre, en van Verkoperen 
 ter andere zijde, doende in verponding zonder Stadssts: f 1-:-:, ge- 
 splitsd uit een post van f 3-5-8, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van twee honderd Gulds:, van welke koops 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht 
 de verponding tot over het jaar 1805 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 6 December 1805. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Mr. E:G: Ardesch 
 in qualiteit als Volmagtiger van R:J:C: Bucquefort en F:H:A:P: 
 van Erckelens als Executeurs testamentair van wijlen P: F: van 
 Erckelens en Vrouwe A:G: van Merwede van Meulwijk, in leven 
 Ehel:, vermogens acte van volmagt voor den Scholtus en Gerichts- 
 lieden van Putten op den 13 Novemb: 1805 gepasseerd, en bij ons 
 gezien en van waarde bevonden, en verklaarde de Compart: qp 
 in het openbaar op den 23 April 1804 te hebben verkogt en over 
 zulks kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten 
 ervelijken behoeven van Eldert Janzen Tromp en Harmina Zoorman 
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 Ehel: ende haare Erven, een schuur met zijn plaatsje daaragter, 
 staande binnen deze Stad op de Vischmarkt, doende in verpon- 
 ding zonder de stadssts. f 3-3-12, straatgeld f 1-1--: ende zulks 
 om en voor een Somma van tweehonderd vijf en zeventig Gulds: 
 van welke koopspenningen de Comparant bekende in zijne 
 qualiteit voldaan en betaald te wezen, en daarom geen recht 
 of eigendom aan dit perceel meer te behouen, maar integendeel 
 hetzelve aan de koperen in een eeuwige eigendom overtegeven, 
  ten einde daar mede te handelen na welgevallen, belovende 
 Compart: qp dit getransporteerde te zullen vrijen wagten 
 en waren van alle voorkommer, inzonderheid de verponding 
 over ordinaris 1804, en het straatgeld Maij 1804 daar van 
 te zullen zuiveren als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten, en met renuciatie van alle exceptien. 
 Actum den 6 December 1805. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Jacobus Poel- 
 man en Maria van Werven Ehel:,  en eerstgemelde noch in 
 qualiteit als Volmagtiger van F: Martinius en Eijberta van  
 Werven Ehel:, vermogens volmagt op d. 5 Novemb. 1805 voor Schout en 
 Gerichtslieden des Ambts Nijkerk tot het verkopen van ongereede 
 goederen gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, welke ver- 
 klaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Jacob van der Beek en Geertruij ten 
 Broeke Ehel:, en hunne Erven, een hof gelegen buiten deze Stad 
 in het tweede steegje van de oude touwbaan, tusschen de hoven  
 van P: Engelen, en van de kinderen van Willem van Zuuk, doende 
 in ordinaris verponding zonder stadst: 8 st. 8 penn., verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van een 
 honderd vijftig Gulds: van welke kooppenningen Comparanten 
 voor zich, en eerstgemelde in zijn qualiteit bekenden voldaan 
 te zijn belovende den hof te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorplicht, de verponding over het jaar 1805 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten.  
 Actum Harderwijck den 10 December 1805 
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 voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Vrouwe 
 Maria Apeldoorn Ehevrouw van onze mede Raadsvriend den 
 Heer A: Schilders, en geässisteerd met gemelde haar Man, 
 welke verklaarde den boedel van wijlen haar Broeder Andreas 
 Apeldoorn, welke zij op d. 4 october dezes jaars onder beneficie 
 van Inventaris heeft aanvaard, vermids haar gebleken is, dat 
 daar aan veel te kort zal komen, te abandonneren, en die nala- 
 tenschap te repudieren, zulks doende bij dezen, met verzoek hier 
 van acte in forma te mogen hebben, om te strekken zo en 
 als het behoord. 
 Actum Harderwijck den 11 December 1805. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat de boedel van Andreas 
 Apeldoorn geäbandonneerd, en aan het Gericht is overgegeven, 
 en de goederen ten meeste voordeele der Crediteuren in het 
 openbaar zijn verkogt, onder welke boedel zich bevind een hof 
 gelegen buiten deze Stad, in de oude Touwbaan tusschen de 
 hoven van den Heer Schimmelpenninck en van Joh: Huigens, 
 welke hof gekogt is door den Heer Mr. P: van Meurs en Vrouwe 
 A: E: Werdenier Ehel:, bezwaard met een verponding zonder 
 Stadssts: van f :-19-10, en verders met zodanige lusten en lasten, 
 als daar op mogten zijn, voor een Somma van f 480-:-, welke 
 penningen in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, om 
 door het Gericht inter jus habentes gedistribueerd te worden, 
 weshalve wij gemelde hof bij dezen transporteren, en in 
 vollen eigendom overgeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van bovengemelden Heer P: van Meurs en Vrouwe A:E: 
 Werdenier Ehel:, belovende dezelve van ’s Heren wegen 
 te zullen wagten en waren, en alle voorplicht, de 
 verponding tot over het jaar 1805 daar van aftedoen.  
 T’oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 14 December 1805. 
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 Voor Huijsman en Schilders Schepenen compareerde de Heer 
 Mr. A: P: van Westervelt in qualiteit als Rentmeester der Bataaf- 
 sche Academie binnen deze Stad, ingevolge resolutie van Heeren 
 Curatoren van gemelde Academie op den Natalis in Junij dezes 
 jaars genomen, tot het transporteren dezes ingevolge koop 
 conditien geäuthoriseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, en 
 verklaarde de Compart: in voorsz: qualiteit te hebben verkogt, 
 en kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigen- 
 dom overtegeven. 
 Aan en ten ervelijken behoeven van den Heer G: A: Cramer 
 en Vrouwe P: H: Schwartz Ehel:, een huis en erve, staande 
 en gelegen binnen deze Stad in het Clooster bij de Academie, 
 doende in verponding zonder stadssts: f 7-39-12, straatgeld f 6-: 
 verders met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden, 
 en zulks voor een Somma van f 1410-:-. 
 Aan en ten ervelijken behoeven van den Heer Mr. J: O: 
 Arntzenius Professor aan de Academie binnen deze Stad, 
 en Vrouwe L: H: Schacht Ehel:, een huis en erve, staande 
 en gelegen binnen deze Stad in het Klooster, naast het  
 huis door den Heer G: A: Cramer aangekogt, doende in ver- 
 ponding zonder stadsts: f 12-15-:, straatgeld f 6-:-, verders 
 met zijn lusten en lasten, echt en gerechtigheden, en 
 zulks voor een Somma van f 1330-:-: 
 Van welke kooppenningen Compart: qp bekend voldaan te 
 zijn, belovende die percelen te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht, de verponding tot over 
 het jaar 1803, straatgeld tot primo Maij 1804 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 14 December 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Hendrik van Raalten en 
 Gijsbert Fijnvandraat voor het erf en sterfhuis van Regina 
 Schutte, des beloofden Willem Fijnvandraat namens zijn 
 Vrouw en Rijer van Raalten namens zijne kinderen, en 
 zij beiden mede guaranderende voor de overige Erfgenaamen 
 hunne Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 14 December 1805. 
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 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Wijmpje van 
 Leeuwen Huisvrouw van Geurt van Dijk en met haar man geässisteerd, 
 wonende binnen deze Stad, welke verklaarde bij dezen te constitueren 
 en magtg te maken gemelde haar Man Geurt van Dijk, om uit 
 handen van de Executeuren van het testament van wijlen Hen- 
 drica van Luijk Weduwe van Hendrik Visscher te Haarlem over- 
 leden, de erfportie welke op haar is verstorven, te ontfangen, 
 schifting en scheiding te helpen maken, voor den ontfangst van 
 goederen en gelden quitantie te passeren, en alles te doen en te 
 verrigten, wat zij Comparante zelfs praesent zijnde zoude kunnen 
 mogen of moeten doen, willende, indien een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerd ge- 
 houden hebben, met magt van Substitutie, belofte van goedkeu- 
 ring, en Schadelooshouding, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck den 14 December 1805. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden de Heeren 
 H: van Westervelt en Mr. W: J: de Vries wonende alhier, ons 
 persoonlijk bekend, en ten na te melden einde voor zo veel wij 
 weten genoegzaam Solvent, te kennen gevende, dat Mr. J: C: 
 F: de Vries door den Raad van Finantien in het Departement 
 Gelderland provisioneel gequalificeerd zijnde tot de directie 
 over de invordering van de belasting op het recht der Successie, 
 volgens ordonnantie bij publicatie van Hun Hoog Mgende, 
 Vertegenwoordigende het Bataafsch Gemenebest, geärresteerd 
 den 4 October 1805, zij Comparanten ter voldoening aan den 
 tweeden Articul der instructie voor die Gequalificeerden 
 bij den Raadpensionaris, den 4 December 1805 geärresteerd, voor 
 de getrouwe directie van voorñ: Mr. J: C: F: de Vries zich te 
 zamen en ieder in het bijzonder tot het beloop eener Somma 
 van een duizend Guldens, te stellen als Borgen en princi- 
 pale Debiteuren, ten einde daar aan des noods te kunnen 
 verhalen de schadens en nadeelen, welke bij het opnemen 
 der Staaten en verandwoordingen over ieder jaar mogten 
 consteren, ook door achteloosheid aan den Lande te zijn veroor- 
 zaakt, met Submissie aan het recht van parate executie 
 naar stijl locaal. 
 Actum Harderwijck den 16 December 1805. 
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 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van de 
 Magistraat der Stad Harderwijck Anna Catrina Nikkels 
 Weduwe van Geurt Lubbers van der Beek, zijnde gezond 
 en volkomen bij haar verstand, zodat zij naar den uiterlijken 
 schijn tot het maken van haare natemeldene dispositie volkomen 
 was beregtigd, welke overdenkende de zekerheid des doods en de 
 onzekere uure van dien, verklaarde bij haar zelven en zonder 
 iemands persuasie geresolveerd te hebben, over haare goederen 
 die zij stervende zal nalaten te maken de navolgende dispositie. 
 Eerstelijk praelegateerd zij aan haar Petekind Anna Catarina 
 Smit Dogter van Dirk Smit en Lubberta van der Beek haar 
 zilvere beugeltas. 
 Ten tweeden geeft zij haare klokke aan opgemelde haare 
 Dogter Lubberta van der Beek Vrouw van Dirk Smit, welke 
 zij declareerd, dat noch voor haar Vaders versterf uit den boedel moet 
 hebben de Somma van negentien Guldens, alzo ook competeerd 
 noch aan Anna van der Beek Huisvrouw van Janus Evers Vis 
 een Somma van vijfenveertig Gulds: voor haar Vaders versterf, 
 welke bovengenoemde penningen eer en alvorens alle verdeling 
 aan Lubberta en Anna van der Beek moeten worden uitgekeerd. 
 Verders ter erfstelling overgaande noemd zij tot Erfgenaamen 
 welke naar aftrek van alle schulden zo geveste als lopende 
 het na dode overschietende onder zich zullen delen haare 
 kinderen met name Jacob van der Beek, Anna van der  
 Beek huisvrouw van Janus Evers Vis en Albarta van der 
 Beek Huisvrouw van Dirk Smit, en wel op volgende wijze, 
 dat Jacob van der Beek uit hoofde hij door zijne Moeije Geertje 
 van der Beek boven de andere is gebeneficeerd  geworden,niet 
 meer uit haar Testatrices boedel zal genieten als de legitime 
 portie, dat is een vierde part van het geene hem anders zoude 
 gecompeteerd hebben, willende zij dat zijne andere drie 
 porties op zijne Zusters, ofte wel haare erven of rechtverkrij- 
 gende zullen overgaan, terwijl Dirk Smit met zijn Vrouw 
 Lubberta van der Beek of bij vooroverlijden haar kinderen 
 bij repraesentatie, als mede Janus Evers Vis en zijn Vrouw Anna 
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 van der Beek voor haare volle erfportie zullen opkomen en delen. 
 Stellende zij aan tot Executeuren en Beredderaars van haren boedel 
 Bezorgers voor haare begravenis haare Schoonzoons Dirk Smit en 
 Janus Evers Vis. 
#  reserverende zij zich En verklaarde zij Testatrice dat al het hier boven omschrevene 
de magt om nadere dis- is haare uiterste wille begerende, dat dezelve zal gelden als codicil 
positien te maken testamentum inter liberos, of zo als het beste in rechten zal kunnen 
welke zij wil dat van bestaan, begerende hier om het uiterste beneficie te genieten. # 
dezelve kragt zullen zijn Actum Harderwijck den 10 December 1805. 
even als of zij in deze was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
waren geïnsereerd, getekend  G: van Voorst   J: Moojen Jz. 
en is deze aldus getekend onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
en bezegeld. Harderwijck d. 17 December 1805  was getekend  J: C: F: de Vries 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Mr. P. van 
 Meurs voor zich zelve en in qualiteit als Volmagtiger van Mr. 
 B: R: Wicherlink ingevolge acte van volmagt op d. 7 December 
 1805 voor den Scholtus van Colmschate en  Keurnooten  gepasseerd 
 vertoond en gelezen, bijde Curatoren over Mr. Jacob Hendrik 
 van de Graaff, en verklaarde ingevolge authorisatie van de 
 Magistraat der Stad Harderwijck d.d. 9 September 1805 in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Arend de Wilde en zijn Vrouw, een huis schuur 
 en stalling, staande in de Valkstraat tusschen de schuur van den 
 Koper ter eenre, en de plaats van Wm: Fijnvandraat ter andere zijde, 
 doende in ords: verponding zonder stadssts: f 2-19-10, straatgeld 
 10 sts:, en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een 
 Somma van twee honderd en vijf en zestig Guldens, van welke pen- 
 ningen de Compart: bekend voldaan te zijn, belovende qp hetzelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht de verponding 
 tot over het jaar 1803, straatgeld tot Maij 1805 en het haardstedegeld 
 tot Julij 1805 daar van aftedoen, onder verband en Submissie en 
 renunciatie als na rechten.  
 Actum Harderwijck den 14 December 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Mr. P: van 
 Meurs voor zich zelve en in qualiteit als Volmagtiger van Mr. 
 B: R: Wicherlink ingevolge acte van volmagt op de 7 December 1805 
 voor den Scholtus van Colmschate en Keurnooten gepasseerd, 
 vertoond en gelezen, bijde Curatoren over Mr. Jacob Hendrik van 
 de Graaff, en verklaarde ingevolge authorisatie van de Magistraat 
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 der Stad Harderwijck d.d. 9 Sept: 1805 in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 en in vollen eigendom te transporteren aan en ten behoeven 
 van Decimer Apeldoorn en zijn Vrouw M: van Davelaar een 
 schuur staande in de Bongaardsteeg, nu tot een woning ge- 
 maakt naast een schuur genaamd het Kiphok zijnde bezwaard 
 met een jaarlijksche uiitgang van f 1-10 ten behoeven  van 
 Everd en Maria Duvergé, of derzelver recht verkregen heb- 
 bende, voords met zijn lusten en lasten, recht en gerech- 
 tigheden, en zulks voor een Somma van f 156-:, waarvan 
 hij Compart: mids deze bekend voldaan en betaald te zijn, 
 belovende qp voorzeide perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht de jaarlijksche uitgang 
 over den jare 1805 daar van aftedoen, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 14 December 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Peter 
 Geurtsen en Marritjen Jans Klok Ehel:, welke verklaarden  
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transpor- 
 teren, en in vollen eigendom overtegeven aan den Heer Willem 
 Wilbers, een kamp zaaijland, zijnde tiendvrij, groot ongeveer 
 twee schepels met zijn houtgewasch, leggende tusschen het 
 land van Arend Kreenen en dat van Jan Peterzen, doende 
 in ordinaris verponding zonder stadssts: f :-5-8, en verders 
 met de lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 een honderd agt en dertig Gulds:, van welke kooppenningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende het 
 voorschreve perceel te zullen wagten en waren kommer- 
 vrij, en alle voorplicht te zullen afdoen, als erfkoops  
 recht is , onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 16 December 1805. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat Engel Fijnvandraat 
 zijn boedel geäbandonneerd en aan het Gericht overgelaten heeft, 
 en de goederen ten meesten voordele der Crediteuren in het 
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 openbaar zijn verkogt, onder welke boedel zich bevind een hof, welke 
 gekogt is door Willem Fijnvandraat en Sara Schut Ehel:, leggende 
 buiten de Smeepoort in de touwbaan tusschen de hoven van P: 
 Moojen en H: van Essen, bezwaard met een verponding zonder stads- 
 stuivers van f 1-4-14, verders met zodanige lusten en lasten als 
 daar op mogten zijn, ende zulks voor een Somma van f 650-:-:, welke 
 penningen in handen van onzen Secretaris zijn voldaan, om 
 door het Gericht inter jus habentes gedistribueerd te worden, 
 weshalven wij gemelde hof met zijn lusten en lasten bij dezen 
 transporteren en in vollen eigendom overgeven aan en ten 
 ervelijken behoeven van gemelde Willem Fijnvandraat en 
 Sara Schut Ehel:, belovende denzelve van ’s Heren wegen te 
 zullen wagten en waren, en alle voorplicht de verponding tot 
 over het jaar 1805 daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 T’oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 23 December 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerde Mr. J: C: F:  
 de Vries Secretaris dezer Stad, welke verklaarde bij dezen te consti- 
 tueren en magtig te  maken onzen mede Raadsvriend den Heer 
 Mr. W: J: de Vries, om te compareren voor den Raad van Finantien 
 in het Departement Gelderland, om aldaar in name en ziele 
 van Comparant afteleggen den eed van zuivering en op de instructie 
 aan hem ter hand gesteld, als gequalificeerd tot de Directie over 
 de invordering van de belasting op het recht der Successie, geär- 
 resteerd bij H: H: Mog: d. 4 October 1805, belovende hij zulks 
 van zodanige waarde te zullen houden, als of hij in persoon 
 ware gecompareerd, en den eed had gepraesteerd. 
 Actum Harderwijck den 23 December 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Gerlof Reijers 
 en Rijer van Raalten wonende in deze Stad, ons persoonlijk  
 bekend, en ten na te meldene einde, voor zoveel wij weten, genoeg- 
 zaam solvent, te kenne gevende, dat Roelof de Ridder door den 
 Raad van Finantien in het Depart: Gelderland aangesteld zijnde 
 tot Gaarder van de onbeschreve middelen over Ermelo zij Comparan- 
 ten verklaren voor de getrouwe administratie van voorñ. Roelof 
 de Ridder zich te zamen en een ieder in het bijzonder, tot het beloop 
 eener Somma van vijf honderd Gulds: te stellen als Borgen 
 en Principale Debiteuren, ten einde, daar aan des noods 
 te kunnen verhalen de schadens en nadelen, welke mogten 
 komente blijken door gem: R: de Ridder wegens zijn gehoude 
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 administratie aan den Lande te zijn veroorzaakt, met Submissie 
 aan het recht van parate executie naar stile locaal. 
 Actum Harderwijck d. 23 December 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en d’ IJvoij Schepenen compareerde 
 Trientje Lukerzen Wed. Jan Janzen Grieten, geässisteerd 
 met Jacob van Nijendal als Diacon van de Gereformeerde 
 Gemeente in deze Stad, en verklaarde in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan 
 Scarier en Jannetje Simons Ehel:, een huis en erve 
 staande en gelegen in deze Stad, in het Keizersstraatje 
 tusschen de huizen van Dirk Roest en Gijsbert Mulder, 
 doende in ordinaris verponding zonder Stadssts: f 3-3-13, 
 straatgeld f 1-5-: verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van f 152-:-, van welke koops 
 penningen Comparante bekend voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorplicht, de verponding tot over het jaar 1805, straat- 
 geld tot Maij 1805, en het haardstedegeld tot Julij 1805 daar 
 van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Sub- 
 missie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 25 December 1805. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgem: Schep: en Raad der Stad Harderwijck doen kond 
 en certificeeren mids dezen, dat Engel Fijnvandraat zijn boedel 
 geäbandonneerd en aan het Gericht overgelaten heeft en de goederen 
 ten meesten voordeele der Crediteuren in het openbaar zijn ver- 
 kogt, onder welke boedel zich bevind een kamp land, gelegen 
 buiten deze Stad aan de Zandsteeg, tusschen het land van A: de Wilde 
 ter eenre en een steegje ter andere zijde, welk land gekogt is 
 door J: H: Mantel en Willempje Evers Ehel:, bezwaard met een 
 verponding zonder stadssts: van f 1-17-14, en verders met zodanige 
 lusten en lasten als daar op mogten zijn, voor een Somma 
 van f 375, welke penningen in handen van onzen Secretaris zijn 
 voldaan, om door het Gericht inter jus habentes gedistribueerd 
 te worden, weshalve wij het gem: land met zijn lusten en lasten 
 bij dezen transporteren, en in vollen eigendom overgeven 
 aan en ten ervelijken behoeven van gem: J: H: Mantel 
 en Willempje Evers Ehel:, belovende hetzelve van ’s Heren 



420 

ORAH_157 1805 fol.204 
 
 wegen te zullen wagten en waren, en alle voorplicht, de verponding 
 tot over het jaar 1805 daar van aftedoen als erfkoops recht is. 
 T’ oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 24 Decemb. 1805. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgem: Schep: en Raad der Stad Harderwijck doen kond en certi- 
 ficeren mids dezen, dat Engel Fijnvandraat zijn boedel geäbandonneerd, 
 en aan het Gericht overgelaten heeft, en de goederen ten meesten 
 voordeel der Crediteuren in het openbaar zijn verkogt, onder welke 
 boedel zich bevind een huis en erve, staande en gelegen in deze Stad in de 
 Hoogstraat op de hoek van de Schoenmakerstraat, naast het huis 
 van E: van Aken, welk huis gekogt is door Dirk Bosch en Geer- 
 truij Lukas Ehel:, bezwaard met een verponding, bedragende 
 zonder stadsts: in drie posten, als een groot f 2-18-12, een f 3-8-:, 
 en een f 1-8-6, zamen f 7-15-2,en verders met zodanige lusten 
 en lasten als er op mogten zijn, voor een Somma van dertien 
 honderd vjftig Guldens, welke gelden in handen van onzen 
 Secretaris zijn voldaan, om door het Gerichte inter jus 
 habentes gedistribueerd te worden, weshalven wij gemelde 
 huis en erve bij dezen transporteren, en in vollen eigendom 
 ovegeven aan en ten ervelijken behoeven van gemelde Dirk 
 Bosch en Geertruij Lukas Ehel:, belovende hetzelve van 
 ’s Heren wegen te zullen wagten en waren, en alle voorplicht , 
 de verponding tot over het jaar 1805, straatgeld tot Maij 1805, 
 en het haardstedegeld tot Julij 1805 daar van aftedoen. 
 T’oirkonde etc. 
 Actum Harderwijck d. 24 December 1805. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Dirk 
colle van bezwaar Bosch en Geertruij Lukas Ehel:, welke bekenden wegens 
Rubr. de Hoogstraat  opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
Fol. 180 schuldig te zij aan Arij Bastert en Gerritje Timmer Ehel:, 
 de Somma van een duizend Guldens, aannemende dezelve 
 jaarlijks te zullen verrenten met vier 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 beide zijden drie maanden voor de verschijns- 
 dag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand hun huis en 
 erve, gekogt uit den boedel van Engel Fijnvandraat, 
 staande in de Hoogstraat op de hoek van de Schoenmakerstraat 
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 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 Harderwijck d. 24 December 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Bartus Oijen en Bernardus Hulsing 
 voor het erf en sterfhuis van Wesselina Rodenspijker in leven 
 Huisvrouw van Toon Vonk, des beloofde Toon Vonk namens 
 Mietje en Gerharda Oijen kinderen en Erfganaamen van de 
 overledene haare Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 27 December 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en d’ IJvoij Schepenen compareerde A. 
 Bade, welke verklaarde in de beste en bestendigste forme 
 rechtens te constitueeren en magtig te maaken, zulks doen- 
 de kracht dezes J. P. Stoffers, woonachtig in s’ Hertogenbosch 
 ten einde des Comparants zaaken waartenemen, zo in als 
 buiten rechten, speciaal om namens Comparant in te vor- 
 deren van P. Thome, ook genoemd wordende Tomme 
 woonende in Braband, eene somma van f. 108-16-: pro- 
 cedeerende wegens geleverde goederen en verschot, volgens 
 Rekening daar van zijnde, ten einde eerst in der minne 
 te handelen, en des noods, ingangen Rechtens, ’t zij bij 
 Arrest, Boding of anerzints, na stijle locaal, te enta- 
 meeren, cautie te praesteeren, termijnen te respicieeren, 
 Vonnissen en Decreeten aan te hooren, de voordeelig ter 
 executie te leggen, penningen te ontfangen en daar 
 voor te quitteeren; Voorts alles te doen en te laten 
 geschieden, het geen den aart en omstandigheden der 
 zaake zullen komen te vorderen, en geconstitueerde 
 ten meesten nutte en oirbaar van Comparant zal ver- 
 meenen te behooren, en hij Comparant zelfs praesent 
 zijnde zoude kunnen, mogen en moeten doen, al ware 
 het ook dat daar toe een meer speciaalder volmagt 
 dan deezen mogt worden vereischt, welke comparant 
 alhier voor geinsereerd wil gehouden hebben. 
 Alles met magt van Substitutie, assumtie en surrogatie 
 onder belofte van ratihabitie en indemniteit,ceterisque 
 sub clausulis de iure solitis ac necessariis. 
 Des blijft de geconstitueerde gehouden tot het doen van be- 
 hoorlijke verantwoording. 
 Actum Harderwijck den 23. December 1805.  
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Geregistr. ten protho- Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen compareerden Hendrik Roeders 
colle van bezwaar en Willemtjen Eijberts Bruidegom en Bruid, welke verklaarden 
Rubr. Erven en  wegens opgenomene en ter leen ontfangene penningen, opregt 
Landern. in Hierden en deugdelijk schuldig te zijn aan Albert Bade en Judith 
Fol. 382 fso. Willemina Hartkamp Ehel. eenen somma van vierhonderd Guldens 
 ad 20 stuivs. het stuk, daar voor beloovende zij, of hunne 
 Erven jaarlijks op den verschijnsdag, heden over een jaar de 
 eerste, aan rente te zullen betaalen eene somma van zes 
 gelijke guldens ad 20 stuivs. het stuk, voor ijder honderd, en 
 daar mede te continueeren tot de finaale aflosse der voorsz. 
 hoofdzomme toe, welke alle jaar op gemelden verschijnsdag 
 zal kunnen en mogen geschieden, mids drie maanden bevoo- 
 rens, aan de eene of andere zijde behoorlijk opgezegd of opge- 
 eischt zijnde. Alles onder verband van hunne persoonen en 
 goederen, met renuntiatie van alle exceptien, hoe ook ge- 
 naamd, dezen enigzints contrarieerende, in specie die van  
 onaangetelden gelden, onder verband en submissie als naar 
 rechten. 
 Verders verklaarden de Comparanten te stellen tot se- 
 curiteit en naarkoming van alles ’t geen voorsr. mede tot 
 Borge den persoon van Eijbert Hendriksen, weduwnaar 
 wijlen Aaltjen Gaartsen, welke mede praesent zijnde, de- 
 ze Borgtocht aan en op zich genomen heeft, onder ver- 
 band van zijn persoon en goederen, zo gereede als onge- 
 reede, niets daar van uitgezonderd, met renuntiatie 
 van alle privilegien, beneficien en middelen Rechtens de- 
 zen enigzints strijdig, in specie van ’t beneficium ordinis, 
 divisionis & excussionis, als van derzelver kracht verklaa- 
 rende volkomen geinformeert te zijn, en verder tot 
 meerdere securiteit en speciaal onderpand stellende een 
 mudde saailand, genaamd het Feehastuk gelegen in 
 den Lagen Enk, Buurschap Hierden, schependom dezer 
 stad, belend aan de Westkant het land van de Wede. 
 Jan Bartsen, Oostzijde dat van juffr. Westerveld, 
 ten einde in cas van wanbetaaling der principaale de- 
 biteuren, zo van Capitaal als renten, en verder daar 
 op te lopene kosten, daar aan alle schade en hinder 
 te kunnen verhaalen. 
 Onder verband en submissie als naar rechten. 
 Actum Harderwijck den 27 December 1805. 
 
 
Geregistr. ten Prothoc. Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Aleijda 
van bezwaar Rubr. Margarita Bruijkers, welke bekende wegens opgenomene 
Smeepoorter Brink  en ter leen ontfangene penningen oprecht en deugdelijk schul- 
Fol.50 fso. dig te zijn aan Albert Bade en Judith Willemina Hart- 
 kamp Eheln: en hunne Erven eene somma van Eén honderd 
 Guldens ad 20 stuivs. het stuk, jaarlijks te verrenten 
 met 5 Guldens PCto en daar mede te continueren tot 
 de finaale aflosse toe, welke alle jaar op den verschijns- 
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 dag heden over een jaar de eerste zal kunnen en mo- 
 gen geschieden, mids drie maanden aan de eene of an- 
 dere zijde behoorlijk opgezegd of opgeeischt zijnde. 
 Voor welk Capitaal, renten en bij wanvoldoening hier op 
 te lopene kosten, comparante verbind haar persoon en 
 goederen, zo gereede als ongereede, en tot meerder securi- 
 teit en speciaal onderpand stellende en verbindende de 
 halfscheid, voor zo verre haar Comparante zulks in 
 eigendom is toebehoorende, als in gemeenschap van goe- 
 deren met haar overleden Man Roelof Zegers Jagers 
 getrouwt zijnde, van een half huis en erf staande 
 en gelegen binnen deze stad op de smeepoorter Brink 
 tusschen de huizen van Claas Bosch ter eenre en dat 
 van J. W. V. O. Fisscher ter andere zijde, met renuntiatie 
 van alle exceptien dezen enigzints contrarierende, in 
 specie die van onaangetelden gelden. 
 Alles onder verband en submissie als naar rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 December 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en d’IJvoij Schepenen Compareerden Ger- 
 rit Coopzen en Berendje Bannink Eheln, welke bekenden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 en overzulks kragt dezes te cedeeren, transporteeren en in 
 vollen eigendom over te geven aan en ten ervelijken behoe- 
 ven van Hendrik Feckman en Stijntje Drost Ehel. een 
 huis en erve staande en gelegen in de Wolleweverstraat 
 tusschen de huizen van Matthijs Raaijen en van Arend 
 de Wilde, doende in ordinaris verponding zonder stadsst 
 f 4-14-6 straatgeld f 1-10-: en verders met zijn lusten  
 en lasten en zulks voor een somma van dertien honderd 
 twaalf Gulds van welke kooppenningen Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende het zelve te zul- 
 len wagten en waren kommervrij en ale voorplicht de 
 verponding tot over het jaar 1805 straatgeld tot Maij 
 1805 en het haardstedegeld tot Julij 1805 daar van afte- 
 doen als erfkoops recht is, onder verband en submissie 
 als naar rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 December 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden Jan Huij- 
 gen en Sophia Kelder Ehel. welke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt en overzulks kragt 
 dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over te 
 geven aan en ten ervelijken behoeven van Johannes Miggel- 
 zen en Geertje Janzen Ehel. een hof gelegen aan de Weijsteeg 
 naast den hof van Jan Olthuijzen, doende in ordinaris ver 
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 ponding zonder stadsstrs. f.1-1-4 voords met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een somma van tweehonderd Gulds , van welke pen- 
 ningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij en alle voorplicht, de verpon- 
 ding tot over het jaar 1805 daar van aftedoen, als erfkoopsrecht 
 is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 Decemb. 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde Johanna Kronen- 
 berg weduwe van Piet Otten, welke bekende in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en overzulks kragt de- 
 zes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over te geven 
 aan en ten ervelijken behoeven van Albert Barends en Geurtje 
 Koning Ehel. een hof gelegen in een gangetje uitkomende in 
 de Nijptang tusschen de hoven van Zeger Buitenhuis en Peter 
 Ruitenberg, en zulks voor een somma van twee honderd 
 veertig Guldens, zijnde bezwaard met een verponding zonder 
 stadsst. van 16 st. en verders met zijn lusten en lasten, van 
 welke kooppenningen Comparante bekend voldaan te zijn,be- 
 lovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij 
 en alle voorplicht de verponding tot over het jaar 1805 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband 
 en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 28 December 1805. 
 
 
 Voor d’ IJvoij en Huijsman schepenen compareerde Mevrouw 
 de Wede van den Heer J. Cramer gebore Vlieks, welke 
 verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 kogt, en over zulks kragt dezes te cedeeren, transporteeren 
 en in vollen eigendom over te geven aan Loge Gelderman 
 en Johanna Herfsen Ehel: en hunne Erven een hof gelegen in 
 deze stad in de Vijhestraat bij het Kerkhof, tusschen twee 
 straaten, doende in ordin. verponding zonder stadst. f 2-13-8 
 straatgeld f 1-10-: verders met zijn lusten en lasten en 
 zulks voor een somma van twee honderd elf Guldens, 
 van welke penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij 
 en alle voorplicht de verponding tot over het jaar 1804 
 straatgeld tot Maij 1804 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 28 Decemb. 1805. 
 
 
Geregistr. ten Prothoc. Voor de Vries en Schilders schepenen compareerden Willem 
van bezwaar Rubr. Petersen en Gerritje Willems Ehel. welke bekenden wegens op- 
Erven en Landerijen  genome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
in Hierden  Fol. 404 fso schuldig te zijn aan Truitje Geursen, en haare Erven, eene 
 somma van Tweehonderd Guldens, aannemende dezelve 
 jaarlijksch te zullen verrenten met zes Gulden van ieder 
 honderd, waar van het eerste zal verschijnen heden over 
 een jaar, en zo vervolens tot de aflossche toe, welke 
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 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids het 
 aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijns- 
 dag opgezegs were. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne perso- 
 nen en goederen en tot een speciaal onderpand een kamp 
 land leggende in Hierden in de Lokhorst groot ongeveer 
 3 schepels Land, tusschen het land van de juffrouwen 
 van Westervelt en de Lokhorst steeg, 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 Harderwijck d. 28 December 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders schepenen compareerden Be- 
 rend Gerritsen en Pietje Peters Ehel. welke bekenden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen, transporteeren en in 
 vollen eigendom over te geven aan en ten ervelijken be- 
 hoeven van Jan Rijers en Jannetje Hendriks Ehel een 
 hofje gelegen binnen deze stad aan de Molenwal, 
 tusschen de hoven van Peter Rende en van Toon Vonk, 
 met alle de daar op zijnde lusten en lasten, en zulks 
 voor een somma van f. 55-:-: van welke kooppennin- 
 gen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 het zelve te zullen wagten en waren kommervrij en 
 alle voorplicht daar van af te doen, als erfkoops recht 
 is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 28 December 1805. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst schepenen Compareerden 
 Beert Louw en Jannetjen Simesen Ehel: welke beken- 
 den in een vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
 kogt, en overzulks klagt dezes te cedeeren, transportee- 
 ren en in vollen eigendom overtegeven een Pieter van 
 Veluwen en Anna Jacoba Engelgeer Ehel: en hunne 
 Erven, een huis staande binnen deze stad in de Vijhe- 
 straat tusschen het huis van R. I. Apeldoorn en de 
 poort, doende in ordiñ. verponding zonder stadst. 
 f 2-2-8, straatgeld f. -10st. en verders met zijn lusten 
 en lasten en zulks voor een somma van f 250-:-, 
 van welke kooppenningen Comparanten bekennen vol- 
 daan te zijn, belovende het zelne te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorplicht de verponding 
 tot over het jaar 1805, straatgeld tot Maij 1805 en het 
 haardstede geld tot Julij 1805 daar van aftedoen, als erf- 
 koops recht is, onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 December 1805. 
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 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden de Heer 
 J Schimmelpenninck en Vrouwe J.H. Bouwman Ehel: welke be- 
 kenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en overzulks kragt dezes te cederen, transporteeren, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van den 
 Heer Hendrik Frieseman en zijn Ehevrouw, een hof gelegen 
 in de Oude touwbaan, tusschen de hoven van den Heer Mr. 
 P. van Meurs en van de erfgenaamen van den Heer Mr. H. 
 J. Ardesch, doende in verponding zonder stadsst. in twee posten 
 een van f. -19-10 en een van f. 1-8-12 zamen f. 2-8-6 en 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van twaalfhonderd Guldens, van welke penningen Comparan- 
 ten bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht de verpon- 
 ding tot over het jaar 1805 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 December 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden de juffrouwen 
 E.F.C. Pagenstecher en A.H.W. Pagenstecher geadsisteerd 
 met den Secretaris J.F.C. de Vries, wonende alhier, en voor 
 de hier na te melden somme genoegzaam gegoed, beken- 
 nende en verklarende zij Comparanten ingevolge Besluit van 
 den Raad van Finantien in het Departement Overijssel van 
 den 9en  December 1805 onder Renunciatie van het Sctum  
 Vellej  van welks inhoud zij Comoparanten zijn geinformeerd, 
 zich te zamen als Borgen te verbinden voor Mr. H.R.G. 
 Pagenstecher te Almelo, gequalificeert tot de Directie 
 over de invordering van de Belasting op het Recht 
 van Successie, volgens Ordonnatie bij Publicatie van 
 Hun Hoog Mogenden, vertegenwoordigende het Bataaf- 
 sche Gemeenebest, gepubliceerd den 4den October 1805 en  
 wel ter somme van Vijftien honderd guldens. 
 Actum Harderwijck d. 30 December 1805. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschreven Leden van ’t Gemeente 
 Bestuur der stad Harderwijck Vrouwe Alberta Appeldoorn, 
 weduwe wijlen haaren Eheman Mr. Joan Christiaan Huijsman, 
 zwak en zieklijk van Lichaam, doch haar verstand, Memorie 
 en uitspraak volkomen magtig, welke verklaarde uit over- 
 denkinge des doods en onzekere uure van dien niet gaarn 
 uit deze wereld te willen scheiden, zonder over haare tijde- 
 lijke goederen gedisponeerd te hebben: Hier dan toe overgaan- 
 de verklaarde zij Comparante en Testatrice voor af te cas- 
 seren te annulleeren, dood en te niet te doen alle voor- 
 gaande dispositien van uiterste wille, en te nomineeren 
 en intestellen, gelijk zij nomineert en instelt kracht en 
 mids deze, tot haare eenige en Universeele Erfgenaamen 
 van haare geheele nalatenschap en bezittingen, roe- 
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 rende en onroerende goederen, geene van die uitgezonderd 
 welke zij Comparante en Testatrice met den dood zal komen 
 te ontruimen en na te laten Albertus Huijsman, Dithmer 
 Huijsman en Anna Maria Huijsman, alle drie kinderen 
 bij haaren overleden Eheman Mr. Joan Christiaan Huijsman 
 verwekt als mede Alberta Louisa Wilhelmina Stamm, 
 haar Compartes en Testatrices Kleindochter nog minderjaa- 
 rig, nagelaten bij wijlen haar Comptes en Testatrices over- 
 leden Dochter Cornelia Huijsman in leven Ehevrouw van 
 G.W. Stamm, ieder voor de gerechte vierde part van haar 
 Compartes en Testatrices nalatenschap. 
 Wijders verklaarde Comparte & Testatrice te nomineeren 
 en aantestellen, zo als zij nomineert en aanstelt, bij en 
 kracht dezes, met eerbiedige uitsluiting van de Wees- 
 kamers, zo hier als elders, tot voogden over bovengeñ. 
 minderjaarige kleindochter en Erfgenaame Alberta 
 Louisa Wilhelmina Stamm, Albertus Huijsman en 
 Dithmer Huijsman, willende en begerende, dat de ad- 
 ministratie van ’t aandeel aan haar Compartes en Testatri- 
 ces nalatenschap voor gemelde Alberta Louisa Wilhelmina 
 Stamm zal blijven bij de door haar bovenaangestelde 
 voogden, bij wie ’t bestuur en beheersing over dezelve al- 
 leenlijk zal worden uitgeoefend, zonder dat de Vader 
 van gem. Alberta Louisa Wilhelmina Stamm dien aan- 
 gaande eenige beheering of beschikking of eenige dis- 
 positie over ’t aandeel aan gem. nalatenschap voor zijne 
 dochter Alberta Louisa Wilhelmina zal competeeren, 
 maar zullen de Revenuen en opkomsten van dezelve door 
 bovengem: Voogden tot kleeding en verdere opvoeding 
 van genoemde minderjaarige Alberta Louisa Wilhel- 
 mina Stamm moeten worden besteed, geduurende haare 
 minderjaarigheid, tot haare mondigen, of eerder huwelij- 
 ken staat. 
 Willende en begeerende zij Comparte en Testatrice dat 
 deeze haare laatste en uiterste wille en dispositie im- 
 mediaat na haar dood effect zal sorteeren, ’t zij als 
 Testamentum inter liberos, Legaat, Codicil, gifte onder de 
 Levende of ter zaake des doods, of in andere en betere for- 
 ma, zo als best na rechten zal kunnen bestaan, verzoekende 
 hier in ’t uiterste beneficie te mogen genieten. 
 Dies det oirkonde is deeze door ons Leden van bovengemeld Ge- 
 meente Bestuur geteekend en met ond Cachet bezegeld in Har- 
 derwijck den 30 September 1802. 
 Was nevens twee Cachetten in Zwart en Rood Lak uitgedrukt 
 getekend Steenwinkel  J.F. de Rooij 
 Onderstond  Geregistr. in het Recognitie Boek der stad 
                     Harderwijck d. 31 Decemb. 1805 
                      was getekend  J.C.F. de Vries. 
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Geregistr. ten Prothoc. Voor de Vries en Schilders schepenen compareerden Andries van 
van Bezwaar Rubr. der Veen en Aaltje ten Broek Ehel: welke bekenden wegens opge- 
de Vijhestraat Fol. 68 fso. nome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te 
 zijn aan Loge Gelderman en Johanna Hensen Ehel: de somma van 
 een duizend Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met zes 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 ge- 
 schieden, mids het 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 hun huis, staande in de 
 Vijhestraat tusschen het erf van E: Appeldoorn en het huis van 
 Beernd Louis, om daar aan alle hinder en schade te kunnen ver 
 halen, renuntieerende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde Gelden, onder submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 31 December 1805. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders schepenen compareerden Loge 
 Gelderman en Johanna Hensen Ehel:, Albertus Gelderman 
 en Aartje Top Ehel: voor zig en caverende voor hunne absente 
 broeder en suster J. Gelderman en G. Heurdt Echtel: welke 
 bekende in een vasten en steedigen Erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kracht deezes te cedeeren, Transporteeren en in 
 vollen eigendom over te geeven aan en ten erfelijken behoe- 
 ven van Geertruij Snel Weduwe van Luik een kamp Land 
 met zijn Houtgewas geleegen aan de Lijksteeg naast het 
 land van de juffrouwen van Holthe ter eenre, en een kamp 
 van het Weeshuis ter andere zijde, zijnde vrij van verpon- 
 ding doch verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een Zomma van drie honderd acht en veertig Gulden, 
 van welke penningen Comparanten bekennen voldaan te 
 zijn, beloovende het zelve te zullen wagten en waren kom- 
 mervrij en alle voorplicht daar van aftedoen als erfkoop 
 recht is onder verband en submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 32 December 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden de 
 Heeren Albertus Huijsman en Alexander Schilders eerste 
 Comparant in qualiteit als bij testamentaire dispositie 
 d.d. 30 September 1802 binnen deze stad gepasseerd van wijlen 
 Vrouwe Alberta Apeldoorn in leven Wed. wijlen Mr. Joan 
 Christiaan Huijsman, aangesteld voogd over Alberta Louisa 
 Wilhelmina Stamm minderjaarige dogter van des Compa- 
 rants overleden Zuster Cornela Huijsman in leven Ehe- 
 vrouwe van de Heer G.W. Stamm. 
 Twede Comparant in qualiteit als volmagtiger ( ingevolge 
 acte d.d. 6 December 1805 binnen Utrecht gepasseert) van 
 de Heer Dithmer Huijsman als mede voogd over opgem: 
 Alberta Louisa Wilhelmina Stamm, bij voormelde 
 testamentaire dispositie genomineerd. 
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 En hebben die momberschap verburgt met de persoonen en 
 goederen van de Heeren J. Moojen en J.C. Schummelketel 
 beijde genoegzaam geërft en gegoedet, die praesent zijnde 
 deze borgtogt op zich genomen hebben onder verband van 
 persoonen en goederen. 
 Beloovende de Comparanten deze hunne borgen te zullen 
 vrijen en guarandeeren, onder verband, submissie en renun- 
 tiatie als na rechten. 
 Actum Harderwijck 31 Decemb. 1805. 
 
 
 Voor Fisscher en d’ IJvoij schepenen compareerden Peter 
 Geurtsen en Maris Klok Echtel. Reindert Jansen Klok 
 en Hendrikje Klok Echtel. Johanna Klok, Margrieta 
 Elisabeth Klok, Jacob Klok en Geertrui Zweerus Echtel: 
 Evertje Bos, Jan Bos en Andries Bos, meerderjaarige kin- 
 deren van wijlen Hendrikus Bos en Aaltjen Klok, Evert 
 Klok en Wila Somers Echtelieden en Hendrik Verbeek 
 als gevolmagtigde van Bartholomeus van Es en An- 
 thonia Klok, welke verklaarden op den 16 November 
 1805 in een vasten en stedigen erfkoop in het openbaar 
 te hebben verkogt, en kragt dezes te Cedeeren, Trans- 
 porteeren, en in vollen eigendom over te geven aan en 
 ten behoeve van Barnardus Hulsink en zijne erven 
 een Huis en erve staande binnen Harderwijck in de 
 Luttekepoortstraat op den hoek van het Keizerstraatje, 
 doende jaarlijks in ord: Verp: met de Stadsstuivers 
 f 3-7-, welke door verkopers zal gezuiverd worden tot 
 ultº December 1805 en het straatgeld s’jaars f 1-:- 
 tot 1º Meij 1806 ook zal door verkopers het Haardstede 
 geld worden betaald tot den 1º Julij 1805. Voorts met alle 
 deszelfs verdere lusten en laten, recht en gerechtighe- 
 den, die er op zijn mogen, en zulks voor de somma van 
 Twee hondert drie en vijftig Gulden, waar van de Compa- 
 ranten bekenden ten vollen voldaan te zijn, belovende 
 voorsm. Huis en Erve te zullen wagten en waren kommer- 
 vrij zo als erfkoops recht is, allses onder verband en sub- 
 missie als naar rechten.  
 T ‘Oirkonde is deze bij ons getekend op den 32e December 
 1805. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen  compareerden Mr. 
 E: G: Ardesch Scholtus der Ambts Nijkerk zo voor zich als in qualiteit 
 als Volmagtiger van zijn Ehevrouw E: Hoedemaker, en van zijne Zusters 
 H: J: Ardesch en E: A: Ardesch, vermogens volmagt voor den Onderschout 
 des Ambts Nijkerk als geäuthoriseerd zijnde van den Drost van 
 Over Veluwe en Gerichtslieden gepasseerd, dan noch als Volmagtiger 
 van J. Ardesch en T. van Daverveld Ehel. vermogens volmagt 
 voor den Scholtus des Ambts Doornspijk en Gerechtslieden gepas- 
 seerd, en eindelijk als volmagtiger van A: Ardesch en J: de Vos Ehel: 
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 voor den Gerichte van Steenwijk gepasseerd, alle welke volmagten 
 den Comparant aan ons schepenen heeft vertoond, en tot het passeren 
 dezer deugdig bevonden, en verklaarde de Comparant voor zich en in 
 voorschreve qualiteiten in het openbaar op den 22 Junij 1805 te hebben 
 verkogt en kragt dezes te cederen en in vollen eigendom overte- 
 geven aan en ten ervelijken behoeve van Gerrit Kleintunte en 
 Johanna Hondeling Ehel: ende haare Erven, een huis en erve, 
 met een open plaats daar agter staande in de Wolleweverstraat op 
 de hoek van de Valkstraat ter eenre, en het huis van de weduwe 
 Dries Jakken ter andere zijde benevens een uitgang agter het 
 huis in de Valkstraat, doende in verponding zonder stadsst: f 6-18-2 
 straatgeld f 3-5, ende zulks om en voor een Somme van twee 
 duizend een honderd negen en tagtig Guldens. 
 Voords verklaarden Comparanten in voorsz: qualiteit nevens J: H: 
 van Erckelens en E: ab Hoogland Ehel:, op voorgemelde datum te 
 hebben verkogt en kragt dezes te cederen en in vollen 
 eigendom overtedragen aan en ten ervelijken behoeve van 
 Jan Huijgen en S: Kelder Ehel: ende haare Erven een hof 
 met een tuinhuisje daar in gelegen voor deze stad in de oude 
 touwbaan tusschen de hoven van Mevrouw de Weduwe Cramer 
 en wijlen A: Apeldoorn, doende in verponding zonder stadsstrs 
 f 1-10-2, ende zulks om en voor de Somma van vijfhonderd 
 Guldens, van welke en voorenstaande kooppenningen de 
 Comparanten qp verklaarde te zijn voldaan, en  daarom geen 
 recht of eigendom aan deze perceelen te behouden, maar 
 integendeel dezelve aan de Respective Koperen in een eeuwigen 
 eigendom overtegeven om daar mede na welgevallen te kunnen 
 handelen, onder belofte om dezelve te zullen vrijen, wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht daar van aftedoen, 
 inzonderheid de verponding over 1805, straatgeld Nov. 1805, 
 haardstedegeld Ultº Junij 1805, als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na rechten en met renuntiatie 
 van alle exceptien. 
 Actum d. 31 December 1805. 
 
 
 
 
 
 Lectum et Recognitum d. 10. Januarij 
`                    1806 
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Geregistreerd ten protho Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden Jan 
colle van bezwaar Rubr. IJsbrand de Vries en Geertruij Jans Ehel:, dewelke ver- 
de Hoogstraat Fol. 187 klaarden wegens geleverde winkelwaaren aan den koopman 
 D: O: van Ganswijk, wonende te Amsterdam wel en deugdelijk 
 schuldig te zijn een Somma van tagtig Guldens, en vermids 
 zij Comparanten buiten staat zijn die schuld aftedoen, 
 en de voornoemde Crediteur daar na wel wil wagten, 
 tot dat Jan IJsbrand de Vries is overleden, mids daar voor 
 genoegzaame Securiteit hebbende, zo verklaren de Com- 
 paranten daar voor te verbinden haar huis daar zij 
 wonen te Harderwijck, en voords na stadsrechten alle haare 
 gereede goederen te verwillekeuren, houdende van het 
 recht en effect van zodane stadsrechtelijke verwillekeuring 
 zich voor genoegzaam geïnformeerd, ten einde de Crediteur 
 of zijne Erfgenaamen daar aan na de eerste comparants 
 overlijden die tagtig Gulds: zonder eenige interesse kost 
 en schadeloos zal kunnen verhalen. 
 Ten die einde verklaren de Comparanten haare personen 
 en goederen te submitteren aan de Judicature van 
 alle Richteren en Gerichten speciaal aan het Stad Gericht 
 van Harderwijck, met renunciatie van alle exceptien, bene- 
 ficien of privilegien rechtens den inhoud dezes eenigzints 
 contrarierende 
 Actum d. 11 Januarij 1806. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Fischer en d’ IJvoij Schepenen compareerden Evert Verhoef 
van bezwaar Rubr. en Anneken Wassink Ehel:, welke bekenden wegens opgenomene 
de Vijhestraat Fol. 66 en ter leen ontfangene penningen oprecht en deugdelijk 
 schulding te zijn aan Hendrietta Henrica Willemina Middelburg 
 en haare Erven de Somma van drie honderd Gulds. ad 20 str. het 
 stuk, daar voor belovende jaarlijksch op den verschijnsdag, heden 
 over een jaar de eerste, te zullen betalen zes gelijke Gulds. 
 voor ieder honderd Gulds., en daar mede te continueren tot de 
 finale aflossche toe, welke alle jaar op gemelden verschijnsdag 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids drie maanden bevorens 
 van de een of andere zijde behoorlijk opgezegd of opgeeischt 
 zijnde. 
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 Tot Securiteit van voorsz: capitaal, renten en in cas van wanbe- 
 taling daar op te lopene kosten, verbinden Comparanten hunne 
 personen en goederen, zo gereede als ongereede, niets daar van 
 uitgezonderd, en stellen tot een speciaal onderpand een huis en 
 erf staande en gelegen binnen Harderwijck in de Vijhestraat 
 tusschen de huizen van den Heer Schummelketel ter eenre 
 en dat van Goosen Everts ter andere zijde, ten einde alle schade 
 en hinder daar aan te kunnen verhalen, met renuntiatie van 
 alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, alles onder 
 verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 11 Januarij 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden J: C: 
 Schummelketel en A: Bade, welke verklaarden bij dezen 
 te constitueren en magtig te maken R: Rikze wonende te 
 Arnhem, om te compareren voor den Raad van Finantien in het 
 Departement Gelderland, en aldaar in name en ziele van 
 eerste Comparant afteleggen de noodige eeden als commis, en 
 in den name en ziele van tweede Compart: als adsistent en 
 Deurwaarder beide ten Comptoire van den Ontfanger der beschreve 
 middelen over het ressort van Harderwijck, belovende zij zulks 
 van zodanige waarde te zullen houden, als of zij in persoon 
 waren gecompareerd, en den eed hadden gepraesteerd. 
 Actum Harderwijck den 13 Januarij 1806. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Schilders en Fisscher Schepenen compareerde Johanna 
colle van bezwaar Klok. welke bekende wegens opgenome en ter leen ontfange 
Rubr. Peperstraat penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan A: Bade en Judith 
Fol. 339 Willemina Hartkamp Ehel:, en hunne Erven, de Somma van 
 een honderd vijftig Gulds., aannemende dezelve jaarlijksch 
 te zullen verrenten met zes 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 beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en 
 goederen, en tot een Speciaal onderpand haar huis staande 
 in de kleine Oosterwijck tusschen den huizen van Gosen 
 Foppen en Jan Janzen, om daar aan alle hinder en schade 
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 te kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptien, 
 in Specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck den 23 Januarij 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden 
 Gerrit Koopzen en Berendje Bennink Ehel:, welke 
 bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en 
 in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Jacoba Alberta van der Beek, een hof 
 gelegen buiten deze Stad aan de houtklamp tusschen 
 de hoven van Evert van Aken en van Gerrit Kleintunte, 
 en zulks voor een Somma van een honderd vijf en veertig 
 Guldens, zijnde bezwaard met een verponding zonder 
 Sradstrs. van f:-19-6, en verders met zijn lusten en 
 lasten, van welke koopspenningen Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding tot over het Jaar 1805 daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als 
 na rechten.  
 Actum Harderwijck d. 28 Januarij 1806. 
 
 
 Acte van Aperture op een zegel van f 15-:- 
 
 Wij J: Steenwinkel en W: J: de Vries Schepenen der Stad 
 Harderwijck doen kond en certificeren mids dezen, dat wij 
 als vervangende de plaatzen van J: Schot en J:E:N: van 
 Lijnden gecompareerd zijn ten sterfhuize van Vrouwe Maria 
 Agatha Croiset Weduwe van wijlen den Heer Wilhelm van 
 Hoesen, alwaar ons vertoond en overgegeven is zeker beslote 
 papier, houdende volgende Superscriptie: 
 
 “Compareerde voor ons ondergeschreve Schepenen der Stad 
 “Harderwijck Vrouwe Maria Agatha Croiset Weduwe van 
 “wijlen den Heer Wilhelm van Hoesen, zijnde gezond van 
 “lighaam en verstand, welke verklaarde in dit gecachetteerde 
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 “papier hare laatste en uiterste dispositie begrepen te zijn, bege- 
 “rende, dat hetzelve na haar dood zal geöpend, en als testament, 
 “legaat, codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan, 
 “agtervolgd  worden. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris deze 
 getekend en gezegeld binnen Harderwijck, den 21 Januarij 1790 
 (was getekend) J: Schot, J:E:N: van Lijnden, J:C:F: de Vries en 
 gemunieerd met drie zegels. 
 De ondertekening gezien, en de zegels geëxamineerd hebbende 
 hebben wij die geheel, gaaf en ongevitiëerd bevonden, waar 
 na hetzelve door den Secretaris is geöpend, en in praesentie 
 van de Heeren L: van Hoesen, N: van Hoesen, Juffrouw S: 
 Croiset, den Heer F:C:H: de Wolff, Vrouwe J:C: de Wolff gebore 
 Klein, Juffrouw A:S: Klein, en Vrouwe C: van Hasselt gebore 
 Klein voorgelezen, in voegen als bij transfix hier nevens  
   geännexeerd is, waarvan registrature is verzogt. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld. 
 Actum Harderwijck den 28 Januarij 1806. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt, getekend 
 Steenwinkel, W:J: de Vries  onderstond mij praesent was 
 getekend  J:C:F: de Vries in margina stond in fidem transfixi 
 was onder een cachet in rood lak getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 Testament 
 Ik ondergeschrevene Maria Agata Croiset Weduwe wijlen 
 Wilhelm van Hoesen, betuige en verklare mids deze, dat ik 
 om billijke redenen mij hier toe moverende, uit mijnen vrije 
 wil, en zonder inductie of persuatie van iemand, besloten hebbe 
 over mijne natelatene goederen te disponeren in maniere 
 als hier na volgt. 
 Eerst en alvorens verklare ik bij dezen te revoceren, dood 
 en te niet te doen, alle vorige testamenten, of andere actens 
 van uiterste wille, het zij door mij afzonderlijk het zij met 
 iemand anders gepasseerd, en speciaal ook de testamentaire 
 dispositie tusschen mij en wijlen mijn gemelde Zaligen 
 Eheman op den zestienden September van den jare zeventien 
 honderd zeven en vijftig voor den Notaris Meester Andries 
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 de Ridder en Getuigen te Amsterdam gepasseerd, niet willende 
 dat dezelve van eenige kragt zullen zijn, voor zo verre die in 
 eenigen opzichte aan dezen mijnen naderen uitersten wille 
 zouden mogen contrarieren. 
 En dus op nieuws dosponerende, zo verklare ik in de eerste 
 plaats, aan mijn Zoon Leonard van Hoesen, of bij voor 
 overlijden aan deszelfs oudsten Zoon, en die mede voor 
 overlijdende aan deszelfs tweede Zoon te praelegateren 
 alle mijne Familie pourtraiten, en aan mijne Dogter 
 Maria Catharina van Hoesen Weduwe wijlen den Heer 
 Nicolaas Martinus Klein, en bij vooroverlijden aan haar 
 Dogters alle mijne klederen en gemaakt linnen tot 
 mijn lijf behorende. 
 En met opzicht tot mijn overig gemaakt linnen en serviet 
 goed, midsgaders gemaakt goud, zilver en juweelen, zo is 
 mijne begeerte, dat al hetzelve onder mijne kinderen 
 en Erfgenaamen egaal zal moeten worden verdeelt, zonder 
 dat daar van iets publiek zal mogen worden verkogt. 
 Wijders legateer ik aan mijne Zuster Sara Croiset, een Somma 
 van twee honderd Guldens jaarlijksch, zo lang zij leeft, waar 
 van het eerste jaar verschijnen zal en uitgekeerd moeten worden, 
 een jaar na mijn overlijden, en zo vervolgens van jaar tot 
 jaar, haar leven lang gedurende, en welke somme van twee 
 honderd Gulds. ’s jaars door mijne natemeldene Executeur 
 en Executrice zal kunnen gevonden en betaald worden 
 uit het provenu der jaarlijsche huur van mijn huis te 
 Amsterdam, of de interessen van zodanige andere effecten 
 als mijn aangestelde Executeur en Executrice daar toe 
 destineren, en tot zo lange buiten verdeling zullen 
 gelieven te houden. 
 Voorts verklare ik in alle mijne verdere natelatene goederen 
 na aftrek der voorschreve praelegaten tot mijne 
 universele Erfgenaamen te institueren en nomineren, 
 mijne drie Kinderen Leonard van Hoesen, Maria Catharina 
 van Hoesen Weduwe wijlen den Heer Nicolaas Martinus Klein, 
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 en Samuel van Hoesen, ieder hoofd voor hoofd en in egale portien,  
 of bij onverhoopt overlijden van een of meer derzelve hunne 
 respective wettige kinderen of verdere Descendenten staaks 
 gewijze en bij representatie in hun ouders plaatze. 
 Noch verklare ik wel expresselijk te willen en te begeren, dat al 
 het geen een of meer van mijne gemelde kinderen bevorens uit 
 mijnen boedel mogten genoten hebben, aan hen op derzelver erf 
 portie niet zal mogen worden aan of toegerekend, maar gehou- 
 den worden voor gekweten, afgedaan en aan hem geschonken, 
 of gepraelegateerd, midsdien wel uitdrukkelijk alle collatie 
 verbiedende. 
 Eindelijk verklaar ik tot Executeur en Executrice van dit 
 mijn testament en redderaars van mijnen boedel te verzoeken 
 en te committeren mijn voornoemden oudsten Zoon Leonard 
 van Hoesen, en mijne voornoemde Dogter Maria Catharina 
 van Hoesen Weduwe Klein, met zodanige ampele magt als 
 aan Executeurs en Boedelredderaars naar rechten kan of 
 mag gegeven worden, en speciaal niet alleen om mijnen 
 boedel en nalatenschap te redden en tot liquiditeit te 
 brengen,maar ook dezelve te verdelen, en elk zijne portie 
 aan te bedelen en toe te wijzen, willende en begerende dat 
 mijn jongste Zoon Samuel van Hoesen, met de te houdene 
 administratie en te doene verdeling door mijn gemelde 
 Executeur en Executrice in alle opzichte genoegen zal moeten 
 nemen, als hen zulks volkomen toevertrouwende, en ver- 
 ders met magt van adsumptie, substitutie en surrogatien, 
 van een of meer Executeurs, zo als dezelve zullen goedvinden. 
 Dan ingevalle mijne voornoemde Jongste Zoon Samuel 
 van Hoesen ten tijde van mijn overlijden hier te lande 
 mogte zijn, zo verklaar ik denzelven met en benevens 
  zijnen voornoemden Broeder en Zuster aantestellen en te 
 committeren tot mede Executeur van dit mijn testament 
 en Boedelredderaar van mijne nalatenschap, met dezelfde 
 ampele magt als hier voor aan zijn gemelde Broeder en Zuster 
 gegeven hebben, als hebbende ik gemelde mijnen Jongsten 
 Zoon daar van alleenlijk om zijne uitlandigheid willen 
 excuseren, en om voortekomen, dat door zijn absentie het 
 liquideren en verdelen van mijnen boedel niet zoude 
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 worden vertraagd of zijne erfportie door zijne ten dien einde 
 aangestelde of noch aantestellene gevolmagtigden, eenig 
 bezwaar of vermindering zoude komen te lijden, of dat 
 zich vreemden met de directie en administratie van mijnen 
 boedel en nalatenschap zouden bemoeijen. 
 En indien door onverhoopt vooroverlijden van een of meer 
 mijner voornoemde kinderen en geinstitueerde Erfgenaamen 
 derzelver kinderen of verdere descendenten, in hun ouder 
 plaats in voege voornoemd mogten subintreren, en dus 
 recht tot mijne nalatenschap verkrijgen, en dat zich 
 onder dezelve een of meer minderjarigen bevonden, zo 
 verklaar ik tot Voogden over dezelve en administrateurs 
 van derzelver portie ervenis in mijne nalatenschap aan 
 te stellen, en te committeren, zodanig persoon of personen, 
 welke door hunne respective Ouders tot Voogden over de- 
 zelve minderjarigen zal of zullen zijn benoemd, met 
 eerbiedige Seclusie altoos en in allen gevallen, van 
 alle Heeren Weesmeesteren, Weeskamers of oppermom- 
 boirs, zo hier als elders, waar mijn sterfhuis zoude 
 mogen vallen, als niet willende dat dezelve eenige 
 inzage in, of directie over mijn sterfhuis of nalaten- 
 schap hebben zullen. 
 Laatstelijk reserveer ik aan mij de magt en feculteit, om 
 dezen mijnen uiterste wil naar welgevallen te mogen 
 veranderen, vermeerderen of verminderen, het zij solem- 
 neel, het zij alleen onder mijne particulieren handteke- 
 ning, willende en begerende, dat al wat na mijn overlijden 
 alzo, zelfs onder mijne particuliere handtekening ge- 
 maakt of geördonneerd gevonden zal worden, van dezelfde 
 kragt en waarde zal zijn, als of hetzelve van woord tot 
 woord in dit mijn testament ware geïnsereerd. 
 Al het geen voorschreven staat met de vereischte aandagt 
 naargegaan, gelezen en overwogen hebbende, verklaar 
 ik te zijn mijn testament, laatste en uiterste wille, 
 willende en begerende dat al hetzelve punctuelijk 
 na mijn dood zal worden agtervolgd, nagekomen, en van 
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 waarde gehouden, het zij dan als testament, codicil, of op zodanige 
 andere wijze, waar op deze mijn uiterste wil best in rechten 
 zoude kunnen bestaan, ten die einde het uiterste bene- 
 ficie implorerende. 
 Aldus gedaan en bij mij eigenhandig ondertekend en in 
 een beslote papier met mijn cachet verzegeld te Harderwijck 
 den 19 Januarij 1793. 
 was getekend M:A: Croiset Wed. W: van Hoesen. 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 29 Januarij 1806 Fol. 211 et seqq  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Codicil 
 Ik onderg: Maria Agatha Croiset, Wede. van wijlen Willem 
 van Hoesen verklare kragtens de aan mij gereserveerde magt 
 bij mijn testament den 19 Januarij 1793 binnen Harderwijck 
 opgerigt, en de daar bij vermelde codicillaire clausule 
 met revocatie van het ten dezen opzigte in gezegde testa- 
 mente gedisponeerde, als nu mijn expresse wil te zijn, 
 dat ik in de eerste plaats aan mijn Zoon Leonard van 
 Hoesen, ofte bij deszelfds overlijden aan zijne wettige Descen- 
 denten praelegatere en vooruit make alle mijne familie 
 pourtraiten en schilderijen, als mede de helft van mijne 
 klederen en gemaakt linnen tot mijn lijf behorende, 
 en de andere helft van mijne klederen en linnen 
 tot mijn lijf behorende aan de Dogters van mijne overledene 
 Dogter M:C: van Hoesen Wede. N:M: Klein, praelegaterende 
 voorts aan mijn Zuster Sara Croiset haar leven lang jaar- 
 lijksch een somma van een honderd Caroli Guldens, 
 in stede van de twee honderd Guldens aan haar bij mijn 
 testament gemaakt. 
 Voords begere ik, dat na mijn dood geen collatie zal 
 plaats hebben van meerder of minder genoten te hebben 
 van de eene of andere van mijn kinderen, of kindskinderen 
 als alleen mijne overgegeve rekening Courant aan de 
 Executeuren in den boedel van mijne overledene Dogter, 
 de Weduwe N:M: Klein, welke ik wil en begere, dat daarvan 
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 alleen uitgesloten zal zijn, de hier bijgaande, en door mij 
 eigenhandig getekende rekening Courant met expresse 
 begeerte, en wille, dat alle de posten, die na mijn over- 
 lijden daar op mogten gevonden worden met de interesse 
 van dien onbetaald, of niet te rugge gegeven te zijn, op 
 mijn Zoon Leonard van Hoesen, en bij deszelfs overlijden 
 op zijne wettige Descendenten, bij praelegaat zullen 
 devolveren benevens de interessen, die daar op noch mogten 
 lopen tegens vier procto van het honderd tot de verdeling 
 mijner goederen toe, terwijl in aan mijn Dogter M: 
 C: van Hoesen Wede. N:M: Klein het geleende geld vol- 
 gens de hier ingeslotene getekende en overgegevene 
 Rekening Courant aan de Executeuren ter goeder trouw 
 a 4 procto. van ieder honderd Gulds. in het jaar voorgescho- 
 ten hebbe zonder van haar een obligatie, of quitantie 
 daar van gevorderd te hebben. 
 Verders verklare bij dezen te niet te doen, de bij de mijn 
 tertamentaire dispositie aangestelde Voogden en Redde- 
 raars mijner boedel, echter alleen ten opzigte van die 
 Voogden en Executeuren, welke mijn Dogter M:C: van 
 Hoesen Wede. N:M: Klein heeft aangesteld, willende, 
 dat tot Executeuren en Redderaars van mijne natelatene 
 boedel, en Voogden over de minderjarige alleenlijk zullen 
 gecommitteerd en aangesteld zijn mijn Zoon Leonard 
 van Hoesen, en bij deszelfs overlijden zijnen Zoon N:S: 
 Kuisten van Hoesen, voords mijn Broeder J:L: Croiset, 
 en bij deszelfs overlijden zijnen Zoon Arnoldus Croiset, 
 met magt van adsumptie, Substitutie, en Surrogatie 
 van een of meer, zo als zulks door hun zal begrepen 
 en goedgevonden worden, al verder begere ik, dat de 
 Erfportie, die mijn Klein Dogter Johanna Carolina 
 Klein Huisvrouw van den Lieutenant Colonel de Wolff, 
 uit mijne natelatene boedel mogte competeren, niet 
 anders door haar zal genoten worden, haar leven lang, 
 als vrugtgebruikster, stellende na haar overlijden haare 
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 wettig natelaten Kind of Kinderen als Erfgenaamen in haare 
 plaats, willende dat deze dispositie zal gelden in forma 
 als naar rechten bestaanbaar zoude zijn. 
 Actum Harderwijck d. 1 Januarij 1801. 
 was getekend M:A: Croiset Wede. W: van Hoesen. 
 onderstond geregistr. in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 29 Januiarij 1806 Fol. 213  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 annexe Rekening Courant 
  
 Rekening Courant van Vrouwe de Wede. W: van Hoesen 
 gebore Croiset met haar Ed: Dogter de Wed: N:M: Klein 
 gebore van Hoesen. 
 Debet: 
 1785 Junij 4 Aan dH. P: Lijonet in s’Hage 
          betaald volgens quitantie voor haar Ed. f 1300-:-: 
                     Mr. van der Mers do.do.     124-17- 
                     de Procureur van Son       68-18- 
                     Haar Ed. op conditie, dat zij mij 
                     voor het betaalde als noch 
                     voor het voorschietende al zoda. 
                     nige interest zal betalen als 
                     ik zelf zal moeten geven zijnde 4 pct.   2000-:-
   f 3493-15- 
 1791    
 Maij 1 Aan interesse van 4 Junij 1785 tot 
            3 Maij 1791 is vijf jaaren elf maan- 
            den a 4 pct. bedraagd     826-10- 
        3   Haar Ed. mede gegeven na Amsterdam 
            om voor mij aan de Heer Enschede te 
            betalen- - - - - - - - - - - - - - - - -f  500-:- 
 1800 
 August 1.Interesse van po. August. 1791 tot 
                prim Augustus 1800 is 9 jaaren a 
               4 pct. van f 1218-15 bedraagt   438-15- 
   f 4759-:- 
 Credit 
 1791 
  Maij 3  van Haar ontvangen                                      f 1150-:- 
         4   door haar Ed. aan de Hr. Enschede voor mij 
              betaald volgens rekening van zijnEd. 
              maar quitantie niet ontfange   f   500-:- 
 Julij 22 van haar Ed. ontfangen          f  2000-:- 
        28  op haar verzoek van gemelde      
              ontfangst terug gegeven             875-:-           1125-:- 
                                                                                     f 2275-:- 
 1800 
 Augst.1 Komt mij van deze rekening van 
              Haar Ed. om dezelve te sluiten               2484-:-  
                                                                             f 4759-:- 
  
 NB  daarenboven komt mij nog van Haar Ed. een obligatie 
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 op Nicolaas Brand, door hem genegotieerd op eenige Plan- 
 ters in de Colonie van Suriname groot in Capitaal f 1000- 
 onderstond S.E: In Harderwijck den eersten Augustus 
 1800 was getekend M:A: Croiset Wede. W: van Hoesen. 
 
 
 Codicil 
 Ik ondergeschrevene Maria Agatha Croiset Weduwe wijlen 
 den Heer Willem van Hoesen, bij deze voor zo veel des nodig of 
 dienstig gebruik makende van het recht bij mij  mijn testa- 
 ment d.d. 19 Januarij 1793 gereserveerd, verklare met revoca- 
 tie voor zo veel het hier in anders gestelde aangaat, van 
 de gemelde testamente en met speciale herroeping van 
 mijne codicillaire dispositie dd. 1 Januarij 1801 al nu te ordon- 
 neren. 
 In de eerste plaats, dat mijn Zoon Leonard van Hoesen, en bij 
 zijn vooroverlijden zijne wettige descendenten uit mijnen boedel 
 zal genieten alle mijne familie pourtraitten en schilderijen, 
 alsmede de helft van mijne klederen en gemaakt linnen 
 tot mijn lijf behorende, terwijl de andere helft dier klederen 
 en linnen, bij de kinderen van mijne overledene Dogter M:C: 
 van Hoesen Wede. N:M: Klein zal genoten worden en zulks 
 bij repraesentatie. 
 Praelegaterende ik in de andere plaats aan mijne Zuster Sara 
 Croiset een Somma van een honderd Gulds. jaarlijksch haar leven 
 lang gedurende,begerende dat van dezelve mijn Zuster niets voor 
 kostgeld of anderzints zal mogen afgetrokken worden, 
 verbiedende ik zulks wel expresselijk bij deze. 
 Verder wil en begere ik dat na mijn dood onder mijne Erfge- 
 naamen het recht van collatie, zo en als rechtens 
 behoord zal plaats hebben, namelijk dat ter wederzijden zal 
 moeten ingebragt worden al het geen ter leen door mij aan 
 hunl: mogt zijn geschoten, waar door de erfportie van die het 
 aangaat zal worden verminderd, zullende echter onder de collatie 
 niet begrepen zijn zodanige penningen, welke bij huwelijken 
 of anderzints vrijwillig door mij Testatrice zijn geërogeerd, 
 dezelve zo veel nodig aan die der Erfgenaamen onherroepelijk 
 donaterende. 
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 Wijders stelle ik tot Executeuren Redderaars mijnes boedels 
 en Voogden over de Minderjarigen in deze testamente begrepen, 
 mijnen Zoon Leonard van Hoesen, mijn Broeder J:L: Croiset, 
 en Mr, J:J: Elsevier, en zulks met alle magt, welke Execu- 
 teuren in rechten kan of vermag gegeven worden, speciaal 
 met faculteit van assumptie en surrogatie, en met dank- 
 zegging en uitsluiting van alle Weeskamers, terwijl deze 
 mijne Executeuren dit werk zullen moeten verrigten, 
 zonder eenige ontgeltenisse, onder wat naam ook te mogen 
 praetenderen, met uitzondering van nodige reiskosten en 
 verschotten, zullende de gezegde Executeuren gehouden zijn 
 de boedel uiterlijk voor zoverre binnenlandsche goederen 
 en effecten specteerd binnen een jaar na mijn dood tot liqui- 
 diteit te brengen, en rekening te doen zonder deze afrekening 
 onder eenig praetext hoegenaamd te kunnen verschuiven 
 of te dilaijeren. 
 En verklare ik Testatrice dat al het geen voorschreve staat, 
 is mijne uiterste wille, begerende dat dezelve zal gelden als 
 codicil, testamentum inter liberos, of zo als het best in rechten 
 zal kunnen bestaan, begerende hier in het uiterste beneficie 
 te genieten. 
 T’ oirkonde heb ik deze eigenhandig getekend en bezegelt in 
 Harderwijck d. 14 Junij 1801. 
 was nevens een cachet in rood lak gedrukt getekend M:A: Croiset 
 Wed: W: van Hoesen. 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
                                            (Fol.214fso) 
 Harderwijk d. 29 Januarij 1806 \/   was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde L:B: 
 Bakker, en verklaarde in qualiteit als Waagmeester te 
 Harderwijck ingevolge resolutie van den Raad van Finantien 
 van het Departement Gelderland d.d. 21 Januarij 1806 Nº 23 La. 
 bij ons gezien en gelezen, in de beste en bestendigste forma 
 rechtens te constitueren en magtig te maken zulks doende kragt  
 dezes, Arien Haksteijn wonagtig te Harderwijck, Voerman op Arnhem, 
 ten einde om ter voldoening aan en in conformité van welgem. resolutie, 
 namens Compart. p.q. zich te sesteren voor den opziener in het 



443 

ORAH_157 1806 fol.215vso 
 
 Ressort te Arnhem, den Heer Dr. Schoonman, en aldaar uit 
 naam en inde ziele van den Constituant den vereischt wor- 
 dende eed afteleggen, mids reserverende Constituant aan  
 zich de vrijheid, welgemelden post om wettige en erheffelijke 
 redenen, ten allen tijden te mogen nederleggen en bedanken, 
 ende zulks alles met magt van substitutie, belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, onder verband van persoon en 
 goederen en submissie als naar rechten.  
 Actum Harderwijck den 28 Januarij 1806. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde de Heer Leonard 
 van Hoesen, welke verklaarde bij dezen in qualiteit als Executeur 
 van het testament van wijlen zijne Moeder Vrouwe Maria 
 Agatha Croiset Weduwe van wijlen den Heer W:  van Hoesen 
 uit kragt bij het gemelde testament aan hem verleend, te 
 substitueren zijn Zoon den Heer N:S: Kuijsten van Hoesen, om 
 alles het geen tot den boedel van wijlen gemelde zijn Moeder 
 specteerd voor hem met de mede Executeur te verrigten, en te 
 doen het geen hij zelfs in alle gevallen zou moeten of kunnen 
 doen, belovende hetzelve van kragt en waarde te zullen houden. 
 Noch verklaarde gemelde Compart. zijn bovengenoemde Zoon 
 N: Kuijsten van Hoesen, uit kragt van het testament van 
 wijlen zijn Zuster Vrouwe M:C: Kuijsten van Hoesen Weduwe 
 Klein, bij zich te assumeren als mede Executeur van het testa- 
 ment van gemelde zijn Zuster, en denzelven bij dezen te quali- 
 ficeren en magtig te maken, wanneer Compart. niet in staat 
 mogt zijn eenige comparitien bijtewonen, zulks alleen 
 waartenemen, en verders in dien boedel alles te verrigten, 
 wat er vereischt mogt worden, en nodig zal zijn, en Compart. 
 zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, 
 onder belofte van goedkeuring en schadelooshouding, en 
 verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Hardereijck d. 31 Januarij 1806. 
 
 
Geregistr.ten prothoc. Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Cornelis ten 
van bezwaar Rubr. de Bosch en Hilletje van Essen Ehel:, welke bekenden wegens opge 
Hoogstraat  Fol. 175 nome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te 
 zijn aan Albert Bade en Judith Willemina Hartkamp Ehel:, 
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 en hunne Erven, een Somma van twee honderd vijf en zeventig 
 Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten 
 met zes Gulds. van ieder honderd, waarvan het eerste zal ver- 
 schijnen 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 ver- 
 schijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoning dezes verbinden Comparanten hunne 
 personen en goederen, en tot een speciaal onderpand hun 
 huis bij de groote poort, daar de Smits Winkel in is, tusschen 
 het huis van Comparanten en van Jan Arendzen, en de 
 schuur daar tegenover met de noodstal, 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 Harderwijck d. 5 Februarij 1806. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Willem Fijnvandraat en Willem 
 Zegers, voor het erf en sterfhuis van wijlen Vrouwe Maria 
 Agatha Croiset weduwe van wijlen de Heer W: van Hoesen, 
 des beloofden den Heeren N:S: Kuijsten van Hoesen en 
 S:M: Klein in qualiteit als Executeuren de Borgen 
 te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 7 Februarij 1806. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerden Hendrik 
van bezwaar Rubr. van Dalen en deszelfs Huisvrouw Alida Renes, welke verklaarden 
Donkerstraat Fol. wel en deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer Barend Nieuhoff 
188 fso en Henriette Bake Ehel:, of deszelfs erven, een Somma van een 
 duizend Hollandsche Guldens, van wegens door hem geleende 
 penningen, voor een tijd van twaalf maanden, of langer na 
 goedvinden van beide partijen, mids elkanderen drie maanden 
 voor de vervaltijd van het Capitaal en interesse waarschuwende, 
 tegens een jaarlijksche interesse van vijf en een half percent, in- 
 gaande met den 1 Februarij 1806 eindigende met den 1 Februarij 
 1807, en dan vervolgens zolang de principale schuld zal duren. 
 Verklarende de hier bovengemelde Hendrik van Dalen en 
 Alida Renes voor deze wettige schuld te verbinden generaal  
 hun persoon en goederen, speciaal echter hun huis staande 
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 in de Donkerstraat, op de hoek van het Academiestraatje aan 
 den eenen, en naast het huis van J. Huigens aan den anderen 
 kant, om des noods daar aan alle hinder en schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende zij bovengemelde Hendrik 
 van Dalen en Alida Renes generaal van alle exceptien en 
 beneficien rechtens, welke hun in rechten eenigzints zouden 
 kunnen te stade komen, speciaal echter van die van onge- 
 telde gelden. 
 Actum Harderwijck den 1e Februarij 1806. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Bartus Volten en Petje de Vries Ehel:, gezond 
 van lighaam en verstand, welke verklaarden bij dezen 
 hun Zoon Peter Volte, uit hoofde van zijn slegt gedag 
 en omdat hij zijne ouders buiten hun weten heeft ver- 
 laten, alleen te laten de legitime portie, welke hem 
 bij het overlijden van Comparanten zal toekomen, zonder 
 dat hij iets meer uit den boedel zal mogen genieten, 
 hem voor het overige ontervende. Begerende zij dat 
 deze na haar dood zal gelden als testament, codicil 
 of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en 
 gezegeld in Harderwijck den 12 Februarij 1806. 
 was getelkend nevens twee cachetten een in zwart 
 en een in rood lak gedrukt  A. Schilders  J. Moojen Jzn. 
 onderstond geregistrerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 13 Februarij 1806 Fol. 216 fso.  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Harmen 
 Hendrikzen en Petertjen Dirkzen Ehel: welke bekenden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Peter 
 Olofzen en Hendrikje Sweers Ehel:, een kamer bij haar huis 
 in de groote Marktstraat, met een ordinaris verponding van 
 f 1-:-: straatgeld 10 st. en verders met zijn lusten en lasten,  
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 en zulks voor een somma van een honderd vijftig Guldens, van welke 
 koopspenningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht, 
 de verponding tot over het jaar 1805, straatgeld tot Maij 1805, en 
 het haardstedegeld tot Julij 1805 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 15 Februarij 1806. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Evert Corne- 
 liszen en Maria Meijer Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
 en ter leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn 
 aan Jan Scavier en Jannetje Sijmons Ehel: en hunne Erven, de 
 Somma van drie honderd Guldens, aannemende dezelve jaarlijks 
 te zullen verrenten met vier Guldens van ieder honderd, waar 
 van het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo ver- 
 volgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en 
 moeten geschieden, mids het aan een van beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en stellen tot een speciaal onderpand, met overgifte 
 der bijlbrief, hunne Visschersbons met zijlen en touwerk, en 
 het geen daar verders toe behoord, om daar aan alle schade te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in Specie die 
 van ongetelde gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 20 Februarij 1806. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerde Vrouwe 
 Antoinetta Schrassert Weduwe van wijlen den Heer Mar- 
 kloff, geadsisteerd als rechtens, dewelke verklaarde in optima 
 juris forma te qualificeren en volmagtig te maken den Heer 
 C: van Maanen Medic: Doctor te Elburg wonagtig, om zodanige 
 ongereede goederen en effecten, als de Comparante in en bij 
 de Stad Elburg is hebbende en bezittende, te administreren, 
 en voords alle haare zaaken zo in als buiten rechten, daar ter 
 plaatze waartenemen, penningen daar voor te ontfangen, 
 en te quiteren, haare praetentien van alle en een iegelijk, 
 het zij in der minne of zo nodig door middelen van rechten 
 in te vorderen, voordelige Sententien ter executie te brengen, 
 te accorderen, transigeren, en generaliter, naamens haar 
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 Comparante alles te doen en te verrigten, en te laten geschie- 
 den, het welk zij zelve zoude kunnen, mogen, en moeten 
 doen, mids dat de Geconstitueerde verpligt blijft van zijn 
 ontfangst aan de Comparante rekening en verandwoor- 
 ding te doen, alles met magt van Substitutie, belofte  
 van ratihabitie en indemniteit, waarop de Comparante 
 heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum den 19 Februarij 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde 
 onze mede Raadsvriend de Heer J:W:V:O: Fisscher in qualiteit 
 als mede Voogd over de onmondige kinderen van wijlen F: 
 Corn: Fisscher en A:G: van der Heide in leven Ehel:, dewelke 
 verklaarde in de beste form van rechten te constitueren 
 en magtig te maken, zulks doende kragt dezes, den Advocaat 
 Houck te Deventer, speciaal om namens hem Compart. 
 van den Vendumeester der gemelde Stad aftevorderen en 
 te ontfangen zodanige penn. als geproflueerd zijn uit het 
 erfhuis der onder beneficie van Inventaris aanvaarden 
 en in de maand Aug. l.l. publiek te Deventer verkogte 
 boedel van welgemelde F:C: Fisscher en A:G: v.d. Heide 
 voords omme met voorñ. Vendumeester te liquideren, 
 van den ontfangst te quiteren, en verders alles in deze 
 te doen of gerichtelijk te laten geschieden, als hij zal 
 vermenen te behoren, en volgens plaatselijke usantien 
 gedaan moet worden, verders dat geconstitueerde de 
 voorñ, gelden onder zich houde, tot door de Voogden der 
 onmondige kinderen daar over zal worden gedisponeerd, 
 blijvende dus gehouden te doen behoorlijke rekening 
 en verandwoording, guaranderende daar en tegens 
 de geconstitueerde voor alle hinder en schade, die 
 hem in het volvoeren dezes zoude kunnen overkomen. 
 Alles onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 21 Februarij 1806. 
 
 
 Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerde de Overste Leuit. 
 de Wolff van Westenroode en deszelfs Huisvrouw J:C: de Wolff 
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 van Westenroode geb: Klein, en verklaarden in de beste en bestendigste 
 forma rechtens te constitueren en magtig te maken zulks 
 doende kragt dezes, hunnen jongsten Broeder den Heer Samuel 
 Martinus Klein, wonagtig te Amsterdam, omme namens hun 
 Comparanten zich te vervoegen bij de Heeren  Stule, Meijer 
  en Altman mede wonagtig te Amsterdam en van dezelve 
 af te vorderen rekening bewijs en reliqua van haare gehoudene 
 administratie over de Plantagien Kortevreugd en Kleinshoven, 
 gelegen in de Colonie Surinamen van de dag der Directie van 
 hunne Praedecesseuren den Heere Lambertus Wijk Jun: 
 tot op huiden dato dezes, met intimatie om de hijpotheek 
 van opgenoemde Plantagie zo hier, als in Suriname te doen 
 roijeren, en te annulleren, met revocatie van de volmagt 
 aan opgemelde Heeren Stule, Meijer en Altman tot de 
 directie en administratie gegeven, dragende zij Comparanten 
 die aan haaren Broeder Samuel Martinus Klein, geheel 
 en al over, met volmagt om de rekening en verandwoording 
 van opgemelde Heeren aftehoren, en die in order bevindende 
 haar daar voor te quiteren, en volkomen te dechareneren, even 
 als zij Comparanten zelfs praesten zijnde, zouden mogen 
 en moeten doen, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 onder verband en Submissie als na rechten, mids hij Gecon- 
 stitueerde ten allen tijde gehouden zij te doen rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 22 Februarij 1806. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
 Stad Harderwijck Geertje Timmers Weduwe van  Jans de 
 Meester, zijnde gezond van lighaam en verstand,welke niet 
 uit deze wereld willende scheiden zonder over haar tijdelijke 
 goederen gedisponeerd te hebben, verklaarde bij dezen te 
 legateren en bemaken. 
 Aan Willempje Claver Dogter van Gijs Claver de Somma van 
 een honderd vijftig Gulds. eens. 
 Aan Cornelis Hendrik Adrianus Sweres wonende te Amster- 
 dam de Somma van een honderd Guldens.
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 Aan ieder van haare hier na te benoemen Executeuren 
 voor het beredden van haar Boedel een honderd vijftig 
 Guldens eens. 
 Verders verklaarde zij te nomineren en te institueren tot 
 Erfgenamen van haar nalatenschap haare beide Zusters 
 Gerarda Timmers getrouwd met Arij Bastert en Betje 
 Timmers getrouwd met Willem van de Velde, en bij voor 
 overlijden van haar Zuster Gerarda Timmers haar Dogter 
 Maria Cornelia Bastert of hare wettige Descendenten in 
 haar Moeders plaats. 
 Voords verklaarde zij te stellen tot Executeurs van haar 
 testament en Beredderaars van haar boedel haare 
 beide Zwagers Arij Bastert en Willem van de Velde, met 
 zodanige ampele magt en gezag als aan Executeurs 
 competeerd, ook met die van Substitutie, assumptie,  
 en Surrogatie. 
 Noch reserveerd Comparante aan zich de magt om deze 
 te allen tijde te mogen veranderen, en nader te dispo- 
 neren het zij gerichtelijk of onder haar handtekening, 
 het welk zij van zodanige kragt wil gehouden hebben, 
 alsof het gerichtelijk gepasseerd ware. 
 Begerende dat deze na haar dood zal gelden als testament, 
 legaat, codicil of zo en als best na rechten zal kunnen 
 bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 27 Februarij 1806 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries.  A: Schilders. 
 onderstond  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck Fol. 218 fso d. 27 Februarij 1806  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Willem 
 van de Weijer en Hermina Bochorst Ehel:, de Vrouwe voor zo 
 veel nodig of dienstig geässisteerd met haren Eheman, dewelke 
 verklaarde, hoe dat in de gepasseerde jare 1805 aan haarlieden 
 door Joh: Pet Graef, G:W: Zoon in Elberfels wonagtig geleverd 
 zijn op differente tijden verscheidene goederen, waarin zij 
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 Comparanten negotie doen, dat zij Comparanten uit dien hoofden 
 wel en wettig aan den voorz: Crediteur volgens specifique rekening 
 die zij in alle opzigte approberen schuldig zijn een somma van 
 honderd drie en tagtig Guldens, dat zij Comparanten wegens de 
 ongelukkige tijds omstandigheden buiten staat zijn de voors: Crediteur 
 te voldoen, en zich in de noodzakelijkheid hebben bevonden eenige 
 goederen in de bank van lening te Harderwijck te verzetten, vol- 
 gens de bankbriefjes van Januarij, Februarij en September 1805 
 daar van zijnde, dat om die redenen tusschen hun Comparanten 
 en dien Crediteur is overeengekomen, dat die bankbriefjes en de 
 goederen daar voor verpand aan dezelve in mindering van 
 zijne praetentie zullen worden overgegeven en gerekend 
 worden na aftrek van de interesse die aan de Bankhouders daar 
 van zullen moeten betaald worden op een Somma van honderd 
 Guldens, dat dien ten gevolge die bankbriefjes en het regt 
 tot die goederen kragt en mids dezen aan die Crediteuren van 
 Comparanten bij deze worden gecedeerd en overgegeven om daar 
 mede te doen en te handelen na welgevallen. 
 En voor zo verre de resterende schuld ad een duizend drie 
 honderd en drie en tagtig Guldens betreft, verklaren de  
 Comparanten bij deze hare verdere gerede goederen 
 actien en crediten ten behoeven van voorz: Crediteur speciaal 
 te verbinden en na Stadregten van Harderwijck ten fine 
 van praeferentie van aankering en parate executie te verwil- 
 lekeuren, houdende zich van de kragt en effect van zodane 
 Stadregtelijke verwillekeuring voor genoegzaam geïnformeerd, 
 alles met verband van haare personen en goederen en met renun- 
 ciatie van alle exceptien, beneficien of privilegien rechtens 
 den inhoud dezes enigzints contrarierende. 
 Actum Harderwijck d. 3 Maart 1806. 
 
 
 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerde Mr. E:G: 
  Ardesch Advocaat alhier in qualiteit als Volmagtiger van 
 G:J: Bruijn en M:W: de Man als aangestelde Voogden over de 
 twee minderjarige kinderen van wijlen J: Schot en H: de Man 
 in leven Ehel:, vermogens volmagten voor de respective Gerechte 
 van  s’ Graveland de dato 29 December 1805, en van Nijmegen de dato 
 2 Januari 1806 gepasseerd, en verklaarde de Compart. qp  in het 
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 openbaar op den 25 Maij 1805 te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen en transporteren aan en ten behoeven 
 van Peter Geurtzen en Marritje Klok Ehel:, en hare Erven, 
 een hof gelegen buiten deze Stad in de Knijptang, doende in ver- 
 ponding zonder stadsst: f 3-1-4, ende zulks om en voor de Somma 
 van vijf honderd vijf en zestig Gulds., van welke koopspenningen 
 de Compart. in zijne voorschreve qualiteit bekende voldaan 
 te wezen, en daarom geen recht of eigendom daar aan meer 
 te houden, maar in tegendeel hetzelve aan koperen eeuwig- 
 lijk aftestaan ten einde daar mede na welgevallen te 
 kunnen handelen, onder belofte om dit perceel ten allen 
 tijde te zullen zuiveren van alle voorkommer en voorplicht, inzon- 
 derheid de verponding over den jare 1805 daar van aftedoen als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten, 
 en met renunciatie van alle exceptien. 
 Actum den 6 Maart 1806.  
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Harmen 
 Gerritzen en Marritje Wouters Ehel:, welke bekenden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over 
 zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 den Heer Domicer Appeldoorn en Maria van Davelaar Ehel:, 
 een schuur met een woning erin, staande binnen deze 
 Stad in de Valkstraat tusschen het huis van de Wewduwe  
 Eijbert Brantzen en de plaats van Willem Fijnvandraat, 
 doende in verponding zonder stadssts. f 1-1-4, straatgeld 
 f :-6-10 en verders met zijn lusten en lasten, en 
 zulks voor een Somma van f 550-:-, van welke  koops- 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dit perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding tot over 
 het jaar 1805, straatgeld tot Maij 1805, en het haardste- 
 degeld tot Julij 1805 daar van aftedoen, als erfkoops 
 recht is,onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 15 Maart 1806. 
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 Voor Schilders en van Voostr Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is Gerrit Buijtenhuis em Huijbert Holsteijn 
 voor het erf en sterfhuis van Maria Buijtenhuijs, des beloofden 
 Zeger Buijtenhuijs, die mede de rato caverende voor zijne twee  
 Zusters Hendrika en Anna Buijtenhuijs, hunne voorsz: Bor- 
 gen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Hendrik 
 Nagelhout in qualiteit als volmagtiger van Francijna Duvergé, 
 vermogens volmagt voor de Magistraat der Stad Arnhem op den 
 13e dezer maand ad hunc actum gepasseerd, welke door ons 
 gezien en gelezen is, welke verklaarde in zijn voorsz: qualiteit 
 te cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Jan Hartgerzen en Hendrikje Beerds Ehel:, en hunne 
 Erven, een kamp land groot ongeveer twee mudden, gelegen aan 
 de Oost zijde op Kortenbroek in Hierden, zo en als hetzelve door 
 Transportant is gebruikt geweest, doende in ordin: verponding 
 zonder stadsst: f 2-12-:, en verders met zijn lusten en lasten, 
 zijnde verkogt voor een Somma van een duizend en vijftig Guldens, 
 van welke koopspenningen Compart. qp bekend voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding tot over het jaar 1805 
 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 19 Maart 1806. 
 
 
 Voor Schilders en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is, Jan Priester en Jan van Essen 
 voor her erf en sterfhuis van Maria van Elsland, in leven 
 Weduwe van C: Martens, des beloofde P: Engelen namens 
 zijn Vrouw en de rato caverende voor zijn Zwager J: Martens 
 Kinderen en Erfgenaamen van de overledene de Borgen te 
 vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 20 Maart 1806. 
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 Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Jan van 
 Leeuwen en Barend Puntman beide wonende te Amsterdam, 
 voor zich en guaranderende de eerstgemelde voor zijn Vrouw 
 Kaatje Peiroen, en de laatstgemelde voor zijn Vrouw Beeltje 
 van Leeuwen, welke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten ervelijken behoeven van Geurt van Dijk en Wijmpje van 
 Leeuwen Ehel:, twee derde parten in een huis en erve, waar 
 van de andere derde part aan koperen toekomt, staande en 
 gelegen in de Wolleweverstraat, tusschen de huizen van 
 Frans Bakker en Wouter van Ark, doende het huis in 
 verponding zonder stadstrs. f 3-3-12, straatgeld f 1-5-:, en 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van twee honderd vijftig Gulds. van welke koopspenningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding tot over het jaar 1805, straatgeld tot Maij 
 1805, en het haardstedegeld tot Julij 1805, daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck den 26 Maart 1806. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Geurt van 
van bezwaar Rubr. de  Dijk en Wijmpje van Leeuwen Ehel:, welke bekenden wegens 
Wulleweverstraat  opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
Fol. 224 fso schuldig te zijn aan Aris van Leeuwen en zijne Erven, de 
 Somma van vier honderd Guldens, aannemende dezelve jaar- 
 lijks te zullen verrenten met vier Guldens van ieder hon- 
 derd, 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 
 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd 
 werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 Personen en goederen, en tot een Speciaal onderpand 
 hun huis en erve, staande en gelegen in de Wollewe- 
 verstraat, tusschen de huizen van Frans Bakker en Wouter 
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 van Ark, 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 26 Maart 1806. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden Willem 
van bezwaar Rubr. Peterzen en Gerritje Willems Ehel:, welke bekenden we- 
Oostermehen etc  gens opgenome en ter leen ontfange penningen wel en 
Fol. 128 deugdig schuldig te zijn aan Japikje Hendriks Weduwe van 
 Jan Janzen, de Somma van een honderd negentig Guldens, 
 aannemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met vijf 
 Guldens van ieder honderd, waar van het eerste zal verschij- 
 nen 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 opgezegs werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 personen en goederen, en tot een Speciaal onderpand 
 twee matten hooijland leggende op de hogemehen,  
 naast het land van Lubbert Hop ter eenre, en dat van 
 de Weduwe van Roelof Lubbertzen ter andere zijde, om 
 daar aan alle schade te kunnen verhalen, renuntierende 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 26 Maart 1806 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde Maria Dom 
 Wed: la Verge geädsisteerd met Mr. H:P: van Meurs, als haren 
 ad hunc actum verkoren Momber, dewelke verklaarde, hoe dat 
 zij Comparante in de Jare 1804 aan Benjamin Pennink twee 
 jaaren huishuur schuldig gebleven was, en daar voor een schuld 
 bekentenis met belofte van binnen de twee jaaren die schuld 
 met de interesse en aangewende kosten te zullen voldoen  
 aan die haren Crediteur had afgegeven, en tot securiteit den 
 persoon van J. de Lange in Nunspeet onder Ermello wonagtig 
 als haren specialen borg en principalen Debiteur had gecon- 
 stitueerd dewelke zulks bij zijne ondertekening had aangenomen. 
 Dat zij Comparante echter op den gestipuleerden termijn van 
 betaling buiten staat geweest zijnde aan hare belofte van 
 betaling te voldoen, gemelde Jan de Lange als borg en principale  
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 Debiteur daar voor aangesproken is, en voor haar Comparante 
 uit voorsz: hoofde verschulde Somma van vier honderd zes en 
 negentig Guldens heeft moeten voldoen. 
 Dat zij Comparante dien ten gevolge deswegens mids deze bekend 
 opregt en deugdelijk aan denzelve J: de Lange schuldig te zijn 
 die voornoemde Somma van vier honderd zes en negentig Gulds. 
 en daar voor alle hare gereede goederen geene van die uitge- 
 zonderd, actien en crediten, speciaal te verbinden, en na 
 Stadregten van Harderwijck ten fine van praeferentie 
 aankering en parate executie te verwillkeuren, zich 
 van de kragt en effect van zodanige Stadrechtelijke ver- 
 willekeuring volkomen geïnformeer houdende. 
 Alles met renunciatie van alle exceptien en privilegien 
 den inhoud dezes eenigzints contrarierende. 
 Actum Harderwijck den 27 Maart 1806. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Juffrouw Catharina Apeldoorn, Weduwe Eijlart, 
 gezond van lighaam en verstand, welke niet uit deze waereld 
 willende scheiden zonder over hare tijdelijke goederen gedispo- 
 neerd te hebben, verklaarde bij deze te casseren en te niet te  
 doen alle zodanige dispositien, als zij voor dato dezes mogt hebben 
 gemaakt, en tot deze nieuwe dispositien overgaande bemaakt 
 zij de volgende legaten. 
 Aan de beide Kinderen van den Predikant Christiaan 
 Kerkhof bij wijlen Anna Eijlard ehelijk verwekt met naamen 
 Meta en Anna ieder een honderd Guldens comptant geld, 
 en ieder een japon. 
 Aan Hendrik Wessels vijftig Guldens comptant. 
 Aan de twee Kinders van wijlen Geerlof Gerritzen met 
 naamen Beertje en Wouter ieder vijftig Guldens comptant. 
 Aan Jan Rabo van Voorst vijftig Guldens comptant. 
 Aan haare Zuster Gerritje Apeldoorn Weduwe van Jan 
 Apeldoorn haar drievierde portie in het huis met zijn erf  
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 en schuuren staande in de Bruggestraat naast het huis van Jan 
 de Vries, en uitkomende in de Vrouwenstraat, en noch tweehonderd 
 Guldens comptant geld, alsmede de helft van haaren inboedel, zo 
 van meubelen, als linnen, wollen, niets uitgezonderd, zullende 
 de andere helft komen aan haar Neef Richardus Apeldoorn. 
 Aan de Visschers, welke haar jaarlijks bij gedeelten afbetalen, 
 legateerd zij die gelden, welke dezelve aan haar bij haar over- 
 lijden noch schuldig mogten zijn. 
 Voords verklaard zij bij dezen te nomineren en te institueren tot 
 haaren eenigen en universelen Erfgenaam van haar overige 
 natelatene goederen, niets daar van uitgezonderd, na aftrek 
 van bovengemelde legaten, haar Neef Richardus Apeldoorn 
 thans Predikant te Waalree en Aalst, en bij zijn vooroverlijden 
 zijne wettigen Descendenten in zijn plaats.  
 En reserveerd Comparante aan zich de magt deze ten allen  
 tijden te mogen veranderen, en nader te disponeren het zij 
 gerigtelijk of onder haar handtekening, hetwelk zij begeerd 
 dat van zodanige kragt zal gehouden worden alsof het  
 alhier ware geinsereerd. 
 Begerende dat deze met eerbiedige uitsluiting van alle Wees- 
 meesteren en Weeskameren zal gelden als testament, legaat, 
 codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 26 Maart 1806. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 Steenwinkel.  A. Huijsman. 
 onderstond  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 28 Maart 1806 Fol. 222  was getekend 
 J:C:F: de Vries.  
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen en als Overwees- 
 meesteren compareerde Dolfina van Loenen Wede. wijlen 
 Gijsbert Barendzen, en verklaarde voornemens zijnde zich te 
 veranderzaten, aan haare drie Kinderen, waar onder twee on- 
 mundigen bij wijlen haren eheman ehelijk verwekt, met naamen 
 Frankjen, Barend, en Antje voor hun vaderlijk versterf te bewijzen 
 een Somma van f 1-14-4 te betalen aan dezelve voor zo verre de 
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 onmundigen aangaat, bij hare meerderjarigheid of overlijden van 
 haar Comparante, stellende ten dien einde tot Securiteit en 
 eene zekere waarborg haar persoon en goederen dezelve verbin- 
 dende kragt en mids dezen, belovende Comparante voorñ: hare 
 onmundige Kinderen te zullen kleden reden en een behoorlijke 
 opvoeding te geven tot hunne mundige jaaren, huwelijk, of 
 andere geäccrediteerde staat, waar tegens zij Comparante den 
 overigen boedel voor zich behoud met alle deszelfs lusten 
 en lasten. 
 En heeft tevens Comparante aan de Voogden der onmundigen 
 overgegeven een Zilver Zakhorlogie, een paar Zilvere broek- 
 gespen en verdere klederen en lijfsbehoor van haar overle- 
 den man voorñ: volgens specificatie. 
 Hier mede waren over en mede te vreden Weijer van Asselt 
 en H: van Westendorp in qualiteit als bij de Magistraat 
 dezer Stad aangestelde Voogden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend binnen Harderwijck d. 29 
 Maart 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Jan Snel Weduwnaar van wijlen Cornelia van 
 Hogeland en verklaarde voornemens zijnde zich te verander- 
 zaten aan zijne drie Kinderen, waar onder een onmundige bij 
 wijlen zijne Ehevrouw ehelijk verwekt, met name Dirk, Aart 
 en Jannes voor hun moederlijk versterf te bewijzen een Somma 
 van f 10-16-14 te betalen aan dezelve voor zo verre den onmun- 
 digen aangaat, bij zijne meerderjarigheid of overlijden van 
 hem Comparante, stellende ten dien einde tot Securiteit en 
 een zekere waarborg zijn persoon en goederen, dezelve verbindende 
 kragt en mids dezen, belovende Comparant voorñ. zijn 
 onmundig Kind te zullen kleden en reden en een behoorlijke 
 opvoeding te geven, tot zijn mundige jaaren, huwelijk, of andere 
 geäccrediteerde staat, waartegen hij Comparant den overigen 
 boedel voor zich behoud, met alle deszelfs lusten en lasten 
 en heeft tevens Compart. aan de Voogden der onmundigen ver- 
 klaard er geen kleederen etc. meer waren van zijn overledene 
 Vrouw voorñ. 
 Hier mede waren over en mede te vreden Hendrik van Laan 
 en Geurt van Dijk in qualiteit als bij de Magistraat dezer Stad 
 aangestelde Voogden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend binnen Harderwijck den 
 29 Maart 1806. 
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 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
 Stad Harderwijck Petronella Cirkel en Maria Geertruij 
 Cirkel beide gezond van lighaam en verstand, welke ver- 
 klaarden bij dezen te nomineren en institueren elkan- 
 deren over en weer, en dus de eerststervende de langstlevende 
 tot haare universele Erfgenaame over alle door de eerst 
 stervende natelatene goederen, voorbehoudens de legitime 
 portie aan haar Moeder, indien zij alsdan noch in leven 
 mogte zijn. 
 En indien bij overlijden van de langstlevende van beide 
 Comparanten haar Moeder noch in leven mogte zijn, ver- 
 klaren zij dezelve alsdan te stellen tot haar universele 
 Erfgenaame. 
 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 deze getekend en gezegeld in Harderwijck 
 den 31 Maart 1806. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend  A: 
 Schilders.  J: Moojen Jz. 
 Onderstond Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 d. 31 Maart 1806 Fol. 223 was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen der Stad Hardewrwijck 
 loofden en wierden Borgen als voorvanks recht is Jan 
 Janzen Belen en Arent Corneliszen, voor het erf en sterf 
 huis van Geertje Wouters Weduwe van Rikert Rijerzen, 
 des beloofde Rijer Rikerzen, voor zich en voor zijne beide 
 Broers en Zuster Wouter Rikerzen, Willem Rikerzen en 
 Lubbertje Rikerzen Vrouw van Evert Gerritzen, Kinderen 
 en Erfgenaamen van de overledene de Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 1 April 1806. 
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 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde Renske Hen- 
 driks Bos, Dogter van wijlen Hendrik Hendriks Bos en Renske 
 Pieters Zijtsema in leven Ehel:, gewoond hebbende te Oterdam,  
 geässisteerd met haar man Jan Lubbertus Raaijen, wonende 
 alhier, welke verklaarde kragt dezes te constitueren en 
 magtig te maken de Diaconen van het Karspel Oterdam, 
 benevens haar Neef Roelof Eppes Zijtsema wonende te 
 Siddeburen, om de losse goederen door haar Ouders nage- 
 laten te verkopen, met uitzondering van eenigen, welke 
 zij aan gemelde haar Neef heeft opgegeven, en begeerd, dat 
 aan haar zullen gezonden worden, als mede het huis staande 
 te Oterdam voorñ:, zoals door haare Ouders is bewoond, van 
 dit huis, en van het land mede door haare Ouders gebruikt, 
 en door de Diaconie reeds verkogt transport te geven, de 
 penningen te ontfangen, en daar voor te quiteren, de Kopers 
 te wagten en waren, en verders alles te verrigten in dien 
 boedel, wat er vereischt zal worden, en Comparante 
 zelfs praesent zijnde 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 goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 en Submissie als na regten, met renuntiatie van alle 
 exceptien, des blijven de Geconstitueerden gehouden 
 te doen rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 4 April 1806. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
 Stad Harderwijck Jannetje Bakkers Weduwe Jan Drost 
 gezond van lighaam en verstand, welke verklaarde bij 
 dezen te bemaken aan Coenraad, Aartje, en Mechteld, 
 Kinderen van Rijndert van Wijngaarden en Geertje Drost 
 Ehel:, en aan Barend, Jansje, en Aartje, Kinderen van 
 Berend Hendrik Aars en Eijbertje Drost in leven Ehel:, 
 alle zes Neven en Nigten van haare overledene Man, 
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 de goederen van gemelde haar man afkomstig, welke onder het 
 Ambt Epe gelegen zijn, om dezelve na haar dood in egale 
 portien te verdelen, en ervelijk te bezitten, zullende bij voor- 
 overlijden van een of meer van die zes, die portie of portien 
 bij de anderen accreseeren. 
 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 deze getekend en gezegeld in Harder- 
 wijck den 4 April 1806. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries.  G: van Voorst. 
 onderstond  Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad  
 Harderwijck den 4 April 1806  Fol. 223fso was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Albertus 
 Gelderman, welke verklaarde in de beste en bestendigste forma 
 rechtens te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes Jacob Scholten Notaris en Procureur wonagtig te 
 Haarlem, ten einde om namens Compart. intevorderen 
 van J:W: Greef eene Somma van f 394-:-: procederende wegens 
 geleverd eiken en beuken groothout en eiken kleinhout, volgens 
 rekening daar van zijnde, ten dien einde ingangen rechtens te 
 entameren, termijnen te respicieren, Sententien  en Decreten 
 aantehoren, de voordelige ter executie te doen leggen, penningen  
 te ontfangen en daar voor te quiteren, voords alles te doen en te 
 laten geschieden, het geen de omstandigheid der zaaken zal 
 komen te vorderen, en ten meesten nutte en oorbaar van 
 Comparant zal vermenen te behoren, en hij Comparant, 
 zelfs praesent zijnde zoude kunnen, mogen of moeten doen, 
 al waar het ook dat daar toe een meer speciaalder volmagt 
 dan deze mogt worden vereischt, welke Comparant alhier voor 
 geïnsereerd wil gehouden hebben, alles met magt van 
 Substitutie, assumptie en Surrogatie, onder belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, caeterisque sub clausulis de 
 jure solitis ac necessariis, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden tot het doen van behoorlijke verandwoording. 
 Actum Harderwijck d 9. April 1806. 
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 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Margarieta 
 Knoop, dewelke verklaarde in de bestendigdte forma rechtens 
 te qualificeren en volmagtig te maken A: van Daalen haare 
 Zwager, om alle de zaaken van haar Comparante zo in als 
 buiten regten tegen alle en iegelijk waartenemen, speciaal 
 mede om van Jan van Casteel te vorderen behoorlijke reke- 
 ning en verandwoording van zodane verkoping van boeken 
 als dezelve van de Comparante als Erfgenaame testamentair 
 van haar Broeder G: Knoop in de gepasseerde Jaare 1805 heeft 
 gehouden, denzelve tot betaling der noch verschulde gelden 
 met de interessen van dien a die morae in rechten aantespre- 
 ken, penningen voor de Comparante te ontfangen, en daar 
 voor te quiteren, voords zo in die haare zaak als in alle andere 
 zaaken te doen, te verrigten, en te laten geschieden het 
 geen de Comparante zelve zoude kunnen mogen of moeten 
 doen, alles met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring 
 en schadelooshouding, mids hij Geconstitueerde verpligt 
 zal zijn van zijn ontfangst en uitgave behoorlijke 
 rekening en verandwoording te doen, waar op de Comparante 
 heeft gestipuleerd als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 8 April 1806. 
 
 
 Acte van Aperture 
 Wij W:J: de Vries en G: van Voorst Schepenen der Stad Harder- 
 wijck, als vervangende de plaatzen van wijlen de Heeren H: 
 van Westervelt en J:H: Apeldoorn, doen kond en certificeren 
 mids dezen, dat wij gecompareerd zijn ten sterfhuize van 
 Vrouwe A: Schrassert Douairière van wijlen den Heer 
 G:A:J: Marklof, alwaar ons vertoond en overgegeven is 
 zeker beslote papier houdende volgende Superscriptie: 
 “Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 “Harderwijck Vrouwe A: Schrassert, Douairière van wijlen 
 “den Heer G:A:J: Markloff, met ons gaande en staande, en 
 “haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, dewelke 
 “verklaarde in dit besloote papier haar laatste en uiterste 
 “wille begrepen te zijn, begerende, dat hetzelve na haar  
 “dood mag geöpend en agtervolgd worden als testament, legaat 
 “codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan, 
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 qualificerende bij dezen de Heeren Mr. Johan Schrassert Mom- 
 boir dezer Provintie, en Mr. Hendrik Johan Ardesch Scholtis des 
 Ambts Ermello, te zamen en ieder in het bijzonder, om aanstonds 
 na haar dood deze hare dispositie te doen openen en daar om- 
 trent te doen als behoren zal, zonder dat eenige convocatie  
 der naaste Vrienden zal nodig zijn. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris deze 
 getekend en gezegeld binnen Harderwijck den 19 Januarij 1789 
 was getekend H: van Westervelt,  J:H: Apeldoorn. J:C:F: de 
 Vries en gemunieerd met drie zegels. 
 De ondertekening gezien en de zegels geëxamineerd hebbende, 
 hebben wij die geheel, gaaf, en ongevitieerd bevonden, waarna 
 hetzelve door den Secretaris is geöpend, en in praesentie van 
 de Heeren N:H: Schrassert, A:H:J: van der Plaat, E:G: Ardesch, 
 en Juffrouw J:E: Schrassert voorgelezen, invoege als bij 
 transfix hier nevens geännexeerd is, waarvan registrature 
 en copie is verzogt. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld. 
 Actum Harderwijck den 14 April 1806. 
 was getekend nevens twee cachetten in rood lak gedrukt 
                                                                     (onder een cachet in rood lak) 
 W:J: de Vries. G: van Voorst in margine stond \/ in fidem 
 transfixi  was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Testament 
 Ik ondergetekende Anthonetta Schrassert Douairière van  
 wijlen den Heer G:A:J: Markloff wonende binnen deze Stad 
 Harderwijck, overdenkende de zekerheid des doods, doch onzekere 
 uure van dien, en niet gaarne uit deze waereld willende scheiden 
 zonder over mijne tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben, zo 
 bevele vooraf mijn ziele in handen van mijn Schepper, en verklare 
 mijn uiterste wil en begeerte te zijn, dat mijn dispositie over 
 het deelbaar maken der Heeregoederen, in mijn boedel zich bevin- 
 dende, gerigtelijk alhier op den 7 Julij 1786 voor Heeren Schepe- 
 nen gepasseerd, en op den 10e daar aan volgende door de Heeren 
 van de rekening in Gelderland geäpprobeerd, in volle waarde 
 zal gehouden worden, dat de Spieringkamp met zijn houtge- 
 was voor deze Stad gelegen ingevolge begeerte van wijlen mijn 
 Broeder Burgemeester H:J: Schrassert voort na mijn overlij- 
 den zal overgaan aan het Burger Weeshuis dezer Stad, 
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 midsgaders de jaarlijksche pagt van die kamp ad f 44-: jaarsch, 
 te rekenen van Petri 1767, zodat het eerste jaar is verschenen  
 geweest Petri 1768 tot mijn overlijden toe, aan het gemelde 
 Weeshuis zal moeten uitgekeerd worden uit mijn nalaten- 
 schap, alsmede de twee honderd Guldens door wijlen boven 
 gemelde mijn Broeder aan de Stad Harderwijck gelegateerd. 
 Voords legatere ik navolgende legaten. 
 Aan mijn Nigten te weten de beide Dogters van mijn Neef J: 
 Schrassert Momboir van de Provintie Gelderland in huwelijk 
 verwekt bij Vrouwe G: Westenberg, het Dogtertje van den Heer Burge- 
 meester Tulleken in huwelijk verwekt bij Vrouwe J:C: 
 Schrassert, J:E: Schrassert zijnde de Dogter van wijlen den 
 Secretaris R:O: Schrassert, de drie Dogters van mijn Neef H:J: 
 Ardesch in huwelijk verwekt bij Vrouwe J: de Meester, de twee 
 Dogters van mijn Neef P: Ardesch in huwelijk verwekt 
 bij Vrouwe J:C: van Erckelens, al mijn lijfsbehooren van 
 klederen linnen en wollen, goud, zilver, en juwelen, 
 waar onder mijn boek met goude krappen, en mijn goud 
 horlogie en ketting, als mede mijn goude en zilvere 
 medailles zo gangbare als ongangbare ( uitgezonderd de 
 zilvere medaille met de ketting, daar het Wapen van 
 Schrassert op staat) om onder haar negen, of zoveel van 
 haar als bij mijn overlijden in leven zullen zijn hoofd voor 
 hoofd, en dus in egale portien verdeeld te worden, begerende 
 alleen, dat wat van het daagsche goed tot mijn lijf behorende 
 aan Engeltje Jans, welke als Mijd bij mij woond, gegeven 
 worde. 
 Aan N:H: Schrassert Burgemeester der Stad Arnhem 
 tweede Zoon van mijn Neef de Momboir J: Schrassert de 
 Summa van twaalf honderd Gulds. de zilvere medalle met 
 de ketting, daar het wapen van Schrassert op staat, nevens 
 de Familie pourtretten en Quartieren van de Familie, 
 zo als op de groote kamer hangen, en de papieren  van de 
 Familie van Schrassert, welke meest bij elkander leggen. 
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 Aan mijn Neef Cornelis Ravensberge, inval hij mij komt 
 te overleven de Summa van een duizend Gulds. 
 Aan mijn Neef Mr. A:J: Ardesch Scholtus des Ambts Ermello, 
 en bij zijn vooroverlijden aan deszelfs Vrouw J: de Meester 
 de klederen, linnen, wollen en ander lijfsbehoor van wijlen 
 mijn Broeder Burgemeester H:J: Schrassert, die er bij mijn  
 overlijden noch overig mogten zijn, alsmede een kamp hooijland 
 genaamd van Manekamp gelegen onder Hoophuisen, wordende 
 in pagt gebruikt bij Thijs Janzen voor f 42-:-; jaarsch, mids dat 
 mijn Mijd Engeltje Jans haar leven lang de pagt en toepagt van 
 die kamp zal trekken, welke aan haar door gem: mijn Neef of 
 Nigt jaarlijksch zullen moeten uitgekeerd worden. 
 Aan mijn Nigt G: Brouwer getrouwd aan den Heer Buijskes 
 eenige nagelatene Dogter van mijn Nigt C: Maklerd in huwe- 
 lijk gehad hebbende de Heer E: Brouwer de Summa van vijftien 
 honderd Gulds. 
 Aan mijn beide Nigten Arnolda van der Plaat en Geertruij 
 van der Plaat Dogters van wijlen mijn Nigt J:C: Ardesch in 
 huwelijk verwekt bij den Heer J: van der Plaat ieder een 
 Summa van een duizend Gulds. 
 Aan Vrouwe J:A: Wolfsen Douairière van wijlen den Heer 
 de Wolff van Westerrode zodanige obligatie d.d. 4 Januarij 1780 
 groot Sestienhonderd Gulds., als ik tot haar lasten in mijn boedel 
 hebbe, met de interessen welke daarop bij mijn overlijden ten 
 agteren zullen zijn, en indien zij voor mij mogte komen te 
 overlijden, legateer ik hetzelve aan haar Dogter G: de Wolf van 
 Westerrode, getrouwd aan den Heer en Mr. van Wierden. 
 Aan de Juffers G: en E: van Cooth Dogters van Burgemeester 
 M:S: van Cooth en Vrouwe P:J: Marchand Ehel:, zamen de Summa 
 van een duizend Guldens, met dit beding, dat zij de jaarlijksche 
 interest ad drie prct. dus dertig Gulds. jaarlijksch zullen uitkeren 
 aan haar Tante Juffer A:E: van Cooth haar leven lang. 
 Aan mijn Neef J: van Erckelens Over Pander van Veluwe 
 de Summa van twee honderd Gulds. 
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 Aan Fijtje Lamberts Weduwe van Lijffert Staal te Putten 
 de Summa van een honderd Gulds. 
 Aan mijn Mijd Engeltje Jans de rente ad dertig Gulds., die zij 
 haar leven lang moet ontfangen van het Diaconie Weeshuis 
 dezer Stad wegens de duizend Gulds., die ik aan dat huis gege- 
 ven heb. 
 Noch haar leven lang de pagt en toepagt van een kamp hooijland 
 genaamd van Manekamp, welke kamp hier boven gelegateerd 
 heb aan mijn Neef de Scholtus H:J: Ardesch of deszelfs Vrouw, 
 welke het collateraal daar van zullen betalen, doch de 
 jaarlijksche verponding zal door gemelde Engeltje Jans moeten 
 voldaan worden, welke bij mijn overlijden ook zal genieten 
 het als dan lopende jaar pagt. 
 Daar en boven legateer ik noch aan bovengeñ. Engeltje Jans 
 in vollen eigendom mijn beide hoven voor deze Stad gelegen 
 tegens over de vier kampen, zo als thans bij Dirk Kemper in 
 huur gebruikt word, en noch in geld de Summa van twee- 
 honderd Gulds., als mede den geheelen inboedel en huisraad, 
 welke in het Spijker op het Erf groot Vinkel, gelegen in 
 Hulshorst, bij mijn overlijden zal zijn ( uitgezonderd het 
 beddegoed en linnen, hetwelk daar niet onder begrepen word) 
 noch het bedde met het witte overtrekzel daar die groene linten 
 aan zijn, met een goede peluw en twee kussens die bij het 
 bedde horen (zijnde in mijn huis hier in de Stad) twee 
 goede wolle dekens, en een goede catoene deken, ses smalle 
 beddelakens gemerkt A:S:6, agt kussen sloopen gemerkt 
 A:S:8, en alle de proviand, die in mijn huis mogt overschieten 
 van boter, en eetwaaren, als mede de brand, doch de wijn zal 
 hier van uitgezonderd zijn, zullende gem. mijn Mijd Engeltje 
 Jans geen eed wegens den boedel mogen afgevorderd worden, 
 dewijl ik van haar eerlijkheid volkomen overtuigd ben, en zal 
 zij zo lang in het huis kunnen blijven tot de huishouding 
 word opgebroken, en bij haar vertrek het lopende jaar 
 huur vol uit trekken. 
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 Aan de Gereformeerde Kerk dezer Stad de Summa van een duizend Gulds. 
 Aan de Diaconie van de Nederduitsche Gemeente binnen deze 
 Stad de Summa van een duizend Gulds. 
 Aan het Diaconie Weeshuis binnen deze Stad de Summa  
 van vijf honderd Gulds. 
 En aan de Armenschool dezer Stad de Summa van twee hon- 
 derd Gulds. 
 Alle welke legaten door mijne hier na te noemene Executeurs 
 uit mijn boedel zullen moeten voldaan worden. 
 Wijders verklare ik te nomineren en institueren tot mijne 
 eenige en universele Erfgenaamen zulks doende kragt dezes 
 1º, Vrouwe L:P: Ravensberge Weduwe la Force, (doch invalle 
 zij voor mij mogt komen te overlijden, legateer ik aan haar eenige 
 Dogter J:C: la Force in huwelijk hebbende de Heer H:D: van Tholl 
 thans Predikant te Edam de Somma van een duizend Guldens.) 
 2º. mijn Nigt J:C: Ravensberg Weduwe de Zeeuw. 
 3º. mijn Neef J: Macleod thans Overste in Engelschen Dienst  
  ( doch invalle die voor mij mogt komen te overlijden zo legateer 
 ik aan deszelfs Zoon N: Macleod thans Major in Dienst dezer 
 Lande de Summa van een duizend Gulds. 
 4º. Mijn Neef Mr. J: Schrassert Momboir van deze Provintie, en 
 indien hij voor mij mogt overlijden zijn Vrouw G: Westenberg 
 in zijn plaats. 
 5º. Mijn Nigt J:C: Schrassert getrouwd aan Burgemeester 
 Tulleken, en bij haar vooroverlijden gemelde haar Man in haar 
 plaats. 
 6º. Mijn Nigt J:E: Schrassert zijnde de Zuster van gemelde mijn 
 Nigt J:C: Schrassert. 
 7º.Mijn Nigt H:J: Schrassert getrouwd aan den Heer Doctor 
 van Manen. 
 8º. Mijn Neef Mr. H:J: Ardesch Scholtus des Ambts Ermello, 
 en bij zijn vooroverlijden zijn Vrouw J: de Meester in zijn plaats. 
 9º. Mijn Neef P: Ardesch Lieut.Colonel in Dienst dezer 
 Lande, en bij zijn vooroverlijden zijn Vrouw J:C: van Erckelents 
 in zijn plaats. 
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 10º. Mijn Neef Gerrit Willem Ardesch Lieut Colonel in dienste dezer 
 Lande. 
 Om onder hun Tienen, of zo veel als er van dezelve bij mijn overlijden 
 in leven zijn, in egaale portien te erven hebben en bezitten 
 eeuwig en ervelijk alle mijne natelatene goederen, waar in die 
 bestaan, en waar dezelve gelegen en gehorende zijn, niets daar 
 van uitgezonderd dan alleen de legaten. 
 En opdat deze mijne uiterste wille des te beter mag uitgevoerd 
 worden, zo verklare tot Executeurs van dit mijn testament 
 te nomineren, committeren en aantestellen den Heer Mr. J: 
 Schrassert Momboir dezer Provintie, en bij zijn vooroverlijden 
 deszelfs tweede Zoon N:H: Schrassert Burgemeester der Stad 
 Arnhem in zijn plaats, en den Heer Mr. H:J: Ardesch Scholtis 
 des Ambts Ermello, en bij zijn vooroverlijden zijn oudste Zoon 
 Mr. Engelbert George Ardesch in deszelfs plaats, met magt 
 van Substitutie assumptie en Surrogatie, en verders zodanige 
 ampele magt als Executeurs na rechten is competerende, 
 legaterende aan dezelve voor hun Executeurschap al mijn 
 gemaakt Zilverwerk, en daar en boven aan ieder der beide 
 Executeuren een Summa van een duizend Gulds., zullende 
 dezelve verders voor geen extra verdiensten iets in rekening 
 mogen brengen, en binnen een jaar en zes weeken rekening 
 aan de Erfgenaamen moeten doen. 
 Indien de Heeren Executeurs goed mogten vinden om erfhuis van 
 mijn meubilaire goederen te houden, zo is mijn begeerte, 
 dat als dan alle de meubelen zullen moeten verkogt worden, 
 en het beste er niet mag uitgehouden worden, doch met het 
 huislinnen van beddelakens, kussensloopen, en tafelgoed kan 
 naar goedvinden gehandeld worden. 
 Alles met eerbiedige uitsluiting van alle Wees of Momber 
 kameren, en verders die geene welke eenig regt of bemoeijing 
 met mijn boedel zou kunnen of mogen praetenderen. 
 Eindelijk reserveer ik de magt om deze mijne dispositie 
 ten allen tijde te mogen veranderen, of eenige codicillen 
 te maken, het zij gerigtelijk of onder de hand, welke 
 alsdan wil gehouden hebben, als of in dezen geïnsereerd, 
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 en alle formaliteiten regtens waren in acht genomen- 
 Begerende dat deze mijne laatste en uiterste wille zal gelden 
 en agtervolgd worden als testament, legaat, codicil, gifte ter 
 zake des doods, of zo en als best na regten zal kunnen 
 bestaan. 
 T’oirkonde heb ik deze getekend en gezegeld binnen Harder- 
 wijck den 19 Januari 1789. 
 was nevens een cachet in rood lak gedrukt getekend 
 Antoinetta Schrassert Weduwe Markloff  onderstond 
 geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 d. 15 April 1806 Fol. 225 et seqq  was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Acte van Aperture 
 Wij W:J: de Vries en G: van Voorst Schepenender Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat wij gecompareerd zijn 
 ten sterfhuize van Vrouwe A: Schrassert Douairière van wijlen 
 den Heer G:A:J: Marklof, alwaar ons vertoond en overgegeven is 
 zeker beslote papier, houdende volgende superscriptie. 
 “Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Har- 
 “derwijck Vrouwe Antonetta Schrassert Weduwe van wijlen den 
 “Heer Markeloff, gezond van lighaam en verstand, welke ver- 
 “klaarde in dit beslote papier haar laatste en uiterste wille 
 “begrepen te zijn, verzoekende dat hetzelve na haar dood mag 
 “geopend en als testament, legaat, codicil, of anders beter 
 agtervolgd worden, stellende tot haare Executeurs de Heeren 
 “Nicolaas Hendrik Schrassert oud Burgemeester der Stad Arnhem, 
 “en Andreas Hendrik Joän van der Plaat, en tot mede Executrice 
 “Juffrouw J:E: Schrassert. 
 “ T’oirkonde hebben wij deze nevens den Secretaris getekend 
 “en gezegeld in Harderwijck den 9 Naij 1805. 
 was getekend W:J: de Vries, G: van Voorst, J:C:F: de Vries, en 
 gemunieerd met drie zegels. 
 De ondertekening gezien en de zegels geëxamineerd hebbende, 
 hebben wij die geheel gaaf en ongevitieerd bevonden, waar na hetzelve 
 door den Secretaris is geöpend, en in praesentie van de Heeren 
 N: H: Schrassert, A:H:J: van der Plaat, E:G: Ardesch en Juffrouw 
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 J:E: Schrassert voorgelezen, invoege als bij transfix hiernevens 
 geännexeerd is, waar van registrature en copie is verzogt. 
 Actum Harderwijck den 14 April 1806. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries.  G: van Voorst. in margine stond onder een 
 cachet in rood lak gedrukt  In Fidem Transfixi was 
 getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Testament 
 Ik ondergetekende Antonetta Schrassert Weduwe Markeloff 
 eenige veranderingen in mijne dispositie op de 19e Januarij 
 1789 voor Schepenen dezer Stad gepasseerd willende maken, 
 verklare bij dezen dat het legaat van twaalf honderd Guldens 
 aan mijn Neef Nicolaas Hendrik Schrassert in mijn testa- 
 ment gemaakt, aan zijne Erfgnaamen moet komen, 
 indien hij voor mij mogt komen te overlijden. 
 Het legaat van de kamp hooijland onder Hoophuizen van 
 Manens kamp genaamd, daar mijn Mijd Engeltje Jans 
 zo lang zij leeft de opkomsten van trekt, en welke ik 
 bemaakt heb aan mijn Neef H:J: Ardesch en zijne Ehevrouw 
 J:J: de Meester, zal vermids die beiden thans overleden zijn, 
 komen op hunne Erfgenaamen, zullende zolang Engeltje 
 Jans leeft die kamp niet mogen veralieneerd of bezwaard 
 worden, zullende zulks na mijn overlijden moeten worden 
 geregistreerd, en Engeltje Jans hier van copie eisschen, 
 ook zullen de Erfgenaamen van die kamp het collateraal 
 moeten betalen. 
 Indien mijn Nigt H:J: Schrassert Ehevrouw van 
 den Heer C: van Maanen, welke ik in mijn testament 
 als Erfgenaame mede heb aangesteld, voor mij mogt 
 komen te overlijden, zo legateer ik aan haar Zoon 
 R:O: van Maanen een Somma van vierduizend Gulds. 
 eens. 
 Indien mijn Nigt G: Westenberg Weduwe van wijlen 
 mijn Neef J: Schrassert voor mij mogt komen te 
 overlijden, stelle ik haar Kinderen bij gemelde mijn 
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 Neef J: Schrassert verwekt tot mijne Erfgenaamen aan in hunne 
 Ouders plaats bij representatie voor een staak. 
 Vermids mijn Neef H:J: Ardesch en Vrouwe J:J: de Meester reeds 
 overleden zijn, stelle ik hunne nagelatene Kinderen in hunne 
 plaats aan tot Erfgenaamen bij representatie voor een staak. 
 Ik legatere aan mijne beide Neven Engelbert George van der Plaat, 
 en Andreas Hendrik Joän van der Plaat ieder een Somma van 
 duizend Gulds. eens. 
 Aan mijn beide Nigten Arnolda van der Plaat thans Weduwe 
 Zuberbuhler, en Geertruij van der Plaat Ehevrouw van den Heer 
 Kraijenhof ieder een Somma van duizend Gulds. eens, zo als voor 
 haar reeds in mijn testament bepaald heb. 
 Aan den Heer P: van Vlierden en zijn Ehevrouw G: de Wolff van 
 Westerrode te zamen, of die geene van haar beide, welke mijn 
 sterfdag zal beleven uit eene bijzondere genegenheid duizend 
 Guldens eens. 
 Aan de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer Stad 
 legatere ik een Capitaal van twee honderd Gulds., komende 
 uit den boedel van wijlen mijn Grootvader Burgemeester V: 
 Procanus belegd volgens de begeerte van mijn Schoonmoeder 
 Vrouwe Sophia van Twiller, hetwelk te zien is in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck op den 11 Maij 1797. 
 Een obligatie ten laste van de Arkemehensche polder d.d. 
 18 Augustus 1697 groot f 200-:-: moet bij mijn overlijden 
 aan de Arkemehensche polder worden overgegeven, en de 
 renten daar van jaarlijks aan de Gereformeerde armen 
 te Nijkerk worden uitgedeeld. 
 Ik trekke bij deze in de legaten, welke ik in mijn testament heb 
 gemaakt aan de Kerk Diaconie, kinderhuis, en armenschool 
 dezer Stad, maar make daarentegen vijftien honderd Guldens 
 aan de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer Stad, welke 
 niet zullen mogen verminderd, maar secuur uitgezet moeten 
 worden, zullende de gemelde armen daar van jaarlijks de renten 
 trekken, zo lang de Predikanten de tractementen uit 
 ’s Lands cas genieten, doch wanneer dit komt optehouden, 
 en de Gemeentens daar voor zelfs moeten zorgen, zullen die renten 
 dienen tot goedmaking van het tractement der Predikanten.  



471 

ORAH_157 1806 fol.229vso 
 
 Dewijl mijn Neef J: Macleod overleden is, welke mede Erfgenaam 
 in mijn testament is benoemd, zo legatere ik aan zijn nagelatene 
 Zoon Norman Macleod thans Overste in Engelschen dienst 
 een duizend Guldens eens. 
 Het legaat gemaakt aan mijn Nigt G: Brouwer Ehevrouw 
 van den Heer Mr. G: Buijskes groot vijftien honderd Gulds. 
 vermindere ik bij dezen op een duizend Gulds. 
 Het legaat dat ik aan mijn Neef J: van Erckelens eertijds Over 
 Pander van Veluwe gemaakt heb, trekke ik bij dezen in, en 
 houde het als of het nooit gemaakt was. 
 Het legaat gemaakt aan de beide Dogters van wijlen Burge- 
 meester M:S: van Cooth bevestig ik bij dezen, doch ontsla 
 haar om jaarlijks dertig Guldens aan haar Tante van Cooth 
 uittekeren, dewijl de gemelde Juffrouwen van Cooth thans 
 buiten dien voor haar Tante zorgen. 
 Het legaat van Zilver aan mijne Executeurs gemaakt trekke 
 ik bij dezen in, en begere dat mijn huiszilver door de gezament- 
 lijke Erfgenaamen, zoals de staaken zijn zal verdeeld worden. 
 Wat mijn lijfsbehoren betreft, waar onder ik begrijpe mijn 
 juwelen, goud horlogie met zijn ketting, boek met goude 
 krappen, goude en zilvere medailles, zulks moet onder mijn 
 Nichten gedeeld worden hoofd voor hoofd zo als in mijn testament 
 staat uitgedrukt. 
 Die geenen van mijne Erfgenaamen, welke obligatien of lossche 
 landerijen verkiezen, kunnen dezelve aannemen volgens 
 de transporten van aankoop, doch de Hollandsche obligatien 
 na de cours, en als meer dan een der Erfgenaamen van dezelfde 
 obligatien of lossche landerijen willen hebben, moet er 
 geloot worden. 
 Die geenen der Erfgenaamen, welke capitaal of renten 
 aan den boedel schuldig zijn, moeten zulks aan den boedel 
 voldoen, of van hunne erfpotie misschen. 
 Het collateraal moet uit den boedel betaald worden, uitge- 
 nomen van het hooijland onder Hoophuizen, zo als hier voren 
 gemeld heb. 
 Het legaat dat ik op den 19 Januarij 1789 aan mijn Mijd 
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 Engeltje Jans gemaakt heb in mijn testament blijft van waarde 
 waaronder begrepen is den inboedel en huisraad, dat in het Spijker 
 op het Erf groot Vinkel, in de Buurtschap Hulshorst gelegen is, 
 uitgezonderd het beddengoed en linnen, en dewijl al veel goed 
 van het gemelde Spijker alhier in mijn huis is gebragt, moet 
 gemelde Engeltje Jans bij mijn overlijden dit kennen, en na 
 zich nemen. 
 Noch legatere ik bij dezen aan mijn tweede Mijd Grietje 
 Beerds, als zij bij mijn overlijden bij mij woond, honderd Guldens 
 eens, en bij haar vertrek moet zij haar volle jaar huur hebben, 
 het is best dat de Executeurs en Executrice die beide Mijden, zo 
 lang de huishouding duurd, in huis hielden zo Engeltje Jans 
 wil blijven. 
 Alzo mijn overledene Broeder H:J: Schrassert bij een briefje 
 te kennen gegeven heeft, dat hij aan het Burger Weeshuis 
 binnen deze Stad heeft gemaakt na mijn overlijden zijn kamp 
 lands met het houtgewasch daar om, leggende op de hoek van 
 de encksteeg zijnde de halve Spieringkamp, en dat na mijn 
 dood aan gemelde Burger Weeshuis noch zal betaald worden 
 de pagt van die kamp ad f 44-:-: jaars, zonder korting van 
 verponding of andere lasten, te beginnen met Petri 1767, 
 zodat het eerste jaar verschenen is geweest Petri 1768, en zo 
 vervolgens tot dat de kamp zal overgegeven worden. 
 En gemelde mijn Broeder noch gemaakt heeft aan de Stad 
 Harderwijck twee honderd Guldens zonder eenige renten na 
 mijn overlijden te betalen, zo confirmeer ik het bovengemelde 
 door mijn Broeder gelegateerde nochmaals bij dezen. 
 Voords stelle ik tot Executeurs van mijn dispositien en 
 Beredderaars van mijne boedel mijn Neef Nicolaas Hen- 
 drik Schrassert oud Burgemeester der Stad Arnhem, en, 
 in plaats van mijn Neef E:G: Ardesch ( welke ik tot 
 Executeur had aangesteld, doch het geen ik bij deze herroepe, 
 om reden dat zijn Ed: altoos zo druk is) mijn Neef Andreas 
 Hendrik Joän van der Plaat, oud Generaal Major in Rus. 
 Keizerlijke dienst, Ridder der 4e en 3e classe van de order van 
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 St. Wolodimir, met zodanige ampele magt en gezag als aan 
 Executeurs competeerd, ook die van assumptie, Substitutie, 
 en Surrogatie, voor welke moeite ik hun ieder toelegge 
 zestien honderd Guldens, mids dat zij verders geen verdiensten 
 meer aan de Erfgenaamen in rekening zullen mogen brengen, 
 en zullen zij verplicht zijn terstond van alles inventaris 
 te maken, en binnen het jaar rekening van mijn boedel 
 te doen, zo zulks mogelijk is. 
 Noch stelle ik tot Executrice aan mijn Nicht J:E: Schrassert 
 dogter van wijlen den Secretaris R:O: Schrassert en Vrouwe 
 van Brienen in leven Ehel:, om bij mijn overlijden zich in 
 mijn huis te begeven, zo lang de huishouding staande blijft, 
 en de Executeurs behulpzaam te zijn, zullende zij in alles 
 mede te zeggen hebben. 
 Voor hetwelk ik aan haar bemake vier honderd Guldens 
 eens, onverminderd haar erfportie of legaat volgens mijn 
 testament. 
 Nadien in mijn testament staat als de Heeren Exe- 
 cuteurs goed vinden om erfhuis van mijn meubilaire 
 goederen te houden etc. is mijn wil en begeerte, dat 
 al de meubilaire goederen zullen verkogt worden, en 
 niet het beste gehouden en het slegte verkogt worden, 
 doch met het huislinnen als lakens, sloopen, en 
 tafelgoed kan na goedvinden gehandeld worden. 
 De beide Heeren Executeuren en haare Erfgenaamen 
 zullen de kosten moeten dragen, die van tijd tot tijd 
 op de volgende twee graven zullen vallen, als het graft 
 op het choor staande op mijn naam zijnde Nº. 786 
 agter de voormalige Burgemeesters bank, daar mijn 
 Man zalr. in gezet is, en ik bij mijn overlijden moet 
 ingezet worden, moetende mij een fatzoenlijke begra- 
 venis gegeven worden, en het graft op het choor agter de 
 voormalige Professoren bank Nº. 775, daar mijn Broeder zalr. 
 in begraven is,moetende deze twee graven in geen 20 jaaren 
 na mijn begravenis geöpend of verkogt worden. 
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 Voor het overige inhaereer ik bij dezen mijn testament op den 
 19 Januarij 1789 gepasseerd, voor zo ver bij deze codicil daar in 
 geen verandering is gemaakt, en reservere aan mij de magt 
 om ten allen tijde verandering in mijn testament en codicil 
 te mogen maken , het zij gerichtelijk of onder mijn handtekening, 
 hetwelk ik begere, dat van zodanige waarde zal gehouden worden 
 als of het gerichtelijk ware geschied. 
 Eindelijk is mijn begeerte dat deze zal gelden als testament 
 legaat, codicil, of zo als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde heb ik deze getekend en gezegeld in Harderwijck 
  den 9 Maij 1805. 
 was nevens een cachet in rood lak gedrukt getekend Antonetta 
 Schrassert Weduwe Markloff  onderstond  Geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 16 April 1806 
 Fol. 228fso et seqa  was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Codicil 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder- 
 wijck Vrouwe Antonetta Schrassert Weduwe van wijlen den Heer 
 Markloff, zijnde hoog van jaaren, doch haar verstand en 
 uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde, alzo haar 
 Neef en Nigt Pelgrom Ardesch en Vrouwe C: van Erckelens 
 in leven Ehel:, welke in haar testament als mede Erfgenaa- 
 men van haar Comparante waren aangesteld, thans beide 
 overleden zijn, thans bij dezen te legateren aan de vijf 
 Kinderen van gemelde Ehel:, met naamen Engelbert 
 George Ardesch, Jacob Ardesch, Andreas Ardesch, Hendrietta 
 Johanna Ardesch, en Elisabeth Agnis Ardesch ieder een 
 Somma van een duizend Guldens, dus samen vijfduizend 
 Guldens. 
 En noch aan dezelve gezamentlijk zodanige obligatie groot 
 zeven honderd Guldens d.d. 24 Februarij 1796 als Vrouwe 
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 Comparante ten lasten van haare Ouders in handen heeft 
 met alle de interest, welke daar op bij het overlijden van 
 Comparante zal ten agteren zijn. 
 Begerende zij, dat deze zal gelden, ingevolge clausule 
 reservatoir van haar testament, als of hetzelve aldaar 
 woordelijk ware geïnsereerd, en dus als testament, legaat, 
 codicil of zo als best na rechten zal kunnen bestaan, 
 agtervolgd worden. 
 T”oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in Harder- 
 wijck den 29 Maij 1805 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries. G: van Voorst  onderstond Geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 16 April 1806 Fol. 
 231 was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Codicil 
 Dispositie van Vrouwe A: Schrassert Weduwe Markloff zo 
 als bij mijn ondertekening te zien is. 
 Onder in mijn testament staat reserverende voor het  
 overige de magt om ten allen tijden eenige verandering 
 in mijn testament bij form van codicil of legaat mijn 
 codicil dat op de 9 Maij 1805 voor Schepenen der Stad Har- 
 derwijck gepasseerd hebbe W:J: de Vries en G: van Voorst, 
 dat houde in waarde, maar make deze verandering in, 
 dewijl in het Codicil staat dat de collaterale uit den 
 boedel zullen betaald worden, uitgezonderd van die hooijkamp 
 bij Thijs Willemze in gebruik daar Engeltje Jans haar 
 leven lang de pagt en toepagt aftrekt, en daar moeten 
 de Vrienden Ardesch het Collateraal af betalen, zo als 
 in mijn Codicil staat, reserverende voor het overige de 
 magt om ten allen tijden verandering in mijn testament 
 of codicil te mogen maken, het zij gerigtelijk of onder 
 mijn handtekening zo als bij deze doe in mijn verande- 
 ring die bij deze make welke ik begere, dat van zodanige 
 waarde zal gehouden worden, als of het gerichtelijk 
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 was geschied, zo als in het codicil staat, dit is nu mijn be,, 
 geerte, dat ieder Erfgenaam zijn collateraal zelfs zal moeten 
 betalen, en alle die legaten krijgen, uit wat hoofden het zij 
 moeten haar eigen collateraal betalen, of die penningen 
 moeten door de Executeurs van haar legaten afgetrokken 
 worden, als er zomtijds van die gelegateerde niet bij handen 
 waren, maar als mijn Mijden ook zomtijds collateraal 
 van haar legaat moeten betalen, dat moet dan uit den 
 boedel betaald worden. 
 En die twee honderd Gulden, die na mijn overlijden aan de 
 Stad Harderwijck moeten betaald worden, als daar collateraal 
 af moet betaald worden dan moet de Stad dat misschen of 
 voldoen, en die 2 arme obligatien ieder groot f 200-:- in 
 dato den 18 Augustus 1767 op de Arkemehensche polder te 
 Nijkerk gaat bij mijn overlijden over aan de Arkemehen- 
 sche polder te Nijkerk, zo als in mijn codicil staat om de 
 jaarlijksche rente uittedelen aan Gereformeerde Armen 
 te Nijkerk. 
 En de andere arme obligatie Capt: f 200-:  gaat bij mijn 
 overlijden aan de Diaconie der Stad Harderwijck even zo 
 als die beide in mijn codicil gelegateerd hebbe, die is in 
 dato den 30 April 1797, zo als uit het Recognitieboek der   
 Stad Harderwijck te zien is om de jaarlijksche rente aan de 
 armen uittedelen, kan niet denken dat daar collaterale 
 af moet betaald worden, maar zo ja, moeten zij die zelfs 
 misschen van die beide bovengenoemde capit:. 
 En dan stelle op den 9 Maij 1805 in mijn codicil gelegateerd, 
 welke bij deze in waarde houde F 1500-:- om die jaarlijksche 
 interesse tot vinding van het tractement, van de Predikanten 
 haar tractement der Stad Harderwijck van de Nederduitsche 
 Gemeente, maar zo lang de Predikanten haar geld of tracte- 
 ment uit ‘s Lands cas ontfangen gaan die f 1500 bij mijn 
 overlijden over aan de Gereformeerde Diaconie der Stad 
 Harderwijck, om de rente jaarlijks aan Gereformeerde Armen 
 uittedelen, het Capitaal moet secuur uitgedaan worden 
 en mag niet verminderd worden, ten ware dat de Diaconie 
 daar Collateraal af moet betalen, dat moeten zij dan van 
 het Capitaal afnemen, kan dat niet denken, omdat het 
 een Godshuis is. 
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 De Spiering kamp alhier voor Harderwijck gelegen gaat met 
 zijn houtgewasch bij mijn overlijden aan het Burger Wees- 
 huis der Stad Harderwijck over. 
 Verder is mijn wil en begeerte zoals in mijn testament 
 gelegateerd hebbe, dat mijn lijfbehoor en het geen daar 
 verder onder begrepen is bij die genoemde Nichten zal ver- 
 deeld worden, zo als noch begere, maar voege hier noch 
 bij mijn H:J: Schrassert thans in huwelijk hebbende de 
 Heer Docter van Maanen, dat die met de andere ge- 
 noemde Nichten in mijn testament hoofd voor hoofd een 
 portie zal mede delen in mijn lijfbehoor en wat daar verder 
 bij gevoegd is zonder vermindering van haar erfportie daar 
 haar Welgeb: bij mijn testament gemaakt stelle op de 19 
 Januarij 1789. mijn codicil dan op den 19 Maij 1805 voor 
 Schepenen der Stad Harderwijck gepasseerd hebbe W:J: de 
 Vries en G: van Voorst daar stond in dat de collaterale 
 uit den boedel zoude betaald worden make hier deze 
 verandering in dat ieder Erfgenaam zijn eige collate- 
 raal moet betalen, en alle, die legaten uit wat hoofde 
 het wezen mogt, krijgen moeten haar eige collateraal 
 zelfs betalen, maar hebbe hier vorens gemeld, dat als de 
 Mijden van haar legaten collateraal moeten betalen 
 dat dat uit den boedel moet gaan dat is mijn begeerte. 
 Onder in mijn codicil staat reserverende voor het overige 
 de magt om ten allen tijden verandering in mijn testa- 
 ment of codicil te mogen maken het zij gerichtelijk 
 of onder mijn hand, zo als bij deze doe, en het geen ik 
 verder onder mijn handtekening wilde maken, dat 
 dat gehoude moet worden als of het gerichtelijk was 
 geschied. ter oirkonde der waarheid gezegeld met het 
 wapen van Markloff en Schrassert en getekend binnen 
 Harderwijck op den 9 October 1805. 
 was nevens een cachet in rood lak gedrukt getekend. 
 Antonetta Schrassert Weduwe Markloff. 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 18 April 1806 Fol. 231fso was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
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 Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden onze mede  
 Raadsvriend de Heer W:J: de Vries en Vrouwe A:M: van 
 Hoijtema Ehel: tutore marito, dewelke verklaarden bij 
 deze te constitueren en magtig te maken de Heer A: Blanken 
 Jzn. te Gouda, als waarnemende de zaaken van wijlen de Heer 
 J: Louten in leven Secretaris te Ouderkerk op den IJssel, om te 
 transporteren aan Jacobus Elix te Amsterdam twee morgen 
 drie hond land gelegen in Coolwijk in de Ambachten Stolwijk 
 strekkende ter halven tienwetering af Zuid op tot aan de Dorre 
 Rhee toe, belend volgens de laatste opdragt brief in dato den 
 29 Julij 1799 ten Oosten Jan ter Meulen en ten Westen de Erve 
 van Pieter Ruurts, verkogt voor twaalf honderd en vijftig Gulds., 
 van welke penningen Verkoperen bekennen voldaan te zijn, 
 wagting en waring te beloven, en in het generaal alles 
 te verrigten wat de natuur der zaaken wn srilus loci vereischen 
 zal, en de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen 
 en moeten doen, en indien een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, zo willen Comparanten dezelve mids dezen 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van Substitutie, 
 belofte van goedkeuring, onder verband en Submissie als 
 na rechten 
 Harderwijck en 16 April 1806 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is de Heeren H:R: Streck en P: 
 van Meurs voor het erf en sterfhuis van wijlen Vrouwe A: 
 Schrassert Douairière van wijlen den Heer G:A:J: Markloff, 
 des beloofden de Heeren N:H: Schrassert en A:H:J: van 
 der Plaat Executeurs tertamentair de Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck den 18 April 1806. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Hendrik Teekman 
colle van bezwaar en Christina Drost Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en ter 
Rubr. de Wullewever-  leen ontfange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
straat  Fol.230 fso Hendrietta Hendrica Willemina Middelburg, de Somma van 
 vierhonderd Gulds. aannemende dezelve jaarlijks te zullen 
 verrenten met zes Gulds. van ieder honderd, waar van het 
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 eerste zal verschijnen den eersten April 1807, 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 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand hun huis en 
 erve staande en gelegen in deze Stad in de Wolleweverstraat 
 tusschen de huizen van M: Raaijen en A: de Wilde, 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 Harderwijck den 19 April 1806. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Jan Janzen Belen en Arent 
 Corneliszen voor het erf en sterfhuis van Wouter Rikkertzen, 
 des beloofde Rijer Rikkertzen, voor zich en zijne andere 
 mede Erfgenaamen de voorsz: Borgen te vrijen en gua- 
 randeren als recht is. 
 Actum Harderwijck den 23 April 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden 
ven op een zegel van Bastiaan van Aken en Johanna van Asselt Ehel:, welke 
f 105-:- verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van den Heer Decimer Appeldoorn en Maria Dave- 
 laar Ehel, een huis en erve, staande en gelegen in deze Stad 
 in de Schoenmakerstraat tusschen het pakhuis van 
 verkoperen en het huis van Willem Fijnvandraat, doende 
 in ordinaris verponding zonder stadsstuiv: f 8-9-6, straat- 
 geld f 3-10-:, en verders met zijn lusten en lasten, en 
 zulks voor een Somma van vijf en dertig honderd Gulds., 
 van welke kooppenningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
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 tot over het jaar 1805, het straatgeld tot Maij 1806 en het haard- 
 stedegeld tot ultº. Decemb. 1805 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 22 April 1806. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerde Gesina Moojen, 
 dewelke verklaarde in de bestendigste forma regtens te qualificeren 
 en volmagtig te maken Mr. P: van Meurs Advocaat wonende te Harder- 
 wijck, om door middelen van regten van Jacob Beerdsen wonende 
 in het Oudebroek intevorderen een Somma van zes honderd Gulds. 
 volgens obligatie gevestigd in een kamp land op de Oosterwolde d.d. 
 21 October 1788, daar van zijnde, met de interesse van dien tegen 
 vier prct. daar op verschuld, en die tot de dadelijke voldoening 
 toe daar op zullen komen te verschulden, die haar zaak tot 
 de executie incluis te vervolgen, penningen te ontfangen, 
 en daar voor te quiteren, na ontfangst van die roijement ten 
 prothocolle te bevorderen, en ten voorsz: einde alles te doen, 
 te verrigten en te laten geschieden, het geen Comparante 
 zelve zoude kunnen mogen of moeten doen, alles met 
 magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en schadeloos 
 houding, mids de Geconstitueerde verpligt bijft van zijn 
 ontfangst behoorlijke rekening en verandwoording te doen, 
 waar op de Comparante heeft gestipuleerd als na regten. 
 Actum den 30 April 1806. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Hubert Holsteijn 
 als in huwelijk hebbende Evertje Buijtenhuijs en zij Evertje 
 Buijtenhuijs zelve ten dezen met de voorn: hare man geassisteerd, 
 en door hem tot het passeren dezer specialijk geauthoriseerd 
 midsgaders Hendrik Jan Buijtenhuis in qualiteit als bij testa- 
 ment op den 24 Februarij 1800 voor den Notaris Johannes 
 Petrus Kuenen en Getuigen binnen de Stad Haarlem gepas- 
 seerd mede geinstitueerde Erfgenaamen van Juffrouw Gerritje 
 Nakken, aldaar gewoond hebbende en op de 1 December des 
 vorigen jaars 1805 overleden zijnde, wonende de Comparanten 
 alhier, en verklaarden zij Comparanten in hunne voorsz: 
 relatie op de kragtigste wijze te constitueren en magtig te 
 maken hunne Vader Zeger Buijtenhuis mede alhier 
 wonagtig, specialijk om voor en in namen van hen Comparanten 
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 met de verdere mede Erfgenaamen van voorn: Juffrouw Gerritje 
 Nakken of derzelver Representanten deszelfs boedels te helpen 
 redden en tot liquiditeit te brengen,ten dien einde desnoods 
 mede te helpen formeren behoorlijke staat en Inventaris 
 van dezelve boedel en nalatenschap, voords alle roerende en  
 onroerende goederen tot denzelven boedel relatief publiek 
 of uit de hand te mogen verkopen, aan de Kopers te cederen 
 transporteren en laten volgen, de kooppenningen te ontfangen 
 en daar voor te quiteren, alle uitstaande schulden of prae- 
 tentien van alle en een iegelijk te innen vorderen en 
 ontfangen, alle rekeningen wel bevindende te approberen, 
 en wijders nadat dezelve desnoods van alle debatten en 
 erreuren zullen zijn gezuiverd, de voordelige saldoos tegens 
 behoorlijke quitantie overtenemen, als mede tegens alle 
 en een iegelijk, en speciaal tegens onwillige Crediteuren 
 desnoods middelen van regten te emploijeren, en wijders 
 nadat de voorsz: boedel zal zijn gered en tot liquiditeit 
 gebragt, met de verdere mede Erfgenaamen te procederen 
 tot het formeren van rekening van dezelve en wijders 
 nadat die rekening des noods van alle debatten zal zijn 
 gezuiverd mede tot schifting, scheiding en verdeling van 
 dien, de erfportien van hun Comparanten overtenemen, 
 en die der andere Erfgenaamen aantebedelen, voor alle 
 ontfangst te quiteren, en vrijwaring voor namaning te beloven, 
 alle nodige actens van quitantie, acquit en scheiding te 
 passeren, en voords generalijk ter zake voorsz. alles verder en 
 meerder te doen en verrigten wat zal worden vereischt, en 
 zij Comparanten zelve praesent zijnde zouden kunnen 
 mogen en moeten doen, alles met magt van Substitutie 
 en belofte van alle het gene door bovengenoemde Gecon- 
 stitueerde zal worden gedaan en verrigt, ten allen tijde 
 te zullen approberen en ratificeren of doen approberen 
 en ratificeren, onder verband en Submissie als na regen. 
 Actum Harderwijck d. 30 April 1806. 
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 Voor de Vries en Schilders Schepenen loofde en wierden Borgen 
 als voorvanks recht is, Willem van de Velde en Peter Berendzen 
 voor het erf en sterfhuis van Hermanus Schutter, des beloofde 
 Arij Bastert Executeur testamentair mede voor zijn mede 
 Executeur de Borgen te vrijen en guaranderen als recht 
 is.  Actum Harderwijck den 1 Maij 1806. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Hendrik Aartzen Brouwer en Hendrikje Aalts 
 van Gortel beide gezond van lighaam, gaande en staande en 
 haar verstand zo uiterlijk bleek volkomen magtig, en verklaar- 
 den malkanderen reciproquelijk over en weer, en alzo de 
 eerst afstervende de langstlevende te lijftugtigen in alle 
 derzelver nagelatene gereede en ongereede goederen, zowel 
 voordelige als andere goederen geene uitgezonderd, om bij 
 den langstlevende van haar beide zijn of haar leven lang 
 na lijftuchts rechten gebruikt en bezeten te worden, 
 zonder bestier van iemand. 
 Willende en begerende de Comparanten Ehelieden, dat het 
 geen voorzeid is na dode van een van hun beiden zijn 
 volkomen effect gewinnen en standgrijpen zal, het zij als 
 een testament, codicil, donatie, ofte zo en als iemands 
 uiterste wil en testamentaire dispositie het best na rechten 
 kan bestaan. 
 Dies ten oirconde hebben wij Schepenen der Stad Harderwijck 
 dit ondertekend en bezegeld d. 3 Maij 1806. 
 was nevens twee cachetten in rood lag gedrukt getekend 
 A:  Huijsman  J:  Moojen Jz.  onderstond geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 5 Maij 1806 Fol. 235 
 was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden Peter 
colle van bezwaar van Loenen en Gerritje Lucas Ehel:, welke bekenden wegens 
Rubr. de Merktstraat  opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
Fol 319 fso schuldig te zijn aan Jan Scavier en Jannetje Sijmons Ehel: 
 en hunne Erven de Somma van een honderd Guldens, aanne- 
 mende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met zes Guldens 
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 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 
 beide zijden drie maanden voor de verschijsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 personen en goederen, en tot een Speciaal onderpand hun 
 huis staande bij de groote poort, tusschen het huis van 
 Berend Gerritzen, en de noodstal van Cornelis ten Bosch, 
 om daaraan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in specie die van onge- 
 telde gelden, onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 7 Maij 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Maria 
ven op een zegel van Dubbe, welke verklaarde op heden in een vasten 
F 1-:-: en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks te 
 cederen en transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 zulks doende kragt dezes, aan en ten ervelijken behoeven 
 van Jan Bluemink en zijn Erven, een half huisje of 
 kamer staande binnen deze Stad in de Schoenmakerstraat 
 naast het huis van Zeger de Vente, met alle deszelfs ab en 
 dependentien, lusten en lasten, regt en geregtigheden, geene 
 van die uitgezonderd, ende zulks voor een Somma van negen 
 en dertig Gulds. vrijgeld, van welke penningen zij Comparante 
 bekende voldaan te zijn, en over zulks geen regt of eigendom 
 hoe genaamd aan voornoemde halve huisje of kamer te be- 
 houden, doende dit geheel perceel jaars aan straatgeld f :-10- 
 is vrij van verponding, belovende zij Comparante voorschreve 
 halve perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, inzonderheid het haardstedegeld verschenen den 
 laatsten Decemb. 1805, straatgeld Maij 1806 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is onder verband en Submissie als na 
 regten. 
 Actum Harderwijck d. 7 Maij 1806. 
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 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder- 
 wijck Johanna Kraijenhorst Weduwe van Jan Claver, zijnde 
 gezond van lighaam en verstand, welke verklaarde niet uit deze 
 waereld te willen scheiden zonder over haare tijdelijke goederen 
 gedisponeerd te hebben, daar toe dan overgaande verklaard zij te 
 legateren aan haare Zuster Willemina Gerritzen Vrouw van 
 Barend Siwers wonende te Haerlem, een zwarte zijde japon 
 als mede een Oostijndiësch chitzen jak en twee gekleurde  
 zijde rokken. 
 Voords institueerd en nomineerd zij tot haare Erfgenaamen 
 van al het geen zij bij haar overlijden zal komen natelaten. 
 Voor een vierde portie Willemina Gerritzen Huisvrouw van 
 Barend Siwers. 
 De Kinderen van wijlen Geerlof Gerritzen met naamen 
 Wouter Gerritzen en Beertje Gerritzen voor een vierde portie. 
 De Kinderen van wijlen Hendrik Gerritzen met naamen 
 Eva Gerritzen, Jan Gerritzen en Gerrit Gerritzen voor een  
 vierde portie. 
 De Kinderen van Wouter Gerritzen met naamen Hendrik 
 Gerritzen en Wouter Gerritzen voor een vierde portie, doch 
 zal hunne Vader Wouter Gerritzen zijn leven lang het 
 vrugtgebruik van die vierde portie hebben. 
 Voords steld zij tot Executeurs van dit haar testament en Bered- 
 ders van haar boedel Barend Siewers wonende te Haerlem 
 en den Heer J. Moojen Hendrikszoon wonende alhier, met 
 zodanige ampele magt als aan Executeurs competeerd, 
 ook die van Substitutie, assumptie en Surrogatie, en met 
 eerbiedige uitsluiting van alle Weesmeesteren en Weeska- 
 meren. 
 Eindelijk reserveerd Testatrice aan zich de magt om deze ten 
 allen tijde te mogen veranderen en nadere dispositien te mogen 
 maken, het zij gerigtelijk of onder haar handtekening, het 
 welk zij van zodanige waarde wil gehouden hebben, als of het 
 gerigtelijk ware geschied , begerende dat deze na haar dood zal 
 gelden als testament, legaat, codicil, of zo als best na 
 regten zal kunnen volstaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en 
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 gezegeld in Harderwijck den 10 Maij 1806. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 A: Schilders   W:J: de Vries 
 onderstond  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 12 Maij 1806 Fol. 236  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen loofden en wierden  
 Borgen als voorvanks regt is J: Moojen Hz. en Beert 
 Geurzen, voor het erf en sterfhuis van Jan Claver, des 
 beloofde Johanna Kraijenhorst Weduwe en Erfgenaame 
 van den overledene haare Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. 
 Actum Harderwijck den 12 Maij 1806. 
 
 
Geregistr. ten protho- Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerden Jan Teunissen 
colle van bezwaar en Cornelia Godenberg Ehel:, dewelke verklaarden wegens ter 
Rubr. kleinen Oosterwijk leen verstrekte penningen opregt en deugdelijk schuldig te 
Fol. 338 wezen aan en ten ervelijken behoeven van G: Metz Weduwe 
 van Joän van Voorst ende haare Erven, een capitale Somma 
 van vier honderd Guldens, heenkomende wegens schulden 
 spruitende uit de visch negotie, belovende Comparanten 
 deze Somma te zullen verrenten met een interesse van 
 vijf percent jaarlijks, en daar mede te zullen continueren 
 tot de finale aflossing van het capitaal, blijvende de 
 Rentegeveren verpligt om jaarlijks op Kersmis en op Paasschen 
 van dat capitaal te zullen aflosschen ieder rijs een Somma 
 van vijf en twintig Guldens, met dien verstande dat de 
 Rentegeveren ook meerde Somma kunnen aflosschen, en 
 inval de Rentegeveren het capitaal tot een Somma van 
 drie honderd Guldens hadden afgeloscht, dat dezelve alsdan 
 geen meerdere interest als van drie honderd Guldens ver- 
 pligt zijn te betalen, zullende het eerste jaar interest 
 met den eersten Maij 1807 verschenen zijn, en zo vervolgens 
 tot de afdoening van het geheele capitaal. 
 Tot Securiteit van voorschreve Capitaal sampt rente 
 en onverhoopte aantewendene kosten de Comparanten 
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 hebben verbonden, en paratelijk geëxecuteerd kragt verwillekeu- 
 rings regten alle haare gereede goederen vischschuit met al 
 zijn toebehoren, voords alle haare inboedels goederen, stellende 
 tot een meerder Securiteit en Speciaal onderpand haarlieder huis 
 en erve staande binnen deze Stad in den Oosterwijk, zo als door 
 Comparanten thans bewoond en gebruikt word, ten einde 
 om daar aan ten allen tijde alle hinder en schade te kunnen 
 en mogen verhalen, onder verband en Submissie als na regten, 
 en met renuntiatie van alle axceptien. 
 Actum Harderwijck den 14 Maij 1806. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Johanna Klok, 
thocolle van bezwaar welke bekende wegens opgenome en ter leen ontfange pen- 
Rubr. kleine Ooster ningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Jan Scavier en 
wijk  Fol. 339 Jannetje Sijmons Ehel:, en hunne Erven, de Somma van twee 
 honderd tagtig Gulds., aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met zes 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 beide zijden drie maanden 
 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en 
 goederen, en steld tot een Speciaal onderpand haar huis 
 en erve, staande en gelegen in de kleine Oosterwijk, 
 tusschen het huis van Gosen Foppen en de Gemeene straat, 
 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 16 Maij 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden 
 Cornelis Hooiberg en Louw Janzen, welke verklaarden 
 als hier toe door de Magistraat dezer Stad geäuthoriseerd, 
 ter instantie van de Erfgenaamen van Regina Schutte in 
 ogenschijn en opgenomen te hebben een huisje in deze Stad 
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 ten einde in de veiling te brengen en publiek te verkopen alle 
 zodanige onroerende goederen, als gelegen zijn binnende Stad en 
 Schependom van Harderwijck, en op Compart. van wijlen 
 Regina Schutte zijn aangeërfd en verstorven, namens de 
 verkogte goederen voor zo verre Comparts. geregte erfportie 
 aangaat, behoorlijk transport naar stijle locaal te doen, 
 penningen te ontfangen en daar voor te quiteren, voords 
 alles te doen en te laten geschieden, wat ter zake voorsz. is 
 dienende, en ten meeste nutte en oirbaar van Comparant 
 zal zijn, en hij zelfs praesent zijnde, zou kunnen mogen en 
 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 den 16 Maij 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Wijnand van 
 der Horst Grootvader en wettige Voogd over zijn kleinzoon Jan 
 van de Poll, welke verklaarde bij dezen te constitueren en 
 magtig te maken den Heer C:F:V: Ulrich Lieutenant in dienst 
 der Bataafsche Republiek te Leuwarden, om van die geene 
 onder wie zulks berustende is, te ontfangen zodanige erfpor- 
 tie als J:H: Herberg heeft nagelaten en volgens begeerte van 
 gemelde overledene op zijn kleinzoon Jan van de Poll is 
 verstorven, na den ontfangst daar voor quitantie te passeren, 
 en hetzelve aan Compart. overtemaken, en verders alles 
 te verrigten, wat vereischt zal worden, en Compart. zelfs 
 praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, met 
 magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en 
 Schadelooshouding, onder verband en Submissie als na 
 rechten.  
 Harderwijck d. 19 Maij 1806. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerde Christiaan 
 Lodewijk Doodenhuis Weduwnaar, welke verklaarde bij 
 dezen te consenteren en bewilligen in zodanig huwelijk 
 als zijn Dogter Geesje Doodenhuis voornemens is integaan 
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 en volgens order te voltrekken met Dirk Hesseling wonende 
 te Düsseldorp, hetzelve met zijn vaderlijke approbatie 
 corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren 
 Commissarissen van huwelijks zaaken of Predikanten te 
 Düsseldorp, of elders daar het vereischt word, mag worden 
 gerespecteerd, en geconsidereerd, als of de Comparant in 
 persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 ware, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck den 19 Maij 1806. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Hendrik 
 Cirkel, welke verklaarde bij dezen te constitueren en mag- 
 tig te maken R: Rikze, wonende te Arnhem, om te compa- 
 reren voor den Raad van Finantien in het Departement 
 Gelderland, om aldaar in name en ziele van Compart: afte- 
 leggen de nodige eed, als Adsistent en Deurwaarder  ten 
 Comptoire van den Ontfanger der beschreve middelen 
 over het ressort van Harderwijck, belovende hij zulks 
 van zodanige waarde te zullen houden, als of hij in 
 persoon ware gecompareerd en den eed had gepraesteerd. 
 Actum Harderijck d. 23 Maij 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
 Laurens Bakker, welke verklaarde bij dezen te constitueren 
 en magtig te maken Lambert Staal wonende te Amster- 
 dam, om namens Compart: te administreren zijn een 
 zesde part in een huis en erve, staande en gelegen in 
 laatstgemelde Stad in de lange Lijdsche Dwarsstraat tusschen 
 de Spiegelgragt en Lijdsche Kruisstraat, de nodige repara- 
 ties aan hetzelve met de andere mede Eigenaaren te 
 laten doen, hetzelve te helpen verhuren, zijn portie 
 in de huurpenningen te ontfangen, en daar voor te 
 quiteren, lasten te betalen, en verders te verrigten, 
 wat vereischt zal worden, en Compart: zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen en moeten doen, met 
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 belofte van goedkeuring en Schadelooshouding, des blijft 
 de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke verand- 
 woording. 
 Actum Harderwijck d. 5 Junij 1806. 
 
 
 Testament 
 Compareerden voor ons ondergetekende Leden van de 
 Magistraat der Stad Harderwijck Hendrik Albertsen en 
 Grietje Joorman Ehel:, beide gezond van verstand, haar 
 memorie en uitspraak volkomen magtig en niet gaarne 
 uit deze waereld willende scheiden zonder alvorens over 
 haare tijdelijke goederen, die zij met er dood zullen 
 nalaten, gedisponeerd te hebben, zo verklaarden de Compa- 
 ranten tot haare eenige en universele Erfgenaam te 
 nomineren en aantestellen haar Zoon Jan Hendriks 
 Luiting en bij vooroverlijden van beide Comparanten zijn 
 Ehevrouw Elisabeth Noodhoven in deszelfs plaatze, ten einde 
 de gantsche nalatenschap in eigendom te behouden, onder 
 deze expresse conditie, dat Comparantens Zoon en Schoon- 
 dogter bovengenoemd gehouden en verpligt zullen zijn 
 om inval de eerste Compart: Hendrik Alberts het eerste 
 kwam te overlijden, de tweede Comparante Grietje Joorman 
 haar leven lang te moeten onderhouden in kost en drank 
 reding en kleding zoals alhier gebruikelijk is, en met den 
 burgerstaat overeenkomt. 
 Voords verklaarden de beide Comparanten te legateren 
 en bemaken aan haar kleindogter Jannetje Gerrits 
 bij wijlen Comparantens Dogter Jannetje Hendriks 
 en Gerrit Janzen ehelijk verwekt als zij tot haare 
 mundige jaaren zal gekomen zijn uit Comparantes 
 nalatenschap een Somma van een honderd Guldens  
 en zulks vrij van eenige belasting ten einde voor haar 
 wettig kindsdeel zal verstrekken, werdende voor zo 
 veel nodig de nalatenschap van Comparanten hiermede 
 bezwaard, ten einde dit legaat behoorlijk uitgekeerd 
 zal worden. 
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 Willende en begerende Comparanten, dat deze haare 
 dispositie zal gelden als testament, legaat, codicil,  
 gifte onder de kinderen, of zo en als best na regten 
 zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Leden voorengemeld deze getekend 
 en bezegeld in Harderwijck op den 5 Junij 1806. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 Steenwinkel. J:W:V:O: Fisscher. 
 onderstond Geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck d. 10 Junij 1806  Fol. 239  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
De minute is geschre- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
ven op een zegel van Albert Bade in qualiteit als volmagtiger van den Heer Hendrik 
f 7-:-: Florijn wonagtig te Amsterdam, blijkens volmagt d. 14 Febr: 
 1806 voor het Gerigte van Nijkerk gepasseerd, welke bij ons ge- 
 zien en gelezen is, en verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijken behoeven van Jan Scavier en Jannetje Sijmons Ehel:, 
 een huis staande in het zogenaamde Schaapenhoekje naast 
 het huis van G: Rengers, doende in ordinaris verponding 
 zonder stadstrs. f 1-2-10, straatgeld f -15 st:, voords met alle 
 zijne lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 127-:- 
 noch een huis naast het bovengemelde, doende in ordinaris 
 verponding zonder stadsst. f 1-2-:, straatgeld 10 st:, verders 
 met zijne lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 f 102-:-:, van alle welke penningen Compart: pq bekend 
 voldaan te zijn, belovende die percelen te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht, de verponding 
 over het jaar 1805, straatgeld tot Maij 1806 en haard- 
 stedegeld tot Ult. Decemb. 1805 daar van aftedoen als 
 erfkoops recht is onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 16 Junij 1806. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
schreven op een  Albert Bade in qualiteit als Volmagtiger van den Heer 
zegel van f 8-:- 
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 Hendrik Florijn wonagtig te Amsterdam, blijkens volmagt d. 
 14 Februarij 1806 voor het Gerichte van Nijkerk gepasseerd, 
 welke bij ons gezien en gelezen is, en verklaarde in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegevn aan en ten ervelijken behoeven 
 van Peter Volten en Lubbertje Veldkamp Ehel:, een hof 
 met zijn hofhuisje, gelegen buiten de grootepoort 
 tusschen de hoven van Anthonij Vonk en die van Koperen 
 doende in ordinaris verponding zonder stadsstrs. 14 st. 4 penn. 
 voords met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 262, van welke penningen Compart: pq bekend vol- 
 daan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over den jare 
 1805 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 16 Junij 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
ven op een zegel Gerritje Hooiberg, welke bekende in een vasten en stedigen 
van f 2-:-: erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te 
 cederen, transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten ervelijke behoeven van Nicolaas Flaat en Jannetje 
 Smink Ehel:, een huis staande agter de muur, tusschen de 
 huizen van Koperen en van Peter Berendzen, zijnde 
 bezwaard met 6 st: boog, en 5 st: straatgeld, verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van drie 
 en zeventig Gulds., van welke kooppenningen Comparante 
 bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht het 
 booggeld tot over het jaar 1805, straatgeld tot Maij 1806, 
 en het haardstedegeld tot Ult. Decemb. 1805 daar van afte- 
 doen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 16 Junij 1806. 
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Het afschrift is geschre- Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Alijda 
op een zegel van f 1-:-: Margaritha Bruijkers Weduwe Roelof Jagers, welke bekende 
Geregistr. ten prothoc: wegens opgenome en ter leen ontfange penningen 
van bezwaar Rubr. wel en deugdig schuldig te zijn aan den Heer Decimen 
Smeepoorterbrink  Appeldoorn en Maria van Davelaar Ehel:, en hunne 
Fol. 50 fso Erven, de Somma van drie en zeventig Gulds., aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met f 3-13-:, en zulks 
 tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids het aan een van beide zijden drie 
 maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar Persoon 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand haar helft 
 in een huis staande op de Smeepoorten Brink, tusschen 
 de huizen van den Heer Fisscher en van Claas Bosch, 
 om daar aan alle schade te kunnen verhalen, renunti- 
 erende van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 17 Junij 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden 
ven op een zegel van Willem Fijnvandraat en Sara Schutte Ehel:, voor zich en 
30 st. eerstgemelde noch als Volmagtiger van Hendrik Schutte, 
 blijkens volmagt voor de Magistraat dezer Stad op den 
 16 Maij 1806 gepasseerd, en van Jan Arends Luijtjes, 
 Johannes Luijtjes, Lubbert Roelofzen en Hester Luijtjes 
 Ehel:, en noch als gesubstitueerd door gemelde Lubbert 
 Roelofzen voor Willemina Luijtjes, vermogens vol- 
 magt op de 27 Maij 1806 voor Schout en Gerichtslieden 
 des Ambts Appeldoorn gepasseerd, welke volmagten 
 bij ons gezien en gelezen zijn, alle tezamen Erfgenaa- 
 men van wijlen Regina Schutte, en verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
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 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Arnoldus de Lange, een half huisje staande 
 in de Schoenmakerstraat naast het huis van Zeger de 
 Vente, zijnde vrij van verponding, doch gevende het gehele 
 huis 10 st. straatgeld, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van f 55-:-:, van welke kooppen- 
 ningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorplicht, het straatgeld tot Maij 1806, haardstedegeld 
 tot ultº. Decemb. 1805 daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 19 Junij 1806. 
 
 
 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe 
 C:M: van Hoeclum wonende te Harderwijck Weduwe en getuch- 
 tigde Boedelhoudster van wijlen de Heer Mr. Herman Hendrik 
 Vitringa, midsgaders Voogdesse over de drie noch minderjaarige 
 Kinderen door haren gemelden Man aan haar in echte verwekt 
                                               (Catharina Metta Lucretia) 
 met namen Elsabe Reinira Vitringa \/ en Egbert Heimerik Vitrin- 
 ga, zo veel des noods met Bartus Volten als haren gekozen 
 Momboir geadsisteerd, alsmede juffrouw Diderina Maria 
 Vitringa en de Heer Campegius Lambertus Vitringa Student in 
 de beide rechten, zijnde beiden meerderjarig, en te Harderwijck voorñ. 
 wonagtig. 
 Dewelke respectivelijk verklaarden te constitueren en magtig 
 te maken Mr. Lambertus Julius Vitringa wonagtig in den 
 Haag, om mede in name van hun Constituanten publiek 
 aan den meest biedende te verkopen of te doen verkopen de 
 navolgende vaste goederen gelegen in het Departement  
 Friesland in het district Leeuwarderadeel Kerspel Goutum, 
 Buurtschap Techum als namelijk 
 Voor eerst een Zathe en landen groot na naam en faam 
 een en veertig pondematen alle greidlanden, bezwaard met 
 25 floreenen en 12 st. schatting, voords huistauxatie en 
 Meijers geregtigheden, met deszelfs huizinge, schuur, hovinge, 
 boomen en plantagie. 
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 Ten tweeden zeven pondenmaten nieuwland, bezwaard met 
 vier floreenen. 
 Ten derden negen pondenmaten aan Goutumerdijk of opreed 
 bezwaard met drie floreenen. 
 En ten vierden zes en een vierde pondenmaten nieuwland, 
 bezwaard met drie floreenen, alle greidlanden, respectivelijk 
 behorende tot de boedels en nalatenschappen van wijlen 
 den Heer Martinus Vitringa en Diderica Maria Otters 
 in der tijd echtelieden geweest zijnde de Ouders van 
 wijlen der eerste Constituantes voornoemde Echtgenoot, 
 van welke voorgemelde drie minderjarigen, midsgaders 
 de drie aan haar Constituante in hetzelve huwelijk 
 verwekte nu meerderjarige Kinderen, de tweede en derde 
 Constituanten in dezen, midsgaders Mr. Martinus Julius 
 Vitringa thans uitlandig, tezamen voor ¼ portie mede Erfgenaa- 
 men zijn (behoudens de lijftocht van het grootvaderlijk aandeel 
 aan haar eerste Constituante competerende) en om vervolgens 
 de voorsz: goederen mede in name der Constituanten behoorlijk 
 en na costume locaal optevragen en te transporteren, 
 kooppenningen te ontvangen, deswegens te quiteren en 
 voor namaning te indemneren, midsgaders daar voor der 
 Constituanten respective personen en goederen te ver- 
 binden, en alles meerder te doen, en te verrigten, het 
 geen zij Constituanten ter zake voorsz: zelven zouden kunnen 
 mogen en moeten doen, ofschoon dat daar toe eenige 
 nadere of Specialer volmagt dan voorschreven staat wierd 
 vereischt, als welke zij Constituanten houden als in deze 
 te zijn geïnsereerd, alles met de magt van Substitutie. 
 Belovende te zullen approberen en ratificeren al het geen 
 door den Geconstitueerden, welke ook van de Magistraat 
 der Stad Harderwijck heeft verkregen authorisatie tot de 
 verkoop der voorsz: vaste goederen, zo veel aangaat de aandelen 
 der minderjarigen daar in geconcerneerd uit kragt dezes 
 gedaan en verrigt zal worden, onder verband als naar rechten. 
 Actum Harderwijck d. 20 Junij 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Hendrik 
ven op een zegel van Cirkel, dewelke verklaarde voor zich en zijne minderjarige 
f 6-:-: Kinderen bij wijlen Lamberta van Aken ehelijk 
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 verwekt, als hier toe door de Magistraat dezer Stad geauthoriseerd, 
 ingevolge appointement d.d. 9 Junij 1806, in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijken behoeven van Jacob Coopsen en Willemina Huijgen 
 Ehel:, een hof gelegen in een gangetje tusschen de Smee en  
 Luttekepoorten, tusschen de hoven van Loge Gelderman en 
 van Jan Blommenberg, doende in ordinaris verponding zonder 
 stadsstrs. 16 st. en verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een Somma van f 200-:-: van welke penningen Comparant 
 bekend voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over 
 het jaar 1805 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken bij 
 permissie Billet van J:C:F: de Vries d.d. 5 april 1806, dat de 
 boedel vrij is van de belasting op het recht van Successie. 
 Actum Harderwijck d. 21 Junij 1806. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden Gerrit Lam-  
thocolle van bezwaar mertzen en Jannetje Jakken Ehel:, welke bekenden wegens 
Rubr. Vrouwenstraat opgenome en ter leen ontfange penningen wel en deugdig 
Fol 135 fso schuldig te zijn aan Vrouwe Helena Maria Gildemeester 
 Weduwe van wijlen den Heer Professor J:H: Schacht, en haare 
 Erven, de Somma van drie honderd Guldens, aannemende 
 dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met vier Guldens 
 van ieder honderd, waar van het eerste jaar zal verschijnen 
 op den 1º. Augustus 1807, 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 
 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een Speciaal onderpand hun huis en 
 erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Vrouwenstraat, 
 naast het huis van Juffrouw Schaart ter eenre en dat van 
 R:J: Appeldoorn 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 Harderwijck den 24 Junij 1806. 
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De minute is geschre- Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Bernardus 
ven op een zegel van Hulsing en Wilhelmina van Rossem Ehel:, welke bekenden in 
f 4-:-: een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over 
 zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 Gerhardus Moojen en Matje Elisabeth Valk Ehel:, het agterste 
 gedeelte van het huis van de Erfgenaamen van Jan Klok 
 aangekogt, staande in de Wulleweverstraat op de hoek 
 van de Keizerstraat, naast het huis van Koperen, met 
 een verponding zonder stadsstrs. ad f 1-13, gesplitsd uit een 
 post van f 3-7-., straatgeld 10 st:, verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van f 133-:-, van 
 welke kooppenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 
 het jaar 1805, straatgeld tot Maij 1806, en het haard- 
 stedegeld tot ultº. Decemb. 1805 daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten. 
 Actum Harderwijck d. 30 Junij 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Hendrik Moh- 
 len, Koopman te Kerkhellen in Keulsland dewelke verklaarde in de 
 beste en bestendigste forma Rechtens te qualificeeren en volmag- 
 tig te maaken Mr. H.F. van Meurs Advocaat te Harderwijck, om na 
 mens hem Comparant van de Erven Reijndert Alberts uittevor- 
 deren eene somma van zevenhonderd Guldens door den Comparant 
 aan opgemelde Reijndert Alberts tot aankoop van een schip of 
 vaartuig ter leen uitgeschoten, volgens handschrift d.d. 22 
 Maart 1791, en wijders in cas van geen betaling die zijne zaak 
 tot de executie toe te vervolgen, penningen te ontvangen, daar 
 voor in naam des Comparants te quiteeren en generaliter alles 
 te doen en te verrichten het geen de Comparant praesent zijnde 
 zoude kunnen mogen ofte moeten doen. Alles met magt 
 van substitutie, belofte van ratihabitie en indemnisatie, waar 
 op de Comprant heeft gestipuleerd als naar Rechten. 
 Actum Harderwijck den 4 Julij 1806. 
 
 
Geminuteerd op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Maria 
zegel van f 4:-:- Brants, wed. Cornelis Verhoef, welke verklaarde in eenen vasten 
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 en stedigen erfkoop uit de hand te hebben verkogt en over zulks 
 kracht dezes te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over 
 te geven aan en ten erflijken behoeve van haaren schoonzoon Jan  
 Hendrik Scheffer, als mede aan haare kleindochters Maria Scheffer 
 Anna Scheffer en Cornelia Scheffer alle gezamentlijk en hunne Erven 
 de halfscheid van een huis en erve staande en gelegen binnen deze 
 stad naast de Smeepoort aan de plantagie doende in ords. verpon- 
 ding zonder stadsstuivers f 1:1:4. straatgeld f 1:-:- voords met alle 
 deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor eene 
 somme van een honderd en negen en veertig Guldens vrijgeld, van 
 welke penningen zij Comparante mids deze bekende voldaan 
 en betaald te zijn, en over zulks geen recht of eigendom aan voorñ. 
 half huis en Erve te behouden. Belovende voorñ. perceel te 
 zullen wagten en waken kommervrij en alle voorpligt, inzonder- 
 heid de verponding over den jaare 1805, straatgeld Meij 1805 
 en haard stede geld primo Julij 1805 incluis daar van af te 
 doen, als erfkoops recht is, onder verband en submissie als 
 naar Rechten. 
 Actum Harderwijck 11 Julij 1806. 
 
 
 Testament 
Geminutererd op een Compareerde voor ons ondergeteekende Schepenen in Harderwijck 
zegel van f 30:-:- M.I.O. Arntzenius en Vrouwe Lydia Henrietta Schacht Ehelieden 
 beide gezond van lichaam en hun verstand en uitspraak volko- 
 men magtig, dewelke verklaarden (: niet gaarn willende uit deze 
 waereld scheiden, zonder over hunne Goederen te hebben gedis- 
 poneerd:) de een den anderen reciproque te bemaaken en te be- 
 spreken de Tucht en het vrugtgebruik van alle der eerst ster- 
 vendens natelaten Goederen zo gereede als ongereede en zo wel 
 van die, welke zij Comparanten thans bezitten, of na ’t passeren 
 dezes inder tijd nog mogten verkrijgen, en bij overlijden van 
 den eerst stervenden zullen worden met de dood ontruimd en 
 nagelaten, voorbehoudens nogthands al ’t geen bij Huwe- 
 lijksche voorwaarden tusschen Comparanten opgericht is 
 bepaald en vastgesteld: willende dat de langstlevende van 
 hun beiden alle die natelatene Goederen zijn of haar leven 
 lang, naar tuchtsrechten zal hebben, bezitten, en Gebruiken 
 zonder iemands bespiering. 
 Begerende zij Comparanten, dat deze na doode van een van 
 hun beiden zal gelden als Testament, Legaat, Codicil, of op 
 zodanige andere wijze, als best naar Rechten zal kunnen 
 bestaan. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Schepenen deze geteekend en met 
 ons gewoon Cachet bezegeld in Harderwijck den Elfden Julij 
 duizend agthonderd en zes. 
 Was nevens twee Cachetten in rood Lak gedrukt, geteekend 
 Steenwinkel. G; van Voorst 
 (:onderstond:) 
 Geregistreerd in ’t Recognitie Boek der Stad Harderwijck den 
 15 Julij 1806. fº. 243 (: was geteekend;) Steenwinkel.  L. Secret   
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 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en wierden Borgen 
 als voorvanks Recht is, Jan Jansen Molenaar en Albert Nijen- 
 daal voor het erf en sterfhuis van Hendrik Albertsen, des 
 beloofde Jan Hendrik Luiting als Erfgenaam van den over- 
 ledenen zijne Borgen te vrijen en guaranderen als recht  
 is. 
             Actum Harderwijck den 15 Julij 1806. 
 
 
Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Fissche Schepenen compareerden Steven Bos en Gietjen 
van Bezwaar over de Stad Alberts Ehel. welke verklaarden oprecht en deugdelijk schuldig te zijn 
Harderwijck Rubr. Donker  aan Srnoldus en Johannes Eijmer, Kooplieden te Amsterdam, wegens 
straat fº. 15 en 21 fso en ten door gemelde Kooplieden aan Comparanten verkochte en gelever- 
Protocolle van Bezwaar o- de Graanen, volgends daar van overgelegde specifique Rekening 
ver ’t Schependom van Har- eene somme van Twee duizend drie honderd en zestig Guldens 
derwijck Rubr. Landerij- ad 20 sts. ’t stuk belovende voorsz. somme jaarlijks te zullen 
en in den buiten en bin- verrenten met vijf gelijke Guldens ten honderd, op den ver- 
nen Enk fº. 205. schijnsdag, waar van heden over een jaar de Eerste zijn zal 
 en zulks tot de finaale aflossing toe, met dien verstanden 
 nogthands, dat Comparanten zich verbinden, om alle jaar 
 van voorsz. Capitaale Somme aftelossen eene somme van 
 vierhonderd en vrijftig Guldens, en dat wel alle drie maan- 
 den de gerechte vierde part of f 112:10:- met de daar op 
 verschenen Intressen. – zo dat ’t Capitaal binnen 5 en een 
 half jaar moet zijn afgelost. 
 Voor welk capitaal, Renten, en bij onverhoopte wanvoldoe- 
 ning hier op te loopene kosten, Comparanten verbinden 
 hunne Persoonen, gereede en ongereede Goederen, en tot 
 meerder Securiteit tot een Speciaal onderpand en 
 hypotheek stellende en verbindende: 1º. Een huis in de 
 Donkerstraat staande en gelegen binnen deze Stad, naast 
 het huis bvan Mevrouw de Wed. de Meester, door Compa- 
 ranten zelven thands bewoond wordende. 2º. Een huis 
 mede in geñ. Donkerstraat staande naast het huis van 
 Joseph Nathau, thands wordende in huure gebruikt 
 bij Rende Vermeer. 3º. Een Kamp zaailand, op de zeven 
 akkers in het Schependom dezer Stad gelegen, met re- 
 nuntiatie van alle exceptien, deze eenigsins contratieren- 
 de, alles onder verband en submissie als naar Rechten. 
             Actum Harderwijck den 21 Julij 1806. 
 
 
 Par devant Steenwinkel en van Voorst Echevins est comparue 
 Madame Arietta Maria Hoijtema Epouse de Monsieur 
 Willem Jan de Vries, pour le present acte assistée et authorisée 
 du dit son Mari, qui est comparé a cet effet en même 
 tems devant nous, tous deux demeurants dans cette 
 Ville, et a declarée de constituer et donner plein pouvoir 
 a Messieurs Audenet et Slingerland demeurants a Paris, 
 specialement pour vendre et transferer le sixième appar- 
 tenant a elle dans une inscription au grand livre de la dette 
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 publique de France de quatorze cent dix livres de rente perpetuelle 
 5% consolidée notée 1114 volume 2 lettre N, d’en recevoir le paijement 
 de donner quitance et de lui en tenir compte de comparaitre 
 pour elle a cet effet s’ il en est besoin, partout ou il sera requis 
 tant en justice qu’ en dehors d’ icelle, sous promesse d’ approuver et 
 de ratifier toutes les demarches que les susdits Messieurs Audenet 
 et Slingerland auront juges nécessaire de faire a ce sujet. 
 Nous declarons en outre qu´il ne reside nij ici nij a quatre lieues 
 de distance aucun Ministre ou chargé d´affaire de l´Em- 
 pire Francois. 
 Harderwijck le 7 aout 1806. 
 
vertaling 
 Voor Steenwinkel en van Voorst, schepenen, is verschenen mevrouw  
 Arietta Maria Hoijtema, echtgenote van de heer Willem Jan de Vries, 
  voor deze akte bijgestaan en gemachtigd door voornoemde haar echtgenoot die 
 daartoe tezelfdertijd voor ons is verschenen, beiden woonachtig in deze stad. Zij 
 heeft verklaard te benoemen en te volmachtigen de heren Audenet en 
 Slingerland, wonende te Parijs, om het zesde deel dat haar toebehoort te 
 verkopen en over te brengen in een inschrijving in het grootboek der publieke 
 schuld van Frankrijk van veertien honderd tien pond aan onaflosbare rente 5 
 procent geconsolideerd, genoteerd als 1114 deel 2 letter N, de betaling ervan te 
 ontvangen, er een kwitantie van te geven en er zorg voor te dragen te dien einde 
 in haar belang te verschijnen voor het gerecht of daarbuiten, als dat nodig is en 
 overal waar dat gewenst is. Zij belooft daarbij goed te keuren en te atificeren alle 
 stappen die bovengenoemde heren Audenet en Slingerland nodig geacht zullen 
 hebben te dien einde te zetten. 
 Wij verklaren bovendien dat er noch hier, noch op vier mijlen afstand enig 
 ambtenaar of zaakgelastigde van het Franse Keizerrijk resideert. 
 Harderwijck de 7e augustus 1806 
 
 
 Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden 
 de Heer Joh: Wilh: Tilanus en deszelfs Huisvrouw Anna Rein: 
 Els: Tilanus gebore Feriet, geädsisteerd met voorñ: haren 
 Eheman, en bekenden in de beste en bestendigste forma 
 rechtens te constitueen en volmagtig te maken, zulks 
 doende kragt en mids dezen, den Heer Paulus Feriet, om 
 mede namens en vanwegen de Comparanten, Hendrik 
 Berenpas, voor den ontvangst der kooppenningen van het 
 Erve en goed de koninksplaats te quiteren, en aan den  
 Koper te doen landrechtelijk transport en opdragt van 
 voorsz: erve en voor alle evictie dien aangaande te caveren, 
 bestaande dat erve uit huis, schuur, bergen en verdere getim- 
 mer, hof, bouw en wijlanden, boomen en houtgewasschen 
 met alle deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden, 
 niets daar van uitgezonderd, zo als hetzelve tot hier toe 
 door voorñ. Berenpas in pagt is gebruikt geweest 
 in het Scholtampt van Zutphen, Kerspel Vorden, 
 Buurschap Mossele, kennelijk gelegen, en in het generaal 
 omtrent dezen alles te doen en te laten geschieden, het geen der 
 zake nooddruft zal komen te vorderen, en de Comparanten zelve praesent 
 zijnde, op eenigerlij wijze, naar rechten en costumes locaal zouden 
 kunnen mogen of moeten doen, schoon ook tot het een of ander spe- 
 cialer volmagt mogt worden gerequireerd, die de Comparanten 
 alhier voor geïnsereerd, en in amplissima forma voor verleend 
 willen gehouden hebben, alles met magt van Substitutie, belofte 
 van ratihabitie en indemniteit, en andere naar rechten gewoonlijk 
 en noodzakelijk daar op stipulerende. 
 Actum Harderwijck den 16 Augustus 1806. 
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Het afschrift is geschre- Testament 
ven op een zegen van f 3- Wij ondergetekende Leden van de Magistraat der Stad Har- 
 derwijck verklaren dat voor ons gecompareerd zijn Aalt van 
 de Gelder Junior en Aartje van Wijncoop Ehelieden wonende 
 te Nijkerk, dewelke verklaarden onverkort zodane huwe- 
 lijks voorwaarden, als zij Comparanten op de 23 December 
 1802 ter goeder tijd voor het ingaan van haar huwelijk hebben 
 gemaakt uit kragt van de clausule reservatoir daar in 
 ervintelijk uit ehe liefde en affectie, die zij elkanderen 
 toedragen, de een den anderen reciproquelijk, en dus de 
 eerststervende van haar beiden aan de langstlevenden 
 te bemaken en te bespreken de lijftugt aan al het geen 
 de eerstafstervende met de dood ontruimen en nalaten 
 zal, ten einde de langstlevende zijne of hare nalatenschap 
 gedurende zijn leeftijd na lijftugts regten zal kunnen 
 bezitten zonder bespiering van iemand. 
 In waarheids oirkonde hebben wij deze eigenhandig gete- 
 kend en bezegeld te Harderwijck op den 23 Augustus 1806 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 Steenwinkel.  A. Huijsman.  onderstond  geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 23 Augustus 
 1806  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Hendrik Steenbergen en Arend 
 Corneliszen voor het erf en sterfhuis van Hendrikje Willems, 
 des beloofde Paul Wijnen Man en Erfgenaam van de overledene 
 zijn Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 23 August. 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Mr. 
ven op een zegel N:H: Schrassert en de Heer A:H:J: van der Plaat in qua- 
van f 176 - liteit als Executeuren testamentair in den boedel 
 en nalatenschap van wijlen Vrouwe Antonetta Schrassert 
 Douairière de Heer G:A:J: Markloff, dewelke verklaarden 
 in het openbaar op d. 17 Junij 1806 te hebben verkogt en 
 over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeve van Vrouwe Douairière Hoff gebore Floh een 
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Geregistr. ten prothoc. huis en erve staande en gelegen binnen deze Stad in de Kerk 
van bezwaar Rubr. of Vrouwenstraat, doende in verponding volgens quohier f 5-12-2 
Vrouwenstraat  Fol. 135 en straatgeld f 2- ende zulks om en voor de Somma van Sestien 
 honderd Guldens. 
 
Geregistr. ten prothoc: Aan Wouter van Ark en Caatje van Goooswilligen Ehel:, een 
van bezwaar Rubr: Kamp Zaaijland voor deze Stad gelegen tusschen de hooge 
Landerijen tusschen en laage Zijpelt de halve voet genaamd naast de kamp 
de beide Zijpels Fol: van de Burgerweezen, en die van de Erven van Persoon, 
279 fso met het daarbij gehorende houtgewasch, doende in verpon- 
 ding volgens quohier f 2-2-8, ende zulks voor een Somma van 
 een duizend vier honderd twee en zestig Guldens. 
 
Geregistr. ten prothoc: Aan Aris van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel:, ende hare 
van bezwaar Rubr: Erven een kamp zaaijland of hooijland met zijn houtgewasch 
Landereijen tusschen  gelegen onder het Schependom van Harderwijck aan de 
de Broek en Zandsteeg Broeksteeg tusschen de kampen de Heer J:C:F: de Vries en 
Fol. 151fso de Wed. Lubbert Gerritzen, doende in verponding volgens quohier 
 f 3-3-12, ende zulks voor een Somma van een duizend een honderd 
 zeven en veertig Guldens, blijvende de willige boomen en het 
 hout staande langs de sloot op de naastgelegene kamp van 
 den Heer J:C:F: de Vries buiten deze verkoop. 
 
 Aan Aris van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel: ende haare 
Geregistr. ten prothoc. Erven een hof gelegen buiten de Luttekepoort dezer Stad bij de 
van bezwaar Rubr. oude mole aan de Platluis, doende in verponding volgens 
Hoven voor de Lutteke quohier f:-16-14 zo als thans bij Arie Hamstra in pagt word 
poort  Fol. 40 gebruikt, ende zulks voor een Somma van f 320-:-: 
 
Geregistr.ten prothoc. Aan Gerrit Wolters en                  Bakker Ehel: ende haare 
van bezwaar Rubr. Erven een kamp zaaijland met zijn houtgewasch genaamd de 
Erven en Landerijen Hazekamp, gelegen in het Schependom van Harderwijck Buur- 
in Hierden Fol. 303fso schap Hierden zijnde geheel tiendvrij, en lastende in verponding 
 volgens quohier f 3-12-14, zo als thans bij Jan Hendrikzen 
 Mostert in pagt word gebruikt, ende zulks voor een Somma 
 van f 1345-:-. 
 Alle welke koopspenningen de respective Koperen aanne- 
 men ingevolge de conditien van verkoping in dato 17 Junij 
 1806 op den 22 Feb. 1807 te zullen voldoen, blijvende de respective 
 perceelen hier voren vermeld voor de beloofde kooppenningen 
 zolange verbonden. 
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 Dus verklaren de Comparanten in hunne vooraangetogene 
 qualiteit aan de voorschreve percelen generhande regt nog 
 eigendom meer te heben nog te pretenderen, maar de koperen 
 daar aan te eigenen bij dezen, met belofte om alle de percelen 
 als vrij en onbezwaard ten allen tijde te zullen wagten en 
 waren zo als erfkoops regt is en behoord, onder verband en 
 Submissie als na regten, en met renuntiatie van alle 
 exceptien. 
 Actum den 25 Augudtus 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde Vrouwe 
 Catharina Cornelia de Graat Weduwe van wijlen den Heer D: 
 Boonen, welke verklaarde bij dezen te constitueren en magtig te 
 maken den Heer Mr. Jacob Winter van de Graaff, wonende 
 te Deventer, om van de Erfgenamen van den Heer J:J: de Heer 
 onlangs te Amersfoort overleden, of van de Executeuren 
 van zijn testament, of Boedel Redderaars die er mogten 
 zijn, aftevorderen rekening en verandwoording van de 
 administratie van zodanige harer goederen als de 
 overledene zedert jaaren gehad heeft, en wel zedert de 
 laatste geslote rekening van d. 18 December 1802, die rekening 
 accoord bevindende te approberen, anders te debatteren, 
 penningen te ontvangen en daar voor te quiteren, en 
 verders alles te verrigten, wat Comparante zelfs praesent 
 zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, willende, schoon 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids 
 dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van 
 Substitutie, belofte van goedkeuring en Schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Harderwijk d. 29 August. 1806. 
 
 
 Par devant Steenwinkel et van Voorst Echevins est 
 comparu Monsieur H: Huberts lequel a declaré en sa 
 qualité de tuteur des Enfants mineurs du Sieur 
 Ignace Sasse, Heritiers par disposition testamentaire 
 du feu Francois Xavier Sasse constituer pour ses 
 Procureurs generaux en speciaux Messieurs J:L:M: 
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 Cavellier van Adrichem a Amsterdam et Leopold Sasse 
 demeurant a Boxmeer Royaume de Hollande, auquels il donne 
 pouvoir de pour lui et au nom de ses Pupilles citer et 
 comparaitre  sur toute citation, devant tout juge, Bureau 
 de passe et de conciliation, pour toute cause que pourait 
 concerner les interets de ses pupilles, sij concilier si faire 
 sepout, traiter, transiger, composer, accorder et terminer, 
 a defaut de conciliation poursuivre toute cause devant 
 tout autre juge, Tribunaux et cours d’appel competans, 
 ij plaider, opposer et obtenir sentences et jugements, les 
 faire executer, appeler des defavorables prendre conclu- 
 sions, nommer et substituer tierce personne a leurs 
 places, le munir de tels pouvoirs au nom et de par 
 le commettant qu’ils jugeront convenir, elire domicile, 
 faire faire tous arrets et saisies mobiliaires et immo- 
 biliaires, en suivre l’effet, ou en donner main levée 
 fournir et retirer tous titres et pieces, signer tous actes 
 necessaires, recevoir toute somme de quelque chef quelle 
 puisse être tant en principal qu’interest et autres accessoi- 
 res, et en donner quittance, liquider tout fraix et depens, 
 en acquiter le montant, regler et arreter tous comptes, 
 en fixer les reliquats, les recevoir et affirmer si besoin est 
 la sincerité et legitimité des creances, de toute recu quelconque 
 donner quittance et decharge valable, et generalement 
 faire et conclure tot ce que les circonstances exigeront, 
 quoique non exprimées en ces presentes, et comme le consti- 
 tuant y etant present lui même pourrait faire, promettant 
 pour lui et ses pupilles de tenis pour bon et stable et valable 
 tout ce que viendront encore a faire en vertu des ptesentes, 
 le tout pour l’interet des pupilles du Comparant sous obliga 
 tion que de droit. 
 Nous declarons en outre qu’il ne reside dans cette ville ni a 
 quatre lieues de distance aucun Ministre charge des 
 affaires de France. 
 Fait a Harderwijck le 1 September 1806. 
 
Vertaling 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst, schepenen, is verschenen de heer H.Huberts 
 die heeft verklaard in zijn kwaliteit als voogd van de minderjarige kinderen van 
 de heer Sasse, erfgenamen door testamentaire beschikking van wijlen François 
 Xavier Sasse, te benoemen als zijn algemene en speciale procuratiehouders de 
 heren J.L.M. Cavallier van Adrichem te Amsterdam en Leopold Sasse, 
 woonachtig te Boxmeer in het Koninkrijk Holland, aan wie hij de machtiging 
 verleent in zijn naam en in naam van zijn pupillente dagvaarden en te  verschijnen 
 op elke dagvaarding voor iedere rechter en bemiddelingsbureau, voor iedere zaak 
 die de belangen van zijn pupillen zou kunnen betreffen, te 
 bemiddelen, als dat kan, te onderhandelen, te schikken,  dadingen aan te gaan 
 en te besluiten, bij gebreke van een schikking iedere zaak voort te zetten voor 
 iedere andere rechter, tribunaal en hof van appèl dat daartoe bevoegd is, er te 
 pleiten, verzet aan te tekenen en uitspraken en vonnissen te verkrijgen, ze te 
 laten uitvoeren, tegen een ongunstige uitspraak in beroep te gaan, conclusies te 
 nemen, een derde persoon te benoemen en te vervangen in hun plaats, hem 
 van dergelijke volmachten te voorzien in naam van en zijdens de lastgever als 
 zij als passend achten, een domicilie te kiezen, beslagleggingen te laten uitvoeren 
 van roerende en onroerende goederen, de uitvoering ervan te volgen,of het 
 beslag ervan op te heffen, verschaffen en terugtrekken van alle akten en stukken, 
 alle noodzakelijke akten te ondertekenen, ieder bedrag te ontvangen uit welken 
 hoofde dan ook, zowel als hoofdsom als als rente en andere 
 nevenbedragen, en er een kwitantie voor te geven, alle onkosten en uitgaven te  
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 verrekenen, het bedrag ervan te voldoen, alle rekeningen te betalen en af te 
 sluiten, het saldo ervan vast te stellen, ze te ontvangen en zo nodig te  bevestigen 
 dat de schuldvordering oprecht en wettig is, ieder willekeurig ontvangen bedrag te 
 kwiteren en hiervoor rechtsgeldig te dechargeren, en in het algemeen alles te 
 doen wat de omstandigheden zullen vereisen, ook al zijn ze in deze akte niet 
 beschreven, en wat de opdrachtgever hier in eigen persoon aanwezig zou kunnen 
 doen, waarbij hij belooft voor hem en zijn pupillen in te staan en standvastig en 
 deugdelijk te zijn bij alles wat er nog te doen zal zijn uit hoofde van deze akte, 
 alles in het belang van de kinderen van comparant als naar rechten. 
 Wij verklaren daarenboven dat er zich in deze stad noch binnen vier mijlen in de 
 omtrek een dienaar van de Franse overheid bevindt. 
 Gedaan in Harderwijck, de 1e september 1806 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Mr. F:C:H: 
 de Wolff van Westerrode Overste Lieut en Vrouwe J:C: de Wolff 
 van Westerrode geboren Klein, dewelke verklaarden te 
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 herroepen, te vernietigen, en buiten verder effect te stellen 
 alle voorgaande door hun gepasseerde procuratien en wel 
 Specialijk de procuratie door hun op de Heeren Jan Hendrik 
 Stulen, Bernardus Meijer en Bernhart Willem Altman 
 wonagtig te Amsterdam gepasseerd. 
 En als nu bij dezen te constitueren en op de kragtigste 
 wijzen doenlijk magtig te maken de Heeren Klein en 
 Leneman Kooplieden te Amsterdam, generalijk omme 
 het recht en interest van de Comparanten in dezen in 
 en omtrent alle hare in de Colonie Surinamen uitstaande 
 zaaken, rechten en gerechtigheden, en in het bijzonder 
 met opzigt tot de administratie der Plantagiën Kortvreugd 
 en Kleinhoven met al het geen daar aan dependeert 
 waartenemen voortestaan en te bevorderen, en derzel- 
 ver administratie te voeren, met een ieder aftereke- 
 nen en te liquideren, de nodige orders te stellen en 
 te geven, omtrent de aflading der producten het zij 
 na herwaarts, of naar zodane andere plaats of plaatsen 
 als de geconstitueerden raadzaamst oordelen zullen 
 met aanwijzing der schepen waar in dezelve moeten 
 geladen worden, dezelve bij arrivement hier te Lande 
 of ter bestemder plaats te ontvangen en opteslaan, 
 of te doen ontvangen, midsgaders te verkopen, en 
 afteleveren, de afkomsten van dezelve te ontvangen, 
 de benodigde provisien en andere benodigdheden intekopen 
 en derwaarts te verzenden, de rekeningen van de directie 
 en administratie daar te Lande over opgenoemde 
 Plantagien bij ontvangst alhier te examineren, en 
 die in order bevindende te approberen, ofte ander- 
 zints te debatteren en te doen redresseren, zo het 
 behoord, van en over alles, en in het bijzonder opgem: 
 Plantagien betreffende te corresponderen, alle nodige 
 assurantien te bezorgen, in cas van schaden dezelve in 
 te vorderen of aftemaken, quitantien te geven en 
 voornamaning te caveren, wisselbrieven en assignatien, 
 die voor rekening der Plantagien reeds getrokken  
 zijn, en noch getrokken zullen worden, deugdelijk zijnde 
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 te accepteren en te voldoen, of anderzints met protest te laten 
 keren, administrateurs, Directeurs, en verdere Bedienden der gemelde 
 Plantagien, des goedvinde te dimitteren, en in derzelver plaats zo 
 mede bij overlijden, refus, absentie of andere toevallen van dezelve 
 nieuwe aantestellen, en zo wel de reeds fungerende, als die welke 
 naderhand aangesteld zullen worden, van zodane instructien te 
 voorzien, en dezelve op zodane conditien en voorwaarden te 
 continueren of aantestellen, als de Heeren Geconstitueerden 
 raadzaamst oordelen zullen, alles met prealable voorweten en 
 toestemming der Constituanten. 
 Wijders mede specialijk om van de voormelde nu geweze Gemag- 
 tigden de Heeren Stule Meijer en Altman te vorderen rekening 
 en verandwoording van haar gehouden administratie over de 
 voorschrevene Plantagien, dezelve wel bevindende te approberen 
 en anderzints te doen debatteren en te redresseren, en na 
 gedaan adjustement de batige saldoos te ontvangen, en de 
 nadelige te voldoen, midsgaders om van dezelve te vorderen behoor- 
 lijk roijement of afgifte met quitantie en consent van roijement 
 voorzien, van het hypotheek op de voorschreve Plantagien 
 gevestigd geweest, dog nu bereids voor een geruime tijd geheel 
 en al door de voldoening van alle de opgenomene penningen 
 afgedaan, en voords generalijk met dezelve Heeren over 
 alle de zaaken hun Comparanten de voormelde Plantagien 
 en de administratie daar van aangaande te handelen 
 te convenieren en te concluderen. 
 Ook om tegens alle willekeurige en onwettig gedane arresten 
 in name der Constituanten te protesteren, penningen te 
 namptiseren, en ontzaat te doen, en indien het nodig mogt 
 zijn tot alle de hier vorengemelde eindens, en tegens onwil- 
 lige Debiteuren, opposanten, en alle anderen, mandement 
 poenaal te vragen, alle middelen van rechten te emploijeren 
 en te procederen tot den uiteinde en executie inclusive, 
 ook te mogen appelleren, reformeren en revideren, 
 arresten te doen, en weder te ontslaan, genamptiseerde, 
 geconsigneerde, of geëxecuteerde penningen te ligten, alle 
 vereischt wordende cautien te stellen, en de Borgen bevrijding 
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 te beloven, domicilium citandi et executandi te kiezen, des 
 goedvindende te accorderen, transigeren en compromitteren, 
 van alles de nodige actens te tekenen en te passeren, en 
 wijders in en al het geen omschreven staat, zo in als 
 buiten rechten te doen en te verrigten, wat enigzints 
 nodig zal zijn, en de Constituanten zelf praesent zijnde 
 zouden kunnen of mogen doen met magt van Substitutie, 
 en revocatie, mids voor altoos en in alle gevallen uitsluitende 
 de Wees en onbeheerde boedelkamers, midsgaders de nieuwe 
 Curatele wees en onbeheerde boedelkamer te Surinamen, 
 onder belofte van approbatie, ratihabitie en indemniteit, 
 des blijven de Geconstitueerden ten allen tijde gehouden 
 aan de Constituanten te doen rekening bewijs en reliqua, 
 alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Actum  Harderwijck d. 11 Septemb. 1806. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Geertje 
van bezwaar Rubr. Karssen Weduwe van Hendrik Karssen voor zich en namens 
Peperstraat of kleine  haar minderjarig kind Dirk Karssen, als hiertoe door de 
Oosterwijk  Fol. 335fso Magistraat dezer Stad geäuthoriseerd, ingevolge resolutie 
 d.d. 12 Sept. 1806, welke bekende wegens opgenome en ter leen 
 ontvange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan 
 Vrouwe H:M: Gildemeester Weduwe van wijlen de Heer 
 Professor J:H: Schacht, de Somma van twee honderd Gulds., 
 aannemende dezelve jaarlijks 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 kunnen en moeten geschieden, mids 
 het aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijns- 
 dag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en 
 goederen, en tot een Speciaal onderpand haar huis, staande 
 in de kleine Oosterwijk tusschen de huizen van Kars Karssen 
 en van Dirk Janzen, 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 d. 12 Septemb. 1806. 
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 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
 Hendrik Loveriks en Harmpje Mulders Ehel:, dewelke 
 verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen 
 in zodanig huwelijk, als der Comparanten Dogter 
 Geertruij Loveriks voornemens is integaan en volgens 
 order te voltrekken met Jan Starrenberg, hetzelve 
 met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, 
 met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen 
 van huwelijkszaaken der Stad Amsterdam, of elders daar het 
 vereischt word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, als of 
 de Comparanten in persoon bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig waren, belovende hetzelve van waarde te  
 zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 18 Septemb. 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde D: de 
 Rooij, welke verklaarde bij deze te constitueren en magtig 
 te maken G: Pijhoff, om te compareren voor den Raad van 
 Finantien in het Departement Gelderland en aldaar 
 in name en ziele van Compart. afteleggen de nodige eed als 
 adsistent ten Comptoire van den Ontvanger der beschreve 
 middelen over het ressort van Harderwijck, belovende hij 
 zulks van zodanige waarde te zullen houden, als of hij in 
 persoon ware gecompareerd, en den eed had gepraesteerd. 
 Actum Harderwijck d. 25 Sept: 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerde 
ven op een zegel van Vrouwe Catharina de Vliecks Weduwe van wijlen de Heer 
f 26-:- J: Cramer, welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, trans- 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijke behoeve van den Heer H: Frieseman en deszelfs 
 Ehevrouw M:F: Nillion, een hof gelegen buiten deze Stad 
 in de oude touwbaan, tusschen het land van Comparante 
 en den hof van den Heer E:G: Ardesch, hebbende in verponding 
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 gedaan in vier posten, een van f 1-11-14, f 2-2-8, 18 st. 2 penn. 
 10 st. 10 penn. zamen f 5-3-2, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van f 700-:-, van welke kooppen- 
 ningen Comparante bekend voldaan te zijn, belovende 
 dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding tot over den Jare 1805 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 27 September 1806. 
 
 
De Minute is gschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Geurt 
ven op een zegel Roest, welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop 
van f 8-:- te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen trans- 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan Gerrit 
 Roest en Antje van Dusschoten Ehel:, een hof gelegen 
 buiten deze Stad aan het Zeesteegje op de hoek bij de gemene 
 weg na de Broeksteeg, tusschen de hoven van Andries 
 Bolleman en van Willem Zegers met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een Somma van twee honderd 
 vijftig Gulds., van welke koopspenningen Compart: bekend 
 voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 regten. 
 Actum Harderwijck d. 27 September 1806. 
 
 
 Magescheid geregistreerd  was geschreven op een zegel van f 2— 
 
 Op heden dato ondergeschreve is ten overstaan van ons 
 ondergetekende en hier toe speciaal verzogte magescheids 
 vrienden een vast en onverbrekelijk erfmagescheid opgerigt 
 tusschen Hendrikje Hendriks Weduwe van wijlen Tijme 
 Gerrits de Besten ter eenre en Hendrik de Beste en Janna 
 Jannessen Ehel:, Marij de Beste Wede. van wijlen Gerrit 
 Priester, Jan de Besten en Jannetje Lukenvelds, Hendrik 
 de Besten  junior en Trijntje Stevens Ehel:, Roelof de 
 Besten Beeltje Gerrits Ehel:. Piet Teekman en Grietje 
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 de Besten Ehel:, de Vrouwen in dezen geädsisteerd met de Mans 
 personen, dan noch Hendrik de Besten als Volmagtiger van G: 
 Timmerman en Elisabeth de Besten ingevolge acte van volmagt 
 den 11 Februarij 1806 voor H. van Lange Scholtus van Heino en 
 Keurnooten gepasseerd, vertoond en gelezen, Erfgenaamen 
 ab intestato van wijlen Tijme Gerrits de Besten, en zulks 
 over zodane boedel als gemelde Hendrikje Hendriks met 
 gemelde hare Man in leven heeft bezeten en door hem 
 stervende is nagelaten.  
 Aanvankelijk verklaren de Mans Erfgenamen te hebben 
 geëxaminerd den Inventaris des boedels door de Weduwe 
 voornoemd op den 2 Decemb. 1805 geformeerd, en op den 3e 
 daar aan volgende met ede bekragtigd, welke aan haarl: is 
 geëxhibeerd en dezelve volkomen te approberen, en 
 vermids daar uit is gebleken dat Hendrikje Hendriks 
 gedurende haar leeftijd competeerd het recht van lijftucht 
 den 23 Septemb. 1802 voor het Gemeente Bestuur der Stad 
 Harderwijck gepasseerd, en zij wel genegen is tot voorkoming 
 van alle differenten die over de door haar gestelde cautie 
 als anders zoude kunnen ontstaan, van die tucht aftezien, 
 en tegen behoud van de geheele boedel de klederen lijfs 
 toebehoren en lijfscieraaden van de Man uitgezonderd, dadelijk 
 de Mans Erfgenamen bij form van uitkoop te voldoen. 
 Zo is tusschen de gezamentlijke condividenten geconve- 
 nieerd en overeengekomen. 
 Dat Hendrikje Hendriks in eigendom zal hebben en behouden 
 gelijk aan haar bij deze toegedeeld worden de ongereede 
 goederen midsgaders alle de gereede goederen actien en 
 crediten contante penningen, en dus de geheele boedel op 
 den Inventaris ervintelijk, de Mans klederen lijfstoebe- 
 horen en lijfscieraaden nochtans hier van uitgezonderd 
 behalven een pijerok die zij ook zal behouden. 
 Dat zij daar tegen op zich zal nemen te betalen alle 
 lastige boedelschulden mede op den Inventaris staande 
 de doodschulden daar onder begrepen, voords het verschulde 
 collateraal en alle onkosten die wegens het formeren 



511 

ORAH_157 1806 fol.249vso 
 
 van den Inventaris het beëdigen van denzelve en het oprigten 
 van dit magescheid zijn gevallen, en voords aan de Mans 
 Erfgenamen in klinkende gelde zal uitreiken een Somma 
 van zevenhonderd en zeventig Gulds., midsgaders de klederen 
 lijfstoebehoren, lijfscieradien van Tijme Gerrits den 
 Beste, de pijerok nochtans uitgezonderd, welke een en 
 ander die Erfgenamen bij ondertekening dezes verklaren 
 ontvangen te hebben, en dus door Hendrikje Hendriks 
 omtrent de nalatenschap van haar man volkomen 
 voldaan te zijn, zonder uit dien hoofden eenige actie 
 of pretentie meerder te hebben of te behouden, en dien 
 tengevolge aan haar de toegedeelde zo gerede als onge- 
 rede goederen in vollen eigendom te cederen en 
 overtelaten om daar mede als haar eigendommelijk 
 goed te kunnen doen en handelen na welgevallen, 
 met belofte van vrijing wagtig en waring als erfmage- 
 scheid recht is. 
 Tot nakoming van het geen voorsz: is verbinden de 
 Condividenten hare personen en goederen, onder 
 bedwang Submissie en renunciatie als na rechten. 
 In waarheids oirkonde is dit magescheid door de Condi- 
 videnten en ons magescheids Vrienden getekend te 
 Harderwijck op den 14 Februarij 1806. 
 was met diversche handen getekend  P: van Meurds 
 H:F: van Meurs, Hk. van Laar, Cor: Hooiberg, Hendrikje 
 Hendriks,  + dat dit merk door Hendrikje den Beste in 
 onze praesentie in plaats van handtekening is gezet 
 verklaren wij  ondertekend  H:F: van Meurs, P: van Meurs 
 Janna Janzen, + dat dit merk door Maria den Besten 
 Wed: Gerrit Priester is gezet in onze praesentie verklaren  
 wij  ondertekend H:F: van Meurs  P: van Meurs, 
 J: den Besten,  + dat dit merk door Jannetje Lukevels 
 Huisvrouw van Jan den Besten is gezet in onze praesentie 
 verklaren wij, getekend  H:F: van Meurs  P: van Meurs 
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 +  dat dit merk door Hendrik den Besten Junior in onze presen- 
 tie is gezet verklaren wij getekend H:F: van Meurs,  P: van Meurs 
 Trijntje Stevenzen. 
 +  dat dit merk door Roelof den Besten in onze presentie is gezet 
 verklaren wij getekend  H:F: van Meurs  P: van Meurs 
 Beeltje Gerritzen, B: Teekman, Grietjen den Besten. 
 onderstond geregistr. in het Recognitieboek der Stad Harder- 
 wijck d. 4 October 1806 Fol. 248fso et sqq  was getekend  J:C:F: 
 de Vries. 
 
 
De minute is geschre- Voor Steenwinkel en Mooijen Schepenen compareerde Johanna 
ven op een zegel van Krajenhorst Weduwe Jan Klaver, welke verklaarde in een 
f 9-:- vasten en stedigen erfkoop in het openbaar op d. 12 Julij 1806 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten ervelijken behoeven van Hendrik Jacobzen Hop 
 en zijne Erven, een Schuur, staande en gelegen binnen deze 
 Stad op de Vollers Brink, belend het agterhuis van Peter 
 Volten en de Schuur van Rikert Jan Apeldoorn, doende in 
 ordin: verponding volgens quohier f 3-3-12 straatgeld 
 f :-15-: voorts met alle deszelfs lusten, lasten, recht en gerech- 
 tigheid, en zulks voor een Somma van f 301 vrijgeld, van welke 
 penningen zij Comparante mids dezen bekende voldaan en 
 betaald te zijn en over zulks geen recht of eigendom aan 
 voorñ: perceel te behouden, belovende hetzelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorplicht inzonderheid de 
 verponding over den jare 1806 en straatgeld tot Maij 1806 
 daar van aftedoen, als erfkoopsrecht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten, zijnde ons gebleken bij permissie 
 billet van Mr. J:C:F: de Vries d.d. 3 Junij 1806, dat aan het 
 middel van de belasting op het recht van Successie voldaan 
 is. 
 Actum Harderwijck d. 9 October 1806. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Johanna  
schreven op een zegel Krajenhorst Wed. Jan Klaver, welke verklaarde in een vasten en  
van f 24-:- 
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          (in het openbaar op d. 12 Julij 1806) 
 stedigen erfkoop\/ te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten ervelijken behoeve van Otto van Buren en 
 Hendrikje van Galen Ehel: en hunne Erven, een huis en 
 erve met een schuur daar aan vast, en een tuin daar agter, staande 
 en gelegen binnen deze Stad in de Hoogstraat, belend de huizingen 
 van de Wed: Peter Otten en Arend de Wilde, doende in ordin: verpon- 
 ding zonder stadsstrs. f4-15-10 straatgeld f 2-10-, voords met alle 
 deszels lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks voor 
 een Somma van f 800-:- vrijgeld, van welke penningen zij Com- 
 parante mids dezen bekende voldaan en betaald te zijn, 
 en over zulks geen recht of eigendom aan voorñ: perceel te 
 behouden, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht, inzonderheid de verponding 
 over den jare 1806, straatgeld tot Maij 1806, en haardstedegeld 
 tot primo Julij 1806 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten, zijnde ons ge- 
 bleken bij permissie billet van Mr. J:C:F: de Vries d.d. 3 
 Junij 1806, dat aan het middel van de belasting op het 
 recht van Successie voldaan is. 
 Actum Harderwijck d. 9 October 1806. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Gerrit Wou- 
 ters, welke verklaarde zich te constitueren en borg te stellen 
 voor de schuld en kosten ingevolge willekeur dezer Stad voor 
 Hendrik Mulder, wegens zodane nulle, informele en onbe- 
 staanbare pijnding, als Marrietje Jacobs Weduwe Willem 
 Roelofsen op de gereede goederen actien en crediten van 
  voornoemde Hendrik Mulder heeft gedaan, en ondernomen, 
 ten dien einde verbindende zijn persoon en goederen met 
 renuntiatie van alle strijdige exceptien en middelen rechtens, 
 des belovende Hendrik Mulder mede praesent zijnde deze 
 zijnen Borge allenthalve te zullen indemniseren kost 
 en Schadeloos te houden, onder verband en Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 9 October 1806. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen loofden en  
 wierden Borgen als voorvanks recht is Gerrit Kleintunte en 
 Jan Janzen voor het erf en sterfhuis van wijlen Tijmen Gerrits 
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 den Besten, des beloofden Hendrikje Hendriks Weduwe van den  
 overledene en Hendrik den Besten voor zich en de rato caverende 
 voor zijne andere mede Erfgenaamen de voorsz: Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 11 October 1806. 
 
 
Geregistr. ten prothoc. Voor Huisman en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
van bezwaar Rubr. compareerde Aalt Besselsen Weduwnaar van wijlen Hendrikje 
Wulweverstraat  Fol. Scharrenberg, welke zich zullende veranderzaten verklaarde in 
231fso, Hoven voor de  tegenwoordigheid van Matthijs Raaijen en Albert Bade 
grotepoort  Fol. 18fso als door de Magistraat aangestelde Voogden aan zijn kind 
 met name Jannetjen, bij wijlen gemelde Hendrikje 
 Scharrenberg ehelijk verwekt voor Moeders versterf te 
 bewijzen de volgende goederen. 
 Een zilvere beugel met een tasch 
 Een bijbeltje met zilvere slooten 
 Een paar zilvere schoengespen 
 Een zilvere snuifdoos 
 Een goude haak en oog 
 Een goud slootje met een snoer kraalen 
 Een zilvere naaldekoper 
 Een dito eau e la Reine doosje 
 Een dº. vingerhoed 
 Een dº. pinkring 
 Een dº. punthaak 
 Een end kant 
 10 jakken 
 Een paar gebrijde lange handschoenen 
 11 vrouwe rokken 
 8 hembden 
 4 neteldoeksche doekjes 
 2 zakdoeken 
 2 pakjes mutzen 
 1 strooje hoed 
 1 waijer 
 1 zwarte durant voorschoot 
 1 zaaije regenkleed. 
 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Voords de helft in een huis staande in de Haverstraat 
 belend de schuur van Willem Scharrenberg en het huis van 
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 Mattheus Huijgen. 
 1/6 in een hof gelegen voor de groote poort aan de bleek naast 
 den hof van C: Dodenhuis. 
 1/42 gedeelte in een boeren erf met zijn landerijen gelegen 
 in de Buurschap Hunen Ambte Putten. 
 1/42 gedeelte in een erfje gelegen als voren. 
 Noch belooft hij aan zijn kind te zullen uitkeren zo ras 
 het meerderjarig zal zijn f 175-:- 
 zullende hij tot dien tijd toe de inkomsten van bovengeñ. 
 goederen trekken. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen, 
 en stelt tot een Speciaal onderpand zijn helft in het 
 bovengemelde huis, en zijn zesde part in bovengemelden 
 hof om daar aan alle schade te kunnen verhalen, ook 
 beloofd hij zijn kind te zullen kleden en reden, en van 
 het nodige voorzien tot zijn mondige jaaren, en te 
 zullen laten leren wat tot een behoorlijke kostwin- 
 ning behoord, en alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend in Harderwijck den 
 15 October 1806. 
 
 
De minute is geschre- Voor Huijsman en Moojen Schepenen en als tijdelijke Richters 
ven op een zegel van compareerde Hendrik Mulder, en heeft na voorgaande ge- 
4 st. richtelijke praesentatie en bij refus van dien geconsigneerde 
 Summa van f 73-4-8, welke Comparant wegens geleverd 
 ijzerwerk bekend schuldig te zijn aan Marritje Jacobs 
 Weduwe Willem Roelofzen, en voords onder voorbehoud van 
 alle exceptien, beneficien en privilegien rechtens omni 
 meliori modo pandkering gedaan tegen zodane nulle, infor- 
 mele en onbestaanbare pijnding als Marritje Jacobs, 
 Weduwe Willem Roelofs op en aan alle Comparants gereede 
 goederen actien en crediten heeft gedaan en ondernomen,  
 stellende ten die einde ter voldoening aan de Willekeur 
 dezer Stad tot Borge de persoon van Gerrit Wouters, 
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 welke praesent zijnde deze borgtogt op zich heeft genomen, 
 blijkens nevens gaande acte van borgtogt Sub A quo relatie, 
 consignerende twaalf Heerenponden om te strekken tot boete 
 in cas van onverhoopte en onvermoedelijke kwaade pand- 
 kering. 
 Actum Harderwijck d. 16 October 1806. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerdem Jacob 
 Lohse, Maria Regina Lohse en Anna Lohse Kinderen van  
 wijlen Martin Hendrik Lohse bij Anna Belain ehelijk verwekt, 
 dewelke verklaarden dat zij Comparanten omredenen haar 
 daar toe moverende niet van intentie zijn haar Vaders 
 nalatenschap te aanvaarden of dien aangaande zich daar in 
 te inmisceren, of eenige actus hereditarius te plegen, dat 
 zij die nalatenschap overlaten aan hare Moeder Anna 
 Belain voornoemd, ten einde dezelve daarmede zal kunnen 
 doen en handelen na haar welgevallen, en alzo bij dezen 
 declareren den boedel van haar Comparants Vader te repu- 
 dieren om te strekken ten einde en effecten als na 
 rechten. 
 Actum te Harderwijck den 27 October 1806. 
 
 
De Minute was ge- Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerde A: Bade 
schreven op een zegel welke bekende verkogt te hebben en over zulks kragt dezes 
van 4 st: te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan den Heer J:A: Schiff wonende te Nijmegen, een obligatie 
 staande ten lasten van Holland en West Friesland ten comptoire 
 Delft ten name de Weduwe de Heer Advocaat Bart groot f 410-:- 
 d.d. 27 Junij 1675 L.E. Fol. 1098, geaggriëerd d. 27 Julij 1675, verkla- 
 rende van de koopspenningen voldaan te zijn, en daarom geen 
 recht of eigendom aan dezelve meer te behouden, belovende 
 dezelve te zullen wagten en waren, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 28 October 1806. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Anna Belain 
 Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen M:H: Lohse, dewelke 
 verklaarde hoe dat hare en wijlen hare Mans boedel met 
 zo veele lastige schulden is bezwaard, dat zij Comparante 
 geen kans ziet de Crediteuren te voldoen, dat zij Comparante 
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 dus uit hoofden van de repudiatie door hare kinderen wegens 
 haar Vaders nalatenschap gedaan dezelve boedel niet kan 
 aanvaarden, maar bij deze verklaard mede te repudieren 
 en voor zo verre haar eigen boedel betreft dezelve zowel 
 als haar Mans boedel verklaard voor desolaat, en dien 
 ten gevolge bij deze overgeeft aan de Stad Gerichte van 
 Harderwijck, om daar mede te doen en te handelen zo en 
 als met desolate en verlate boedels na Stadrigten behoord. 
 Actum den 28 October 1806. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden 
 Evert van Aken en Aartje Spijkerboer Ehel:, welke be- 
 kenden in het Jaar 1805 in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten ervelijken behoeven van Hendrik Westendorp en 
 Theodora Blanke Ehel:, een huis en erve staande en 
 gelegen in de Hoogstraat tusschen de huizen van Dirk 
 ten Bosch en van Gerrit Janzen, gedaan hebbende in 
 verponding zonder stadsstrs.  f 3-:10, straatgeld f 1-:-, lan- 
 taarngeld 10 st., verders met zijn lusten en lasten, en 
 zulks voor een Somma van f 800-:-, van welke koops- 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kom- 
 mervrij, en alle voorplicht, de verponding en haardstede 
 geld over 1805, straat en lantaarngeld tot Maij 1806 
 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 October 1806. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerde 
 onze mede Raadsvriend de Heer Mr. W:J: de Vries in 
 qualiteit als volmagtiger van Juffrouw Henrietta 
 Susanna Wilhelmina de Vries vermogens volmagt voor 
 J: Nijhoff Scholtus des Ambts Renkum en Gerichtslieden 
 d. 19 December 1805 gepasseerd, voords noch van den Heer 
 Gijsb: de Vries en Juffrouwen J:M:M: de Vries en G:G:J: de  
 Vries ingevolge de door haar ondertekende handschriften 
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 door de twee eersgemelde op d. 15 October 1805 binnen Arnhem 
 en door laatstgemelde d. 14 December 1805 binnen Zutphen, 
 welke bij ons gezien en gelezen zijn, moetende het hier 
 natemeldene perceel bij versterf van gemelde Juffrouw 
 H:S:W: de Vries zonder wettige descedenten versterven 
 op gemelde hare Broeder en Zusters G: de Vries en J:M:M: 
 en G:G:J: de Vries, doch welke thans alle meerderjarig 
 zijnde in die verkoop hebben geconsenteerd, en ver- 
 klaarde de Comparant in zijn voorsz: qualiteit in het 
 Jaar 1805 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren en in vollen eigendom over 
 tegeven aan Evert van Aken en Aartje Spijkerboer 
 Ehel:, en hunne Erven, een huis en erve staande en 
 gelegen binnen deze Stad in de Donkerstraat tusschen 
 de huizen van de Juffrouwen van Holthe, en van 
 de Weduwe van Gijsbert Gerritzen, hebbende gedaan in 
 verponding zonder stadsstrs. f 8-10-:, straatgeld f 3-5-: 
                          Hedigheid 16 st: 
 lantaarngeld f 1-12-8 \/  verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een Somma van f 1250-:-, van welke 
 koopspenningen Comparant qp bekend voldaan te 
 zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht de verponding en 
 haardstedegeld tot ultº. Decemb. 1805, en het straat 
 en lantaarngeld tot Maij 1805 daar van aftedoen, 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 30 October 1806. 
 
 
 Voor Fisscher en van Voorst Schepenen loofden en wierde 
 Borgen als voorvanks recht is, Cornelis Pieterzen en Jacob Hop 
 voor het erf en sterfhuis van Lubbert Brantzen, des 
 beloofde Lubbert Tijssen namens zijn Vrouw zijnde  
 Kind en Erfgenaame van den overledene zijne Borgen 
 te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Harderwijck d. 1 Novemb. 1806. 
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Het afschrift is geschreven 
op een zegel van f 80-:-  
Geregistr. ten prothoc: Voor Steenwinkel en d’ IJvoij Schepenen compareerden 
van bezwaar Rubr. Arent de Wilde en deszelfs wettige Huisvrouw Anna Stultink, 
Landern. tusschen de  welke verklaarden wel en deugdelijk schuldig te zij aan 
Broek en Sandsteeg   den Heer Barend Nieuhoff en Henriette Bake Ehel:, of 
Fol 151 en Landern. deszelfs Erven, een capitale Summa van tweeduizend 
tusschen de beide  Hollandsche Guldens, wegens door hun aan Comparanten 
Zijpels Fol. 281fso geleende penningen voor eenen tijd van twaalf maanden 
 of langer na goedvinden van beide partijen, mids elkanderen 
 drie maanden voor de opzegging van het Capitaal en interesse 
 waarschuwende, tegens eene jaalijksche interesse van 
 vijf en een half percent, ingaande met den eersten November 
 1806 en eindigende den 1e November 1807, en dan vervolgens 
 zolang de principale schuld zal duren. 
 Verklarende de hier bovengemelde Arent de Wilde en 
 Anna Stulting voor deze hare wettige Schuld te verbinden 
 generaal hun persoon en goederen, Speciaal echter de 
 navolgende kampen lands als 
 1e een kamp land met houtgewasch gelegen buiten deze 
 Stad aan de Lijksteeg agter aan de Sandsteeg uitkomende. 
 2e een kamp zaaijland genaamd de Fraterskamp, leggende 
 in de Broeksteeg tusschen de landen van Jacob Janzen en 
 Hermanus van Kleef. 
 3e een kamp zaaijland met zijn houtgewasch aan de laage 
 Zijpelt, naast de kamp van Gosen Evertzen ter eenre en 
 de allée van M:S: van Cooth ter andere zijde. 
 4e een kamp zaaijland met zijn houtgewasch gelegen aan de 
 hooge Zijpelt naast een kamp van Mevriuw van Wester- 
 velt ter eenre en een kamp van de Weduwe Poels ter andere 
 zijde. 
 om daar aan des noods alle Schade en hinder te verhalen, 
 renuntierende zij Comparanten generaal van alle exceptien 
 en beneficien rechten, welke hun hier in enigzints zouden 
 kunnen te stade komen Speciaal echter van die van 
 ongetelde gelden. 
 Actum Harderwijck d. 1 November 1806. 
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Geregistr. ten protho- Voor Huijsman en d’IJvoij Schepenen compareerden Grietje Albers 
colle van bezwaar Weduwe van wijlen Steven Bos voor zich en als hier toe namens 
Rubr. Hoven voor de  hare minderjarige Kinderen met namen Bartus, Lijdje 
Smeepoort Fol. 72fso Jan en Sientje Bos door de Magistraat der Stad Harder- 
 wijck geäuthoriseerd, alsmede Naatje en Evertje Bos, welke 
 bekenden wegens opgenome en ter leen ontvange pennin- 
 gen wel en deugdig schuldig te zijn aan Jan Huijgen en 
 Sophia Kelder Ehel: en hunne Erven, de Somma van vijf 
 honderd Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen 
 verrenten met vier Gulds. van ieder honderd, waar van het 
 eerste zal verschijnen den 1 August. 1807, en zo vervolgens tot 
 de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, indien  het aan een van beide zijden drie maan- 
 den voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 Personen en goederen, en tot een Speciaal onderpand 
 een hof gelegen aan het Jufferen pad, tusschen de hoven 
 van Jan van Beekhuisen en Jannetje Sandijk, 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 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 14 November 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde de Heer 
 B: ten Brink, thans alhier wonagtig, welke verklaarde bij dezen 
 te constitueren en magtig te maken den Heer Johannes Brusse 
 Makelaar te Amsterdam, om des Comparants huis en erf staande 
 en gelegen in gemelde Stad in de nieuwe Zijds Armsteeg Nº.19 
 te verkopen met alle de daar op zijnde lusten en lasten, recht 
 en gerechtigheden, aan den Koper te transporteren, de koop- 
 penningen te ontvangen en daar voor te quiteren, wagting 
 en waring te beloven, en daar in verders alles te verrigten, 
 wat de Compart: zelfs praesent 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 goedkeuring en 
 schadelooshouding, onder verband en Submissie als na 
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 rechten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen 
 behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 18 November 1806. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde onze mede 
 Raadsvriend de Heer A: Schilders, welke verklaarde bij dezen te 
 constitueren en magtig te maken den Heer J:H: Cremer Land 
 Rentmeester van Veluwe, om van de Executeuren in den boedel 
 van wijlen den Heer Dirk Alphers te Arnhem overleden, 
 rekening en verandwoording te vragen wegens de erfportie 
 welke op Compart: is verstorven, en in val van wijgering 
 tegen dezelve alle middelen rechtens te gebruiken, en 
 dezelve te vervolgen tot de finale en definitive Sententie 
 en executie incluis, de rekening accoord bevindende te 
 approberen, en te treden tot scheiding des boedels, en daarvoor 
 acte van aquit en decharge te passeren, en verders alles te 
 verrigten, wat de natuur der zake vereisschen zal, en Compart: 
 zelfs praesent zijnde 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 goedkeuring en scha- 
 delooshouding, onder verband en Submissie al na rechten, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 19 November 1806. 
 
 
 Voor de Vries en d’IJvoij Schepenen compareerde de Heer Mr. 
 J:A: Schimmelpenninck, wonende alhier, als Eigenaar geworden 
 zijnde van twee aandeelen zijnde Nº.108 en 109 in het contract 
 van een Maatschappije ter verzekering van brand etc. 
 opgericht binnen de Stad Amsterdam, onder de naam 
 van brand Maatschappije te Amsterdam onder directie 
 van J: Jarman en A:C:J: Offerman op den 8 Julij en 
 volgende dagen des jaars 1790, staande deze aandeelen 
 laast op de naam van den Heer Jan van Eijk, en waar van 
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 voor den eersten Eigenaar op ieder is gefourneerd een Somma 
 van een duizend Gulds. Holl: Courant geld, gedateerd den 1 Septr. 
 1790, en verklaarde bij dezen op de kragtigste en ampelste wijze 
 doenlijk te constitueren en magtig te maken den Heer Pieter 
 Verschuur wonende te Amsterdam, Specialijk om in naam 
 en van wegen hem Heer Compart: omtrent het geen zijn 
 aandeel betreft te praesteren den inhoud van het 
 voorschreve contract, en daar voor zijn Heer Constituants persoon 
 en goederen te verbinden, is het noods domicilium te kiezen, 
 en wijders meerder dienaangaande alles te doen en te verrigten, 
 wat enigzints zal worden vereischt, en hij Heer Constituant 
 zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen en moeten doen, 
 belovende te zullen approberen, en van waarde te houden 
 al het geen uit kragte dezes zal worden gedaan onder 
 verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 27 Novemb. 1806. 
 
 
 Voor Moojen en d’IJvoij Schepenen compareerde Vrouwe 
 Anna Belain Weduwe van den Heer Marten Hendrik 
 Lohse, mede Erfgename voor de helft van Petrus Mangard, 
 overleden binnen de Stad Utrecht, welke na vertoon van 
 de letteren requisitoir van den Hoog Eerwaardigen Vader 
 in Christo en Heer Karel door Gods gunstige goedheid 
 Aarts-Bisschop van Canterbury de voornaamste en het Hoofd 
 van geheel Engeland, terwijl haar hand was leggende op de 
 Evangelien bevestigd en verzekerd heeft, dat de acte aan de 
 gemelde letteren requisitoir vast gemaakt, bevat zoverre 
 zij weet en gelooft de uiterste wil van bovengenoemde 
 Petrus Mangard, betrekkelijk deszelfs goederen in het 
 Rijk van Engeland gelegen, en dat zij dezelve nauwkeurig 
 zal agtervolgen, met eerst te betalen deszelfs schulden, en 
 dan de legaten, zo verre de kragten van dien nagelaten 
 boedel zullen toelaten en de wet gebied, dat zij daaren 
 boven haar best doen zal, en reeds gedaan heeft tot het 
 maken van een beschrijving, gemeenklijk genaamd Inventaris, 
 van alle de gerechtigheden en goederen, welke door den 
 overleden in het Rijk van Engeland zijn nagelaten, 



523 

ORAH_157 1806 fol.255vso 
 
 en getrouwelijk rekening doen, midsgaders dat alles 
 zodra zulks van haar zal worden gevorderd, in het 
 register van het praerogative Hof van Canterbury exhi- 
 beren en overleveren zal. 
 Actum Harderwijck d. 1 December 1806. 
 
 
 Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde 
 Mr. J. Steenwinkel in qualiteit als Ontvanger der 
 buitengewone belasting op de bezittingen de Aº. 1804 
 alhier en verklaarde te constitueren en volmagtig 
 te maken den Heer Mr. H: van Meurs Advocaat mede 
 wonende in Harderwijck, doende zulks kragt en 
 mids dezen, om namens het Compart: te eisschen. 
 aankering en executie bij den Heer Mr. N: van Meurs 
 in qualiteit als Scholtus des Ambts Heerde op ende 
 jegens de goederen van Willem Visser wonende in 
 den Ambte Heerde, uit hoofden hij Willem Visser 
 de beide laatste termijnen van de bovengem: heffing 
 niet heeft voldaan, intra terminum niet alleen, 
 maar ook niet heeft willen voldoen aan de Sommatie, 
 om die met de 10e  verhoging als noch te betalen,bedra- 
 gende te zamen eene Somma van f 8-16-:,behalven 
 de kosten reeds gemaakt en noch te maken, ter beko- 
 ming van die penningen voor den Lande, en omtrent 
 welke hem Ontvanger parate executie volgens de wet 
 competeerd, als mede op gelijke wijze aankering en 
 executie te verzoeken tegens Jacob Lammerts, mede 
 in het Ambt van Heerde wonagtig, alsmede omdat door 
 hem, niettegenstaande de gedane Sommatie niet zijn 
 betaald de drie laatste termijnen van bovengem: buiten 
 gewone belasting met de 10e verhoging, en dat wel ter 
 Somma van f 13-4- behalven alle de reeds gemaakte 
 en nog te maken kosten, ter verkrijging van die Somme 
 voor den Lande, qualificerende en authoriserende hij Comp: 
 qp den voorñ. Heer Mr. H: van Meurs, om de bovengem: pen- 
 ningen te ontvangen, en in hem Comparts. naam daar voor 
 te quiteren, met belofte van ratihabitie en indemniteit 
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 caeterisque clausulis de jure solitis ac necessariis, des blijft de Heer 
 Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 11 December 1806. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen loofden en wierden Bor- 
 gen als voorvanks recht is Albert van Nijendaal en 
 Jan Janzen Mulder, voor het erf en sterfhuis van wijlen 
 Grietje Joorman Weduwe van Hendrik Albers, des beloofde 
 Jan Luijting Zoon en Erfgenaam van de overledene 
 zijne Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 11 December 1806. 
 
 
 Voor Huijsman en Schilders Schepenen compareerden 
 H. Koppenol en J.Moojen Hendz., wekle verklaarden bij 
 dezen te constitueren en magtig te maken Hendrik Na- 
 gelhout, om te compareren voor den Raad van Finantien 
 in het Depart: Gelderland, en aldaar in name en ziele 
 van Comparanten afteleggen de nodige eeden, voor de 
 eerste als provisionele, en voor de laatste als extraördi- 
 naire assistent ten Comptoire van den Ontvanger 
 der beschreve middelen, onder het ressort van 
 Harderwijck, belovende zij zulks van zodanige 
 waarde te zullen houden, als of zij in persoon waren 
 gecompareerd en den eed hadeen gepraesteerd. 
 Actum Harderwijk d. 15 December 1806. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Claas van 
 den Brink wonende te Thamen aan den Uithoorn thans 
 alhier praesent, Willem Alfrink wonende alhier, en Jan 
 Steen wonende te Nichtevecht, doch mede alhier praesent, 
 welke verklaarden bij dezen te constitueren en magtig te 
 maken Wouterus van den Brink wonende te Nijkerk, om 
 voor Comparanten intevorderen zodanige erfportie, als aan 
 eerste Compart: en aan de Vrouwen van beide laatstgemelde 
 Comparanten is toebedeeld uit de nalatenschap van Doctor 
 Wijnand Berchhuis, in het jaar 1803 te Nijkerk overleden, 
 het zij in het minnelijke, of door middelen rechtens, en in 
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 het laatste geval de zaaken te vervolgen tot de finale en 
 definitive Sententie en executie incluis, penningen te 
 ontvangen, en daar voor te quiteren, en in alles te verrigten 
 wat de natuur der zaken vereisschen zal, en Comparanten 
 zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, willennde, indien een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerd 
 gehouden hebben, met magt van Substitutie, belofte 
 van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 en Submissie als na rechten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 20 December 1806. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Mevrouwe 
 de Weduwe H:M: Schacht geboren Gildemeester, wonende 
 te Harderwijck, dewelke verklaarde te constitueren en 
 magtig te maken den Heer Dr. Gerhard van den Busch 
 wonende te Bremen, specialijk om bij het openen van het 
 testament tegenwoordig te zijn, en om in naam en van wegens 
 de Constituante deszelfs interest in de nalatenschap van 
 wijlen Vrouwe Anna Schacht Weduwe Bagelman jegens alle 
 en een iegelijk waartenemen en des Constituantes persoon 
 te representeren, met ampele magt om voor haar Constituante 
 dien aangaande te doen en te verrigten, wat zal worden 
 gerequireerd, en de Vrouwe Comparante zelve praesent 
 zijnde zoude kunnen mogen of moeten doen, ofschoon 
 daartoe een nadere of speciale volmagt wierd gerequi- 
 reerd, welke de Vrouwe Comparante wil gehouden hebben 
 voor alhier te zijn geïnsereerd, alles onder belofte van 
 ratificatie verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 22 December 1806. 
 
 
De minute was Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden 
geschreven op een  Gerrit Roest en Antje van Dusschoten Ehel:, wonende te 
zegel van f 8-:- Nijkerk en thans alhier praesent, welke verklaarden in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
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 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Wichert Wijenberg 
 en Maria van Uggelen Ehel:, een hof gelegen aan de weg die naar 
 de Broeksteeg lijd tusschen de hoven van Andries Bolleman 
 en Willen Zegers zijnde Nº. 191 met zijn lusten en lasten, recht 
 en gerechtigheden, en zulks voor een Somma van twee 
 honderd vijftig Guldens, van welke penningen Comparan- 
 ten bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 24 December 1806. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is de Heer H: Huberts en 
 Doris Rosen voor het erf en sterfhuis van wijlen den Heer 
 A:J: Brink, des beloofde Mejuffrouw de Wed: E:M: Brink 
 Moeder en Erfgename van den overledene hare Borgen 
 te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum Harderwijck d. 29 December 1806. 
 
 
 
 
 
 
 Lectum et Recognitum d. 9 Januarij 1807. 
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Geregistr. ten Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
prothoc. van be- Arent de Wilde en deszelfs wettige Ehevrouw Anna Stulting  
zwaar Rubr. de welke verklaarden wel en wettig schuldig te zijn, zo 
Wolweverstraat voor zich als hunne erven, wegens geleende en in contant 
Fol. 227 Rubr. Hoven geld ontvangene penningen aan Mevrouw C:C: de Graat 
buiten de Lutteke Weduwe Boonen of deszelfs erven, eene Somma van 
poort Fol. 43fso een duizende Gulds. Hollands, voor eenen tijd van twaalf 
Landerijen tusschen maanden, of langer na goedvinden van beide partijen 
Zandsteeg en enck contrahenten, mids elkanderen drie maanden voor de 
Fol 182 Rubr. Lan- opzegging van Capitaal en interessen waarschouwende, 
derijen in de buiten tegens een jaarlijksche interest van vijf en een half 
en binnen enck percent, ingaande met d. 1 Januarij 1807, en eindigende 
Fol. 200fso met den 1 Januarij 1808, en dan vervolgens zolang de 
 principale schuld zal blijven persisteren. 
 Verklarende de bovengemelde Comparanten voor deze 
 hunne wettige schuld te verbinden generaal hunne per- 
 soonen en goederen, Speciaal echter de navolgende 
 Landerijen en huizen. 
 1º. een huis en erve, staande binnen deze Stad in de 
 Wolleweverstraat op de hoek van de Schoenmakerstraat 
 ter eenre en het huis van Toon Vonk ter andere zijde. 
 2º. een hof gelegen buiten de Luttkepoort, tusschen den 
 hof van W: Fijnvandraat en de gemeene weg. 
 3º.Een hagen of houtgewasch propershagentje genaamd 
 leggende buiten de Zandsteeg. 
 4º. een hagen genaamd Aaltjen Alberskamp. gelegen 
 voor deze Stad in den enck, naast de Zevenakkers, en het 
 land van de Erfgenaamen Ammon en Evert Prens. 
 om des noods daar aan te verhalen alle hinder en 
 schade, welke haar uit bovengemelde schuld konde 
 voorkomen, renuntierende zij Comparanten verder voor 
 alle exceptien en beneficien regtens, en Speciaal voor die 
 van ongetelde gelden. 
 Actum Harderwijck d. 2 Januarij 1807. 
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Geregistr. ten proth. Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Arent 
van bezwaar Rubr. de Wilde en deszelfs wettige Ehevrouw Anna Stulting, welke ver- 
Schoenmakerstraat klaarden wel en deugdig schuldig te zijn zo voor zich als hunne 
Fol. 256fso enMarkt Erven  wegens geleende en in contant geld ontvange penningen 
Fol. 283 aan den Heer B:dzn. Nieuhoff en Henrietta Bak, of deszelfs 
 Erven eene Somma van een duizend Gulds. Holl:, voor eenen 
 tijd van twaalf maanden, of langer na goedvinden van beide 
 partijen contrahenten, mids elkanderen drie maanden voor de 
 opzegging van Capitaal en interessen waarschuwende, tegens 
  een jaarlijksche interest van vijf en een half percent, ingaande 
 met den 1e Januarij 1807, en eindigende met den 1 Januarij 
 1808, en dan vervolgens zolang de principale schuld zal 
 blijven persisteren. 
 Verklarende de bovengemelde Comparanten voor deze wettige 
 schuld te verbinden generaal hunne personen en goederen, 
 Speciaal echter de navolgende huizen, als 
 1º. een huis en erve met zijn twee voortuinen en binnen 
 tuin met een kolfbaan daar in van ouds genaamd de Kruithof 
 binnen deze Stad aan de haven gelegen, welk perceel, hoewel 
 bovengemelde Comparanten maar half toekomende, echter door 
 goedvinden van Wijnik van Dasselaar hiertoe speciaal mede 
 comparerende geheel voor bovengemelde schuld verbonden is. 
 2º.een schuur met een plaatsje agter tegen het huis van E: 
 Velthuisen en naast het huis van P: Geurtsen. 
 Om des noods aan bovengemelde perceelen te verhalen alle hinder 
 en schade, welke hun uit bovengemelde schuld konde voorkomen, 
 renuntierende zij Comparanten verders voor alle exceptien en 
 beneficien rechtens en Speciaal voor die van ongetelde gelden. 
 Actum Harderwijck d. 2 Januarij 1807. 
 
 
 Dispositie. 
 Compareerde voor de Leden van de Magistraat van Harder- 
 wijck en als Overweesmeesteren Vrouwe Anna Debora van 
 Daverveld Wed: wijlen den Heer Wilhem de Meester in quali- 
 teit als legitime Voogdesse van haren minderjarigen Zoon 
 Wilhem Abraham de Meester bij voorñ: haren eheman 
 ehelijk verwekt, dewelke verklaard om bij haar voldoende 
 redenen te annulleren en te niet te doen alle voorgaande 
 dispositien en actes, welke zij voor dezen mogt hebben 
 gepasseerd, en speciaal de zodanige als den 29 December 
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 1798 voor Overweesmeesteren en Leden der Magistraat 
 D: Appeldoorn en B: Heijdendaal te Harderwijck door 
 de Comparante is gepasseerd, waar bij zij Voogden over 
 hare minderjarigen Zoon had geädsumeerd, en al nu 
 ten dezen opzigte op nieuw disponerende, verklaard 
 de Comparante bij deze bij zich te assumeren en 
 aantestellen tot Voogden over haren Zoon, Isaac 
 Costerus van Daverveld en Heribert van Westervelt, 
 deze laatste in deze Stad, de eerste te Campen wonagtig, 
 en zulks met alle zodanige magt en authoriteit, 
 als dezelve naar rechten competeert, en wel om na 
 dode der Comparante, inval hare Zoon de meerderja- 
 righeid niet mogt hebben bereikt, den boedel te aan- 
 vaarden te administreren, en alles te doen en te 
 verrigten, wat behoord, en zulks met seclutie van 
 alle anderen, die zich daaromtrent iets zouden 
 willen aanmatigen, bedankende bij deze de Heeren 
 Overweesmeesteren of Weeskamers, waar ook funge- 
 rende of gelegen, of waar ter plaatze der Comparantes 
 sterfhuis mogt vallen, of de goederen gelegen zijn, 
 begerende de Comparante, dat deze haren wil en 
 begeerte na haren dood effect zal sorteren, zoals 
 zulks na regten kan bestaan, terwijl de Voogden 
 het regt van assumptie word gegeven, alles echter op 
 hunne verandwoording. 
 In waarheids oorkond hebben wij Leden der Magistraat 
 en Overweesmeesteren deze getekend en bezegeld te 
 Harderwijck den 13 Januarij 1807. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt gete- 
 kend A: Schilders  J: Moojen Jz. onderstond  gere- 
 gistreerd in het Recognitieboek der Stad Harder- 
 wijck d. 13 Januari 1807 (Fol. 258fso) was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
De minute is geschre- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden 
ven op een zegel van de Heer J: Cost en Vrouwe T:M: Ammon Ehel:, wonende 
f 6 in Tonsel, doch thans alhier present, welke verklaarden 
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 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in 
 vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van de Heer Mr: J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad en 
 Vrouwe M: van Westervelt Ehel:, een kamp Zaaijland 
 genaamd Bergenkampje groot ongeveer zes schepels 
 met het daar aanleggend houtgewasch, leggende in Tonsel, 
 aan de eene zijde aan het Veld, en aan de andere zijde 
 tusschen het land van Koperen, zijnde vrij van verponding, 
 en zulks voor een Somma van twee honderd Gulds., van 
 welke koopspenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht daar van aftedoen, als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 17 Januarij 1807. 
 
 
 Testament 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Gerbrig Janzen Vrouw van Cornelis Koning, geäd- 
 sisteerd met gemelde haar man, zijnde gezond van lighaam 
 en verstand, welke verklaarde bij dezen te revoceren en te niet 
 te doen alle vorige dispositien, welke zij voor dezen mogt hebben 
 gepasseerd, begerende dat dezelve van nul en geener waarde 
 zullen gehouden worden, en dan nu tot deze nieuwe overgaande 
 verklaard zij te legateren en bemaken aan Cornelis Aarze 
 Koning Zoon van Aart Koning de Somma van twee honderd Gulds. 
 Aan marrietje de Vries en Mietje Dirks, Marrietje Dirks, en 
 Jannetje Dirks alle haare linnen en wollen goed, kleederen, 
 gemaakt goud en ilver en verdere inboedel om onder hun 
 vieren in egale portien verdeeld te worden. 
 Verders stelt zij tot haare universele Erfgenaamen over 
 hare overige natelatene goederen, niet daar van uitge- 
 zonderd, de bovengemelden Marrietje de Vries, Mietje, Mar- 
           (benevens den Veerschipper Jan de Vries, Zeger Dirks) 
 rietje en Jannetje Dirks,  \/   en Willem Dirks, om onder hun 
 zeven in egale portien verdeeld, en door dezelve ervelijk beze- 
 ten te worden zonder iemands bespiering. 
 Begerende zij dat deze zal gelden als testament legaat 
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 Codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck d. 21 Januarij 1807. 
 was nevens twee cachetten een in rood en een in zwart 
 lak gedrukt getekend. J:W:V:O Fisscher. B:E: d’IJvoij 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 27 Januarij 1807 Fol 259 was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
De Minute is ge- Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerde Geertruijd 
schreven op een zegel Sandbergen Weduwe van Hendrik Fooijman, welke verklaarde 
van f 36-:- bij dezen te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan Bom- 
 menberg en Geurtje Janzen Ehel:, een huis en erve met 
 de bakkerije staande en gelegen in deze Stad in de Brugge- 
 straat, op de hoek van de Rabbestraat Nº. 93, voor een Somma 
 van agt honderd Gulds., een hof gelegen aan de gragt 
 tusschen de Smee en Luttekepoorten naast den hof van 
 G: van Nijendaal Nº. 95, voor een Somma van f 200-:  als mede 
 haaren geheelen inboedel niets daar van uitgezonderd als 
 haare klederen, kleinodien, zilver en goud, en het geen 
 verder tot haar lijf behoord, het welk zij voor zich behoud, 
 en zulks voor een Somma van f 200-: dus al het bovengem: zamen 
 voor f 1200-:, welke gelden Jan Blommenberg en Geurtje  
 Janzen voor zich in eigendom zullen blijven behouden, uit 
 hoofden dat zij Comparante haar leven lang zullen  
 onderhouden. 
 En verklaarden Jan Blommenberg en Geurtje Janzen Ehel: 
 bij dezen bovengemelde Geertruijd Sandbergen Weduwe van 
 Hendrik Fooijman zo lang zij leeft inwoning te zullen geven, 
 en van behoorlijke kost drank en kleeren te voorzien, 
 ook na haar dood een ordentelijke begravenis te bezorgen, 
 alles ter wederzijdse met renuntiatie van alle exceptien 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 27 Januarij 1807. 
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 Testament 
 Compareerde voor ons  ondergetekende Schepenen der Stad 
 Harderwijck Geertruijd Sandbergen Weduwe van Hendrik 
 Fooijman, met ons gaande en staande, en haar verstand 
 en uitspraak ten vollen magtig, en verklaarde bij dezen 
 te revoceren zodanige dispositie, als zij op den 23 October 
 1799 binnen deze Stad heeft gepasseerd, begerende dat hetzelve 
 geen effect zal sorteren uit hoofden van het aangegane 
 accoord met Jan Bloemenberg en Geurtje Janzen Ehel: 
 en al nu opnieuw disponerende verklaarde zij bij dezen te 
 bemaken aan Annetje Willems, Wiltje Willems en Claasje 
 Blommenberg alle haare klederen, kleinodien, zilver en 
 goud, en het geen verder tot haar lijf behoord, zijnde het 
 eenigste dat zij nog bezit, om onder haar drieën egaal verdeeld 
 te worden. 
 Begerende dat deze na haar dood zal worden agtervolgd, en 
 effect sorteren als testament legaat, codicil, of zo en als 
 best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in Harder 
 wijck d. 27 Januarij 1807. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gerukt getekend 
 A; Schilders. G: van Voorst. onderstond Geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 29 Januarij 1807 
 Fol:260  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
                                                                          (compareerden) 
/\ ofte wel bij zodanig ander Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen\/ de HoogWelGebore 
Collegie als ten fine Heer R:W:H: Baron van Broeckhuisen Rentmeester der Harderwijc- 
als volgt competent ker Kloostergoederen, en Vrouwe C:J: Baronesse van Heeckeren 
zal bevonden worden, tot Suideras Ehel:, de laatste tut: mar:, wonende binnen deze Stad, 
het zij in Holland het dewelke verklaarden te constitueren en volmagtig te maken, 
zij elders, en van het zulks doende kragt dezes den Heer Mr. Isaac Johannes Elsevier 
zelve namens den Heer Scholtus des Ambts Barneveld, ten einde namens den Heer en Vrouwe 
en Vrouwe Comparanten Constituanten zich bij requeste of anderzints naar stijle locaal 
te verzoeken ophef van te vervoegen bij het Collegie van Schepenen der Stad Leijden, als 
zodane curateele, als op domicilairen regter van Vrouwe A:J: Baronesse van Heeckeren 
d. 5 Septemb. 1804 ten tot Suideras gebore van Westreenen /\ , door de Gerechte van 
verzoeke van den Heer Oest en Poelgeest is gedecerneert geworden, dieswegens pro re 
en Vrouwe Comparanten 
over de persoon en  
goederen van welge- 
melde Vrouwe A:J: 
Baronesse van Heecke- 
ren tot Suideras gebore 
van Westreenen 
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 nata te handelen, van de aftredende Heeren Curatoren 
 rekening en verandwoording te vorderen van gehoudene admi- 
 nistratie, dezelve rekening geëxhibeerd zijnde te examineren, 
 die te approberen of wel de debatteren, in cas van verwijl 
 of verwijgering van rekening daar toe in rechten te ageren, 
 hier toe des vereischt wordende, domicilium te kiezen, Sen- 
 tentie te vragen, die te aanhoren, de voordelige te laude- 
 ren, en ter executie te leggen, van de nadelige te appelleren, 
 cautien te vragen, of die gevraagd wordende dezelve te 
 praesteren, en voorts ter zake voorschreve alles en 
 meerder te verrigten, wat de aart der zaake eenigzints 
 zal komen te vereisschen, en de Comparanten zelve 
 praesent zijnde eenigzints zullen kunnen mogen en 
 moeten doen, alles met magt van Substitutie, en Surrogatie 
 met belofte van ratihabitie en indemniteit caeterisque sub 
 clausulis de jure solitis ac necessariis de super stipulando. 
 Voords verklaarde de Heer en Vrouwe Comparanten mede te 
 constitueren en magtig te maken denzelven Heer en Mr. 
 Isaac Johannes Elsevier, ten einde namens haar Heer en 
 Vrouwe Comparanten, daar ter plaatze, waar zulks is geho- 
 rende niet alleen te consenteren maar ook tevens het zij 
 bij declaratoir, bij requeste of anderzints, nadat zulks 
 nodig zal bevonden worden, werkelijk te eisschen te verzoeken 
 of wel te doen ontslaan zodane gereede en ongereede 
 goederen, als toebehorende gemelde Vrouwe Baronesse 
 van Heeckeren tot Suideras geboren van Westreenen volgens 
 testamentaire dispositie van wijlen haar Heer Vader zijn 
 gebragt onder verband van fideicommis, gedurende het 
 leven van den Heer Baron van Heeckeren tot Suideras, 
 Eheman van gemelde Vrouwe, en waar van de Heer en 
 Vrouwe Comparanten zijn de exspectative Erfgenaamen, 
 ten einde uit de van dit verband te ontslane goederen 
 met concurrentie van de comparanten den boedel van 
 gemelde Vrouwe van Heeckeren tot Suideras gebore 
 van Westreenen tot liquiditeit te brengen mids dat 
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 zodanige penningen zoveel mogelijk zullen moeten gerem- 
 placeerd worden door de gelden bij afrekening van Heeren 
 Curatoren te ontvangen en onder nieuw verband van fidei- 
 commis gebragt te worden, en daaromtrent alles verder ten 
 meerder te verrigten, wat tot dit oogmerk zal bevoorderlijk 
 zijn, willende zij Comparanten, dat indien tot een of ander een 
 nadere volmagt mogte vereischt worden, dezelve voor hier geïnse- 
 reerd te houden, alles mede met magt van Substitutie, Surrogatie 
 als voren en belofte van ratihabitie en indemniteit, des 
 blijft Heer Geconstitueerde gehouden in alles tot het doen 
 van behoorlijke verandwoording. 
 Actum Harderwijck den 2 Februarij 1807. 
 
 
 Codicil 
Hetzelve was geschre- Ik ondergeschrevene Eijbertus Appeldoorn, gebruik makende 
ven op een zegel van van de reserve codicillair van mijn testament voor Raaden 
24 st: der Stad Harderwijck op d. 5 Maart 1796 gepasseerd verklare 
 met alteratie van gemelde uiterste wille, doch met instand 
 houding der acte van executeurschap voor Heeren Schepenen 
 alhier op den 15 Novemb. 1805, dat mijn wille en begeerte is 
 Eerstelijk, dat met vernietiging der bij gemelde testamente 
 gemaakte verdeling tusschen mijne Erfgenaamen mijne na- 
 latenschap tusschen dezelve zal egalijk verdeeld en genoten 
 worden. 
 Ten tweeden, dat ten einde alle quaestien voortekomen, die 
 wegens de collatie tusschen mijne Erfgenaamen zoude kunnen 
 voorkomen en resulteren, de collatie voorschr: in dier voegen zal 
 berekend worden, dat tegens genot den overige Erfgenaamen 
 reeds genoten aan mijn Zoon Decimer Appeldoorn, zijnde 
 een der Erfgenaamen of bij vooroverlijden zijn Kinderen 
 bij repraesentatie zal worden uitgekeerd de Somma van 
 tweeduizend Guldens eens zonder meer, of welke Som bij mij 
 ondergeschrevene hier mede berekend en gecalculeerd word, 
 het gunt mijne overige Erfgenaamen uit den boedel reeds 
 genoten en geprofiteerd hebben. 
 Voords verklaar ik ondergeschrevene aantestellen tot 
 Voogden over alle minderjarigen in deze mijne nalaten- 
 schap geconcerneert, en met Seclusie en expresse uitslui- 
 ting van alle Weeskameren, mijn Zoon den Heer Decimer 
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 Appeldoorn, en den Heer I:J: Elsevier Scholtus des Ambts 
 Barneveld tevens Executeuren van mijn testament, met alle 
 magt en recht in rechten aan testamentaire Voogden toe- 
 gekend, ten einde de portien der minderjarigen te ad- 
 ministreren zonder enig bespiering of wederzeggen 
 van iemand hij zij wie hij zij. 
 In waarheids oirkonde heb ik deze eigenhandig getekend 
 in Harderwijck op d. 3 Februarij 1807  was getekend 
 Eijbertus Appeldoorn, onderstond Geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 3 Februarij 
 1807 Fol 261 was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Geurt van Dijk en Jan 
 Blommenberg voor het erf en sterfhuis van wijlen 
 Willem van Luijk, des beloofden Jan van Luijk en Gerhar- 
 dus Braak namens zijn Vrouw Wijmpje van Luijk, Kinde- 
 ren en Erfgenaamen van den overledene, hunne Borgen 
 te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 6 Februarij 1807. 
 
 
 Voor Fisscher en Moojen Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Jacob Teunissen Hop en 
 Gijsbert Everzen voor het erf en sterfhuis van wijlen 
 Aaltjen Jans, des beloofde Petertje Jans Zuster en Erfge- 
 name van de Overledene hare Borgen te vrijen en 
 guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 7 Februarij 1807. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Maria 
 Theresia Heineman Huisvrouw van Johannes Bols, geädsis- 
 teerd met Mr. V: Nieuhoff als haaren in dezen verkorenen 
 Momber, dewelke verklaarde in de meest bestendigste 
 form rechtens te constitueren en volmagtig te maken, 
 zulks doende kragtens dezes haar Zwager Antonie Johan- 
 nes Dierken wonende te Deventer, ten einde namens haar 
 het zij publiek, het zij uit de hand te verkopen een erve 
 en huis gelegen binnen Deventer op de Nieuwemarkt 
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 en hoek van de Waterstraat, daar van de koopspenningen te 
 ontvangen, overdragt te doen, uit die koopspenningen de 
 daar op gevestige Capitalen en de daar op verschene in- 
 teressen aftelosschen, en verder alles te verrigten het geen 
 zij present zijnde zoude kunnen doen, met belofte van 
 goedkeuring en schadeloosstelling, en anderen na 
 rechten gewone en noodzakelijke clausulen. 
 Actum Harderwijck d. 9 Februarij 1807. 
 
 
 Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden de Heeren 
 Jan Schimmelpenninck, en Jan Alexander Schimmelpenninck 
 en Vrouwe C:A:M: Noordhoorn Ehel:, geädsisteerd met gemelden 
 haren Eheman, en Juffrouw Elisabeth Schimmelpenninck 
 met gemelden haar Vader J: Schimmelpenninck geädsisteerd, 
 en verklaarden in de bestendigste form rechtens te constitue- 
 ren en volmagtig te maken, zulks doende mids dezen, 
 Frederik Bosch wonende te Deventer, om namens Comparanten 
 te verschijnen voor het Gerichte, waar onder natemeldene 
 perceel gelegen is, en namens Comparanten naar rechten 
 en costume locaal in eigendom te cederen en transpor- 
 teren aan en ten behoeven van den Heer Mr. Hermanus 
 Middelburg de buitenplaats genaamd den Bredelaan zijnde 
 vrij en allodiaal gelegen in het Ambt van Voorst Kerspel 
 Wilpe, Buurschap Aardenbroek in de Zonnenbergstraat, 
 bestaande in huis, hof, koetshuis, Boerenhuis en verder 
 getimmer, plantagien, hooij, zaaij en wijlanden, allés, 
 bosschen, groot twee en veettig en drie quart morgen, alles 
 en in dier voegen als den 6 Januarij dezes jaars 1807 ver- 
 kogt is voor agttien duizend Guldens, waar op reeds betaald 
 is f 12861-16-:, en waar van het restant moet betaald 
 worden op d. 12 of 16 Maij eerstkomende, voorts om onder 
 reserve van gemelde restante koopspenningen, en het 
 recht van reëel verband daar van competerende, het gece- 
 deerde voor alle evictie opspraak en namaning te wagten en 
 waren als na rechten, en verder daar omtrent alles te 
 doen wat nodig is, en gerequireerd word, en Comparanten 
 zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen en moeten doen, 
 met magt van Substitutie, en onder belofte van ratiha- 
 bitie en indemniteit onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 9 Februarij 1807. 
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 Testament 
 Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 Harderwijck Jan Hendrik Hulsing en Margrita de Vente Ehel:, 
 met ons gaande en staande en haar verstand en uitspraak ten 
/\ na te hebben betuigd vollen magtig, welke /\ verklaarden bij dezen te bemaken aan hunnen 
onder offerten van eede Zoon Johannes Albertus Hulsing, hun huis en erve staande 
volgens hunne ge- en gelegen in deze Stad in de Valkstraat, zo en als zij hetzelve 
goedheid tot dit testa- thans bewonen met het geen nu van hetzelve verhuurd 
ment een zegel van word, met het gereedschap dat tot de wevrij en ververij 
f 3 nodig te hebben behoord, waar voor hij in den gemeenen boedel zal moeten 
 inbrengen twaalf honderd Guldens, mids dat hij hun beiden 
 zo lang zij leven in gemelde hunne zaaken blijft behulpzaam 
 zijn, doch indien hij hieraan niet voldoet, of zich slegt 
 mogt gedragen, zal dit vervallen, en hij niets boven de ande- 
 re kinderen vooruit hebben, en reserveren zij of de 
 langstlevende van hun de magt aan zich, om in zodanig 
 geval een ander te kunnen nemen tot hulp, welke 
 alsdan hetzelve voorregt zal hebben om dit gebouw 
 met zijn toebehoren voor f 1200-:-: na hun dood na zich 
 te nemen. 
 Voords is hunne begeerte, dat de overige ongereede 
 goederen onverdeeld zullen moeten blijven, en niet ver- 
 kogt mogen worden, zolang hun jongste Kind Johanna 
 Bernarda minderjarig zal zijn, en indien Comparan- 
 ten voor hare meerderjarigheid mogten overlijden, zal 
 zij uit den gemenen boedel moeten groot gebragt worden 
 tot hare meerderjarigheid, en behoorlijk onderwijs genieten 
 in lezen, schrijven, naaijen, brijden, en het geen tot een 
 behoorlijke kostwinning behoord, ook al zal gemelde hun 
 kind Johanna Bernarda vooruit uit den boedel hebben 
 een bed, peluw, vier kussens, twee dekens, twee lakens, 
 vier slopen, en een kast of kabinet, hetzelk zij uit 
 den boedel zal kunnen uitkiezen. 
 Noch verklaard tweede Comparante uit haar boedel 
 te legateren aan Johannes Bernardus Hulsing Zoon 
 van haar Man uit zijn eerste huwelijk twee honderd Gulds. 
 blijvende het collateraal tot zijn lasten. 
 Voords verklaren zij beiden te stellen tot hunne Erfgena- 
 men hunne kinderen in egale portien, en bij vooroverlijden 
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 van een of meer derzelve hunne wettige descendenten in der 
 Ouderen plaatze, zullende voorgemelde Johannes Bernardus 
 Hulsing alleen mede erven van eerste Comparants boedel, en niet 
 van tweede Comparante, begerende dat deze na hunne dood 
 zal gelden als testament, legaat, codicil, of zo en als best 
 na regten zal kunen bestaan, en aan zich reserverende 
 deze ten allen tijde te kunnen veranderen. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 24 Februarij 1807. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries.  A: Schilders.  onderstond geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 24 Februarij 1807 
 Fol 262fso  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Voor Huijsman en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Jacobus Poelman en Jacob 
 Teunissen Hop voor het erf en sterfhuis van wijlen Geertje 
 Willems Weduwe van Jan Peterzen, des beloofden Peter Janzen, 
 Aart Willemzen en Jan Hannissen, de twee laatstgemelde 
 namens hunne Vrouwen, en zamen caverende voor hunne 
 Zusters Petertje en Jannetje Janzen, zamen Kinderen en 
 Erfgenamen van de Overledene hunne Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 28 Februarij 1807. 
 
 
 Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Jannetje 
 Janzen Weduwe van Marten Janzen, welke verklaarde 
 bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk 
 als haar Dogter genaamd Gerritje Janzen voornemens is inte- 
 gaan, en volgens order te voltrekken met Lodewijk Meijer 
 wonende te Amsterdam, hetzelve met hare ouderlijke appro- 
 batie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent 
 bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken binnen 
 de Stad Amsterdam, of elders, daar het vereischt word, mag 
 worden gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof de Comparante 
 in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoor- 
 dig ware, belovende hetzelve van waarde te zullen 
 houden. 
 Actum Harderwijck d. 2 Maart 1807. 
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 Voor Schilders en d’IJvoij Rigteren der Stad Harderwijck 
 compareerde Cornelis Juliaans dewelke verklaarde onder 
 voorbehoud van alle exceptien pandkering te doen tegens 
 zodane wederregtelijke pijnding als J:J: Leijdekkers zich 
 qualificerende volmagtiger van Hendrik Reinier Coole Koop- 
 man in wijnen te Rotterdam, op zijne gereede goederen 
 actien en crediten in deze Stad en Schependom ervintelijk 
 heeft ondernomen, en vermids hij Comparant ingevolge 
 stads willekeur verpligt is bij het doen der pandkering 
 voor de schuld daar voor gepijnd is en kosten borgen te stel- 
 len, zo verklaard hij hier ter plaatze geen Borgen te 
 kunnen bekomen, en al nu vrovisioneel ter voldoening aan 
 de wet en ad evitandam contumaciam loco cautionis 
 alle zijne gereede goeden in deze Stad en Schependom er- 
 vintelijk te verbinden tot dat hij in staat zal zijn van 
 elders behoorlijke en sufficiente cautie te praesteren, en 
 consignerende in cas van een onverhoopte kwaade pandke- 
 ring twaalf H: ponden. 
 Actum d. 2 Maart 1807. 
 
 
 Voor Schilders en d’IJvoij Schepenen compareerde Cornelis 
 Juliaans, dewelke verklaarde in de bestendigste forma 
 rechtens te qualificeren en volmagt te maken Mr. P: van 
 Meurs Advocaat te Harderwijck, om des Comparants zaaken 
 die hij tegen Hendrik Reinier Coole Koopman te Roterdam 
 voor deze Gerigte is hebbende, als mede die hij in het vervolg 
 tegen anderen mogte krijgen, waartenemen alle termijnen 
 rechtens te respicieren, en tot den uiteinde toe te vervolgen, 
 voordelige Sententien ter executie te stellen, en van na- 
 deelige gewijsdens te appelleren, en voorts te doen, te 
 verrigten en te laten geschieden, zo in de eerste als 
 verdere instantien het geen de Comparant zelfs 
 zoude kunnen mogen en moeten doen, alles met magt 
 van Substitutie belofte van goedkeuring en schadeloos 
 houding, waar op de Compart: heeft gestipuleerd als 
 na rechten. 
 Actum d. 2 Maart 1807. 
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De minute is geschre- Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerde Frans Kordes 
ven op een zegel van f 9-: en Grada Ooijen Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes re cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en 
  ten ervelijken behoeven van Wouter van Ark en Catharina van Goos- 
 willigen Ehel:, een huis en erve, staande en gelegen in 
 deze Stad in de Wolleweverstraat, tusschen de huizen van 
 Arent de Wilde en van Steven Logen, Nº. 520, hebbende 
 gedaan in verponding zonder stadsstrs. f 1-9-12, straatgeld f 1-: 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 300-:-, van welke kooppenningen Comparanten be- 
 kennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 
 het jaar 1806, straat en lantaarngeld tot Maij 1807 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submissie  
 als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 3 Maart 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Dirk Knaap 
ven op een zegel van in qualiteit als Executeur testamentair van den boedel en 
f 13 nalatenschap van wijlen Aleida Margaretha Breukers Wede. 
 Roelof Jagers, dewelke verklaarde in het openbaar te hebben 
 verkogt, nadat aan ons Schepenen was gebleken, ingevolge 
 permissie billet van J:C:F: de Vries Directeur der collaterale 
 successie in dato 7 Januarij 1807, dat de verdeling der nalaten- 
 schap van de Weduwe R: Jaagers bovengemeld gepermitteerd is, 
 en over zulks verklaarde kragt dezes te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Gerrit van Veldhuizen en Dirkje Reijers Ehel:, 
 ende hare Erven, een huis en erve staande op de Smeepoor- 
 ter Brink binnen deze Stad met een schuur daar agter, 
 tusschen de huizen van Burgr. Fisscher en Klaas Bosch, hierbij 
 gehoord de in en uitgang door de poort zo en als dit perceel 
 van ouds daar toe recht gehad heeft, doende dit huis en 
 erve aan straatgeld f 1-15 en lantaarngeld f :-17-8, ende 
 zulks om en voor de Somma van vier honderd en dertig Gulds. 
 welke koperen aannemen ingevolge de conditien van 
 verkoping op den 1e Maij dezes jaars te zullen voldoen, 
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 blijvende voorschreve perceel voor de voornoemde koopspenningen 
 zolang verbonden, dus verklaarde Compart: in zijne vooraangetogene 
 qualiteit aan het voorschreve huis en erve generhande 
 recht noch eigendom meer te hebben, noch te praetenderen,  
 maar de Koperen daar aan te eigenen bij dezen, met belofte 
 om hetzelve ten allen tijde als vrij en onbezwaard te zullen 
 wagten en waren van alle voorkommer, en het straat 
 geld tot 1  Maij 1807 daar van te zullen zuiveren als 
 erfkoop recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 zijnde de verponding bij anticipatie over 1806 betaald. 
 Actum den 3 Maart 1807. 
 
 
De Minute is geschre- Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Gerrit 
ven op een zegel van Buijtenhuis en Johanna Engelina Maria Rautert Ehel:, 
f 8-:-: dewelke verklaarden in het openbaar op den 5 December 
Geregistr. ten protho- 1806 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cede- 
colle van bezwaar ren en transporteren aan en ten ervelijken behoeven 
Rubr. Hoogstraat van Willem Antink en Marritje van de Velden Ehel:, 
Fol. 178 ende hare Erven, een huis en erve staande in de Hoog- 
 straat, tusschen de huizen van Arend de Wilde en Willem 
 Martens, doende dit huis aan straatgeld f 1-10, lantaarngeld 
 15 st:, hier bij gehoord noch en word mede getransporteerd 
 het gangetje agter het huis van Willem Martens onder 
 conditie, dat het licht van de kelder van dat huis door 
 Koperen van dit huis niet mag betimmerd worden, 
 en dit alles voor een Somma van f 250-:-:, welke Koperen 
 aannemen ingevolge de conditien van verkoping op den 1e  
 April 1807 te zullen voldoen, blijvende dit huis en erve 
 voor de voornoemde koopspenningen zo lang verbonden, 
 dus verklaren de Comparanten aan voorñ. huis en 
 erve geenerhande recht noch eigendom meer te hebben 
 noch te praetenderen, maar de Koperen daar aan te eige- 
 nen bij dezen, met belofte om hetzelve als vrij en onbe- 
 zwaard ten allen tijde te zullen wagten en waren 
 van alle voorkommer, en het straatgeld tot 1 Maij 
 dezes jaars daar van te zullen zuiveren, zo als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum d. 4 Maart 1807. 
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 Dispositie 
 Ik ondertekene Testatrice van dijt mijn testament begere 
 dat het vierde deel van mijn nalatenschap het welk ik 
 getesteerd hebbe te compiedere aan de nagelaten Dogter 
 van Hendrik Nijhoff verwekt Geertijn Reinders Middelins 
/\  overdeel ik tot tot Zutphen wonende /\  en Fredrik de Klerk, beide wonende  
Coeraters stelle tot Zutphen om voor de kost te kopen in het gasthuis 
Willem Noorman en het overige onder haar te houden en nijts in Nijgs 
 handen te geven, en geven haar als zij het nodig heeft, 
 en zo Nijg nog nijt mogt gebruikt hebben, en kwam 
 te sterven moet het weer aan dije kant gaan daar het 
 van gekomen is.  was getekend Weduwe van IJan Olij, Har- 
 derwijck 26 September 1799. 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Har- 
 derwijck d. 12 Maart 1807 Fol. 265  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Dispositie 
 Ik ondergetekende beken aan Reijdert Middeling geschoten 
 te hebben de Somma van vijf hondt Guldens in korting op zijn 
 erfportie in het vervolg van mijn te wagten en dus is mijn 
 begeerte dat de rest tot zijn erfportie voor zijn Kinderen 
 na mijn overlijden zal zijn. 
 Harderwijck den 11 Mai 1801 was getekend  Weduwe van IJan Olij 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harder- 
 wijck d. 12 Maart 1807 Fol. 265  was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Dispositie 
 Ik ondergetekende begere dat Neef Johannes Huijgens dat geld 
 het welk ik in mijn testament aan den armen heb toegedagt 
 hij volkomen meester over is na mijn dood om linen voor te 
 koepen of uit te delen an armen na zijn goedvinden. 
 Harderwijck den 11 December 1805  was getekend  de Weduwe van 
 IJan Olij  onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 12 Maart 1807 Fol.265  was getekend   J:C:F: de Vries. 
 
 
 Dispositie 
 Ik  ondergetekende beken te maken na mijn overlijden aan de 
 Huisvrouw van Dirk Aberkerk met name Aleijda van Rik- 
 kinga de Zoma van een honderd Guldens Hollandsch contant. 
 Actum Harderwijck den 29 Maij 1806  was getekend de Wed. van 
 IJan Olij  onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck d. 12 Maart 1807 Fol.265  was getekend  J:C:F: 
 de Vries. 
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 Dispositie 
 Ik ondergetekende bekent dat Johanna Huijgens het 
 kamenet moet hebben, dat op haar Vader gemaakt is 
 in mijn testament. den 28 November 1806  was getekend 
 de Weduwe Jan Olij  lager stond noch eens Weduwe van 
 IJan Olij.  onderstond geregistreerd in het Recognitie 
 boek der Stad Harderwijck d. 12 Maart 1807 Fol. 265fso 
 was getekend  J:C:F: de Vries  
 
 
 Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks recht is Johannes Miggelzen 
 en Gosen Evertzen de Groot voor het erf en sterfhuis 
 van Gijsje Middeling Weduwe van Jan Olij, des beloofde 
 Johannes Huijgens Executeur van het testament van 
 de Overledene zijne Burgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 12 Maart 1807. 
 
 
De Minute is geschre- Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen compareerde Grietje Alberts 
ven op een zegel van f 6-: Weduwe van Steven Bosch voor zich en als Moeder Voogdes van 
 hare minderjarige Kinderen ingevolge authorisatie van de 
 Magistraat dezer Stad d. 15 December 1806 tot het verkopen en 
 transporteren dezes gequalificeerd, 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 Evertje Molenberg Weduwe Johannes 
 van Heumen een schuur met een kamer daar boven, staande 
 op de Smeepoorter Brink naast het huis van Kopersche en een 
 gang daar de Verkopersche recht van uitgang heeft, doende aan 
 straatgeld van het huis 15 st. en van de gang 2½ st. en aan 
 lantaarngeld de helft van het straatgeld, voords met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 215-:- 
 van welke koopspenningen Compatante bekend voldaan 
 te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht het straat en lantaarn 
 geld tot Maij 1806 daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten, zijnde ons gebleken 
 uit het permissiebillet van Mr. J:F:C: de Vries dd 9 Febr. 1807 
 dat de verdeling der nalatenschap van Steven Bos geper- 
 mitteerd is. 
 Actum Harderwijck d. 12 Maart 1807. 
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 Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe A:J: 
 Wolfsen Douairière de Wolff van Westerrode geädsisteerd met 
 haar Zoon A:R: Wolfsen de Wolff van Westerrode wonende in deze 
 Stad, dewelke verklaarde zich te stellen tot borg als principaal 
 voor haar Zoon Willem Pelgrom Dirk de Wolff van Westerrode 
 in qualiteit als Commis Collecteur der Convoijen en licenten 
 te Meppel (zijnde hij ongehuwd) ten behoeven van den Lande 
 voor de Somma van drie honderd Guldens, belovende de Comparante 
 al het geen ter zake van de voorschreve bediening en administra- 
 tie aan den Lande, in tijd en wijle zou mogen ten agteren 
 blijven, en de schade die de gemeene zaak, of andere personen 
 zouden mogen komen te lijden, als eige schuld op de eerste 
 aanmaning te zullen voldoen, opleggen en betalen, ter voorsz: 
 Somma van f 300-:- toe, renuntierende ten dien einde van 
 het beneficie ordinis et excussionis, den effecte van dien zich 
 voor onderrigt houdende, alsmede tot naarkoming en meerdere 
 versterking van deze, ten dien opzigte van haar burgerrecht 
 en dagelijksche judicature zich onderwerpende der prompte 
 en parate executie van het Ministerie van Financien 
 van zijne Majesteit den Koning van Holland. 
 En verklaren wij, dat de bovengemelde Vrouwe A:J: Wolfsen 
 Douairière de Wolff van Westerrode, door wie de voorenstaande 
 borgtogt is gepasseerd, bij ons tot voldoening van de voorsz: Somma 
 wordt gehouden voor capabel en sufficient, om dezelve 
 en meerder te kunnen voldoen en naarkomen. 
 Actum Harderwijck d. 13 Maart 1807. 
 
 
 Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Mr. Jan ten 
 Brink Professor te Harderwijck, dewelke verklaarde zich te 
 constitueren als borg pro futuro judicato ten behoeven van C: 
 Juliaans in deszelfs zake als PandVr. op en tegens J:J: Leijdekkers 
 in qualiteit als Volmagtiger van H:R: Coole Koopman te Rotter- 
 dam PandEr. voor de Stad Gerichte van Harderwijck of wel voor 
 Richteren Bank litispendent met offerte ingeval men met 
 deze zijne borgtogt niet mogte genoegen nemen, omdat hij 
 Comparant onder de Stad en Jurisdictie van Harderwijck geene 
 ongereede goederen bezit, om als dan des gerequireerd zo veel 
 effecten ter Secretarij dezer Stad te deponeren, ten einde de 
 PandEr. in cas van triumph daar aan ten allen tijde zijne 
 pretentie waar voor hij bij pijnding heeft geprocedeert met de 
 kosten zal kunnen verhalen, alles om te strekken ten einde 
 en effecte als na rechten. 
 Actum d. 14 Maart 1807. 
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De Minute is geschre- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Antonia 
ven op een zegel van van Davelaar Weduwe van J: van Beek, welke bekende in 
f 24 -:- een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over 
 zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 Abram van Heumen en Aartje Johanna Velthuisen 
 Ehel:, een hof leggende buiten deze Stad in de oude Touwbaan 
 naast het tweede steegje en den hof van Cornelis Koning, met 
 zijne lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor een Somma van f 800-:-:, van welke koopspenningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 12 Maart 1807. 
 
 
 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
 de HWGeb: Vrouwe Alida Jacoba van Westreenen buiten 
 gemeenschap van goederen getrouwd met den HWGeb: Heer 
 August Robert Baron van Heeckeren tot Suideras, zich 
 alhier bevindende binnen deze Stad geadsisteerd als rech- 
 tens met den  HWG Heer R:W:H: Baron van Broekhuisen 
 als ten delen haar gekore en toegelate Momber, dewelke 
 verklaarde te constitueren en volmagtig te maken den 
 Heer en Mr. Isaac Johannes Elsevier Scholtus des Ambts 
 Barnevelt, om met opzicht tot den ophef der curatele in dato 
 5 Sept. 1804 bij Schout en Schepenen van Oegst en Poelgeest 
 aan de persoon en goederen van haar Vrouwe Comparante 
 gedecerneert, tot welke opheffing zo door of van wegens 
 Vrouwe Comparante als haren Eheman de HWGeb: Heer 
 August Robert Baron van Heeckeren tot Suideras en 
 Haar Edele Dogter Vrouwe C:S: Baronesse van Heeckeren 
 tot Suideras Huisvrouw van en geädsisteerd met de HWGeb: 
 Heer R:W:H: Baron van Broekhuisen aan Schout 
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 en Schepenen van Oegst en Poelgeest voorsz: request zal worden 
 gepresenteerd, het belang van Vrouwe Comparante te behartigen, 
 voortestaan en te bevorderen, dispositien te solliciteren, dezelve 
 te ligten, de voordelige ter executie te leggen, en van de nadeligen 
 te appelleren, reformeren of provoceren, het zij aan den Hove 
 van Justitie van Holland, het zij aan zodanig ander Collegie, 
 als waar deze instantie bij appel, reformatie of provocatie 
 zal competent zijn, en de zaak aldaar ten uiteinde toe te 
 vervolgen, en voorts bij den ophef der curateel te adsisteren, 
 bij het doen van rekening bewijs en reliqua, dezelve te 
 approberen of te debatteren, en nadat dezelve van alle 
 erreuren zal zijn gezuiverd, te zien adjusteren, des noods 
 na gehoude debat die te sluiten, het batig slot midsga- 
 ders alle papieren, documenten en effecten overtenemen, 
 tot deze boedel concernerende, daar voor te quiteren, en voor 
 alle namaning te caveren, en voorts alles meer te doen 
 en te verrigten wat nodig zal bevonden worden, en zij 
 Vrouwe Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen 
 of moeten doen, alles met magt van Substitutie en Surro- 
 gatie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 voorts na bedwang en verband van rechten. 
 Actum Harderwijck d. 16 Maart 1807. 
 
 
De Minute dezes is Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen compareerde Grietje Albers 
geschreven op een Weduwe van Steven Bosch voor zich en als Voogdes over hare 
zegel van f 18 zijnde minderjarige Kinderen, en namens dezelve door het Magistraat 
voor her eene transport dezer Stad tot het verkopen en transporteren dezes geauthori- 
een groot f 11, en voor seerd ingevolge authorisatie d.d. 15 December 1806, welke verklaar- 
het andere van f 7-:- de in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 Mattheus Huijgens en Gijsberta Geertruida Brouwer Ehel:, 
 een kamp Wijland gelegen aan Westen, tusschen de landen 
 van Gerrit Buijtenhuis en Jan Logen groot circa drie 
 Schepels kunnende aanvaard worden St. Marten 1807 en 
 zulks voor een Somma van f 378-:-, met de daar op zijnde 
 lusten en lasten. 
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 Aan dezelve een kamp bouwland met zijn houtgewasch 
 leggende in den enck genaamd Vanerelskamp groot 6 Sche- 
 pels naast een hage van den Heer Secretaris de Vries en langs 
 de Deventer weg met de daar op zijnde lusten en lasten, 
 kunnende aanvaard worden St. Marten 1807 en zulks voor een 
 Somma van f 246-:-: 
 De nieuwe verponding blijft tot lasten van den Koper. 
 Van welke kooppenningen Comparante bekend voldaan 
 te zijn, belovende het land te zullen wagten en waren 
 kommervrij en alle voorplicht daar van aftedoen als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Zijnde ons gebleken uit het permissie billet van Mr. J:C: 
 F: de Vries d.d. 9 Februarij 1807, dat de verdeling van de 
 nalatenschap van Steven Bos gepermitteerd is. 
 Actum Harderwijck d. 18 Maart 1807. 
 
 
De Minute is geschre- Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden 
ven op een zegel van Jan van Luijk en Wijntje van Luijk in huwelijk hebbende 
f 6-:- Gerardus Braak, dewelke verklaarden op 13 Maart 
 1807 uit de hand te hebben verkogt, en over zulks mids 
 dezen te cederen en transporteren aan en ten ervelijken 
 behoeven van Antonij Vonk en Hijntje Schut Ehel: ende 
 hare Erven een hof gelegen voor deze Stad in de bleeksteeg 
 naast den hof van Koperen ter eene en die Mannus van 
 ’t Land in gebruik heeft ter andere zijde, ende zulks met 
 zijne lusten en lasten recht en gerechtigheid voor een 
 Somma van f 190-:-, waarvan de Comparanten en trans- 
 portanten bekenden voldaan te zijn en over zulks geen  
 recht of eigendom aan dit perceel te behouden, maar daar 
 van ten allen tijde te zijn onterft onteigend en 
 ontgoedet, met belofte van wahring als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Zijnde ons gebleken uit het permissie billet van Mr. J:C:F: 
 de Vries d.d. 10 Maart 1807, dat de verdeling van de nalatenschap 
 van Willem van Luijk gepermitteerd is. 
 Actum d. 18 Maart 1807. 
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 Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerde 
 de Heer B: Nieuhoff Professor alhier, dewelke verklaarde 
 zich te constitueren als borg pro litum expensis ten behoeve 
 van J:J: Leijdekkers als gevolmagtigde van den Heer H:R: 
 Coole, ingevolge volmagt daar van zijnde quo relatio, 
 in deszelfs zaake als PandEr. Ca. den Heer C: Juliaans voor het 
 Stad Gericht, of wel voor Richterenbank litispendent, ten 
 dien einde verbindende zijn persoon en goederen welke hij 
 in deze Stad en Schependom is bezittende, om daar aan in cas 
 van triumphe de kosten te kunnen verhalen, met 
 renuntiatie van alle strijdige exceptien en middelen rechtens, 
 inzonderheid die van het privilegium fori incompetentis, 
 alles om te strekken ten fine en effecte als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 18 Maart 1807. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Vrouwe 
 Reinira Elsevier Huisvrouw van den Heer J:H: Wiesell, 
 Commis Collecteur van de Convoijen en licenten alhier, ten 
 dezen ontslagen van de maritale magt en geädsisteerd als 
 rechtens met den Heer J:C:F: de Vries als haren gekoren 
 en ad hunc actum toegelaten Momber, dewelke verklaarde 
 onder renunciatie van de beneficien Sctum Vellejani et Auth. Eod. 
 Siqua Mulier] en verdere privilegien Vrouwen in rechten 
 competerende, speciaal die van dote of recht van legaal verband, 
 zich te stellen tot Borge van zodanige administratie als gezegde 
 haar Man als Commis Collecteur der convoijen en licenten te 
 Harderwijck is hebbende ten einde bij wanbetaling ook hare 
 goederen daarvoor zullen kunnen worden geëxecuteerd, renucie- 
 rende mede in deze van haare gewone rechten, en zich overgevende 
 aan de judicature van het Collegie, daartoe in dit Koninkrijk 
 competent.    
 Actum Harderwijck d. 20 Maart 0807. 
 
 
 Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerden 
 Gijsbert Stevenzen en Lammertje Janzen Ehel:, dewelke 
 verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen in 
 zodanig huwelijk als haar Zoon Steven Gijsberzen voorne- 
 mens is integaan en volgens order te voltrekken met 
 Catharina Thomalius, hetzelve met hunne ouderlijke 
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 approbatie corroborerende, met verzoek dat dit gegeve 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijkszaaken 
 binnen de Stad Amsterdam, of elders daar het gerequi- 
 reerd word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, 
 als of de Comparanten in persoon bij de intekening en 
 voltrekking tegenwoordig waren, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 20 Maart 1807. 
 
 
 Accoord 
Geregistr. ten prothoc. Different ontstaan zijnde tusschen Maria Brandsen Weduwe 
van bezwaar Rubr. van Cornelis Verhoef ter eenre, en haar Schoonzoon Jan Hendrik 
Hoven voor de Smeepoort  Scheffer Weduwenaar van Aaltje Verhoef ter andere zijde, zo 
Fol. 71 over wederzijdsche pretensien, als over de uitreiking van 
 meubilaire goederen, lijfstoebehoren, lijfscieraaden, en mede 
 over de verdeling van den gemeenschappelijken boedel door 
 Maria Brandsen bezeten wordende, zo is nadat ter instantie 
 van Maria Brandsen citatie voor het Stad Gerichte van 
 Harderwijck was gedaan ter bekoming van het geen zij van 
 Jan Hendrik Scheffer pretendeerde, daar over een comparitie 
 voor Commissarissen de Heeren Steenwinkel en Huijsman 
 gedecerneert, op d. 12 Sept. l.l. gehouden, en daar bij vastgesteld, 
 dat Jan Hendrik Scheffer zodanig goud en zilver, als van 
 Maria Brandsen onder hem was berustende, op de Secre- 
 tarije dezer Stad zoude bezorgen, en voords inventaris 
 formeren van alle zodane gereede goederen als van Maria 
 Brandsen en wijlen haren Man noch in zijn huis waren, 
 dat daar aan door Jan Hendrik Scheffer voldaan zijnde verdere 
 differenten zo over de geformeerden en door hem overgegeven 
 inventaris zouden hebben kunnen ontstaan, en praesumtief 
 een lange procedure zoude zijn gevoerd, eer dat men tot een 
 behoorlijke boedelverdeling zoude hebben kunnen komen, 
 om welke redenen tot voorkoming van veele kosten, en er 
 zo mogelijk wederom een minnelijk vergelijk tusschen 
 partijen te effectueren,  men ter wederzijde heeft ver- 
 zogt, dat voorzegde Heeren Commissarissen nog eens daartoe 
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 wilden vaceren, waar op dan ook andermaal op d. 9 Maart l.l. 
 zodane comparitie op het Raadhuis is gehouden, en tot voorkoming 
 van verdere onaangenaamheden door tusschenspreken van Com- 
 missarissen geäccordeert, getransigeert en overeengekomen. 
 Dat Maria Brandsen Weduwe van Cornelis Verhoef ten behoeven 
 van Jan Hendrik Scheffer en zijne Kinderen zal afstand doen, 
 gelijk zij verklaard te doen bij dezen van alle hare gereede 
 en ongereede goederen, dezelve aan die haren Schoonzoon zal 
 overgeven, en daar aan geen recht meer hebben of behouden. 
 Daar daartegen Jan Hendrik Scheffer zal beloven en aan- 
 nemen, zo als hij doet bij dezen, om zodra deze transactie zal 
 zijn gepasseerd zijn Schoon Moeder wederom bij zich in huis 
 te nemen, en haar niet alleen in kost en drank, kleding, en 
 huisvesting te zullen verplegen, en hare wettige schulden 
 te zullen voldoen, maar ook zo in gezondheid als in ziekte 
 haar eene behoorlijk oppassing te bezorgen, en wel speciaal 
 te zullen zorgdragen, dat zij door niemand van zijn huisgezin 
 op eenigerlij wijze verkeerdelijk behandelt word, voorts neemt 
 hij aan die zijne Schoon Moeder bij haar overlijden een ordentlijke 
 begravenis te zullen aandoen. 
 Waar mede dan partijen verklaren alle hare differenten te hebben 
 gereguleert, en tot nakoming dezes te verbinden hare personen 
 en goederen, zodanig dat de aan Jan Hendrik Scheffer afgestane 
 ongereede goederen daar voor gedurende het leven van Maria 
 Brandsen zullen verbonden blijven, en niet mogen veralieneert 
 worden, uitgezondert nochtans het een of ander perceel ongereed 
 goed, hetwelk met wederzijds goedvinden, en na bekome permissie 
 daar en zo het behoord tot betaling van het geen nodig is zal 
 mogen verkogt, getransporteerd, en uit de koopspenningen 
 daar van provenierende het salaris en verschotten der practicijns, 
 en het geld hetwelk Maria Brandsen aan Verhoef mogte schuldig  
 zijn zal worden betaalt, ten welken einde zich partijen ten 
 allen tijde over de inhoud van dit accoord submitteren aan 
 de judicature van voorzeide Heeren Commissarissen en te renun- 
 cieren van alle exceptien of beneficien rechtens den inhoud dezes 
 enigzints contrarierende. 
 Actum Harderwijck d. 23 Maart 1807. 
 was getekend  Steenwinkel.  A: Huijsman. 
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 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
 Cornelis Janzen als in huwelijk hebbende Hendrikje Hendriks 
 en Jannetje Hendriks geädsisteerd met voornoemden Corne- 
 lis Janzen als haren hiertoe gekoren Momber, en ver- 
 klaarden zich bezwaard te vinden bij zodanige sententie 
 als op den 20sten. Maart 1807 tusschen Hendrik Steenbergen 
 Aanlr. in cas van boding en hen Comparanten als Verwn. 
 bij Schepenen der Stad Harderwijck is ergaan, en alzo van 
 dezelve salvo honore judicum te appelleren aan het 
 Departementaal Gerichts Hof van Gelderland, met 
 voornemen om hetzelve appel naar order rechtens te 
 vervolgen, consignerende tevens voor de boete van een 
 onvermoedelijk kwaad appel eene Somma van vijftig 
 Gulds. alles om te strekken ten effecte rechtens met 
 verzoek van registrature en extract ten fine van 
 insinuatie. 
 Actum Harderwijck den 29 Maart 1807.  
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Schilders en Moojen Schepenen en als Overweesmees- 
ven op een zegel van teren compareerde Petertje Gerrits Weduwe van wijlen Hijmen 
4 st. Foppen, welke zich zullende veranderzaten verklaarde 
 in tegenwoordigheid van Cornelis Aalzen en Arien Mijnders 
 als door de Magistraat aangestelde Voogden aan hare Kinde- 
 ren met naamen Gosen en Gerrit Foppen, bij wijlen gem: 
 haren Man ehelijk verwekt voor Vaders versterf te bewijzen 
 de volgende goederen. 
 Een paar goude hemdsknoopen 
 Een zilver horlogie mer dito ketting en ornamenten 
 Een mes met een zilver hecht 
 Een paar zilvere schoengespen 
 Een paar dito broekgespen 
 vier zilvere knoopen in een broek 
 Een witte chitse borstrok met zilvere knoopen 
 Een dito damaste met zilvere knoopen 
 Een bruin lakens wambuis 
 Een dito bruin carsaije 
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 Een zwarte lakensche broek 
 Een dito bruin laken 
 Een dito dº. carsaije 
 Een blaauw wolle kortrokje 
 Een damaste borstrok 
 Een hoed 
 twee roode baaije onderbroeken 
 drie hemden 
 welke goederen aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Noch belooft zij aan ieder Kind bij zijn meerderjarigheid 
 te zullen uitkeren f 25-:-. 
 Tot nakoming dezes verbind zij haar persoon en goederen, 
 ook belooft zij hare Kinderen te zullen kleden en reden, 
 en tot hunne mondige jaaren van het nodige voorzien, 
 te zullen laten leren wat tot een behoorlijke kostwinning 
 behoord, en alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend in Harderwijck d. 2 April 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor van Voorst en d’ IJvoij  Schepenen compareerden David 
schreven op een zegel  van Asselt en Hermijntje Peters Ehel:, welke verklaarden bij dezen 
van 12 st. te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als hun Dogter 
 Bartje van Asselt voornemens is integaan en volgens order te vol- 
 trekken met Claas Wilkens, hetzelve met hunne ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent 
 bij Heeren Commissarissen van huwelijkszaaken der Stad Am- 
 sterdam, of elders daar het gerequireerd word, mag worden 
 gerespecteerd, en geconsidereerd, als of de Comparanten in persoon 
 bij de intekening en voltrekking tegenwoordig waren, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 
 
 Testament 
Het afschrift is geschre- Wij ondergeschrevene Leden van de Regering van Harder- 
ven op een zegel van f 3-:- wijck verklaren, dat voor ons gecompareerd zijn Peter Barends 
 van Ruijtenberg en Maasje Olofs Ehel:, dewelke verklaarden overdagt 
 te hebben de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van 
 dien, en niet gaarne uit deze wereld willende scheiden voor en aleer 
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 zij over haare natelatene goederen hebben gedisponeerd, doende 
 zulks kragt en mids dezen op volgende wijze. 
 Vooraf verklaren de Comparanten uit eheliefde en affectie 
 die zij elkanderen toedragen, de een den anderen recipro- 
 quelijk te maken en te bespreken de lijftucht, ten dien 
 effecte, dat de langstlevende van haar beide de nalatenschap 
 van de eerststervende gedurende zijn of haar leven lang na 
 lijftuchtregten zal bezitten, en daar van de vrugten en 
 opkomsten genieten zonder bespiering van iemand. 
 Voords verklaren de Comparanten na haar beide overlijden 
 tot hare Erfgenaamen te institueren en nomineren hare 
 Kinderen of kindskinderen, die zij zullen nalaten zodanig 
 dat dezelve gedurende het leven van een van beiden de Oude- 
 ren geen het allerminste regt zullen hebben om iets 
 hoegenaamd van de langstlevende wegens het Vaders of 
 Moeders versterf te vorderen, maar de hiervoren gemaakte 
 lijftucht moeten respecteren en zich daar na reguleren. 
 Al hetwelk de Comparanten verklaren haar uiterste wille 
 en begeerte te zijn, die zij willen dat na haar overlijden 
 zal worden nageleefd, zo en als een uiterste wil na regten 
 het beste kan bestaan. 
 T ‘oirkonde is deze door ons Schepenen getekend en met onze 
 cachetten bezegeld te Harderwijck d. 8 April 1807. 
 was nevens twee cachetten een in rood en een in zwart lak 
 gedrukt getekend  A: Schilders. J: Moojen Jz. 
 onderstond  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 9 April 1807 Fol. 270. was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Testament 
Het afschrift is ge- Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
schreven op een zegel Stad Harderwijck Peter van Loenen en Gerritje Lucassen 
van f 1-:- Ehel:, met ons gaande en staande en haar verstand en uitspraak 
 ten volle magtig, welke verklaarden bij dezen te legateren en 
 bemaken aan Grietje Everzen, zijnde de kleindogter van 
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 eerste Comparant hun huis en erve staande en gelegen in de 
 groote Marktstraat tusschen het huis van Berend Gerritzen 
 en de noodstal van Cordelis ten Bosch zijnde Nº. 509 met de last van het 
 daar in gevestigde Capitaal groot f 100-:-, van welk Capitaal 
 zij gehouden zal zijn in het vervolg de renten te betalen, 
 alsmede de tinnekast. 
 Het overige dat zij mogten nalaten bemaken zij aan hunne 
 naaste Erfgenaamen aan weerzijden ieder de helft, waar van 
 gemelde Grietje Everzen haar portie mede zal moeten hebben. 
 Verders inhaereren zij betreffende de tucht hunnen huwe- 
 lijksche voorwaarden bij hun trouwen opgerigt, begerende 
 dat deze na haar dood zal gelden als testament, legaat, codicil, 
 of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld in 
 Harderwijck den 8 April 1807. was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt getekend  A: Schilders. G: van Voorst. 
 onderstond Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 9 April 1807 Fol. 270fso. was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift in geschre- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden Willem 
ven op een zegel van f 4½ Antink en Marritje van der Velde Ehel:, dewelke verklaarden 
Geregistr. ten protho- wegens ter leen ontvangene penningen oprecht en deugdig schul- 
colle van bezwaar dig te wezen aan en ten ervelijken behoeven van Geertje Timmer 
Rubr. Hoogstraat Weduwe wijlen Jacob de Meester en haare Erven of recht verkrij- 
Fol 178 gende, een Capitale Somma van drie honderd Guldens ad 20 st. 
 het stuk, waarvan de Comparanten jaarlijksch beloven te 
 betalen een interest van vier Guldens ten honderd, en daar 
 mede jaarlijksch te continueren, het eerste jaar rente zal 
 verschenen zijn met primo Maij 1808, en zo vervolgens tot de 
 aflossing van het capitaal, welke alle jaaren zal kunnen 
 en mogen geschieden, mids de opzage van een van beide 
 zijden drie maanden te voren gedaan worde. 
 Tot Securiteit van het capitaal rente en onverhoopte 
 aantewendene kosten de Comparanten verbinden hare 
 personen en goederen, stellende daar en boven tot een spe- 
 ciaal hijpotheek en onderpand haarlieder huis en erve 
 staand in de Hoogstraat tusschen het huis van Dirk 
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 Wouters en dat van Willem Martens, zoals van G: Buitenhuis 
 bij transport is aangekogt, ten einde om daar aan alle hinder 
 en schade te kunnen en mogen verhalen, onder verband en 
 Submissie als na rechten, en met renunciatie van alle ex- 
 ceptien. 
 Actum d. 8 April 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
ven op een zegel van Wouter van Ark en Cornelis Janzen, welke verklaarden zich 
12 st. te stellen tot Borgen voor Hendrik Geurtzen en Susanna 
 Mulder Ehel:, en haar Kind Hijntje Hendriks, welke alhier 
 zijn komen wonen, belovende en aannemende, indien dezelve 
 of een van hun binnen de zeven eerstkomende jaaren tot 
 armoede mogte komen te vervallen, dezelve te zullen onder- 
 houden, en de Diaconie daar van ontlasten, zodat dezelve 
 als dan nooit tot bezwaar van de Diaconie zullen zijn, 
 verbindende tot nakoming hiervan hunne Personen en 
 goederen, onder Submissie als na rechten, met renunciatie 
 van alle exceptien. 
 Actum Harderwijck den 13 April 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Arent 
schreven op en zegel Karssen en Aaltje Aars Ehel:, dewelke verklaarden bij dezen 
van 12 st. te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, als haar 
 Dogter Aaltje Karssen voornemens is in te gaan, en volgens order 
 te voltrekken met Cornelis van Donk, hetzelve met hunne 
 ouderlijke approbatie corroborerende. met verzoek, dat dit 
 gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 zaaken der Stad Amsterdam, of elders daar het vereischt 
 word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, als of de 
 Comparanten in persoon bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig waren, belovende hetzelve van waarde te zullen 
 houden. 
 Actum Harderwijck den 23 April 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Petronella 
ven op een zegel Bosman Weduwe van Harmanus Beernink, welke ver- 
van f 7-:- klaarde voor zich en hare minderjarige Kinderen, als hier 
 toe volgens resolutie van de Magistraat dezer Stad d.d. 2 Febr. 
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 1807 geäuthoriseerd, in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen transporteren, en 
 in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van Wiegman Roelofs, Peter Roelofs, Jannetje Roelofs en Petronella 
 Roelofs, een huis en erve staande en gelegen in deze Stad in de 
 Weverstraat, tusschen de huizen van Gerrit Effink en Adria- 
 nus Arendzen Nº. 425, doende aan straatgeld 15 st. lantaarn 
 geld 7 st. 8 penn.,verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een Somma van f 240-:, van welke koopspenningen Comparan- 
 te bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 tot over het jaar 1805, straat en lantaarngeld tot Maij 1806 
 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en  
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 23 April 1807. 
 
 
De minute is ge- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Jan Hendrik 
ven op een zegel Scheffer als hiertoe speciaal geäuthoriseerd door de Magistraat 
van 50 st. ingevolge resolutie daar van de dato 26 Maart 1807, 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 Peter Goed en zijne Erven, een tuin 
 Nº. 29 leggende bij de Wijde buiten de Smeepoort dezer Stad, 
 naast de tuin van de Overste Gelderman ter eenre, en die van 
 wijlen Cornelis Verhoef, thans aan Jan Hendrik Scheffer toebe- 
 horende ter andere zijde, met zijne lusten en lasten, en 
 zulks voor een Somma van f 90-:-, waar van Comparant 
 bekend voldaan te zijn, belovende de voornoemde tuin te zullen 
 wagten en waren kommervrij, alles onder verband en Submissie 
 als na rechten, zijnde de verponding bij anticipatie over 1806 betaald. 
 Actum Harderwijck d, 27 April 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor Moojen en d’ IJvoij Schepenen compareerden Arend de Wilde 
ven op een zegel van en Anna Stulting Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
f 42-:- erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Mattheus 
 Huijgen en Gijsberta Geertruida Brouwer Ehel:, en verdere Erven, 
 een huis staande op de Broederen, zijnde Num. 161 naast het  
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 zogenaamde choor ter eenre en het huis van A: van Dalen 
 ter andere zijde, doende in ordinaris straatgeld een Somma 
 van f          jaarlijksch, en verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van f 1400-: vrijgeld, waar van de 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, zijnde echter dit huis 
 op die speciale conditie verkogt, en wordende onder die con- 
 ditie ook getransporteerd, dat daar Comparanten hetzelve  
 bij executie gekogt hebben op een losse van zes jaaren, zo 
 deze losse, waar van reeds vier jaaren verlopen zijn mogt 
 gebeuren, dat de koper zich alsdan ook zal moeten conten- 
 teren, met dat geene, het welk hij voor het huis, alsmede 
 voor de noodzakelijke kosten heeft besteed, terug te ontvangen, 
 belovende de Comparanten verder het voorschreve huis 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht 
 de oude verponding over het jaar 1806, en straatgeld tot 
 Maij 1807 daar van aftedoen, als erfkoops recht is onder 
 verband en Submissie als na rechten.  
 Actum Harderwijck d. 28 April 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Huijsman en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
ven op een zegel van als voorvanks recht is Isaac Johannes Elsevier en Paulus 
12 st. Moojen voor het erf en sterfhuis van wijlen Eijbertus Appel- 
 doorn, des beloofde Decimer Appeldoorn Zoon van gemelde 
 Eijbertus Appeldoorn zo voor zich, als de rato caverende voor 
 zijn mede Erfgenaamen Kindskinderen van zijn Vader deze 
 zijne Borgen te zullen vrijen, wagten en waren als regt is. 
 Actum Harderwijck d. 1 Maij 1807. 
 
 
De minute is ge; Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Wijnik 
schreven op een zegel van Dasselaar; welke bekende in een vasten en stedigen 
van f 9-:- erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Jan 
 Moojen Hendriksz en Maria Lakeman de Vries en hunne 
 Erven, een huis staande in de groote Marktstraat tus- 
 schen het huis van Harmen Tapper en de schuur van 
 Jan Priester, zijnde Nº. 548, doende in ordinaris straatgeld 
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 15 st., en verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een 
 Somma van f 300-:- vrijgeld, waarvan Compart: bekend vol- 
 daan te zijn, belovende het voorschreve huis te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 
 het jaar 1806, straatgeld tot Maij 1807 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 5 Maij 1807. 
 
 
 Testament 
de Copie is geschreven Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
op een zegel vanf 1-:- Harderwijck Gijsbert Mulder en Petronella van Luijk Ehel:, 
 zijnde eerstgenoemde ziekelijk, doch laatstgemelde gezond, en beide 
 hun verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarden 
 hunne begeere te zijn, dat na dode van hun beiden de kleederen 
 linnen, wollen, goud en zilver wat tot het lijf van eerste 
 Comparant  behoord, zullen genoten worden door hunne zoons, 
 of bij vooroverlijden van een of meer derzelve hunnen wettige 
 descendenten in hunne Vaders plaatze. 
 En de kleederen, linnen, wollen, goud, en zilver wat tot het 
 lijf van tweede Comparante behoord, zullen genoten worden 
 door hunne Dogters, of bij vooroverlijden hare wettige descen- 
 denten in de Moeders plaatze. 
 Begerende de Comparanten, dat deze na hunne dood zal gelden 
 als testament legaat codicil of zo en als best na rechten 
 zal kunnen bestaan. 
 En verklaren de Comparanten zich te classificeren onder een  
 zegel van f 1-:-: ten opzichte der gegoedheid. 
 Harderwijck den 5 Maij 1807. 
 was nevens twee cachetten een in zwart en een in rood lak 
 gedrukt getekend  W:J: de Vries.  G: van Voorst. 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 6 Maij 1807 Fol. 273  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
De minute is ge- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Klaas de Vente 
schreven op een zegel en Aleida Kempe Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
van f 12-:-: erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
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 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Adrianus van Daalen en Regina Knoop Ehel:, en verdere erven 
 een huis staande in de Bruggestraat Num. 131, naast het huis 
 van A: van Daalen ter eenre, en het huis van de Juffrouwen 
 van Westervelt ter andere zijde, doende in ordinaris straatgeld 
 een Somma van f 1-10 jaarlijksch, en verders met zijne 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 395-:- 
 vrijgeld, waarvan Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende verder het voorschreve huis te zullen wagten en 
 waren kommervrij, en alle voorpligt, de oude verponding 
 over het jaar 1806, en het straatgeld tot Maij 1807 daar 
 van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband en Submis- 
 sie als naar rechten, zijnde gebleken dat de verponding bij anticipatie over 
 1806 betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 6 Maij 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
ven op een zegel van de Heer Gerrit Willem Ardesch gepensioneerd Major wonende 
6 st. alhier, welke verklaarde te constitueren en magtig te maken 
 zulks doende kragt dezes den Heer Gerrit van Troijen Solli- 
 citeur Militair te Groningen, om voor de Comparant ter 
 plaatze daar het behoord, zijn pensioen te ontvangen, 
 en daar mede te continueren telkens als hetzelve ver- 
 schenen zal zijn, daar voor na ontvangst quitantie te passeren, 
 en verders daar omtrent te verrigten het geen vereischt zal 
 worden, en de Compart: zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen 
 en moeten doen, willende,indien een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerd ge- 
 houden hebben, met belofte van goedkeuring en schadeloos- 
 houding, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 11 Maij 1807. 
 
 
De Minute dezer is Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden 
geschreven van het Arend de Wilde en Anna Stulting Ehel:, welke bekenden in 
1º. perc. op een zegel van f7 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over 
2º.  -   -   -   -   -  -   -  f 16 zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
3º.  -    -    -    -    -   -   f 9 eigendom overtegeven. 
4º.   -    -   -  -   -   -  -  f 4  Aan den Heer E:G: Ardesch een schuur uitkomende in 
                zamen      f 36 de groote marktstraat, agter het huis thans toebehorende 
 aan Dirk Wouters, met zijne lusten en lasten voor een Somma 
 van f 220—vrijgeld. 
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 Aan Hendrik Mulder en Aleida van Boxmeer Ehel:, een huis 
 staande in de Wulleweverstraat naast het huis van H: Teek- 
 man, en Dirk Wouters ter andere zijde, zijnde Nº. 297, doende 
 in ordinaris straatgeld jaarlijksch f 1-10-: en verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 545-: vrijgeld. 
 Aan Dirk Wouters en Hendrica van den Ham een huis 
 staande in de Hoogstraat Nº. 495 tusschen het huis van 
 Antinck ter eenre, en van wijlen Jan Kemper ter andere 
 zijde, doende in ordinaris straatgeld jaarlijksch f 2-:-: en 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 313-:- vrijgeld. 
 Aan A: Bade en deszelfd Huisvrouw Judith Willemina 
 Hartkamp voor de eene helft, en aan Jacob Engelgeer voor de 
 andere helft, en dus in gemeenschap, een huis staande in de 
 groote Marktstraat naast het huis van de Weduwe Gerrits 
 ter eenre, en Jan  van der Lugt ter andere zijde Nº. 517 
 doende in ordinaris straatgeld 15 st. jaarlijks en verders 
 met zijne lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 f 140-: vrijgeld. 
 Zijnde de Comparanten van de penningen uit voormelde 
 percelen geprovenieerd voldaan, en belovende verders de 
 voormelde huizen en schuur te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de oude verponding over het 
 jaar 1806, straatgeld tot Maij 1807 daar van aftedoen als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 11 Maij 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde Grietje Hooiberg, 
schreven op een welke verklaarde zich te stellen tot Borge voor hare Ouders 
zegel van f 6-:- Tijmen Hooiberg en Teuntje Schuurman Ehel:, ten Somma 
Geregistr. ten protho- van vier honderd agt en negentig Gulds., ten behoeven 
colle van bezwaar van Vrouwe A: Nieuhoff Weduwe van wijlen den Heer 
Rubr. Bruggestraat  R: Forsten. 
Fol. 109fso Tot securiteit van welke Som zij verbind haar huis staande 
 in de Bruggestraat tusschen het huis van Jannetje Sandijk 
 en van Gerrit Albertzen Nº. 91, om wanneer aan het Capi- 
 taal, hetwelk hare Ouders aan gem: Mevrouw Forsten 
 schuldig zijn, te kort mogt komen, en hare Ouders buiten 
 staat mogten zijn hetzelve te voldoen, het te kort komende tot een 
 Som van f 498 toe aan het gemelde huis te kunnen verhalen, 
 renuntierende  Comparante van alle exceptien, onder Submissie 
 als na rechten.       Actum Harderwijck d. 12 Maij 1807. 
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Het afschrift is ge- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Loge 
schreven op een zegel Gelderman en Johanna Hensen Ehel:, de laatstgemelde 
van 6 st. geässisteerd als rechtens, wonende alhier, welke verklaarden 
 bij dezen te constitueren en magtig te maken Johannes 
 Vermeer wonende te Amsterdam, om aldaar intevorderen de 
 nalatenschap, welke door Hermanus Hensen onlangs te 
 Amsterdam overleden, door de dood is ontruimd, en op zijne 
 Zuster zijnde tweede Comparante is verstorven,  na 
 ontvangst daarvoor quitantie te passeren, de nodige beta- 
/\  alsmede de aangifte lingen voor den boedel van den Overledene te doen,  /\  en 
van het Collateraal verders daar in alles te verrigten niets uitgezonderd, wat 
en in naamen en zielen de natuur der zake zal vereischen, en Comparanten prae- 
van Comparanten de daar sent zijnde zelfs zouden kunnen, mogen of moeten doen, 
toe vereischt wordende willende, indien een ampeler volmagt mogt vereischt 
eed te praesteren worden, dezelve mids dezen voor geïndereerd gehouden hebben, 
 met magt van Substitutie, belofte van goedkeuring en 
 Schadelooshouding, onder verband en Submissie als na 
 rechten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen 
 behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijk d. 26 Maij 1807. 
 
 
 Testament 
Het afschrift is geschre- Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
ven op een zegel van Harderwijck Petertje Eijbers thans wonende in Tonsel, zijnde 
f 1-:- oud, doch haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, en 
 verklaarde bij dezen tot hare eenige en universele Erfgename 
 aantestellen hare Zuster Beertje Eijbers Huisvrouw van Harmen 
 Boonen in alle hare natelatene goederen, niets daar van uitge- 
 zondert, om dezelve na haar dood ervelijk te bezitten, mids 
 dat gemelde haar Zuster haar zal onderhouden zo lang zij 
 leeft, en van al het nodige voorzien. 
 Begerende zij dat deze na haar dood zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, of zo als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 En verklaarde de Comparante zich ten opzichte der gegoedheid te 
 classificeren in die classis waar toe vereischt word een zegel 
 van een Gulden. 
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 T ‘oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld in 
 Harderwijck d. 26 Maij 1807. 
 was nevens twee cachetten een in zwart en een in rood lak gedrukt 
 getekend W:J: de Vries.  A: Huisman. 
 onderstond Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Har- 
 derwijck d. 28 Maij 1807 Fol. 274fso  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
De minute is geschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Grietje Albers 
ven op een zegel van Weduwe en Boedelhoudersche van Steven Bos, dewelke verklaarde 
50 st. kragt dezes te cederen en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten ervelijken behoeve van hare Kinderen Johanna Bos en 
 Everdina Bos al zodanig recht, in Specie het recht van vrijen  
 en losschen, het welk haar Comparante, ingevolge dezer 
 Stads willekeuren competerende is, 1º. aan een huis en erve 
 met zijn annexe bakkerij, staande en gelegen binnen deze 
 Stad in de Donkerstraat tusschen de huizen van Mevrouw 
 de Weduwe Burgemr. de Meester ter eenre en de huisvrouw 
 van Jan Huijgens ter andere zijde, 2º. een huis en erve staande 
 binnen deze Stad in de Donkerstraat, naast het huis van 
 Joseph Nathan Levi ter eenre en het steegje ter andere 
 zijde, 3º. een hof binnen het Schependom dezer Stad gelegen 
 aan het Jufferenpad tusschen de hoven van Jan van Beekhuisen 
 en van Jannetje Sandijk, 4º. een kamp zaaijland gelegen bin- 
 nen dezer Stads Schependom in den enck op de Zeven Akkers, 
 welke percelen haar Comparante en haar Man Steven Bos 
 voormaals in vollen eigendom toebehoord hebben, doch door 
 Hendrik Brouwers wonende te Garderen zich qualificerende 
 als Erfgenaam van Peter Albert Gerhardus Brouwers, in 
 verwin genomen zijnde, vervolgens in den jare 1807 gerich- 
 telijk en bij executie, ter instantie van opgemelde verwin hebben 
 aan 1. Willem Fijnvandraat, 2. Nieuwenhuizen, 3. Johannes 
 Huijgens en 4. Aris van Leeuwen is verkogt geworden, voor 
 welke cessie opgemelde Johanna Bos en Everdina Bos aan 
 haar Comparante te zamen hebben betaald een Somma 
 van f 99-10-:, van welke penningen Comparante bekende mids 
 dezen betaald te zijn, renuntierende dienvolgens ten behoeven van 
 meergem: hare Dogters Johanna en Everdina Bos van al het recht, 
 hoe ook genaamd, hetwelk haar Comparante aan bovengemelde 
 percelen mogt competeren, alles onder renunciatie van alle 
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 tegenstrijdige exceptien, onder verband van persoon en goederen 
 ter fine en effecte als na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 27 Maij 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden 
schreven op een zegel Wijnand van Munster en Cornelia van der Horst Ehel:, 
van f 9-:-: welke te zamen voor haar en hare Erven bekennen oprecht 
 en deugdelijk schuldig te zijn aan Gerrit Meier, poulier te 
 Amsterdam en zijn erven een Somma van f 699-:-: 
 ad 20 sts. het stuk, wegens opgeschoten en ter leen 
 ontvange penningen, voor welke gezegde Som van f 699-:-: 
 ad 20 sts. het stuk Comparanten met hunne vrije wille 
 na volkomen informatie van Verwillekeurings rechten 
 verbinden, en bij parate executie verwillekeurd hebben, 
 doende zulks kragt dezes, alle hunne gereede goederen, 
 geen van dien uitgezonderd, om alle hinder en schade 
 daar aan te mogen verhalen, zelfs aannemende om 
 gezeide penningen bij de eerst aanmaning te zullen 
 voldoen, bij verwijgering dezelve goederen in een vrijwillig 
 verwin overgegeven worden, ten dien einde dan ook expres 
 zijn renuntierende van alle exceptien dezen enigzints 
 nadelig. 
 Actum Harderwijck d. 27 Maij 1807. 
 
 
De minutie is geschre- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Gerritje 
ven op een zegel van f 8 Appeldoorn Weduwe van Jan Appeldoorn, welke bekende in 
 een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom te 
 geven, aan Gebroeders Hendrik en Wine Arendzen, een schuur 
 staande in de kerkstraat binnen deze Stad zonder letter of 
 nummer, belend de Gebroeders Cohen en Nathan Jonas, met 
 zijn lusten en lasten voor zo ver dezelve daar op mogten leggen, 
 of van ’s Lands of Stads wegen daar op gelegd zullen worden, 
 en zulks voor een Somma van f 274-:-: vrijgeld, zijnde de 
 Comparante van de penningen uit voorñ: perceel geprove- 
 nieerd voldaan, belovende aan voorñ: schuur den vrijen in 
 en uitgang met een deur of poort daar aan zijnde in de Kerk- 
 straat zonder meerder uitgangen, daar boven de vrije afwatering 
 van het dak der schuur op den grond van de Comparante, 
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 dit onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijk d. 5 Junij 1807. 
 
 
Het afschrift isge- Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden Cornelis 
schreven op een zegel Koning en Jan Mulder, welke verklaarden zich te zamen en 
van 12 st. ieder in het bijzonder te stellen tot Borgen van Barendje  
 Smit Huisvrouw van Brand Brandzen, voor haar kind Hendrik 
 Brandzen, en haar Moeder Aartje Brandzen Weduwe 
 Smit, welke alhier uit Amsterdam zijn komen wonen, 
 belovende en aannemende, indien dezelve of een van 
 hun binnen de zeven eerstkomende jaaren tot armoede 
 mogten komen te vervallen, dezelve te zullen onderhouden 
 en de Diaconie daar van ontlasten, zodat zij als dan nooit 
 tot bezwaar van de Diaconie zullen zijn, verbindende tot 
 nakoming hier van hunne Personen en goederen, onder 
 Submissie als na rechten, met renunciatie van alle 
 exceptien. 
 Actum Harderwijck d. 20 Maij 1807. 
 
 
 Acte van Aperture 
op een zegel van f 15-:- Wij W:J: de Vries als vervangende de plaats van den Heer 
 D: Appeldoorn en A: Huijsman Schepenen der Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat wij op verzoek van 
 Mevrouwe de Weduwe A: Forsten gebore Nijhoff ( welke onder 
 presentatie van eede verklaard heeft, dat zij ten opzichte van 
 het gebruik van het zegel voor deze acte in gene hogere classe 
 van gegoedheid behoord) gecompareerd zijn ten haren huize, 
 alwaar zij ons vertoond en overgegeven heeft zeker beslote 
 papier houdende volgende Superscriptie. 
 “Compareerden voor ons ondergeschrevene Leden van het 
 “Gemeente Bestuur der Stad Harderwijck R: Forsten, 
 “der Medicijnen Doctor en Professor en Vrouwe A: Nijhoff 
 “Ehelieden, beide gezond van lichaam, en hun verstand 
 “volkomen magtig, en verklaarden in dit besloten papier 
 “te zijn vervat hunne laatste en uiterste wille met 
 “begeerte, dat na dode van een van hun beide Comparanten 
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 “zal worden geöpend, daar toe malkanderen en de een den 
 “anderen verzoekende en qualificeerende, met verdere 
 “begeerte, dat deze alleszints zal gelden als testament, 
 “legaat, codicil, gifte ter zake des doods, of zo en als best 
 “naar rechten zal kunnen bestaan. 
 “Dies ten Oirkonde hebben wij deze getekend en bezegeld 
 “en met de subscriptie van een onzer Leden bij absentie 
 “van onzen Secretaris doen bekragtigen, en met zijn ge- 
 “woon zegel bezegelen in Harderwijck den 18 October 
 “1798 4e  jaar der Bataafsche Vrijheid. 
 was getekend  D: Appeldoorn. A: Huijsman.  Steenwinkel 
 loco Secret: gemunieerd met drie zegels. 
 
 
 De ondertekening gezien, en de zegels geëxamineerd 
 hebbende, hebben wij die geheel, gaaf, en ongevitieerd be- 
 vonden, waar na hetzelve door den Sectratris is geö- 
 pend, en in presentie van gemelde Mevrouw de Weduwe 
 Forsten voorgelezen, in voegen als bij transfix hier 
 nevens geännexeerd is, waarvan registrature en  
 copie is verzogt. 
 T’oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld in Har- 
 derwijck den 9 Junij 1807. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries. A: Huijsman. in margine stond onder een  
 cachet in zwart lak gedrukt in fidem transfixi  was getekend J:C:F: de Vries 
 
 
 Testament 
 Wij Rudolph Forsten en Agnitz Forsten geboren Nijhoff 
 Echtelieden wonende binnen deze Stad, gezond van ligha- 
 men, ons verstand, oordeel en geheugen volkomen 
 gebruikende, verklaren in de eerste plaats in allen 
 derzelver leden en deelen te inhaereren de huwe- 
 kijke voorwaarden door ons voor banden des huwelijks 
 op den 27 Julij 1776 te Deventer opgerigt, doch wijders 
 te revoceren alle verdere actens kragt van uiterste 
 wille hebbende, door ons bevorens te zamen of afzonderlijk 
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 gepasseerd, met uitzondering alleen voor zo veel mijn Testament 
 aangaat van de acte van Executeurschap en Administratie 
 over en van de Engelsche effecten door mij na te laten, welke 
 niettegenstaande deze revocatie blijft van volkomen kragt 
 en waarde. Voorts verklaren wij Testateuren malkanderen 
 over en weder tot hetrouwens van den langstlevenden toe, 
 te betugtigen in alle onze gereede en ongereede goederen, 
 hetzij dezelve aangeërft of aangewonnen mogen zijn, en 
 waar ter plaarze dezelven ook zullen mogen gelegen zijn. 
 verklarende dit te zijn onze uiterste wille, die wij begeren 
 dat na dode van een van beiden stipt zal worden agtervolgt, 
 als testament codicil, gifte der zake des doods of zo als 
 het anders best zal kunnen bestaan. 
 Aldus door ons getekend en gezegeld binnen Harder- 
 wijck den 16 October 1798. 
 was nevens twee cachetten in zwart lak gedrukt getekend 
 R: Forsten.  A: Forsten geb: Nijhoff. 
 onderstond  Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 10 Junij 1807 ol. 276 fso  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Aart 
schreven op een zegel van Veluwe, wonende te Amsterdam, doch in deze Stad 
van 30 st. genoegzaam zo ver ons bekend is gegoed, welke verklaarde 
 zich te stellen als Borg en principale Debiteur tot het 
 beloop van twaalf honderd Guldens voor Anna Jacoba Engelgeer 
 als Wijnkoopster ten einde daar aan te kunnen verhalen 
 alle zodanige schade, als het Land zou kunnen komen 
 te lijden door het niet voldoen van den impost der wijnen, 
 voor welke aan haar credit is verleend, renuntierende 
 de Comparant wel expresselijk van alle beneficien, welke hem 
 zouden kunnen te stade komen, met Submissie aan de 
 Judicature en parate executie van de Heeren Land-Drost 
 en Assessoren van dit Departement, als vervangende 
 den Raad van Financien. 
 Actum Harderwijck d. 18 Junij 1807. 
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Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
op een zegel van (en zijnde zo ver ons bekend is genoegzaam gegoed) 
30 st. Hendrik van Dalen, wonende alhier  \/  , welke 
 verklaarde zich te stellen als Borg en Principale Debiteur 
 tot het beloop eener Somma van twaalf honderd Guldens 
 voor Decimer Appeldoorn als Wijnkoper, ten einde daar aan 
 te kunnen verhalen alle zodanige schade als het Land 
 zou kunnen komen te lijden door het niet voldoen van 
 den impost der wijnen, voor welke aan hem credit is ver- 
 leend, renuntierende de Compart: wel expresselijk van 
 alle beneficien, welke hem zouden kunnen te stade 
 komen, met Submissie aan de Judicature en parate 
 executie van de Heeren Land-Drost en Assessoren 
 van dit Departement als vervangende de Raad van 
 Financien. 
 Actum Harderwijck d. 18 Junij 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerde de Heer 
schreven op een zegel (zijnde zo ver ons bekend is genoegzaam gegoed) 
van 30 st. Jan Boon Rabi van Voorst, wonende alhier, en  \/   
 welke verklaarde zich te stellen als Borg en Principale Debi- 
 teur tot het beloop eener Somma van twaalf honderd Guldens 
 voor Mejuffrouw R:M: van Beest Weduwe F: van Voorst als 
 Wijnkoopster, ten einde daar aan te kunnen verhalen alle 
 zodanige schade als het Land zou kunnen komen te lijden 
 door het niet voldoen van de impost der wijnen, voor welke 
 aan haar credit verleend is, renuntierende de Comparant 
 wel expresselijk van alle beneficien, welke hem zouden 
 kunnen te stade komen, met Submissie aan de Judicature 
 en parate executie van de Heeren Land-Drost en Assessoren 
 van dit Departement als vervangende den Raad van Financien. 
 Actum Harderwijck  d. 18 Junij 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Testament 
schreven op een zegel Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
van f 1-:- Harderwijck Kars Karzen en Mechtelt Janzen Ehel:, beide gezond 
 van lighamen en verstand, welke verklaarden bij dezen vooruit 
 te legateren en bemaken aan hunne drie Zoons Dirk, Jan, en 
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 Gerrit Karzen, uit hoofden, dat zij hun in hunne ouderdom 
 behulpzaam zijn in de visscherij, hunne schuiten, boot, netten, en 
 al wat tot de visscherij behoord niets uitgezonderd, om hetzelve 
 na hun overlijden boven hunne andere Kinderen voor uit 
 te genieten, blijvende het overige van den boedel en nalaten- 
 schap met de schulden gemeen onder alle hunne Kinderen. 
 Begerende Comparanten ( welke verklaren onder offerte van 
 eede ten opzichte hunner gegoedheid voor het afschrift dezes 
 het zegel van f 1-:-: nodig te hebben) dat deze na hunne 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 Harderwijck 
 den 19 Junij 1807. 
 was nevens twee cachetten een in zwart en een in rood lak 
 gedrukt getekend  Steenwinkel.  J. Moojen Jzn-  onderstond 
 Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 d. 20 Junij 1807 Fol 277fso was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
De Minute is  Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Jan 
geschreven op een  IJsbrands de Vries, welke verklaarde in een vasten en stedigen 
zegel van f 17-:-: erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten ervelijken behoeven van Maria Oderkerk, een huis 
 en erve staande en gelegen in de Hoogstraat, tusschen de 
 huizen van Piet Engelen en van de Weduwe Fooiman 
 Nº. 369, hebbende gedaan in verponding f 3-3-12, straat 
 geld f 1-10-:, lantaarngeld 15 st:, verders met zijne 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 f 262-10-:, van welke kooppenningen Comparant 
 bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding over het jaar 1806, straat en lantaarngeld 
 tot Maij 1806 daar van aftedoen als erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten, zijnde 
 ons gebleken, dat de verponding bij anticipatie over 1806 
 betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 24 Junij 1807. 
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Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Anna 
schreven op een zegel Sophia Margaritha Dringenburg Huisvrouw van George 
van 12 st. Philip Wijnbach, geässisteerd met gemelde haar Man, welke 
 verklaarde bij dezen te consenteren en te bewilligen in 
 zodanig huwelijk als haar Zoon Joseph Anthonij Ooster- 
 beek in haar eerste huwelijk verwekt, voornemens is inte- 
 gaan en volgens order te voltrekken met Elisabeth 
 Does, hetzelve met hare ouderlijke approbatie corrobo- 
 rerende, met verzoek dat dit gegeven consent bij Heeren 
 Commissarissen van huwelijkszaaken te Amsterdam of 
 elders daar het vereischt word, mag worden gerespecteerd 
 en geconsidereerd, als of Comparante in persoon bij de 
 intekening en voltrekking tegenwoordig ware, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 26 Junij 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde de 
ven op een zegel van Heer Mr. J:F:C: de Vries Secretaris derzer Stad, welke verklaarde 
12 st. onder expresse renunciatie van het beneficium ordinis 
 et excussionis mede brengende, dat de principale Debiteur 
 eerst moet worden uitgewonnen eer de borg kan worden aan- 
 gesproken, zich zelve te stellen tot borg en principaal voor 
 Mr. W:J: de Vries ontvanger van de beschreve middelen en 
 van de belasting op het regt van Successie over het arrondisse- 
 ment van Harderwijck, ten behoeven en tot Securiteit van 
 het Koninkrijk Holland voor alle zodanige penningen, als 
 de voornoemde W:J: de Vries in zijn voorzeide qualiteit aan 
 den Lande uit eenige hoofde zoude mogen schuldig 
 blijven en ten agteren komen tot een Somma van 
 f 15000-:-, belovende hij Comparant bij aflijvigheid van 
 voorschreven Ontvanger, deszelf insufficientie als 
 anderzints, dat hij Comparant als eige schuld op de eerste 
 aanmaning aan den Lande zal opleggen en betalen 
 al het geene uit de sloten der maandstaaten zal 
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 blijken in cassa te moeten zijn, en voorts al het geene 
 de voorschreven Ontvanger bij sloten van rekeningen, het zij 
 conclusive het zij andere na aftrek van het reeds betaalde, 
 zal bevonden worden verschuldigt te zijn, alles voor zo verre 
 het de voorschreve Somme van f 15000-:- niet mogt excederen, 
 verklaarde hij Compart: ten dien einde te verbinden zijn persoon 
 en goederen en dezelve te onderwerpen aan de parate executie, 
 vastgestelt bij art. 16 van de Generale Ordonnatie op de invordering 
 van ’s Lands middelen, midsgaders de Judicature van de Heeren Land 
 Drost en Assessoren in het Departement Gelderland, en heeft de 
 voorschreve Mr. J:C:F: de Vries aan ons ter onzer voldoening bewezen 
 aan wettige onbezwaarde eigendommen te bezitten eene Somma 
 van f 15000-:- 
 Actum Harderwijck d. 29 Junij 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerde Gerrit Buijtenhuis 
schreven op een  wonende alhier, welke verklaarde onder expresse renunciatie 
zegel van 12 st. van het beneficium ordinis en excussionis mede brengende 
 dat de principale Debiteur eerst moet worden uitgewonnen 
 eer de borg kan worden aangesproken, zich zelve te stellen tot 
 Borg en principaal voor Zeger Buijtenhuis als Hoofd Gaarder 
 van de onbeschreve middelen te Harderwijck, ten behoeven 
 en tot Securiteit van het Koninkrijk Holland, voor alle zodanige 
 penningen, als de voornoemde Zeger Buijtenhuis in zijne voor- 
 zeide qualiteit aan den Lande uit eeinigen hoofde zou mogen 
 schuldig blijven en ten agteren komen tot een Somma van 
 f 2500-:-, belovende hij Comparant bij aflijvigheid van voorschreve 
 Hoofd Gaarder deszelfs insufficientie als anderzints, dat hij 
 Compart: als eige schuld op de eerste aanmaning aan den 
 Lande zal opleggen en betalen al het geen uit de sloten der 
 maanstaaten zal blijken in casa te moeten zijn, en voords 
 mede al het geene de voorschreve Hoofd Gaarder bij sloten 
 van rekening, het zij conclusive het zij andere, na aftrek 
 van het reeds betaalde, zal bevonden worden verschuldigd 
 te zijn, alles voor zo verre het de voorschreve Somma van 
 f 2500-:- niet mogt excederen. 
 Verklaarde hij Comparant te dien einde te verbinden zijn 
 persoon en goederen, en dezelve te onderwerpen aan de parate 
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 executie, vastgesteld bij art. 16 van de generale ordonnantie 
 op de invordering van s’ Lands middelen, midsgaders de Judi- 
 cature van den Heer Land Drost en Assessoren in het De- 
 partement Gelderland, en heeft de voorschreve Gerrit Buij- 
 tenhuis aan ons ter onzer voldoening bewezen aan wettige 
 en onbezwaarde eigendommen te bezitten een Somma 
 van meer dan f 2500-:-. 
 Actum Harderwijck d. 29 Junij 1807. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde 
thocolle van bezwaar Maria Oderkerk, welke bekende wegens opgenome 
Rubr. de Hoogstraat en ter leen ontvange penningen wel en deugdig schuldig 
Fol. 187 te zijn aan Arien Bastert en Gerharda Timmer Ehel:, 
 de Somma van f 399-:-:, aannemende dezelve jaarlijksch 
Het afschrift is ge- te zullen verrenten met 4½ Gulds. van ieder honderd, waar 
schreven op een zegel  van het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo 
van f 4½. vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids het 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 de Hoogstraat tusschen de huizen van de Weduwe Fooijman 
 en Peter Engelen Nº. 369, 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, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1806 
 bij anticipatie betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 8 Julij 1807. 
 
 
 Acte van aperture 
Deze acte was geschre- Wij G: van Voorst en J: Moojen Jzn. Schependen der Stad Har- 
ven op een zegel van derwijck doen kond en certificeren mids dezen, dat wij op 
f 3-: verzoek van Susanna Grada Alpherts Weduwe 
 Vos gecompareerd zijn ten huize van tweede ondertekenaar, 
 alwaar ons vertoond en overgegeven is zeker beslote 
 papier, houdende volgende superscriptie. 
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 “Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 “Harderwijck de Heer Theunis Vos Gz. en Susanna Grada 
 “Alpherts Ehel:, beide gezond van lighaam en verstand, welke 
 “verklaarden in dit beslote papier hunne laatste en uiterste 
 “wille begrepen te zijn, begerende dat hetzelve na dode van de 
 “eerststervende zal geöpend en agtervolgd worden, als testament, 
 “legaat, codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen  
 “bestaan. 
 “T’ oirkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris 
 “deze getekend in Harderwijck den 19 Junij 1806. 
 was nevens drie cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 G: van Voorst. J. Moojen Jz.  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Onze ondertekening gezien en de zegels geëxamineerd hebbende, 
 hebben wij die gaaf, en ongevitieerd bevonden, waar na 
 hetzelve door den Secretaris is geöpend, en in praesentie van 
 gemelde Vrouwe Susanna Grada Alpherts Weduwe Vos, 
 en van de Heeren Mr. Alphert Alpherts en Gerrit Vos 
 voorgelezen, invoegen als bij transfix hier nevens geän- 
 nexeerd is, waarvan registrature en copie in forma  verzogt 
 is. 
 T’ oirkonde is deze bij ons getekend en gezegeld 
 Actum Harderwijkc den 13 Julij 1807. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 G. van Voorst. J: Moojen Jz. in margine stond onder een cachet 
 in zwart lak gedrukt  in Fidem transfixi  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
Hetzelve was geschre- Testament 
ven op een zegel van Wij ondergetekende Theunis Vos Gz. en Susanna Grada 
van f 6-:-: Alpherts Ehel: overdagt hebbende de zekerheid des doods 
 en de onzekere tijd en uure van dien, en niet gaarne 
 uit deze waereld willende scheiden voor en al eer wij 
 over onze natelatene goederen bij uiterste wille hebben 
 gedisponeerd, doende zulks kragt ende mids dezen op 
 volgende wijze. 
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 Vooraf verklaren wij te inhaereren zodane huwelijks voor- 
 waardens als wij op den 19 Julij 1776 ter goeder tijd voor 
 het ingaan van ons huwelijk hebben gemaakt, willende 
 en begerende dat dezelve effect zullen sorteren voor zo 
 verre uit kragt van de reservatoire clausule daar bij 
 ervintelijk om elkanderen ten allen tijde te mogen 
 begiftigen en betugtigen daar aan geen verandering 
 bij deze is gemaakt. 
 Voorts willen en begeren wij dat de daar bij aan de 
 langstlevende van ons beide gemaakte en versproken 
 lijftugt zal stand grijpen tot de dood van die geene, 
 welke de goederen van de eerst afstervende na tugt 
 rechten zal bezitten en dus door het ingaan van een 
 tweede huwelijk niet zal cesseren. 
 En alzo volgens ons huwelijks contract de ten huwelijk 
 aangebragte en aangeërfde goederen moeten retour- 
 neren aan die zijde daar dezelve vandaan gekomen zijn, 
 en er dus tusschen de voor en nakinderen van de 
 Testateur na deszelfs overlijden different zoude kunnen 
 ontstaan over het erf en goed Vossenbroek genaamd in 
 den Ambte van Epe Buurschap Emst gelegen, zo en 
 als hetzelve staande huwelijk van onze Moeder is aan- 
 gekogt, en bij ons bewoond en gebruikt word, zo willen 
 en begeren wij tot voorkoming van alle differenten, 
 dat het gemelde erf Vossenbroek met alle zijne ap 
 en dependentien zal devolveren op de twee nakinderen 
 in ons huwelijk verwekt voorbehoudens en onge- 
 praejudicieerd de lijftucht de langstlevende van ons 
 beiden daar aan zo wel als aan onze geheele nala- 
 tenschap competerende, en met dien verstande 
 nochtans dat het gemelde goed door die onze nakinderen 
 niet anders zal worden bezeten als met de last van 
 fideicommis, zodanig dat dezelve of wel de langst- 
 levende van haar beiden daar van alleen de opkomsten 
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 en revenuen gedurende haar leven lang zullen kunnen genieten 
 en het dus niet zullen mogen veralieneren of bezwaren maar 
 dat na dode van die beiden onze Kinderen dat fideicommissaire 
 goed alsdan op derzelver Kinderen of bij onstentenisse van 
 dien op hare naaste Erfgenamen ab intestato van Moeders 
 zijde zal moeten devolveren. 
 Wijders verklaard de Testateur zijne voorkinderen bij zijn 
 eerste Vrouw en zijne nakinderen in zijn tweede huwelijk bij 
 de Testatrice verwekt ieder in egale portien te institueren 
 in zijne verdere nalatenschap, op die speciale conditien 
 nochtans dat geene van de voorkinderen eenige actie 
 of praetentie hoe ook genaamd of uit welken hoofden 
 ook profluerende tot lasten van den boedel zullen kunnen 
 of mogen maken, en Speciaal mede dat zijn Zoon Gerrit 
 Vos geene praetentie uit hoofde van een door de Testateur 
 verkogt vaandel zal kunnen sustineren alzo hij Testa- 
 teur volgens de aan hem overgegeven quitantien 
 meerder ten behoeven van dezelve heeft uitgeschoten 
 als wegens dat verkogte vaandel ontvangen is. 
 En zo het des niet te min tegen de begeerte van hem Testa- 
 reur na zijn overlijden mogt gebeuren, dat een van die 
 Voorkinderen met pretentien hoe ook genaamd mogten 
 voor den dag komen, zal degeene, welke zulks vordert of 
 eenige pretentie maakt alleen met de legitime portie 
 van des Testateurs nalatenschap moeten genoegen nemen, 
 en het des niet te min de Testatrice, zo die de langstlevende  
 is, of de Nakinderen vrijstaan het in rechten uittemaken 
 in hoeverre zodane vorderingen zullen behoeven gevalideert 
 te worden, alles voorbehoudens de lijftucht de langstlevende 
 van ons beiden competerende. 
 Al het geen voorz: is verklaren wij dus te zijn onze 
 uiterste en laatste wille en volkomen begeerte, welke 
 na ons overlijden zal moeten agtervolgd en nageleefd 
 worden, zo en als iemands uiterste wille na rechten het 
 beste kan bestaan. 
 In waarheid oirkonde hebben wij deze eigenhandig gete- 
 kend en bezegeld op den 17e Junij 1806. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend  Theunis 
 Vos Gz.  Susanna Grada Alpherts onderstond Geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 14 Julij 1807 Fol. 280 
                                                        was getekend   J:C:F: de Vries.  
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Het afschrift is geschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen loofden en wierden 
ven op een zegel van Borgen als voorvanks regt is Peter Olthuisen en Hendrik 
12 st. van Westendorp voor het erf en sterfhuis van Ida Booij, des 
 beloofde Jacobus Poelman, als Beredderaar des boedels 
 namens haare Zuster en Erfgename Geesje Booij de 
 Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Actum Harderwijck d. 13 Julij 1807. 
 
 
 Codicil 
Het afschrift is geschre- Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
ven op een zegel van Harderwijck Johanna Kraijenhorst Weduwe van Jan Claver, zijnde 
f 1-:- gezond van lighaam en verstand, welke verklaarde te nomineren 
 en aantestellen tot mede Executeur van haar testament en Beredderaar 
 van haar boedel, zulks doende kragt dezes Albert Bade, met alle 
 zodanige magt als aan een Executeur competeerd, mede die van 
 substitutie, assumptie en surrogatie, en zulks in plaats van J: 
 Moojen HendriksZoon, welke zij bij haar testament op den 
 10 Maij 1806 voor Heeren Schepenen dezer Stad gepasseerd had 
 benoemd, en welke benoeming zij bij deze intrekt, blijvende voor 
 het overige het gemelde testament van den 10 Maij 1806 
 in zijn volle kragt en waarde. 
 Begerende, dat deze na haar dood zal gelden als testament 
 codicil, of zo en als best na rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 15 Julij 1807  was nevens twee cachetten een 
 in zwart en een in rood lak gedrukt getekend  Steenwinkel. 
 G: van Voorst  onderstond Geregistreerd in het recognitieboek 
 der Stad Harderwijck den 16 Julij 1807 Fol. 281fso was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde 
ven op eeb zegel van Arnolda Smit Huisvrouw van Jan van Beekhuisen met 
12 st. gemelde haar man  geässisteerd, welke verklaarde bij dezen 
 te consenteren en bewilligen in het huwelijk, welk 
 haar Zoon Jan Bronsvelt in haar eerste huwelijk 
 verwekt voornemens is integaan en na order te vol- 
 trekken met Marrietje Pels te Alkmaar, hetzelve 
 met hare ouderlijke approbatie corroborerende, met 
 verzoek, dat dit gegeve  consent bij Heeren Commissarissen 
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 van huwelijkszaaken aldaar, of elders, daar het gerequireerd 
 word, mag worden gerespecteerd en geconsidereerd alsof Compa- 
 rante in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 ware, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Actum Harderwijck d. 17 Julij 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen loofden en 
schreven op een zegel wierden Borgen als voorvanks recht is de Heeren G:W: Ardesch 
van 12 st. en P: van Meurs voor het erf en sterfhuis van wijlen Juffrouw 
 M:J: Esser, des beloofde de Heer H:G: Esser voor zich en de 
 mede Erfgenaamen de Borgen te vrijen en guaranderen als 
 recht is. 
 Actum Harderwijck den 20 Julij 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde Mevrouw 
schreven op een Helena Maria Gildemeester Weduwe van den Hoogleeraar Schacht, 
zegel van 6 st. in qualiteit als eene mede geïnstitueerde Erfgenaam van wijlen 
 Vrouwe Lidia Elisabeth Gildemeester, Huisvrouw van den Heer 
 Christiaan Paulus Meijer, dewelke verklaarde op de kragtigste 
 wijze rechtens te constitueren en magtig te maken Huibert 
 Nicolaas Schalkwijk a Velden Notaris te Utrecht, speciaal 
 om de rekening van ontvang en uitgaaf van den gemeenen 
 boedel en nalatenschap, wijlen genoemden Heer Christiaan 
 Paulus Meijer en Vrouwe Lidia Elisabeth Gildemeester in 
 leven Echtelieden, zedert het overlijden van gemelden Heer 
 C:P: Meijer door de Heeren Doctor Johannes Theodorus Rossijn 
 Professor in de Philosophie op de Universiteit te Utrecht en 
 Mr. Hendrik Daniel de Vos Schepen der gemelde Stad in qualiteit 
 als Executeuren van gemelden boedel geformeerd, te exami- 
 neren, en dezelve met de acquiten daar toe behorende te 
 confronteren, desnoods dezelve te debatteren, van debatten te 
 doen zuiveren, of wel te approberen en te sluiten, zoals de Heer 
 Geconstitueerde bevinden zal te behoren, midsgaders uit han- 
 den van gemelde Heeren Executeuren of een derzelve te ontvangen 
 zodanige penningen, als blijken zal bij het slot der rekening voor 
 het aandeel van de Vrouwe Comparante te competeren, daar 
 voor gemelde Heeren Executeuren te quiteren, en dezelve geheel 
 en al te dechargeren, en voorts alles dien aangaande te doen en 
 verrigten, wat zal worden gerequireerd, en de Vrouwe Comparante 
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 zelve praesent zijnde, zoude kunnen mogen of moeten doen, 
 ofschoon daar toe eene nadere of speciale volmagt wierd 
 gerequireerd, die de Vrouwe Comparante wil gehouden 
 hebben voor alhier te zijn geïnsereerd, alles onder belofte 
 van ratificatie, verband of Submissie als naar rechten, 
 verzoekende hier van acte die deze is. 
 Actum Harderwijck den 23 Julij 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
ven op een zegel van Gosen Everzen de Groot en Grietje van der Kraats Ehel:, 
f 6-:- welke bekenden wegens opgenome en ter leen ontvange 
Geregistr. ten protho- penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Gerritje 
colle van bezwaar  Reintzen of hare Erven, de Somma van f 399-:-, aanne- 
Rubr. Vijhestraat mende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met 
Fol. 64fso vier Gulds. van ieder honderd, waar van het eerste zal ver- 
Hoven voor de Smee- schijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de 
poort Fol.70  Lande. aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
rijen tusschen de geschieden, mids het aan een van beide zijden drie maan- 
beide Zijpels Fol 280 den voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
fso. Tot nakoming dezes vebinden Comparanten hunne 
 Personen en goederen, en tot een Speciaal onderpand 
 1º. Een huis en schuur staande in de Vijhestraat, tusschen 
 de huizen van Cornelis Koning en Evert Verhoef Nº. 21 
 2º. Een hof gelegen buiten de Smeepoort bij het bleekje 
 aan de Smeepoortergragt naast den hof van H: Cirkel Nº. 20. B 
 3º. een kamp Zaaijland, gelegen aan de lange Sijpelt groot 
 ongeveer 10 schepels tusschen de landen van den Heer 
 Secretaris de Vries en van Arend de Wilde. 
 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, zijnde 
 ons gebleken, dat de verponding over 1806 bij anticipatie 
 betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 21 Julij 1807.    
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Het afschrift is Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Antonia 
geschreven op een van Davelaar Weduwe van J: van Beek, welke verklaarde 
zegel van 12 st. bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig hu- 
 welijk als haar Zoon Frans Godart van Beek voornemens 
 is integaan en volgens order te voltrekken met Helena 
 Roelofs te Arnhem, hetzelve met hare ouderlijke appro- 
 batie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent 
 bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken der 
 Stad Arnhem of elderd daar het gerequireerd word, 
 mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, als of Compa- 
 rante in persoon bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig ware, belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden.  
 Actum Harderwijck d. 1 Augustus 1807. 
 
 
 Testament 
  
Het afschrift is Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
geschreven op een Stad Harderwijck Arien Hakstein en Gerritje Peters 
zegel van f 1-:- Ehel:, beiden ziekelijk, doch haar verstand ten 
 vollen magtig, welke verklaarden uit onderlinge 
 toegenegenheid elkanderen en de een den anderen 
 bij dezen te bemaken de tucht en het vrugtgebruik van 
 alle des eerst te overlijden goederen, niets daar van uitge- 
 zonderd, om bij de langstlevende zijn of haar leven lang 
 na tugtrechten bezeten, genoten, en geprofiteerd 
 te worden. 
 Verders is hunne begeerte, dat na dode van hun beide 
 haar Schoonzoon Hendrik Nagelhout een honderd 
 vijftig Guldens vooruit zal hebben uit den boedel, 
 welke gelden hij aan hun geschoten en geleend heeft, 
 als mede hunne beste kar. 
 Begerende dat deze dispositie zal gelden als testa- 
 ment, legaat, conicil, of zo als best na rechten zal 
 kunnen bestaan. 
 En verklaarden Comparanten omtrent de gegoedheid 
 zich te stellen en te behoren onder de classis, waar in het 
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 zegel van f 1-:-: vereischt word. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en geze- 
 geld in Harderwijck d. 1e Augustus 1807 
 was nevens twee cachetten een in zwart en een in 
 rood lak gedrukt getekend  Steenwinkel.  J.Moojen Jz. 
  onderstond Geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck d. 1 Augustus 1807 Fol.283 
 was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
De minute in ge- Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden 
schreven op een  Rijer Rikertzen en Altje Jacobs Ehel:, Evert 
zegel van f 2-:- Gerritzen en Willem Rikertzen, welke bekenden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Aart 
 Brouwer en Jannetje Rijers Ehel:, en hunne Erven, 
 en schepel zaaijland gelegen in Hierden op de laage 
 Vaaren tusschen de landen van de Weduwe Steven 
 Peterzen en van de Weduwe Arend Hendrikzen, 
 hebbende gedaan in verponding zonder stadstrs. 
 4st. 4 penn., met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een somma van g 60 -:- van welke kooppenningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorplicht daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten, 
 zijnde ons gebleken, dat de verponding bij antici- 
 patie over 1806 betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 1 Augustus 1807. 
 
 
Het afschrift  is Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
geschreven op een Christiaan Swaring en Wilhelmina Susanna Ottens Ehel:, 
zegel van 6 st. tutore marito, en verklaarden in de beste en bestendigste 
 forma rechtens te constitueren en magtig te maken 
 zulks doende kragt dezes, den Heer D:J: Roghé, 
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 ten einde om zich te vervoegen bij den Heer Dorper Notaris 
 publiek wonagtig te Amsterdam, en van denzelven te 
 ontvangen alle zodane penningen, als genoemde Heer 
 Dorper, onder zich al noch berustende heeft, wegens de 
 nalatenschap van wijlen den Heer R:W:L: de Rhoer, en 
 aan Constituanten competerende zijn, die penningen ont- 
 vangen hebbende deswegens behoorlijke quitantie te 
 passeren, voords alles te doen, en te laten geschieden, het 
 geen Geconstitueerde ten meesten nutte en oorbaar van 
 Constituanten zal nodig oordelen, in dezen te behoren, 
 en zij  zelfs praesent zijnde, 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. 1 Augustus 1807. 
 
 
Geregistreerd ten Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Hester Martens 
prothocolle van Weduwe wijlen Reinders Albers ad hunc actum geädsisteerd 
bezwaar Rubr. met Mr. H:F: van Meurs te kennen gevende, dat zij Compa- 
de Hoogstraat Fol. 186 rante ter voldoening eener capitale Somme van f 700-:- 
Het afschrift is ge- door Hendrik Mohlen Koopman te Kerckhellen aan 
schreven op een zegel wijlen haren voormelden Eheman ter leen opgeschoten 
van f 6-:- tot aankoop van een vaartuig blijkens handschrift d.d. 
 22 Maart 1791 bij pijnding geäctioneerd zijnde zich ge- 
 noodzaakt had gevonden haaren geheelen gereeden inboedel 
 zo als dezelve met haren man in leven gemeenschappelijk 
 door haar was bezeten, te verkopen, nadat uit hoofde der 
 veelvuldige schulden ten aanzien der minderjarigen 
 zo uit het eerste huwelijk van haar Man als uit het 
 huwelijk met haar geprocreëert, den geheelen boedel 
 was gerepudieerd, dat echter het provenu daar van tot 
 geen finale voldoening van dat voorñ. capitaal heeft 
 kunnen strekken, en het huis in haar boedel gevon- 
 den en mede bepijnd, bij verkoop waarschijnlijk niet 
 meer renderen zou, dan de capitalen reeds daar in 
 gevestigd bedragen. 
 En de voorm: Crediteur alzo niet begeerde dat huis 
 bij executie te laten verkopen, mids het restant zijnen 
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 praetentie ter Somma van f 485-:- in hetzelve ge- 
 vestigd werde. 
 Weshalve de Comparante verklaarde voor dat capitaal 
 jaarlijks te verrenten met vijf Guldens ten honderd, 
 en ten allen tijde te denuncieren, te verbinden en 
 tot speciaal hijpotheek te stellen het voorñ. huis thans 
 bewoond door Comparante zelfs en haren Broeder Hessel 
 Martens, staande in de groote poortstraat op den 
 hoek bij de poort naast het huis van P: Volte 
 binnen deze Stad Harderwijck en zulks ten fine 
 van praeferentie aankering en executie, alles met 
 renunciatie van alle exceptien en privilegien den inhoud 
 dezes enigzints contrarierende, zijnde ons gebleken dat de 
 verponding bij anticipatie over 1806 betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 1 Augustus 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Jan 
ven op een zegel van Roelofzen en Johanna Bloemenberg Ehel:, welke beken- 
f 6-:- den in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en 
Geregistr. ten pro- in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
thocolle van bezwaar behoeven van Wouter van Ark en Catharina Gooswilligen 
Rubr. Landerijen Ehel:, een kamp land, gelegen buiten deze Stad aan Oosten, 
aan Oosten Fol. 95 tusschen het land van Mevrouw Forsten ter eenre, en 
 eenige hoven ter andere zijde met zijne lusten en 
 lasten, hebbende gedaan in verponding f 1-14-4, en 
 zulks voor een Somma van f 200-:-, welke koopspenningen 
 de Koperen niet hebben betaald, maar daar voor ten 
 hunnen lasten genomen zekere obligatie d. 30 Maart 
 1791 door Verkoperen gepasseerd ten behoeven van haar  
 Zoon Roelof de Groot en gevestigd in dit land groot 
 f 200, en waar voor dit land dus verbonden blijft, belo- 
 vende Verkoperen hetzelve voor het overige te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorplicht daar van 
 aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten. 
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 zijnde ons gebleken dat de verponding bij anticipatie over 
 1806 betaald is. 
 Actum Harderwijck den 5 Augustus 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Jan 
schreven op een  Moojen HendZ: en Maria Lakeman de Vries Ehel:, welke be- 
zegel van f 4-:- kenden wegens opgenome en ter leen ontvange penningen 
Gregistr. ten protho- wel en deugdig schuldig te zijn aan Johanna Kraijen- 
colle van bezwaar horst Weduwe van Jan Claver, de Somma vam twee honderd 
Rubr. de Marktstraat negen en negentig Gulds., aannemende dezelve jaarlijksch 
Fol. 314 te zullen verrenten met vijf 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 kunnen en moeten geschieden, mids het 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 
 hun huis staande in de groote Marktstraat naast het 
 huis van Harmen Tapper en de schuur van Jan Priester 
 Nº.548, 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, zijnde ons gebleken dat de verponding over 
 1806 bij anticipatie betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 6 Augustus 1807. 
 
 
het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerde de Heer 
schreven op een Decimer Appeldoorn, welke verklaarde zich te stellen tot Borg 
zegel van 12 st. voor Mejuffrouw C: Gerhardt Gebore de Vries, ter Somma van een 
 honderd negentig Gulds., zijnde voor twee jaaren huur van een huis 
 staande in de Hoogstraat of groote poortstraat, beginnende met 
 1e Maij 1807 en zullende eindigen 1e Maij 1809, gehuurd 
 van E:H: van Nunspeet Weduwe H: Cilkel, belovende hetzelve 
 aan laatstgemelde te zullen betalen, indien Huurdersche 
 nalatig mogt zijn, en voords Verhuurdersche te guaranderen 
 dar het waak, pomp en lantaarngeld betaald zal worden 
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 volgens huurcontract, en dat het huis ordentelijk zal be- 
 woond worden, en in dien staat geleverd, waar in het 
 overgegeven is, renuncierende Compart: van alle 
 exceptien, onder verband en Submissie als na 
 rechten. 
 Actum Harderwijck d. 7 Augustus 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Johanna van 
geschreven op een  Welbergen Weduwe wijlen Willem van Laar ad hunc actum ge- 
zegel van f 1-:- adsisteerd met Mr. H:F: van Meurs, dewelke verklaarde op 
 regt en deugdig schuldig te zijn aan Jacob van Welbergen 
 eene  Capitale Summa van twaalfhonderd guldens weegens 
 bij haar Comparante en wijlen haaren Eheman voorñ. ter leen 
 ontvangen penningen, volgens Obligatie van den 22 October 
 1768, en wegens daar op verloopen en nog onbetaalde Interesse 
 4 perct.  ad zedert den 22 October 1797, eene summa van negentig guldens. 
 Als mede verklaarde zij Comparante verschuldigd te zijn aan 
 Vrouwe - - - - Mulder Weduwe en Boedelhoudersche van 
 wijlen Albaatus van Welbergen eene Summa van honderd 
 zeven en vijftig guldens, vijf stuivers en tien penningen, we- 
 gens geleende penningen en geleverde goederen, volgens re- 
 kening daar van bij Comparante onrvangen en geapprobeert. 
 En ter voldoening van die opgemelde pretentien aange- 
 sproken dog daar toe onmagtig zijnde, kragt dezes zo ten 
 behoeve van eenstgemelde Crediteur voor Capitaal voornoemd 
 en daar op reeds verschuldigde en verder te verschulden in- 
 teresse ad 4 perct. ’s jaarlijks als ten behoeve van Creditrice 
 voormeld voor de voornoemde haar competerende penningen, 
 haar Persoon te verbinden als mede alle haar gereede goederen 
 actien en crediten geene daar van uitgezonderd na Stadregten 
 van Harderwijck, ten fine van praeferentie aanheering en 
 parate executie te verwillekeuren, zich van de kracht en effect 
 van zodane verwillekeuringe volkomen geinformeerd 
 houdende.  ------ Alles met expresse renunciatie van alle 
 exceptien en privilegien den inhoud dezes eenigzints con- 
 trarierende. 
 Actum Harderwijck den 12 Augustus 1807. 
 
 
 Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Anna en Agatha 
 Snel beide geassisteerd met Mr. V: Nieuhoff als haren in  
 
   dezen- 
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 dezen verkoren momboir, dewelke verklaarden in de beste en be- 
 stendigste forma rechtens bij dezen te constitueren en volmagtig 
 te maken A. Bade, wonende te Harderwijck om namens haar in 
 te vorderen zodanige praetentie als zijlieden op den Heer J:C: Ten 
 Ham  Predikant a Veldhoven wegens kostgeld en verschotten van 
 zijn Zoon zijn hebbende, waar van aan hem de behoorlijke reke- 
 ning en Specificatie zijn toegezonden, en van welke som zijlieden 
 per wissel op hem hebben gedisponeerd, welke wissel groot zijnde 
 Een honderd drie en twintig guldens twaalf stuivers ook door 
 hem is geaccepteerd te betaalen op d. 23 Julij 1807, doch naderhand 
 door hem geweigert zijnde in cas van nonbetaling is geprotesteerd 
 geworden blijkens acte van protest daar van d.d. 29 Julij 1807 
 luidende als volgt quo relatio, al nu hem constituerende om zo- 
 danig protest bij verder manquement van betaaling voort te set- 
 ten en te bevorderen volgens wissel recht, voor den Ontvangst 
 van dezelve de nodige quitantiente passeren, tekenen en 
 geven- - -  bij weigering middelen van rechten te gebruiken, 
 ten dien einde in rechten te ageren, alle dagen en Termijnen 
 van die waartenemen, voordelige Vonnnissen ter Executie 
 te leggen en van de nadeelige te appelleeren of provoceeren, 
 Domicilium citandi en executandi te kiezen, Cautien voor de 
 kosten als anderzints te stellen, alles zodanig als hij geconsti- 
 tueerde best en raadzaam zal oordeelen en vinden te behooren, 
 en wijders alles anders en meerder te doen en te verrigten, 
 als zij Comparanten zelve praesent zijnde, zoude kunnen en 
 mogen doen, al ware het dat tot het één of ander eenige 
 nadere, generaalder of specaler last wierd gerequireerd, 
 dan omschreven is, die de Comparanten willen gehouden 
 hebben voor hier ingesteld te zijn, alles met magt van 
 Substitutie en assumtie, beloften van Approbatie, schuldeloos- 
 stelling en ratihabitie, mitsgaders verband en bedwang als 
 naar Rechten. 
 Actum Harderwijck den 18 Aug. 1807. 
 
 
 Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde de Heer 
 Christiaan Swaring, als in huwelijk hebbende Mejuffrouw Wil- 
 helmina Susanna Ottens en dezelve Juffrouw Wilhelmina  
 Susanna Ottens met voorm: haare Man geassisteerd. 
 Zijnde zij Comparante een der vier nagelatene kinderen van 
 wijlen Vrouwe Anna Elisabeth de Rhoer, aan haar in huwelijk 
 
   door 
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 door mede wijlen de Heer Jacob Hendrik Ottens verwekt, en alzoo bij 
 representatie in haar moeders plaatse voor een 4e Part geinsti- 
 tueerde meede Erfgenaame van haar Grootvader nu wijlen 
 den Heer Reijnhardus Wernerus Selius de Rhoer uit Drachten 
 van zijn Testament op den 23 Januarij Aº. 1791 ten overstaan van 
 Engelbertus Marinus Dorpel Notaris te Amsterdam in praesentie 
 van getuige gepasseerd; en wezende zij Juffrouw Comparante voorts 
 voor een derde in de helfte of een zesde part meede Erfgenaame 
 ab intestato van wijlen haar Broeder den Heer Joachim Ottens, 
 die insgelijks voor een vierde part meede geinstitueerde Erfge- 
 naam van zijn voorñ. Grootvader de Heer Reinhardus Wernerus Selius 
 de Rhoer is geweest en ongehuwd en zonder getrouwd te zijn ge- 
 weest, en dus zonder wettige afkomelingen natelaten op den 29 
 April 1802 te Amsterdam ab intestato is overleden. 
 Dewelke verklaarde te constitueeren en bij dezen magtig te 
 maaken de Heer D:J: Roghe Makelaar wonende te 
 Amsterdam: specialijk omme in de naam en van weegens 
 hun Comparanten van den Heer Samuel Henricus Pinster in 
 qualiteit als eenige overgebleven Executeur van het Tesatament 
 van voorñ. overledene Heer Reinhardus Wernerus Selius 
 de Rhoer, te eijsschen en vorderen Rekening en verandwoor- 
 ding van al het geen door hem, weegens zekere bij eene tus- 
 schen de gezamentlijke Erfgenaamen van wijlen de voorñ. 
 Heer Reijnhardus Wernerus Selius Rhoer blijkens acte 
 van scheiding op den 8 December Aº. 1803 voor mij Notaris 
 en zekere getuigen gepasseerd, gemeen en onverdeeld geble- 
 vene schepenkennis groot in Capitaal Drie Duijzend 
 Guldens ten lasten Philippus de Koning en Hester Camer- 
 ling Echtelieden verbonden geweest zijnde, en vervolgens in 
 Executie verkogte perceelen, is ontvangen en uitgegeven 
 geworden, dezelve rekening en verantwoording natezien 
 en te examineren, die wel bevindende te approbeeren, en niet 
 in order zijnde te debatteren en doen redresseeren, ’t gunt 
 bevonden zal worden haar Comparante in het batige Saldo 
 van gem: Rekening te Competeren, overtenemen en te 
 ontvangen, en de vereijschte acte van quitantie mede in 
 hun Comparanten naamen te tekenen en Passeren, ook Domi- 
 cilium te kiezen. 
 
   En 
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 En wijders ten Einde en zaake voormeld alles verder en meerder 
 te doen en verrigten wat eenigzints zal worden vereijscht, en zij 
 Comparanten anderszints zelve praesent zijnde zouden kunnen mogen 
 en moeten doen, houdende alle vereijschte noodzakelijkheden 
 voor ten deeze geinsereerd, alles onder belofte van approbatie, 
 praestatie, en verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 24 Augustus 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden de 
schreven op een  HWGebore Heer R:W:H: van Broeckhuisen en Vrouwe C:S: van  
zegel van 12 st. Broeckhuisen gebore van Heeckeren Ehel:, wonende binnen 
 deze Stad zijnde de tweede Comparante ten dezen met 
 haren voorñ. Man geädsisteerd en tot het passeren dezes 
 gequalificeerd, dewelke verklaren ter voldoening aan de 
 Voorwaarden geïnsereerd in zeker appointement van Schout 
 en Schepenen van Oegst en Poelgeest in dato den 1e Julij 1807 
 zich zo te zamen als ieder in solidum en met expresse renun- 
 ciatie aan de benificien ordinis Scuexcussionis et divisionis 
 de kragt waarvan de Comparanten verklaarden aan hun 
 behoorlijk zijn bekend, midsgaders nog voor zo veel de tweede 
 Comparante aangaat met expresse renunciatie aan het 
 recht zo van hare huwelijksche voorwaarden als van het 
 Senatus Consultum Vellejanum et authenticae si qua 
 mulier etc., waar van zij tweede Comparante al mede 
 verklaard het effect aan haar te zijn bekend, zich te stellen 
 tot Borgen zo voor de voldoening van alle zodanige Conditien 
 en voorwaarden van betaling als bij zeker accoord tusschen 
 de Crediteuren van Vrouwe Alida Jacoba van Westrenen 
 Huisvrouwe van August Robbert van Heeckeren van 
 Suideras, en de Curators van voornoemde Vrouwe A:J: van  
 Heeckeren geboren van Westrenen ten overstaan van 
 het Gerecht van Oegst en Poelgeest op den 1e en 14 Maij 
 1805 en volgende dagen gesloten zijn vermeld, als ook 
 voor de volle en algehele voldoening van de praetentien, 
 derzelve op het accoord getekend hebbende Crediteuren, 
 en zulks ten dien effecte, dat bij aldien uiterlijk binnen 
 den tijd van een jaar nadat door de voorñ: Curaroren zal 
 zijn rekening gedaan, en de boedel zal zijn overgegeven 
 alle de alsdan verschene termijnen agtervolgens het 
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 voorsz: accoord niet mogten zijn uitbetaald zij Comparanten 
 de daartoe benodigde gelden promptelijk zullen 
 voldoen, en daar mede telken jare zullen voortgaan, 
 tot dat die schulden zullen zijn afbetaald, en dat 
 voorts zodra de lasten van fideicommis gelegd op de 
 goederen door voorñ: Vrouwe Alida Jacoba van 
 Heeckeren van Suideras uit den boedel van haren 
 Vader Jan André van Westrenen aangeërft inge- 
 volge deszelfs testament op d. 26 December 1784 voor 
 den Notaris Theodorus Koppen en Getuigen te 
 Utrecht gepasseerd ten verzoeke van de fiduciaire 
 Erfgename, in welk verzoek de Comparanten als exspec- 
 tative Erfgenaamen nu voor als dan aannemen, immers 
 voor zo veel zulks tot de hier natemeldene betalinge 
 zal nodig zijn te consenteren, zal zijn opgeheven, 
 ofte ook door de dood van voorñ: August Robbert van 
 Heeckeren van Suideras zal zijn vervallen, alle 
 pretentien der hier voren gemelde op het accoord 
 getekend hebbende Crediteuren, voor zo verre die alsdan 
 niet mogten zijn betaald, promptelijk en geheel door 
 de Comparanten gelijk zij verklaarden zich hier toe 
 te verbinden bij dezen zullen worden voldaan. 
 Tot nakoming hiervan verklaarden de Comparanten 
 te verbinden hunne Personen en goederen dezelve 
 subjecterende speciaal en bij expresse prorogatie aan 
 de Judicature van Schout en Schepenen van Oegst en 
 Poelgeest, en kiezende daar toe hun domicilium 
 citandi et executandi ten dezen opzichte in het 
 Rechthuis van Oegst en Poelgeest voornoemd. 
 Wij ondergetekende Schepenen der Stad Harderwijck ver- 
 klaren bij dezen dat de Comparanten in bovenstaande 
 acte voorkomende voor zo veel ons bekend is, genoegzaam 
 zijn gegoedet, om als goede en suffisante Borgen voor 
 de schuld hier boven gemeld te kunnen en te moeten 
 worden geädmitteerd 
 Actum Harderwijck den 1e September 1807. 
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Het afschrift is ge- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe 
schreven op een zegel Catharina de Vries Huisvrouw van den Heer Johan Fredrik 
van f 2-10-: Gerhardt, geässisteerd als rechtens, gequalificeerd tot het 
 waarnemen van alle de zaaken van gemelde haar Man, 
 gedurende zijne absentie, ingevolge generale volmagt met 
 magt van substitutie op d. 15 Maart 1804 voor den Notaris 
 Jacobus Baalde Jacobus Zoon te Amsterdam gepasseerd, 
 welke bij ons gezien en gelezen is, en verklaarde Comparante 
 bij dezen te substitueren den Heer Hendrik Ottes wonende 
 te Monnikendam, om alle de zaaken van haar Man en 
 haar in gemelde Stad en Jurisdictie van dien waar 
 tenemen, de daargelege goederen te administreren, 
 huizen en landerijen te verhuren, gelden te ontvan- 
 gen en daar voor te quiteren, tegens onwillige Debiteuren 
 te procederen, en zulks tot de finale en definitive Sententie 
 en executie incluis te vervolgen, goederen te kopen en 
 verkopen, dezelve te transporteren, wagting en waring 
 te beloven, en verders alles te verrigten, wat de natuur 
 der zaken en stilus loci zal vereisschen, en Comparante 
 zelfs praesent zijnde in het een of ander zal kunnen 
 mogen of moeten doen, met belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding, onder verband en Submissie als na 
 rechten, des blijft de geïnstitueerde gehouden te doen 
 behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 1 September 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden George 
schreven op een zegel Philip Weinbach en Anna Sophia Margareta Drengenburg Ehel:, 
van 10 st. welke tezamen voor hun en hunne Erven bekennen oprecht 
 en deugdelijk schuldig te zijn aan Joseph Antonie Oosterbeek 
 en Elisabeth Does Ehel:, en hunne Erven, de Somma van vijf honderd 
 en negen en negentig Gulds. wegens opgenome en er leen 
 ontvangene penningen, voor welke gezegde Somma van f 599-: 
 Comparanten met hunne vrije wille, na volkomen informatie 
 van verwillekeurings rechten verbinden, en bij parate executie 
 en aankering verwillekeurd hebben, doende zulks kragt dezes, 
 alle hunne gereede goederen, geene van dien uitgezonderd, 
 om alle hinder en schade daar aan te mogen verhalen,  
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 zelfs aannemende om gezegde penningen bij de eerste aanma- 
 ning te zullen voldoen, bij verwijgering dezelve goederen in 
 een  vrijwillig verwin overgevende, ten die einde dan ook 
 expres renuntierende van alle exceptien, deze enigzints 
 contrarierende. 
 Actum Harderwijck d. 2 September 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerden Dirk 
ven op een zegel van Janzen Karssen en Geertje Timmer Ehel:, welke bekenden 
f 1-:-: te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Aart 
 Koning Janz: en zijne Erven of recht verkrijgende zodanig 
 recht van zesjarige losse, als de Comparanten hebben op een 
 huis staande in de Hondegatstraat Nº. 387 naast het huis van 
 Hendrik van Dalen, hetzelk d. 6 November 1802 bij executie is 
 verkogt voor f 660-:-. en zulks voor een somma van veertien 
 Gulds., van welke kooppenningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, en uit dien hoofden geen recht meer op 
 het gemelde huis te behouden, belovende den Koper te 
 zullen wagten en waren onder verband en Submissie als 
 na rechten. 
 Actum Harderwijck d. 11 September 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Jan 
schreven op een zegel van van Asselt en Hijltje Smit Ehel:. welke bekenden wegens 
f 2-:-: opgenome en ter leen ontvange penningen wel en deugdig 
Geregistr. ten protho- schuldig te zijn aan Peter Geurtzen en Marritjen Klok Ehel: 
colle van bezwaar en hunne Erven, de Somma van een honderd vijftig Gulds., aan- 
Rubr. Smeepoorterbrink nemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met zes Gulds. 
Fol. 53fso en Hoven van het honderd, waar van het eerste zal verschijnen heden 
voor de Smeepoort Fol. over een jaar, en zulks tot de aflossche toe, welke alle jaaren 
71fso zal kunnen en moeten geschieden, mids het 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 hun huis op de 
 Smeepoorter Brink Nº. 243, en hunne hof voor de Smeepoort Nº. 
 38, 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, zijnde ons gebleken, dat 
 de verponding bij anticipatie over 1806 betaald is. 
 Actum Harderwijck den 24 September 1807. 
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Het afschrift is Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden Evert 
geschreven op een Hol en Geertje Huijgens Ehel:, welke bekenden wegens opge- 
zegel van f4-10: nome en ter leen ontvange penning wel en deugdig schuldig 
Geregistr. ten pro- te zijn aan Aris van Leeuwen en Evertje Mommen Ehel:, en 
thocolle van bezwaar hunne Erven, de Somma van f 399-:-, aannemende dezelve 
Rubr. de Donker- jaarlijksch te zullen verrenten met vier Guldens van 
straat Fol. 14fso 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 beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 Personen en goederen en tot een Speciaal onderpand hun 
 huis staande in de Donkerstraat Nº. 201, 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, zijnde ons gebleken, dat 
 de verponding over 1806 bij anticipatie betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 24 September 1807. 
 
 
 Testament 
Het afschrift dezes Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
is geschreven op  Harderwijck Peter Geurtsen Luijten en Marietje Klok Ehel:, 
een zegel van f 3-:-: wonende alhier, beide gezond van lighaam en verstand, 
 welke verklaarden bij dezen te revoceren, casseren, en te 
 niet te doen alle zodanige Testamentaire dispositien, als 
 door hun voor dato dezes mogten zijn gepasseerd, en als 
 nu nader willende disponeren, verklaarden zij Comparan- 
 ten elkanderen en den een den anderen reciproquelijk te 
 bemaken de tucht en het vruchtgebruik van alle zoo ge- 
 reede als ongereede goederen, actien en crediten geene uitge- 
 zonderd, welke door dood van de Eerststervende zullen wor- 
 den nagelaten, om bij de Langstlevende zijn of haar leven 
 lang na tuchtrechten bezeten, genoten en geprofiteerd te 
 worden. 
 En verklaarde de eerste Comparant voor zijne helft des boedels 
 
 
   kragt 
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 kragt dezes tot zijn eenige en universele Erfgenaamen 
 te institueeren zijn kinderen met naamen Jan Petersen 
 Luijten, Geurt Petersen Luijten, en Truijtje Petersen Luijten, 
 zullende door de hier na te noemene Executeuren uit 
 zijne nalatenschap een som van Driehonderd guldens 
 moeten uitgezet worden, voor Hendrikje Petersen Luijten 
 om daar van haar leven lang den Interest te genieten, 
 welke som als dan na haar dood door de gezamentlijke 
 Erfgenamen zal moeten verdeeld worden, doch indien 
 dit zwarigheid mogt ontmoeten, zal aan haar de legitime 
 portie moeten uitgekeerd worden. 
 En verklaarde de tweede Comparante tot haare eenigen en 
 universele Erfgenaamen te institueeren zulks doende kragt 
 dezes Evertje Bosch, Andries Bosch en Jan Bosch kinderen 
 van wijlen Hendricus Bosch en Aaltje Klock Ehel:. 
 Verders verklaarden Comparanten te nomineren en aante- 
 stellen tot Executeurs van haar Testament en Beredderaars 
 van den Boedel  Alb: Bade, Hendrik Wissels en Gerrit 
 van Dijk met zodanige magt als aan Executeurs compe- 
 teerd, ook die van substitutie assumptie en surrogatie, 
 zullende de eerstgemelde verpligt zijn den staat des Boedels 
 in order optemaken, en daar voor genieten Een honderd 
 vijftig Guldens en de twee anderen ieder Een honderd Gulds. 
 Begerende, dat deze 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 Har- 
 derwijck den 28 september 1807. 
 Was nevens twee cachetten in zwart lak gedrukt getekend 
 Steenwinkel    J:W:V:O: Fisscher 
 Onderstond  geregistreerd in het Recognitie boek der stad 
 Harderwijck den 29 September 1807 
  (Was getekend)  J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en 
schreven op een zegel wierden Borgen als voorvanks recht is Roelof Koning 
van 12 st. en Hendrik van Wenum voor het erf en sterfhuis van 
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 Johanna Kraijenhorst Weduwe Jan Claver, des beloofde A: Bade 
 als Execureur testamentair de Borgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 28 September 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Teunis Pluim 
schreven op een ze- en Stijntje de Wilde Ehel. welke verklaarden bij deze te consentee- 
gel van 12 st. ren en te bewilligen in zodanig huwelijk als hunnen Zoon 
 Willem Pluim voornemens is in te gaan en volgens order 
 te voltrekken met Geertruij Witteveen te Deventer, het zelve 
 met hunne ouderlijke approbatie coroboreerende, met verzoek 
 dat dit gegeven consent bij Heeren Commissarissen tot de 
 Huwelijks zaaken der Stad Deventer of elders daar het ge- 
 requireerd wordt, mag worden gerespecteerd en geconsi- 
 dereerd, als of Comparanten in persoon bij de inteeke- 
 ning en voltrekking tegenswoordig waren, belovende 
 het zelve van waarde te zullen houden 
 Actum Harderwijck den 5 October 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerde Klaasje Harms van 
schreven op een ze- ’t Land, weduwe van Jan Klok, welke verklaarde bij dezen te consentee- 
gel van 12 st. ren en te bewilligen in zodanig huwelijk als haar Zoon Evert 
 Janse Klok voornemens is in te gaan en volgens order te voltrek- 
 ken met Elbertje Peters te Amsterdam, het zelve met haare ouder- 
 lijke approbatie corroboreerende, met verzoek dat dit gegeven 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaken 
 der Stad Amsterdam of elders daar het gerequireerd wordt 
 mag worden gerespecteerd en geconsidereerd als of Compa- 
 rante in persoon bij de intekening en voltrekking te- 
 genswoordig ware, belovende het zelve van waarde te  
 zullen houden. 
 Actum Harderwijck den 5 Octob. 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Arnold Rijkert 
schreven op een ze- Wolfsen de Wolff van Westeroode wonende ter dezer Stede, dewelke 
gel van 12 st. verklaarde zich te stellen tot Borg als principaal voor Willem 
 Pelgrom Dirk de Wolff van Westeroode, in qualiteit als Commies 
 Collecteur der Convoijen en Licenten te Meppel ongehuwd, te be- 
 hoeve van den Lande voor de somme van Drie honderd Guldens 
 belovende de Comparant al het geen ter zake van voorsz: Be- 
 diening en administratie aan den Lande in tijd en wijlen zou- 
 de mogen ten achteren blijven, en de schade die de gemeene 
 zake of andere Personen, zouden mogen komen te lijden, als 
 eigene schuld, op de eerste aanmaning te zulen voldoen, op- 
 leggen en betalen ter voorsz: somme van drie honderd gulden toe, 
 renuntierende ten dien einde van het beneficie ordinis et ex- 
 cussionis ten effecte van dien zich voor onderrigt houdende, 
 als mede tot naarkoming en meerde versterking van deze 
 ten dien opzichte van zijn Burgerregt en dagelijksche judica- 
 ture zich onderwerpende der prompte en parate Executie van 
 den Raad van Judicature over de middelen te water en te land van het 
 Koninkrijk Holland.      Actum Harderwijck 6. Octob. 1807. 
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Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Wijnand van der 
schreven op een ze- Horst, welke verklaarde bij deze te consenteeren en te bewilligen in zo- 
gel van 12 st. danig huwelijk als zijn Zoon Gerrit van der Horst voornemens 
 is integaan en volgens order te voltrekken met Ida Sluijters 
 te Amsterdam, hetzelve met zijn vaderlijke approbatie cor- 
 roboreerende, met verzoek, dat dit gegeven consent bij Hee- 
 ren Commissarissen van Huwelijks Zaken der Stad Amsterdam 
 of elders, daar het gerequireerd wordt, mag worden gere- 
 specteerd en geconsidereerd, als of Comparant in persoon 
 bij de inteekening en voltrekking tegenwoordig was. 
 Belovende hetzelve van waarde te zullen houen. 
 Actum Harderwijck d. 6 Oct. 1807. 
 
 
Geregistr. ten Protocolle Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Albertus 
van bezwaar Rubr. Vijhe Gelderman, als Rentmeester der Koninklijke Domeinen van Dieren 
straat fº. 77fso. Hoven en deszelfs Huisvrouwe Aartje Top, tutore marito, en hebben 
voor de Smeepoort fº. 78 ten onzen overstaan tot nadere verzekering van Zijne Majesteit 
fso. f79. Landerijen tus- den Koning van Holland, wegens het geen eerste Comparant 
schen den Enk en Hooge immermeer ter zake van zijne administratie eenigsins 
Sijpelt fº. 250. zoude mogen schuldig worden en te verandwoorden hebben 
Het afschrift is ge schre- en blijven specialijk verbonden, zo als zij verbinden bij deze, 
ven op een zegel van 1º.  Een huis en Erve, staande en gelegen binnen deze Stad in 
12 st. de Smeepoort straat, tusschen de huizen van Reind Koning 
 en van Cornelis Koning, zo als hetzelve door Comparanten 
 bewoond wordt en ten 2º. een kamp lands buiten de Stad 
 aan de Weisteeg, tusschen de kampen van de Erfgenamen van 
 Reinier Reiniersen en van Persoon, als mede nog een 
 Kamp lands, gelegen buiten deze stad aan de Hooge 
 Sijpelt, tusschen de landen van de Weduwe Cramer en de 
 Eerfgenamen van Persoon en nog een Kamp aan de Wei- 
 steeg naast het Bokkensteegjen en voords generalijk alle 
 hunne verdere zo roerende als onroerende goederen, prae- 
 sente en toekomende geene van die uitgezonderd en zulks 
 om daar aan te verhalen alle hinder en schade, die zijne 
 Majesteit de Koning van Holland ter zake van voorsz: 
 Rentambt en deszelfs bediening zoude mogen komen 
 te lijden. 
 En verklaren de Comparanten die goederen te subjecteeren 
 de heerlijke en parate Executie van den Hove Departe- 
 mentaal van Gelderland en alle andere Rechten en 
 Richteren, en hebben zij voords onwederroepelijk ge- 
 constitueerd, zulks doende bij deze, de drie oudste 
 Procureurs voor het Departementaal gerechtshof 
 in Gelderland en elk in het bijzonder, om Comparanten ge- 
 lijk in den inhoud van de reeds gearresteerde of bij ver- 
 volg nog te arresteeren instructie, die voor alle Rentmees- 
 ters en hunne Borgen is of zal worden bepaald en 
 vastgesteld en ieder point van dien bij hem eerste Com- 
 parant geresumeerd en met zijne onderteekening be- 
 kragtigd midsgaders dan ook gehouden wordt, als 
 of dezelve van woord tot woord alhier ware geinse- 
 reerd, goedwilliglijk bij dezen voorsz: Hove te 
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 condemneeren, authoriseerende dezelve Procureurs onwederroe- 
 pelijk en elk van hun in ’t bijzoner, om deze condemnatie 
 te doen, ook ten allen tijde te consenteeren, alles met belofte 
 van approbatie onder verband als boven en renuntiatie van 
 alle Exceptien en bijzonder tweede Comparante Aartje 
 Top van het Senat. Consult. Velleij, ende authent codic.                
 si qua mulier, van welke kracht Comparante geinfor- 
 meerd is. 
 Actum Harderwijck 10 Octob. 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Dirk 
schreven op een zegel Brouwer, welke bekende wegens opgenomen en hem ter leen 
van f 2-:- verstrekte penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan 
Geregistr- ten prothoc. zijne Dogter Dina Brouwer en hare Erven een capitale 
van bezwaar Rubr. som van f 199-:-, aannemende dezelve jaarlijksch, waarvan 
Vijhestraat Fol. 79fso. het eerste zal verschijnen d. 1 Nobemb. 1808 te zullen 
 verrenten met drie Gulds. en tien strs. van ieder honderd, 
 en zulks tot de volkome betaling toe, welke alle jaaren zal 
 kunnen en moeten geschieden, mids men het elkanderen 
 drie maanden voor de verschijnsdag waarschouwt en opzage 
 er van doet. 
 Tot Securiteit hiervan verbind de Compart: zijn persoon 
 en goederen, stellende tot een Speciaal onderpand zijn huis 
 en erve, staande binnen deze Stad in de Vijhestraat, op den 
 hoek van de Donkerstraat naast het huis van ouds ge- 
 naamd het houte Wambuis, 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. 
 Harderwijck den 17 October 1807. 
 
 
Het afschrift is  Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen loofden en wierden 
geschreven op een Borgen als voorvanks recht is, A: Huijsman en J: Huijgen 
zegel van 12 st. voor het erf en sterfhuis van wijlen Jonkvrouwe Barta 
 Gesina van Holthe, des beloofde de Jonkvrouwe Aleijda 
 Andrea van Holthe als Erfgenaame ex testamento deze 
 hare Borgen allenthalven te zullen vrijen en guaranderen 
 als recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 Actum d. 16 October 1807. 
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Volgens art. 68 onder Voor Steenwinkel loco Schilders en Moojen Schepenen 
f 50 vrij van zegel en als Overweesmeesteren compareerde Frans Brouwer 
 Weduwnaar van wijlen Jansje Mulders, welke zich 
 zullende veranderzaten, verklaarde in tegenwoordigheid 
 van Jan Raaijen en Dirk Klaver als door de Magistraat 
 aangestelde Voogden aan zijne Kinderen met naamen 
 Jacob, Gilian, Geertjen en Evertjen bij wijlen gemelde 
 zijne Vrouw ehelijk verwekt voor Moeders versterf te bewijzen 
 ieder elf stuivers, welke hij aan ieder Kind bij zijn of haar 
 meerderjarigheid zal uitkeren, waarvoor hij verbind zijn 
 persoon en goederen, ook belooft hij zijne Kinderen te 
 zullen kleden en reden, en tot hunne mondige jaaren 
 van het nodige voorzien, verders te zullen laten leren wat 
 tot een behoorlijke kostwinning behoord, en alle lasten 
 van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden tevreden. 
 Aldus geapprobeerd en getekend in Harderwijck d. 23 October 
 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerde de Heer H:G: 
schreven op een zegel de Wolff van Westerroode eerste Lieutenant in dienst van Zijne 
 Majesteit den Koning van Holland, welke verklaarde bij dezen te 
 constitueren en magtig te maken zijnen Broeder den Heer 
 A:R:W: de Wolff van Westerroode gepensioneerd Capitijn, om zijn 
 persoon te representeren in het vereffenen van den boedel van 
 wijlen zijne overledene Moeder, goederen te verkopen, de pennin- 
 gen te ontvangen, daar voor te quiteren en waring te beloven, 
 pretentien te innen, alle nodige betalingen te doen, schifting 
 en scheiding des boedels te maken, en de magenscheid te passeren, 
 en verders daar in alles te verrigten, ( niets uitgezondert ) wat 
 er vereischt zal worden, en de Comparant zelfs praesent zijnde 
 zou kunnen mogen of moeten doen, willende indien een 
 ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids dezen 
 voor geinsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 en Submissie als na rechten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Actum Harderwijck d. 21 October 1807. 
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Het afschrift is geschre- Voor de Vries en Fisscher Schepenen loofden en wierden Borgen 
ven op een zegel van als voorvanks recht is A: Bade en Jan Huijgen voor het erf en 
12 st. sterfhuis van wijlen Vrouwe Johanna Aleida Wolfsen Douairière 
 de Wolff van Westerroode, des beloofde de Heer F:H:C: de Wolff van Wester-roode als 
 Zoon van de overledene en Erfuiter  en mede de rato 
 caverende voor zijn mede Erfgenaamen de Borgen te vrijen en 
 guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 23 October 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
geschreven op een  compareerde Hendrik Cirkel, als Vader van zijne 5 minderjarige 
zegel van f 1-:-: Kinderen met naamen Adrana Johanna, Reijer, Willem Lodewijk, 
Geregistr. ten protho- Steven en Hendricus Lambertus bij wijlen Lamberta van Aken 
colle van bezwaar Ehel: verwekt, en verklaarde aan zijne gemelde Kinderen 
Rubr. de Wollewe- voor haar Moeders versterf te bewijzen alle deze navolgende kleederen 
verstraat Fol. 235 en lijfdsbehoren, als namelijk 
 1 paarsche gestreepte zijde japon met een blaauwe weerschijn 
 1 rok dº. dº. dº. 
 1 zwarte zijde japon 
 1 geruite japon halfzijde 
 1 dº. tabellier 
 1 rood gebloemde plaatcitse japon 
 1 groene zijde rok met een weeschijn 
 1 rood gestikte calleminke rok 
 1 zwarte dito 
 1 rood bonte citze dito 
 1 dito catoene dito 
 1 wit moeseline jak 
 1 ligt bonte chitse dº. 
 1 paarsbonte catoene dº. 
 1 fijne witte linne boezelaar 
 1   dº.   dº.     dº.       dº. 
 1 zwarte zijde mantel met krip omzet 
 1 paarsch bonte dito met baaij gevoerd 
 8 hembden 
 6 fijtels 
 2 neteldoeksche doeken 
 3 witte zakdoeken 
 4 witte borstrokken 
 6 boven mutzen 
 6 onder dito 
 3 paar boordmouwen 
 1 zwarte zijde gaaze doek 
 2     dº.      dº.  kapjes 
 1     dº.      dº.  kaper 
 1 paar zwarte leere handschoenen 
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 1 paar korte geele dito 
 1 paar witte catoene dito 
 4 waaijers waar onder een rouwwaaijer 
 1 psalmboek 
 1 zwarte zijde hoed 
 1 corchet 
 1 doos met kant 
 noch van aangeërfde goederen 
 1 rood bont chitse jak 
 1   dº.    dº.      dº. 
 1 blaauw  dº.    dº. 
 1 rood en blaauw gebloemde chitse rok 
 1 groene camelotte rok 
 welke bovenstaande goederen bij de natenoemene Voogden 
 zijn in bewaring genomen tot dat de Kinderen zullen 
 meerderjarig zijn. 
 Daarenboven noch voor ieder Kind een somma van f 250-:- 
 door den Compart: te betalen als zijne Kinderen meerderjarig 
 zullen geworden zijn. 
 De Comparant neemt verder op zich zijne Kinderen van 
 al het nodige van kost, drank en klederen te verzorgen, 
 dezelve behoorlijk te laten leren lezen en schrijven, en 
 eene Christelijke opvoeding te geven. 
 Daartoe verbindende zijn persoon en goederen en Speciaal 
 het huis door hemzelven thans bewoond wordende, staande in de 
 Wolleweverstraat Nº. 317, alles onder verband en Submissie 
 als na rechten.  
 Hier toe waren aan over en mede te vreden H: Verbeek en 
 G: van Aken ( mede hier present ) als bij de Magistraat 
 aangestelde Voogden van voornoemde Kinderen. 
 Actum Harderwijck den 29 October 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Tijmen 
schreven op een zegel Hooiberg en Berend Kok respective Timmermans en Metzelaars 
van 12 st: Baazen, en Hendrik Gerritzen en Gerrit Hendrikzen, en 
 verklaarden te twee eerstgemelde ter instantie van Albertus 
 Gelderman zijne navolgende goederen geëxamineerd te hebben, 
 en dezelve te taxeren zo en als bij ieder derzelve zal  
 vermeld worden. 
 Een groote schuur met een paarden en beestenstal met een 
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 tuin en bleek staande op de Wal D.Nº. 18 op f 1500-:-. 
 Een groote schuur staande in de Vijhestraat D.Nº. 18 op f 950-:-. 
 Twee huizen en een groote schuur onder een dak staande buiten 
 de Hooge bruggepoort D. Nº. 666, Nº. 666 en Nº. 667 op f 900-:-. 
 Een huis met een tuin en schuur er agter staande in de 
 Wolleweverstraat Nº. 327 op f 1350-:-. 
 En verklaarden de beide laatste Comparanten mede ter instan- 
 tie van Albertus Gelderman na gedane examinatie zijn 
 kamp land de Zeven akkers gelegen in den enck tusschen de 
 landen van den Heer H: van Westervelt en van A: van Leeuwen 
 te taxeren op f 1600-:-. 
 Verklarende zij Comparanten respectivelijk de bovengem: 
 taxatien na hun beste weten te hebben gedaan hetwelk 
 zij voor ons met solemnelen eede hebben bevestigd. 
 Actum Harderwijck d. 31 October 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Albertus 
ven op een zegel van 12 st. Gelderman als Rentmeester der Koninklijke Domeinen van het 
Geregistr. ten prothoc. Loo, en deszelfs Huisvrouw Aartje Top, tutore marito, en hebben 
van bezwaar Rubr. ten onzen overstaan tot nadere verzekering van Zijne Majes- 
Vijhestraat  Fol 21 teit den Koning van Holland, wegens het geen eerste Compa- 
Wolleweverstraat rant immermeer ter zake van zijne administratie eenig- 
Fol. 228fso zints zouden mogen schuldig worden, en te verandwoorden 
Landerijen in den hebben en blijven, specialijk verbonden, zoals zij verbinden 
buiten en binnen  bij dezen. 
enck Fol. 202 1º. een schuur met een paarden en beestenstal, groote tuin en bleek, 
 staande op de wal D. Nº.18. 
 2. een groote schuur staande in de Vijhestraat D. Nº.18. 
 3. twee huizen en een schuur onder een dak, staande buiten de hooge 
 bruggepoort Nº. 666,  Nº.667 en  Nº. 666 . 
 4. een huis met een tuin en schuur daar agter staande in de Wolle- 
 weverstraat  Nº. 327. 
 5. een kamp land de Zeven akkers genaamd, gelegen in den enck, 
 tusschen de landen van den Heer H: van Westervelt en A: van 
 Leeuwen. 
 En voords generaal alle hunne verdere zo roerende als onroe- 
 rende goederen, presente en toekomende, geene van die uitge- 
 zonderd, en zulks om daar aan te verhalen alle hinder en schade 
 die Zijne Majesteit de Koning van Holland ter zake van voorsz: 
 Rentambt en deszelfs bediening zoude mogen komen te lijden. 
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 En verklaren de Comparanten die goederen te subjecteren 
 de heerlijke en parate executie van den Hove Departemen- 
 taal van Gelderland, en alle ander rechten en Richteren 
 en hebben zij voords onwederroepelijk geconstitueerd, zulks 
 doende bij dezen, de drie oudste Procureurs voor her Depar- 
 tementaal Gerichtshof in Gelderland, en elk in het 
 bijzonder, om Comparanten gelijk in den inhoud van 
 de reeds geärresteerde of bij vervolg noch te arresteren 
 Instructie, die voor alle Rentmeesters en hunne 
 Borgen is of zal worden bepaald en vastgesteld, en 
 ieder point van dien, bij hem eerste Comparant gere- 
 sumeerd, en met zijne ondertekening bekragtigd, 
 midsgaders  dan ook gehouden word, als of dezelve 
 van woord tot woord alhier ware geïnsereerd, goed- 
 williglijk bij deze voorschreve Hove te condemneren, 
 authoriserende dezelve Procureurs onwederroepelijk, 
 en elk van hun in het bijzonder, om dezelve comdem- 
 natie te verzoeken, en daar in op het verzoek daartoe 
 deswegens te doen, ook ten allen tijde te consenteren, 
 alles met belofte van approbatie, onder verband als boven 
 en renunciatie van alle exceptien, en bijzonder tweede Compa- 
 rante Aartje Top van het Senat. Consult. Vellej. ende authent. 
 Codic. si qua mulier, van welke kragt Comparante 
 geinformeerd is. 
 Actum Harderwijck d. 31 October 1807. 
 
 
De minute van beide Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerde 
transporten zijn ge- de Heer Decimer Appeldoorn voor zich en in qualiteit als 
schreven op een zegel Volmagtiger van den Heer Mr. J:J: Elsevier, vermogens vol- 
van f 55-: magt voor den Scholtus en Gerigtslieden van Scherpenzeel 
als 1e transp.    f 40-:- den 30 October 1807 gepasseerd, welke door ons gezien en 
      2e -  -  -  -    f 15-:- gelezen is, zijnde zij beide Executeuren in den boedel en 
 nalatenschap van wijlen den Heer Eijbertus Appeldoorn 
 en door de Magistraat dezer Stad tot het verkopen en 
 transporteren dezes namens de minderjarigen 
 geäuthoriseerd, en verklaarde in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
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 te cederen, transporteren en in vollen eigendom overte- 
 geven. 
Geregistr. ten protho- Aan  en ten ervelijken behoeven van Mattheus Huijgen 
colle van bezwaar en G:G: Brouwer Ehel:, een kamp bouwland groot ruim 2 morgen 
Rubr. Landerijen tus- met zijn houtgewasch, gelegen tusschen de beide zijpels bij de 
schen de beide zijpels tolboom tusschen de landen van de Erfgenaamen van den Heer 
Fol. 279fso Persoon, en van de Weduwe H: Hooiberg, met zijn lusten en 
 lasten, hebbende in verponding gedaan volgens quohier 
 f 3-11-2 en zulks voor een Somma van f 1320 -:-. 
 
Geregistr. ten protho- Aan en ten ervelijken behoeven van Aris van Leeuwen en 
colle van bezwaar Evertje Mommen Ehel:, een hof gelegen aan de oude touwbaan 
Rubt. Hoven voor de tusschen de hoven van Koperen en van het voormalige Kleer- 
Luttekepoort Fol.42fso makersgilde Nº. 78  met zijn lusten en lasten, hebbende 
 in verponding gedaan volgens quohier in 2 posten f 2-9-12 
 en zulks voor een Somma van f 518-:-.  
 
 Welke kooppenningen de Koperen aannemen ingevolge 
 de conditien van verkoop op zijn tijd te zullen voldoen, blij- 
 vende de perceelen voor de beloofde kooppenningen zolang 
 verbonden. 
 En verklaarde de Comparant voor zich en zijne mede Exe- 
 cuteur geen recht of eigendom aan voorschreve perceelen 
 meer te hebben, belovende dezelve te zullen wagten en 
 waren als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten, blijvende de verponding over 1806 voor 
 rekening van Koperen. 
 En is ons gebleken dat de verponding over 1806 bij anticipatie 
 betaald is, en dat het collateraal uit dezen boedel aan den Lande 
 voldaan is. 
 Actum Harderwijck d. 4 November1807. 
 
 
De minute is Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde 
geschreven op een Willempje Berends Weduwe Lubbert Beerzen, voor 
zegel van f 9-:- zich en als Moeder en legitime Voogdes over hare minder- 
 jarige Kinderen, en tot het verkopen en transporteren van het nate- 
 meldene huis op den 28 Septr. l.l. geäuthoriseerd door 
 de Magistraat dezer Stad, welke verklaarde in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
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 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 Jacob Peterzen en Wijmpje Jacobs Ehel:, een huisje en erfje 
 staande en gelegen in Hierden naast het huis van Eijbertje 
 Peters zijnde Nº. 68 bezwaard geweest met een verpon- 
 ding zonder stadsst. van f 1-2-: en verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 f 300-:-:, van welke koopspenningen Comparante bekend 
 voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van afte- 
 doen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten, zijnde ons gebleken dat de verponding 
 over 1806 bij anticipatie betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 7 November 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Grietje Peters 
schreven op een zegel Weduwe van Roelof Wigmans, welke verklaarde bij dezen te 
van 12 st. consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, als haar 
 Dogter Peet Wigmans voornemens is integaan, en volgens 
 order te voltrekken met Jacob Tijssen, hetzelve met hare 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit 
 gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 zaaken der Stad Amsterdam, of elders daar het vereischt 
 word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof 
 Comparante in persoon bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig ware, belovende hetzelve van waarde te zullen 
 houden. 
 Actum Harderwijck d. 9 November 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Johanna 
ven op een zegel van van Welbergen Weduwe wijlen Willem van Laar, dewelke 
f 29-:- verklaarde uit de hand op den 7 November 1807 te hebben verkogt 
 en over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in 
 vollen eigendom overtedragen aan en ten ervelijken behoeven 
 van Aart Koning en Grietje Hol Ehel: en hare Erven, een 
 huis en erve staande in de Wolleweverstraat, tusschen 
 de huizen van Gerhardus van Eijbergen Moojen en Mattheus 
 Huijgen, met een schuur en plaats in de Haverstraat 
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 uitkomende Nº. 306, doende dit huis en erve aan straatgeld f 2-15 
 lantaarngeld f 1-7-8 voords met zijn lusten en lasten, recht en 
 gerechtigheid, ende zulks om en voor de Somme van f 950-:- vrijgeld, 
 waarvan de Comparante en Transportante bekende voldaan en 
 betaald te wezen, en daarom geen recht of eigendom aan dit 
 perceel meer te behouden, maar hetzelve aan Koperen 
 eeuwiglijk aftestaan, ten einde daar mede te kunnen hande- 
 len na welgevallen, alles onder belofte om hetzelve te zullen 
 vrijen wachten en waren van alle voorkommer en voorpligt, 
 inzonderheid het straat en lantaarngeld tot den 1e Novemb. 
 1807 daar van te zullen zuiveren zoals erfkoops recht is, 
 onder verband en Submissie als na rechten, en met renuncia- 
 tie van alle exceptien. 
 Actum voor ons Schepenen ( na blijk van de voldoening der belas- 
 ting op het kleinzegul, benevens de voldoening der laatste 
 verponding bij anticipatie over den jare 1806) op den 9 Novemb. 
 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Fisscher en MoojenSchepenen compareerde de WelEeerw. 
schreven op een Heer Abraham van Davervelt, wonende alhier dewelke verklaar- 
zegel van 12 St. de te constitueren en magtig te maken den Heer Tieerd Sislesz 
 wonende te Amsterdam, specialijk om in naam en van wegens 
 de Compart: aan de respective Koperen te transporteren zoda- 
 nige twee grafsteeden, gelegen in de oude gereformeerde Kerk 
 te Amsterdam in de 17e laag, Z. zijde Nº. 253 en 254 als door hem 
 Heer Compart: op den 2e dezer maand te Amsterdam in publieke 
 veiling zijn verkogt, de kooppenningen te ontvangen, en  
 daarvoor te quiteren, belofte van vrijwaring te doen, en de 
 voorsz: Heer Comparts: persoon en goederen te verbinden, domi- 
 cilium te kiezen, en verders ter zake voormeld alles te doen 
 en te verrigten, het geen zal worden vereischt, en Heer 
 Compart: zelfs present zijnde zoude kunnen en moeten doen, 
 onder belofte van approbatie en verband als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 10e November 1807. 
 
 
De minute is Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerde Hendrica 
geschreven op van Raalte, welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop 
een zegel van te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
f 20-:- 
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 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 en ten ervelijken behoeven van Loge Gelderman en 
 Johanna Hensen Ehel:, een kamp land gelegen aan de 
 Wijsteeg, tusschen de landen van den Heer A:P: van 
 Westervelt, en de Erfgenaamen van Mejuffrouw de Wolff, 
 met zijn lusten en lasten, hebbende in verponding 
 gedaan volgens quohier f 1-19-4, en zulks voor een 
 Somma van f 650-:-, van welke penningen Comparante 
 bekend 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, zijnde ons gebleken, dat de 
 verponding bij anticipatie over 1806 betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 17 November 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde 
ven op een zegel van f 2-:- Geertje Hijmesen Wed: van Gosen Foppen voor haar en 
Geregistr. ten prothoc. als Voogdes over haare minderjarige Zoon, en hiertoe 
van bezwaar Rubr. door de Magistraat dezer Stad geäuthoriseerd, welke 
kleine Oosterwijk bekende wegens opgenome en ter leen ontvange penningen 
Fol. 339fso wel en deugdig schuldig te zijn aan Benjamin Penning, 
Rubr. groote Ooster- Zwaantje Penning Weduwe van Heerd, en Petronella Penning, 
wijk  Fol. 352 de Somma van een honderd negen en negentig guldens, aan- 
 nemende dezelve jaarlijksch te zullen verrenten met f 6¼ 
 van het 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 aan een 
 van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd 
 werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand haar huis staande 
 in de kleine Oosterwijk, naast het huis van Kars Karsen 
 Nº. 630, en een huis staande in de grooten Oosterwijk 
 naast het huis van Peter Rikerzen Nº. 657, 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, zijnde ons gebleken, dat de verpon- 
 ding over 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 20 November 1807. 
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onder de f 50 vrij van Voor Schilders en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
zegel compareerde Evert Gerrtizen Hofman Weduwnaar van wijlen 
 Lubbertje Rijkerts, welke zich zullende veranderzaten ver- 
 klaarde in tegenwoordigheid van  Rijer Rikerzen en Jacob 
 Gerritze Hofman als door de Magistraat aangestelde Voogden, 
 aan zijne vier minderjarige Kinderen met naamen Gerrit, 
 Rijkert, Geertje en Beertje bij wijlen gem: zijne Ehevrouw 
 verwekt, voor Moeders versterf te bewijzen agt tinne 
 kommen, welke aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Ook belooft hij de Kinderen te zullen kleden en reden, en van 
 het nodige voorzien tot hunne mondige jaaren, en te zullen 
 laten leren, wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, ook 
 alle lasten van den boedel op zich te nemen,  waar voor hij verbind 
 zijn persoon en goederen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geapprobeerd en getekend in Harderwijck den 21 November 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Schilders en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
geschreven op een  Borgen als voorvanks recht is Piet Engelen en Andries 
zegel van 12 st. Ruitenberg voor het erf en sterfhuis van Johannae 
 Lindemans Weduwe van Hendrik van Essen, des beloofden 
 Jan van Essen en Jan Olthuisen in qualiteit als Execu- 
 teurs de Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck 23 Novemb. 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Schilders en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
geschreven op een  Borgen als voorvanks recht is Philip Sieges en Hendrik 
zegel van 12 st. Janzen voor het erf en sterfhuis van wijlen Anna  Gallowen 
 Weduwe Hogevorst, des beloofde Arent Kreenen namens 
 zijne Vrouw Erfgenaam van de overledene de Borgen te 
 vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 23 Novemb. 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en wierden Borgen 
geschreven op een  als voorvanks recht is Jacobus Poelman en Emanuel Isaak, 
zegel van 12 st. voor het erf en sterfhuis van  Jacob Meijer Cohen, des beloofde 
 Emanuel Meijer Cohen Broeder en Erfgenaam van den 
 overledene zijne Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Actum Harderwijck d. 23 November 1807. 
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De minute is geschre- Voor Huijsman en Schilders Schepenen compareerden Cornelis 
ven op een zegel van Bunschoten, Cornelia Bunschoten Weduwe Gerrit Vesselsen, 
8 st. en Aartje Bunschoten Weduwe Harmen Molenberg, de 
 twee laatstgemelde geassisteerd als rechtens, zijnde zij te- 
 zamen Erfgenaamen ab intestato van hunne Moeij de 
 Weduwe van Willem Takke, en Eigenaaren van de nate- 
 meldene obligatie, welke verklaarden verkogt te hebben, 
 en midsdien te transporteren, cederen en in vollen 
 eigendom overtegeven bij dezen, aan en ten behoeven 
 van den Heer Albert Strockel, een obligatie ten lasten 
 van Holland en West Friesland ten comptoire Haarlem, 
 staande in blanco. d.d. 28 Maij 1691 Fol. 7, geäggreëert 
 den 24 Septemb. 1691 Nº. 2534 Regisst: Fol. 267, groot 
 in Capitaal een duizend Guldens, en dat met alle het 
 regt toe en aanzeggen van dien, en de interest daar op 
 verlopen, zonder reserve, belovende zij Comparanten 
 dezelve obligatie ten allen tijden jegens een iegelijk 
 voor alle op en aanspraak, midsgaders namaninge, 
 vrij kost en schadeloos te zullen indemneren en 
 guaranderen, als regt is, onder verband van hunne 
 personen en goederen, stellende dezelve ten bedwangen 
 executie als na rechten. 
 En verklaarden de Comparanten ter zake deze verkoop, 
 transport, cessie en overgifte, zo wegens het Capitaal 
 als de verlope interest der voorsz: obligatie voldaan en 
 betaald te zijn, de laatste penning met den eersten. 
 Actuum Harderwijck d. 27 November 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerde Aaltje Joosten 
geschreven op een als mede Erfgenaam van Beeltje Beerds, welke verklaarde in 
zegel van 6 st. de beste en bestendigste forma regtens te constitueeren en 
 magtig te maken, zulks doende kragt dezes Jan van Asselt, 
 ten einde uit naame en van wegens de Constituante te 
 treden ten sterfhuize van Lubbartus Gerritzen en 
 Beeltje Beerds in leven Ehel:, de eerste als Getuchtigde 
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 Boedelhouden, beide in den jare 1807 overleden, ten einde met de 
 verdere Erfgenamen, of derzelver wettige gemagtigdens mede 
 te werken tot verdeling en ter liquiditeit brengen van denzelven 
 boedel, ten dien einde de uitstaande schulden intevorderen, 
 ook zo nodig gereede en ongereede goederen te verkopen, en 
 transporteren, alle de inschulden te ontvangen, belofte van 
 waring te doen, voords te helpen procederen tot schifting, schei- 
 ding en verdeling van den boedel, daarvan een behoorlijke magescheid 
 in forma opterichten en te bekomen, de portie ervenis de Comparante 
 daar in competerende, tegens afgifte van de nodige actens van 
 quitantie en guarand onder zich te nemen, en eindelijk in het 
 generaal dezen aangaande alles te doen en te verrigten, het geen 
 Geconstitueerde naar omstandigheden van zaaken nodig 
 oordeelen en bevinden zal te behoren, even als de Constituante 
 zelve present zijnde zoude kunnen, mogen, of moeten doen, 
 al ware het ook, dat daartoe eene meer speciale volmagt, als 
 deze mogt worden gevorderd, houdende zij Comparante dezelve 
 voor alhier geïnsereerd, alles met magt van Substitutie en 
 Surrogatie, onder belofte van ratihabitie en indemniteit, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het doen van behoor- 
 lijke verandwoording en reliqua, alles onder verband en 
 Submissie als na rechten. 
 Actum Harderwijck den 4 December 1807. 
 
 
De minute is ge- Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Otto van 
schreven op een Buuren en Hendrikje van Gaalen Ehel:, welke bekenden in 
zegel van f 24-:- een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan Luijten 
 en Betje Noothoven Ehel: een huis en erve met een schuur 
 en tuin, staande en gelegen in de Hoogstraat binnen deze Stad 
 tusschen de huizen van de Weduwe Peter Otten en van Arend 
 de Wilde Nº. 495, hebbende gedaan in verponding volgens 
 quohier f 4-15-10, straatgeld f 2-10-: voords met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van f 800-:-, van welke 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voor- 
 pligt de verponding over het jaar 1807, straat en lantaarngeld 
 tot Maij 1807 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, 
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 onder verband en Submissie als na rechten, zijnde ons geble- 
 ken, dat de verponding over 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 8 December 1807. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Wijnand 
ven op een zegel van Horst, Gerritje Horst Vrouw van Hendrik Janzen en Teuntje 
12 st. Horst Vrouw van Mijndert Pluijm, de twee gemelde Vrouwen 
 geässisteerd met haare Mans en tot het passerend dezes geäu- 
 thoriseerd, zijnde Comparanten Broeder en Zusters van 
 Lammert Horst te Enckhuisen overleden,, en Erfgenaa- 
 men van dezelve ieder voor een vierde portie,  welke verklaar- 
 den bij dezen te constitueren en magtig te maken H: Hulle- 
 man wonende te Enckhuisen, om hunne erfportie van gem: 
 boedel te ontvangen, en daar voor quitantie te passeren, 
 alsmede zodanige actie van cautie als vereischt zal worden, 
 en verders alles te verrigten, wat de natuur der zake, en 
 gebruik der plaatze zal vereisschen, en 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 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden behoorlijke rekening te doen. 
 Actum Harderwijck d. 9 December 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Moojen en d’IJvoij Schepenen loofden en wierden 
schreven op een zegel Borgen als voorvanks regt is Jan Huijgens en Adr: van 
van 12 st. Dalen voor het erf en sterfhuis van wijlen Lubbert 
 Gerritzen, des beloofden Jan van Asselt als Volmagtiger 
 van Jan Noorwegen en van Aaltje Joosten, en Jacob 
 Gerritzen, mede guaranderende voor de andere Erfge- 
 naamen, hunne Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. 
 Actum Harderwijck d. 17 December 1807. 
 
 
De Minute is ge- Voor Schilders en Moojen Schepene compareerde Gerrit 
schreven op een  Hendrikzen, wonende te Leuvenum in qualiteit als 
zegel van 50 st. Volmagtiger van zijne Vader Hendrik Aaltzen, en van 
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 Gerritje Hendrikzen, vermogens volmagt voor den Schout 
 des Ambts Ermello en Gerigtslieden op den 16 Decemb. 1807 ge- 
 passeerd, welke bij ons gezien en gelezen is, welke verklaarde 
 in zijne voorschreve qualiteit te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van Antonie Vonk en Hendrica Schutte Ehel:, een huis 
 staande aan het Wester blokhuis tusschen de schuuren 
 van Loge Gelderman en van Hendrik van Laar Nº. 49 
 hebbende gedaan in verponding volgens quohier f 1-1-4, 
 straatgeld 10 st., lantaarngeld 5 st., verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van f 95-:-, van welke 
 koopspenningen Compart: pq bekend voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommer- 
 vrij, en alle voorpligt  de verponding over 1807, straat en 
 lantaarngeld tot Maij 1807 daar van aftedoen als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten, zijnde ons gebleken dat de verponding over 1807 
 bij anticipatie betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 19 December 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
geschreven op een de Heer Theodorus Barends en Juffrouw Gerritje van 
zegel van 6 st. Dalfsen Ehel: tutore marito, welke verklaarden bij dezen 
 te constitueren en magtig te maken Nicolaas van den Stok 
 wonende te Naarden, om voor Comparanten in de vijling te 
 brengen en verkopen hun huis staande in gemelde Stad 
 in de Pastoorstraat naast het Stads Schoolhuis, met al 
 zijn lusten en lasten regt en geregtigheden, de koopspennin- 
 gen te ontvangen, daar voor te quiteren, transport te pas- 
 seren en waring te beloven, en verders alles te verrigten 
 wat vereischt zal worden, en Comparanten zelfs 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 goedkeuring en schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na regten, des blijft de Ge- 
 constitueerde gehouden te doen rekening en verandwoording. 
 Actum Harderwijck d. 21 December 1807. 
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Het afschrift is Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Aart 
geschreven op een Koning en Grietje Holl Ehel:, welke bekenden wegens 
zegel van f 16-. opgenome en ter leen ontvange penningen wel en deugdig 
geregistr. ten protho- schuldig te zijn aan Wijmpje van Heumen en haare 
colle van bezwaar Erven, de Somma van f 1099-:-:  aannemende dezelve 
Rubr. de Wullewe- jaarlijksch te zullen verrenten met vier Gulds. van 
verstraat Fol. 222 ieder honderd, waar van het eerste zal verschijnen 
 den 1 November 1808, 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 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 Personen en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 hun huis en erve staande en gelegen in de Wullewe- 
 verstraat, tusschen de huizen van G: van Eijbergen 
 Moojen en van Mattheus Huijgen Nº. 306, 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, 
 zijnde ons gebleken, dat de verponding bij anticipatie 
 over 1807 betaald is. 
 Actum Harderwijck d. 19 December 1807. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen loofden 
geschreven op en wierden Borgen als voorvanks recht is Peter Bronsvelt 
een zegel van 12 st. en Bart Janzen voor het erf en sterfhuis van 
 Elbert Aaltzen, des beloofden Aart Brouwer en 
 Willem Peterzen als Voogden over de minderjarige 
 Kinderen van gem: Elbert Aaltzen de Borgen te vrijen 
 en guaranderen als recht is. 
 Harderwijck den 14 December 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden 
ven op een zegel van Geurt Beerzen en Hijltje Gerrits Ehel:, welke bekenden 
van f 4-:- te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
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 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan Hendrik 
 Teunissen en zijne Erven, een schuit met zijn touwen, zijlen, en 
 ankers, en verder toebehoren, zodanig als dezelve thans voor deze 
 Stad is leggende, en zulks voor een Somma van twee honderd 
 negen en negentig Guldens, van welke penningen Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten 
 en waren, onder verband en Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 30 December 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
schreven op een Hendrik Teunissen, welke bekende wegens opgenome en 
zegel van f 1-:-: ter leen ontvange penningen wel en deugdig schuldig 
 te zijn aan de Erfgenaamen van wijlen Johanna Kraaijen- 
 horst Weduwe Jan Klaver, de Somma van negen en negentig 
 Guldens, aannemende dezelve jaarlijksch te zullen verren- 
 ten met zes Guldens, 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 beide zijden drie maanden  
 voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparant zijn persoon 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand zijn 
 schuit met touwen, zijlen, ankers en verder toebe- 
 horen, zo als hij dezelve van Geurt Beerzen heeft 
 gekogt, om daar aan alle hinder en schade te kun- 
 nen verhalen, renuntierende van alle exceptien, 
 in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie 
 als na regten. 
 Harderwijck d. 30 December 1807. 
 
 
De minute is geschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Beeltje Roest 
ven op een zegel van Weduwe van Eijbert Brantzen voor zich en namens haare 
30 st. Kinderen, zijnde ten opzigte der minderjaarigen hiertoe 
 door de Magistraat dezer Stad geäuthoriseert, welke verklaarde 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen transporteren, en in vollen eigendom 
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 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Geurt Wil- 
 lemzen en Gijsje Corneliszen Ehel:, een hof gelegen aan den 
 haven tusschen de hoven van Jan Olthuisen en Hendrik 
 Keers Nº. 201 met zijne lusten en laten, zijnde bezwaard 
 geweest met een verponding van f :-8-14 volgens quohier, 
 en zulks voor een Somma van f 59-:-, waar van Comparante 
 bekend 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, zijnde ons gebleken dat de verponding over  
 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck den 29 December 1807. 
 
 
het afschrift is ge-  Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde 
schreven op een zegel Andreas Hendrik Joän van der Plaat, te kenne gevende, 
van 12 st. hoe dat hij van de Heeren C: Frates en Zoon wonende te Rot- 
 terdam wegens verkogte en geleverde eek te pretenderen 
 heeft een capitale somma van drie en twintig duizend en agt 
 honderd Guldens, waar voor gemelde Debiteuren bij een 
 notariele acte d.d. 23 December 1807 hebben verbonden 
 alle haare boom en akkermaals eek in koopprijs waardig 
 zestig duizend Guldens, met speciale belofte om daar van 
 niets te zullen veralieneren ( uitgezondert het geen tot voort- 
 zetting van haare affairen met haar runmolen nodig is ) 
 dan met speciale voorkennisse van den Heer Ledeboer, 
 zodanig dat het geen van de verkogte eek mogte prove- 
 nieren, in handen van den Heer Ledeboer moet betaald 
 worden, om in mindering van voorsz: capitaal en beloofde 
 intesesse ad 5 pct. te verstrekken, bij welke notariele 
 gepasseerde acte het aan Debiteuren vrijstaat om van 
 tijd tot tijd op rekening der voorsz: pretentie van Compa- 
 rant in handen van gemelde Heer Ledeboer betaling 
 te doen, waar na de bedonge interesse van 5 pct. in 
 het jaar van het betaalde met de dag zullen ophouden, 
 en vermits tot het ontvangen der penningen een 
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 behoorlijke volmagt nodig is, zo verklaard hij Comparant bij 
 dezen in de bestendigste forma rechtens te qualificeren en 
 volmagtig te maken den Heer H: Ledeboer te Rotterdam, om 
 van hem de van tijd tot tijd inkomende gelden van de Heeren 
 Frates en Zoon met de interesse te ontvangen, en daar voor 
 te quiteren, als mede om zodaane acte van cessie door gemelde 
 Heeren ten behoeven van hem Comparant gepasseerd, en aan 
 den Heer Geconstitueerde behandigd van hem Compart: 
 te belenen of gelden daar op te negotieren, en ten voorschreve 
 einde alles te doen, te verrigten en te laten geschieden 
 hetgeen hij Comparant zoude kunnen mogen of 
 moeten doen, belovende van volkomen kragt en waarde 
 te zullen houden, het geen invoege voorsz: door den Heer Ge- 
 constitueerde zal worden gedaan en verrigt, mids denzel- 
 ven verpligt blijft van zijn ontvangst rekening en verant- 
 woording te doen, waar op de Comparant heeft gestipuleert 
 als na regten. 
 Harderwijck den 30 December 1807. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor de Vries en Huisman Schepenen compareerde Arien Bulter- 
schreven op een zegel man wonagtig te Rotterdam, te kennen gevende, hoe dat zijn Vader 
van 12 st. Jan Bulterman alhier is overleden, dan dewijl Comparant onkun- 
 dig is van de staat des boedels van den overledene, en derhalve 
 ongeraden vind vooralsnog zich in dien boedel intelaten, veel min 
 dien simpelijk te aanvaarden, en dewijl echter voor de begrave- 
 nis van het lijk van den overledene dient te worden gezorgt, 
 zo verklaarde hij Compart: bij provisie geresolveert te zijn, het 
 lijk ter aarde te doen bestellen, en de kosten daar toe, voorbe- 
 houdens zijn regt van repetitie en praeferentie, mitsgaders 
 de kosten dezer acte uitteschieten, doch alles buiten zijn prae- 
 juditie, en zonder daar door te worden verstaan zich eenigzints 
 in den voorsz: boedel te hebben ingelaten, veel min eenige 
 daad van aanvaarding der ervenisse deswegens te hebben 
 willen plegen, als daar tegens wel bij dezen expresselijk pro- 
 testerende, en onverminderd het regt, nadat hem, namens  
 zijnen Vader den toestand des boedels volkomen zal gebleken 
 zijn, denzelven te aanvaarden, het zij zuiver of onder beneficie 
 van inventaris, of wel zich daar van in het geheel 
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 te abstineren en denzelven te abandonneren, verzoekende 
 hier van acte, welke deze is, om te strekken ten fine en 
 effecte als na regten. 
 Harderwijck d. 31 December 1807. 
 
 
 
 
 
 
 
                  Lectum et recognitum d. 8 Januarij 1808.  
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Het afschrift is Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Render 
geschreven op een Hendriks en Grietje de Hes Ehel:, welke verklaarden bij 
zegel van 12 st. dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, 
 als haar Dogter Geertje Rende voornemens is integaan 
 en volgens order te voltrekken met Jan Vegersteen, hetzelve 
 met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met 
 verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen 
 van huwelijks zaaken der Stad Amsterdam, of elders daar 
 het gerequireerd word, mag worden gerespecteert en 
 geconsidereert alsof de Comparanten in persoon tegen- 
 woordig waren bij de intekening en voltrekking, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijk d. 4 Januarij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Huisman en d’ IJvoij  Schepenen compareerden 
geschreven op  Arien Bulterman wonende te Rotterdam, doch thans 
een zegel van alhier present, en Evertje Bulterman, respectivelijk 
12 st. Zoon en Klein Dogter van wijlen Jan Bulterman, en 
 verklaarden zo voor zich, als namens haare absente 
 Zuster en Moeij Aaltje Bulterman, den boedel van 
 gemelde haare Vader en Grootvader Jan Bulterman 
 te repudieren, dezelve aan het Gerichte overgevende, 
 om daar mede na stijl locaal te handelen, niet bege- 
 rende zich eenigzints in dien boedel intelaten, en  
 verzoekende hier van acte in forma, welke deze is. 
 Harderwijck 11 Januarij 1808. 
 
 
 Magescheid 
Dezelve was geschre- Op heden dato ondergeschreven is ten overstaan van 
ven op een zegel van de ondergetekenden en hiertoe speciaal verzogte 
f 1-:- Magescheids Vrienden een vast en onverbreekbaar 
 Magescheid opgeregt tusschen Jan Hendrik Luijting 
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 en Elisabeth Noordhoorn Ehel:, en Elbert Janzen en 
 Hendrik Verbeek in qualiteit als Voogden over Jannetje 
 Gerrits nagelate onmondige Dogter van Jammetje Hen- 
 driks bij Gerrit Janzen ehelijk verwekt, als Kinderen 
 en Kindskind Erfgenaamen van Hendrik Albertzen 
 en Grietje Joorman in leven Egtelieden, en zulks over 
 zodane gereede en ongereede goederen, actien en 
 crediten als dezelve in leven hebben bezeten, en 
 stervende hebben nagelaten. 
 Nadat door de Voogden in haare qualiteit van Jan 
 Hendrik Luijten en zijn Vrouw Inventaris des boedels 
 bij insinuatie van den 25 Novr. 1806 was gevordert, 
 en daarop door dezelve een boedelstaat geformeerd, 
 op den 29 Decemb. 1806 betekend en overgegeven, voorts 
 daar over door het insinueren van loquateurs op dien 
 Inventaris het doen van contrainsinuatie en het 
 formeren van een ampliatie van Inventaris diffe- 
 rent ontstaan was, voorts die Inventaris door den 
 boedeleed bekragtigt, en alle differenten in een com- 
 paritie voor Heeren Overweesmeesteren, en door 
 tusschenspreken van dezelve in der minne geässopi- 
 eerd, en uit den weg geruimd waren, is zonder eenig 
 regart te nemen op huwelijksvoorwaarden of tes- 
 tamenten, waar van wederzijdsche partijen bij deze 
 verklaren te renuncieren en aftezien, voor zo verre 
 de een boven de andere daar bij mogte bevoordeelt zijn, 
 de boedelsverdeling volgens de voorschreve Inventaris 
 gereguleerd en vastgestelt op volgende wijze, onder  
 speciaal voorbehoud nochtans van de approbatie ten 
 opzichte van de minderjaarige Erfgenaam daar en zo 
 het behoord. 
 Omtrent de gereede goederen contante gelden, en 
 inkomende boedelschulden, nadat de lasten des 
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 boedels daar afgetrokken waren, zo en als op de Inventaris cap. 2, 3, 4, 
 5 en 6 gevonen worden een zoveel mogelijk egaale verdeling gemaakt, 
 waar van de condividenten pro se et qualitate qua verklaren ieder 
 haar geregt aandeel te hebben ontvangen, en omtrent de onge- 
 reede boedelsgoederen cap. 1 op den Inventaris ervintelijk is 
 geconvenieerd, dat Jannetje Gerrits nagelate Dogter van 
 Jannetje Hendriks en Gerrit Janzen in eigendom zal hebben, 
 zo als bij deze aan dezelve toe en aangedeelt word het groote 
 huis staande in de groote Marktstraat te Harderwijck tusschen 
 de huizen van Cornelis Buurman en Hendrik Martezen 
                                (gespecificeert) 
 Sub Nº. 1 op den Inventaris \/  en genommert Nº. 550, en zulks met  
 alle de lusten en lasten regten en geregtigheden daar toe 
 van ouds en met regt gehorende, waaromtrent speciaal is en 
 word geconditioneert dat gemelde huis een vrije waterlozing 
 zal blijven genieten agter het kleine huis, en zo een rooster 
 moet blijven als er thans is, daar geen doek voor kan, dat 
 het licht van de plaats agter het kleine huis op geenerhande 
 wijze mag betimmerd of belet worden zodanig dat de Eigenaaren 
 van het kleine huis geen de allerminste hindernis aan 
 het licht, beletzelen of onaangenaamheden van het gezigt, 
 zullen mogen toebrengen, waartegen van nu af aan en 
 in het vervolg de Eigenaaren of Eigenaresse van het groote 
 huis aannemen bij deze dat er in het raam door welke het 
 licht word geschept, waar van de vengsters onverhinderd open 
 gezet en zullen toegedaan worden, daar er geen menschen of 
 kinderen door kunnen komen, ten einde de gemelde plaats 
 van het kleine huis niet onvijlig worde. 
 Voorst is aan Hendrik Luijting en zijn Vrouw ten deel gevallen, 
 gelijk aan dezelve bij deze toe en aanbedeelt word, het  
 kleine huis Nº. 2 op den Inventaris staande en genommert 
 Nº. 549, en de tuin Nº. 3 buiten de groote poort aan den haven 
 gelegen Letter B Nº. 204 met de lusten en lasten regten 
 en geregtigheden daar toe behorende, alsmede een 
 Somma van f 200, waarvan zij bekennen voldaan en betaald 
 te zijn. 
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 En hier mede is deze boedel in der minne gescheiden en 
 verdeelt, zonder dat de condividenten pro se et qualitate 
 qua eenig regt actie of pretentie op elkanderen meerder 
 zullen hebben of behouden, belovende elkanderen het 
 toegedeelde ten allen tijde te zullen wagten en waren 
 als erfmagenscheids regt is. 
 Tot nakoming van het geen voorschreven is verbinden 
 partijen en hares pupils personen en goederen onder 
 bedwang submissie en renuntiatie als na regten. 
 Des ten ware oirkonde zijn hier van twee al eensluidende 
 gemaakt op het competente zegel geschreven, en door 
 condividenten en Magenscheidsvrienden betekent te Har- 
 derwijck op den 30 December 1807. 
 was met diversche handen getekent  Jan Luijting, 
 Elisabeth Noothoven, Eldert Janzen, Hendrik Verbeek, 
 Otto van Buuren, Albertus van Nijendaal, Jacob 
 Koopsen, Cornelis Koning. 
 onderstond  Deze magescheid is geäpprobeerd door de Ma- 
/\ zijnde gebleken dat de gistraat der Stad Harderwijck  /\ den 11 Januarij 1808  
verponding over 1807 bij  Ter ordonñ. van dezelve was getekent  J:C:F: de Vries 
anticipatie betaald is. laager stond  geregistreert in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck den 12 Januarij 1808 was getekent 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
 Testament 
De copie is geschreven Compareerde voor ons ondergetekende Schepenen in 
op een zegel van Harderwijck Pieternella Bakelaar, gezond van lighaam, 
2 st. en met ons gaande en staande, en haar verstand en 
 uitspraak volkomen magtig, en verklaarde uit overden- 
 king van de zekerheid des doods, en onzekere uure van 
 dien, niet uit deze wereld te willen scheiden zonder 
 over haare natelatene goederen gedisponeert te hebben, 
 daar toe dan overgaande, verklaarde zij te revoceren 
 en te niet te doen alle voorgaande acten van uiterste 
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 wille, en nu op nieuw ter dispositie komende, te stellen en te 
 institueren in alle haar Testatirices goederen, die zij met 
 den dood zal komen te ontruimen en natelaten, als meubelen, 
 goud, zilver, klederen, linnen enz., in een woord niets uit- 
 gezondert, wat haar Testatrice heeft in haar leven gecom- 
 peteerd en in eigendom gehoord, tot eenigen en algeheelen 
 Erfgenaam Mr. Jan Hendrik Roseboom, thands bij haar 
 Testatrice inwonende, zullende hij Mr. J:H: Roseboom 
 des ook verpligt zijn, om haar Testatrice naar de thans 
 hier ter Stede gebruikelijke wijze eene behoorlijke begra- 
 venis te bezorgen. 
 Al het geent voorsz: zij Testatrice verklaarde te zijn 
 haar uiterste wille en begeerte, willende dat die na 
 haar dood zal gelden, als testament, codicil, gifte ter 
 zaake des doods, of op zodanige andere wijze als die best 
 in rechten zal kunnen bestaan en effect sorteren. 
 Dies ten oirkonde hebben wij Schepenen in Harderwijck 
 deze getekend en bezegeld den 19 December 1805. 
 was nevens twee cachetten een in rood en een in zwart lak 
 gedrukt getekent  Steenwinkel.  J:W:V:O: Fisscher. 
 in margine stond  geregistreetrt in het Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck den 12 Januarij 1808 fol.302fso was getekent 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen loofden en wierden 
geschreven op een  Borgen als voorvanks recht is Jacob Poelman en Peter 
zegel van 12 st. Bronsvelt voor het erf en sterfhuis van Rijntje Jans Weduwe 
 Jan Bartzen, des beloofden Bart Janzen en Lubbert Aalzen 
 nomine uxoris voor zich, en caverende voor de kinderen van  
 Jan Jaaijen te zamen Erfgenaamen van de overledene 
 de Borgen te vrijen en guaranderen als recht is. 
 Harderwijck den 23 Januarij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Andries 
schreven op een zegel van der Veen en Aaltje ten Broek Ehel:, welke verklaarden 
van 8 st. verkogt te hebben, en midsdien te transporteren, cederen, 
 en in vollen eigendom overtegeven bij dezen aan en ten 
 behoeven van Loge Gelderman en Johanna Hansen Ehel:, een 
 obligatie ten lasten van Hendrik van Laar en Petronella 
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 van Aken Ehel:, d.d.30 Maij 1795 gevestigd in zijn huis in de 
 Bruggestraat groot geweest f 4000-:-. en nu per rest noch 
 f 1400-:-, en dat met het recht toe en aanzeggen van dien, 
 zonder reserve, belovende zij dezelve tegen een ieder 
 voor alle op en aanspraak te guaranderen als recht is, 
 onder verband van hunne Personen en goederen onder 
 Submissie als na rechten. 
 En verklaarden de Comparanten ter zake dezer verkoop 
 en transport van het Capitaal van voorschreve obligatie 
 voldaan te zijn. 
 Harderwijck d. 9 Februarij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Schilders en Moojen Schepenen en als Overwees 
schreven op een zegel meesteren compareerde de Heer Mr. Isaac Johannes 
van 12 st. Elsevier Scholtus des Ambts Barneveld in qualiteit van 
 testamentaire Voogd over Jonkvrouwe Hendrika Johanna 
 Elisabeth Wilhelmina Jordens nagelatene Dogter van 
 wijlen den Heer Dr. Hendrik Gerhard Jordens en Vrouwe 
 Hendrika Johanna Elisabeth Martinius Ehel:, kragtens 
 dispositie door geñ: Dr. H:G: Jordens voor de Magistraat 
 dezer Stad in den Jare 1793 gepasseert, verklarende, hoe dat 
 dezes Comparts. mede Voogd de Heer Mr. Coenraad Alexander 
 Jordens in leven oud Burgemeester der Stad Deventer 
 groot Vader Paternel van des Comparants voorñ. Pupil 
 in den voorlede jaare overleden zijnde alle papieren en 
 verdere stukken tot deze voogdij betrekkelijk, en dezelve 
 concernerende bij Comparant uit handen van Vrouwe J:W:  
 Scheltinga Weduwe van welgemelde Heer Mr. C:A: Jordens 
 ontvangen zijn  geworden, weshalven gemelde Vrouwe 
 J:W: Scheltinga, en voords alle Erfgenaamen van wijlen 
 den voorñ. Heer Mr. C:A: Jordens bij deze door de Compa- 
 rant ter zake van alle rekening en administratie 
 dezer voogdij worden gedechargeert, en voor alle namaning 
 gecaveert, met verzoek, dat van deze decharge mag worden 
 uitgereikt acte in forma, die deze is. 
 Harderwijck d. 13 Februarij 1808. 
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Het afschrift is ge- Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerde Jan Hendrik 
schreven op een Scheffer, dewelke verklaarde bij deze te qualificeren en vol- 
zegel van 6 st. magtig te maken den Heer Hendrik Christiaan Sindram 
 wonende op de hoek van de Brouwersgragt en Wieringerstraat 
 te Amsterdam om namens hem Comparant te administre- 
 ren zodane halfscheid als hem in een huis en bakkerij 
 te Amsterdam staande toebehoord, de lasten daar van te be- 
 talen, huurpenningen van dat huis voor zo verre die 
 verschuld zijn terstond te ontvangen, als mede die 
 welke jaarlijksch zullen komen te verschulden, en daar 
 uit te betalen zodane zeven honderd Guldens met de inter- 
 esse als hij Comparant wegens afgegeve personele schuld- 
 bekentenis van den 7 Maij 1798 aan Daniel Walburg, deszelfs 
 Erfgenaamen of houder van die obligatie schuldig is, voorts 
 om na gedane afbetaling van die schuld de huurpenningen 
 ten behoeven van de Comparant te incasseren, en daar van 
 rekening en verantwoording te doen, belovende van kragt 
 en waarde te zullen houden, het geen door den Heer 
 Geconstitueerde zal worden gedaan en verrigt, waar op 
 hij Compart: heeft gestipuleert als na rechten. 
 Harderwijck d. 13 Februarij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en 
geschreven op een wierden Borgen als voorvanks recht is J: van den Berg 
zegel van 12 st. en A: Bade voor het erf en sterfhuis van Jufvrouw Pieternella 
 Bakelaar, des beloofde de Heer J:H: Roseboom als Erfge- 
 naam van de overledene de Borgen te vrijen en guaranderen 
 als recht is. 
 Harderwijck d. 20 Februarij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Gerhardus 
geschreven op een Harenbrg, welke verklaarde bij dezen te consenteren en te 
zegel van 12 st. bewilligen in zodanig huwelijk als zijn Zoon Adriaan Hendrik 
 Harenberg voornemens is integaan en volgens order te voltrek- 
 ken met Bertha van Galen Weduwe Hot, hetzelve met zijne 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek dat dit gegeve 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken 
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 in de Stad Campen, of elders, daar het vereischt word, mag 
 worden gerespecteerd en geconsidereerd, alsof Comparant 
 in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig 
 ware, belovende hetzelve van waarde te zullen houden.  
 Harderwijck den 22 Februarij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Jongvrouwe 
schreven op een zegel Aleijda Andrea ten Holthe, dewelke verklaarde,wegens 
 lichaams ongesteldheid, mids dezen te qualificeren en 
 volmagtig te maken, doende zulks kragt dezes Mr. E:G: 
 Ardesch Advocaat in Harderwijck, ten einde om namens 
 Comparante in haar naam en ziel afteleggen zodane 
 eed,als haar door den Directeur der Collaterale Successie 
 binnen Harderwijck is afgevordert wegens den staat of 
 saldo van den boedel nagelaten door wijlen Comparantes 
 Zuster Jongvrouwe Barta Gesina ten Holthe, dien eed 
 in forma te praesteren, belovende Comparante de Geconstit- 
 tueerde te zullen indemniseren als recht is, waar op 
 Comparante heeft gestipuleert als na rechten.  
 Harderwijck d. 19 Februarij 1808. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor de Vries en d’ IJvoij Schepenen compareerden Vrouwe 
ven op een zegel van Henrietta Bake ten dezen geässisteerd met haaren Man 
24 st. den Heer Bernardus Nieuhoff Philosophiae Professor 
 alhier, den door denzelven tot het aangaan en passeren  
  dezes geäuthoriseerd, midsgaders Mejufvrouw Carolina 
 Henriette Bake, zijnde ongehuwd, doch meerderjarig, 
 respectivelijk wonende binnen deze Stad, dewelke onder 
 inhaesie van zodanige schikkinge, als tusschen haar 
 Comparanten onderling op den 28 August: 1806 en 26 
 Januarij 1807 is aangegaan en getekend, verklaarden 
 zo te zamen als ieder in het bijzonder te berusten en 
 goed te keuren het geen tot dus verre door hem boven- 
 genoemde Bernardus Nieuhoff reeds gedaan is, en alzo 
 respectivelijk te institueren en te bevolmagtigen den  
 in den hoofde dezes gemelde Heer Bernardus Nieuhoff 
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 specialijk en met relatie tot de erfportie aan der Vrouwen Compa- 
 ranten Broeder en Vader, wijlen den Heer Herman Bake, uit den 
 boedel en nalatenschap van wijlen den Heer Vasman Bake op 
 en aangekomen, der Comparanten personen te representeren, 
 en het recht en interest, het welk haar Comparanten, 
 het zij tezamen ofte wel ieder afzonderlijk daar op zoude 
 mogen competeren, waartenemen en te behartigen, tot 
 dit einde van de Heeren Jan Barends en Mr. Jacob Fredrik 
 Klinkhamer beide wonende te Amsteldam ( in qualiteit als 
 bij appointement van het Committé van Justitie aldaar 
 in dato 20 Julij 1802 gecommitteerd, om het recht en interest 
 van den boedel, Erfgenaamen of rechtverkregen hebbende van 
 voorñ: wijlen Herman Bake, in den boedel van wijlen gedagten 
 Vasman Bake waartenemen en te representeren, en voorts  
 tot zodanige einden als bij het gemelde appointement staat 
 uitgedruk )  te vragen rekening en verandwoording, mitsgaders 
 extraditie en afgifte van zodanige erfportie, als aan dezelve 
 in deze hunne qualiteit, bij acte van Scheiding op den 19 
 Julij 1804 ten overstaan van den Notaris Abraham Moltster 
 en Getuigen binnen Amsteldam is toe en aanbedeeld geworden, 
 dezelve rekening en verandwoording te examineren, tegen de 
 justificatoire bescheiden daartoe relatief te confronteren, 
 en wel in order bevindende te approberen, of wel anderzints te 
 debatteren en te doen redresseren, het saldo, het welk 
 daar bij aan haar Comparanten zal blijken te competeren te 
 ontvangen, en daar voor dezelve Heeren Gecommitteeerden 
 te quiteren, te dechargeren, en voor alle namaning in te 
 staan, ook in rechten te ageren, te compareren voor alle 
 Heeren Hoven en Rechtbanken, requesten te presenteren, 
 alle termijnen van rechten te observeren, vonnissen 
 te verzoeken, de voordelige te executeren, en van de nadelige 
 te appelleren, provoceren of reformeren, arresten te doen, 
 te modificeren, en wederom te ontslaan, borgen te stellen 
 en dezelve indemniteit te beloven, domicilium citandi  
 et exequendi te kiezen, en generalijk ter zake voorzegd alles 
 meerder te doen en te verrigten, hetgeen zij Vrouwen Compa- 
 ranten zelfs praesent zijnde het zij gezamentlijk ofte wel 
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 respectivelijk zouden kunnen of mogen doen, met magt 
 van Substitutie, en onder belofte van approbatie, retifi- 
 catie en verband als na rechten. 
 Harderwijck d. 22 Febrarij 1808. 
 
 
 Testament 
Het afschrift is ge- Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
schreven op een zegel Stad Harderwijck Margrita de Vente Weduwe van wijlen Jan 
f 1-:- Hendrik Hulsink, gezond van lighaam en verstand, welke ver- 
 klaarde bij dezen te stellen tot Voogden over hare twee onmon- 
 dige Kinderen met naamen Johannes Albertus en Johanna 
 Bernarda Hulsink, Johannes Bernardus Hulsink en Jan 
 Coster, met alle zodanige magt en gezag, als aan Voogden kan 
 en vermag gegeven te worden, ook die van Substitutie, assumptie 
 en Surrogatie, met eerbiedige uitsluiting van alle Weesheeren 
 en Weeskameren, begerende, dat deze na haare dood zal gelden 
 als testament, codicil, of zo en als best na rechten zal 
 kunnen bestaan. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 22 Februarij 1808. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 A: Huijsman. J: Moojen Jz.  onderstond  geregistreerd  in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 25 Februarij 
 1808 Fol 305fso  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Margrita 
schreven op een zegel de Vente Weduwe en getuchtigde Boedelhoudersche van wijlen 
van 12 st. Jan Hendrik Hulsink, en heeft ter voldoening aan dezer 
 Stads willekeur zodanige tugt, als bij huwelijksche voorwaarde 
 d.d. 14 October 1778 voor Schepenen dezer Stad gepasseerd door dode 
 van haar voornoemde Man op haar is vererft, verburgd met 
 de personen van Johan Bernard Hulsink en Jan Coster, welke  
 praesent zijnde die borgtogt op zich genomen hebben, en daar voor 
 verbonden hunne personen en goederen, belovende Comparante, dat 
 zij die tugtgoederen zal gebruiken en onderhouden als een goede 
 Huismoeder behoord te doen, en dat dezelve bij expiratie der tugt 
 zullen gaan en keren, daar en zo zulks zal behoren, en deze 
 hare Borgen te zullen schadeloos houden als recht is. 
 Harderwijck den 22 Februarij 1808. 
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De minute is ge- Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerdenJ: Moojen 
schreven op een zegel HendZ. en Maria Lakeman de Vries Ehel:, G: van Eijbergen  
van f 6-:- Moojen en Metje Valk Ehel:, en Jacoba Moojen, welke bekenden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 A Bade en Judith Willemina Hartkamp Ehel: voor de ene 
 helft, en Christina Engelgeer voor de andere helft, een 
 huis en erve staande en gelegen in de groote Marktstraat 
 naast de stal van den Heer Ardesch Nº. 555 met zijn schuuren, 
 zijnde voor deze een brouwerij geweest, hebbende volgens het 
 oud quohier in verponding gedaan f 7-9-14, straatgeld f 3-:- 
 lantaarngeld f 1-10, en een kleine uitgang aan het Rentambt 
 van de Harderwijcker Kloostergoederen, verders met zijne 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 200-:-:, 
 van welke kooppenningen comparanten bekennen vol- 
 daan te zijn, belovende dit perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorplicht de verponding volgens het  
 oude quohier tot over 1807, straat en lantaarngeld tot Maij 
 1807 daar van aftedoen, als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten, zijnde ons gebleken dat de 
 verponding bij anticipatie over 1807 betaald is, en uit het per- 
 missie billet van Mr. J:C:F: de Vries d.d. 14 Maart 1807, dat deze 
 boedel aan den Lande wegens collateraal niet verpligt is. 
 Harderwijck den 26 Februarij 1808. 
 
 
De minute is geschre- Voor de Vries en d’ IJvoij Schepenen compareerden Jacob Gerritzen, 
ven op een zegel  Adrianus van Dalen en Johannes Huijgens als onder Provisoren 
van 5 Gulden van het Diaconie Weeshuis, en in qualiteit als Volmagtigers van 
 Jan Bartzen en Wijmpje van Wessels Ehel:, voor haar en als 
 daartoe verzogt door hunne Kinderen, vermogens volmagt den 
 14 Novemb. 1807 voor den Schout des Ambts Putten en Gerechtslieden 
 gepasseerd, en Jan van Hasselt in qualiteit als Volmagtiger van 
 Jan Noorwegen in huwelijk hebbende Kaatje Joosten vermogens 
 volmagt voor Burgemeesteren Schepenen en Raaden der Stad Zwolle 
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 d.12 Decemb. 1807 gepasseerd, en van Aaltje Joosten volgens 
 volmagt voor ons d. 4 December 1807 gepasseerd, welke volmagten 
 bij ons gezien en gelezen zijn, komende het Diaconie 
 Weeshuis in plaats van Riekje Joosten in het gemelde huis 
 groot gebragt, en van Maria Joosten, noch in dat huis zijnde, 
 zamen Erfgenaamen van wijlen Lubbertus Gerritzen en Beeltje 
 Beerds in leven Ehel:, welke verklaarden in een vasten en 
 stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Loge 
 Gelderman en Johanna Hensen Ehel:, een kamp land 
 met zijn houtgewasch, leggende in den enck, tusschen de 
 landen van Rijnt Koning en van Loge Priester, hebbende 
 volgens het oud quohier in verponding gedaan f 1-4-4, 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van een honderd zeven en zestig Guldens. 
  
De minute is geschre- Aan en ten ervelijken behoeven van A: Bade en Judith 
ven op een zegel van Willemina Hartkamp Ehel:. en van Christina Engelgeer, 
30 st. ieder voor de helft, een huis staande in een straatje uitko- 
 mende aan de Smeepoorter Brink, naast het huis van 
 Jacob Coopsen Nº. 235, hebbende volgens het oud quohier 
 in verponding gedaan f 1-9-10 straatgeld 5 st. en lantaarn 
 geld 2½ st. verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een Somma van f 55-:-. 
 van welke kooppenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende de perceelen te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding volgens het 
 oude quohier tot over 1807, straat en lantaarngeld tot Maij 1807 
 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Sub- 
 missie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de verponding 
 over 1807 bij anticipatie betaald is, en uit het permissie 
 billet van Mr. J:C:F: de Vries d.d. 3 Febr. 1808 dat van dien 
 boedel wegens collateraal aan den Lande niets is verschuldigd. 
 Harderwijck den 1 Maart 1808. 

gebruiker
Getypte tekst
 

gebruiker
Getypte tekst

gebruiker
Getypte tekst
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 Testament 
Het afschrift is ge- Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
schreven op een zegel Harderwijck Arend de Wilde en Anna Stulting Ehel:, de 
van f 3-:- eerste gezond, doch de laatste ziek 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 
 niets uitgezondert, om bij de langstlevende zijn of haar leven 
 lang na tugtregten bezeten genoten en geprofiteerd te worden, 
 begerende dat deze dispositie zal gelden als testament legaat 
 codicil of zo en als best na regten zal kunnen bestaan,  
 verklarende Comparanten ten opzigte van het zegel zich te 
 stellen in de classus van f 3-:-. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 15 Maart 1808  was getekend   nevens 
 (twee cachetten  in rood lak gedrukt  J:W:V:O:) 
        \/  Fisscher. G: van Voorst  onderstond  Geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 16 Maart 1808 Fol.307 
 was getekend J:C:F: de Vries. 
 
 
 Testament 
Het afschrift is ge- Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
schreven op een  Harderwijck Emanuel Meijer Cohen zijnde oud en zwak, doch 
zegel van f 3-:- zijn verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde 
 bij dezen, alzo Samuel Aarons, welke in het testament met 
 wijlen zijnen Broeder Jacob Meijer Cohen op de 28 November 
 1792 voor Heeren Schepenen dezer Stad gepasseerd tot mede Erfgenaam was 
aangesteld, overleden is, in zijn plaats tot mede Erfgenaam 
 aantestellen D:E: Davids, Zoon van Emanuel David, en zulks 
 voor een vijfde part. 
 Voorts legateerd hij aan Emanuel David en Roosje David ieder 
 een boek Mozes met al wat er bij behoord. 
 Eindelijk is zijn begeerte, dat ieder zijner Erfgenaamen aan 
 Emanuel Izak uit zijn of haar erfportie een honderd 
 Guldens zal uitbetalen. 
 Begerende dat deze na zijn dood zal gelden als testament 
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 legaat codicil of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 Verklarende Comparant ten opzigte van het zegel zich  
 te stellen in de classis van f 3-:-. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 22 Maart 1808  was nevens twee 
 cachetten in rood lak gedrukt getekend   Steenwinkel. P:E: d’ IJvoij 
 onderstond  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 23 Maart 1808 Fol.307  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerde 
schreven op een zegel IJsak Huijgens, welke voor zich en zijne Erven bekende opregt 
van 15 st. en deugdelijk schuldig te zijn aan zijn Dogter Olda Huij- 
 gens en Schoonzoon Willem Stiffhan Ehel: en hunne 
 Erven, wegens opgeschoten en van tijd tot tijd ter leen 
 ontvangen penningen de Somma van zes honderd en 
 tagtig Guldens Holl: Courant, van welke gezegde Somma 
 van f 680-:- Compart: met zijne vrije wille, na volkomene 
 informatie van verwillekeurs regten, verbind, en bij 
 parate executie en aankering verwillekeurd heeft, doende 
 zulks kragt dezes, alle zijne goederen gereede en ongereede 
 gene van dien uitgezonderd, om alle hinder en schade daar 
 aan te mogen verhalen, zelfs aannemende om gezegde 
 penningen bij de eerste aanmaning te zullen voldoen, en 
 bij verwijgering dezelve goederen in een vrijwillig verwin 
 overgevende, ten dien eine dan ook expres renuntierende 
 van alle exceptien deze eenigzints contrarierende, in specie 
 die van ongetele gelden. 
 Harderwijck d. 23 Maart 1808. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
is geschreven op een Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harder- 
zegel van f 6-:- wijck doen kond en certificeren mids dezen, dat de 
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 Kinderen van Jan Bulterman den boedel van hunne Vader geäban- 
 donneert  en aan het Gericht overgelaten hebben, en de 
 goederen ten meetsen voordele der Crediteuren in het openbaar 
 zijn verkogt, onder welke boedel zich bevind een huis en erve 
 staande en gelegen in de Israëlstraat op de hoek van de Donker- 
 straat, bezwaard met een verponding zonder de additionele 
 stuivers van f 10-:-: straatgeld f 2-1-: lantaarngeld f 1-:-:, verders  
 met zodanige lusten en lasten, als daar op mogten zijn, het 
 welk gekogt is door A: Bade en J:W: Hartkamp Ehel: en door 
 Machiel Scavier Hendrikz ieder voor de helft, voor de Somma  
 van twee honderd elf Gulds., welke penningen in handen 
 van den Secretaris zijn voldaan, om door het Gericht inter 
 jus habentes gedistribueerd te worden, weshalven wij het ge- 
 melde huis met zijne lusten en lasten bij dezen transporteren 
 en in vollen eigendom overgeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van gemelde A: Bade en J:W: Hartkamp Ehel:, voor de eene 
 helft en aan Machiel Scavier Hkzn. voor de andere helft, 
 belovende hetzelve van ’s Heren wegen te zullen wagten en 
 waren, en alle voorpligt de verponding tot over 1807 straat en 
 lantaarngeld tot Maij 1807 daar van aftedoen als erfkoops 
 recht is, onder verband en Submissie als na rechten. 
 T’oirkonde etc. 
 Harderwijck den 25 Maart 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Willem 
geschreven op een Cornelis Luijken, rustend leeraar bij de Hervormde Neder- 
zegel van 6 st. duitsche Gemeente binnen deze Stad, welke verklaarde te 
 constitueren en magtig te maken de Heeren Joukes en 
 Oijens te Amsterdam, om voor of in dezselfs naam ten kantore 
 van de Hollandsche Societeit van levensverzekeringen te 
 Amsterdam opgerigt, volgens plan in dato 3 Sept. 1807 te 
 tekenen het contract van dezelve Societeit voor zo veele aandeelen 
 als waar voor hij Compart: in dezelve Societeit is geïnteresseerd, 
 of in het vervolg door aankoop of andere acquisitie mogt 
 geïnteresseerd worden, belovende van volle kragt en waarde 
 te zullen houden het geen uit kragt dezes door voornoemde 
 Heeren zal worden verrigt even als of zulks door hem Compa- 
 rant in persoon gedaan ware, alles onder verband als naar 
 regten. 
 Harderwijck den 25 Maart 1808. 
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Het afschrift is ge- Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Isac 
schreven op een zegel Huijgens, welke bij deze verklaarde te authoriseren zijne 
12 st. Kinderen met naamen Huiberta, Olda en Geertje 
 Huijgens om zijne inboedel, huis en hof te mogen 
 verkopen, ten einde van drievierde parten der gelden, welke 
 daar van zullen provenieren, haar Moeders versterf 
 te verhalen, zijnde de overige vierde part ten voordeele 
 van den boedel van zijne overledene Zoon Hendrik Huigens, 
 waar uit in de eerste plaats zullen moeten betaald worden 
 door zijne Voogden de schulden door hem nagelaten, en het 
 geen er over mogt schieten strekken ter verdere vol- 
 doening aan gemelde zijne Kinders van Moeders versterf, 
 indien zij hetzelve uit bovengemelde ¾ parten niet 
 kunnen bekomen, doch indien hetzelve daar uit kan 
 vallen, zal het overschot blijven ter dispositie van 
 Comparant, verklarende hij de bovengemelde goederen 
 te cederen om te strekken ten einde als hier boven ver- 
 meld is. 
 Harderwijck den 26 Maart 1808. 
 
 
De minute is geschre-  Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden 
ven op een zegel van de tijdelijke Provisoren van het Burger en Diaconie Weeshuis 
f 9-:- binnen deze Stad, in qualiteit als Erfgenaamen namens 
 de vier geälimenteerde Kinderen van wijlen Hendrik 
 Hendrikze (duvel) en Vrouw, caverende voorts voor de absente 
 Hendrik Hendrikze in qualiteit als Groot Vader en legitime 
 Voogd van de oudste onmondige Zoon van wijlen Hendrik 
 Hendrikze (duvel) en vrouw, en verklaarden in eenen 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Grietje 
 Peters Weduwe wijlen Roelof Wijchmansen ende hare 
 Erven, een huis met een keuken en stalling voor koebeesten 
 daar agter staande binnen deze Stad in de Valkstraat 
 tusschen de huizen van Jan Hendrik Hulsink en Geerlig 
 Reijers doende in verponding met de Stadsts: f 1-6-14, 
 ende zulks om en voor de Somma van f 300-:-:, waar van 
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 de Comparanten in hare voorschreve qualiteit bekenden vol- 
 daan en betaald te wezen, en daarom geen regt of eigendom 
 aan dit huis meer te behouden, maar integendeel hetzelve 
 aan Kopersche ervelijk aftestaan, alles onder belofte van hetzelve 
 te vrijen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten, en met renunciatie van alle exceptien. 
 Zijnde ons gebleken dat de verponding bij anticipatie over 1807 
 betaald is. 
 Harderwijck den 2 April 1808. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en d’ IJvoij Schepenen compareerde Dirk 
ven op een zegel van Brouwer, welke verklaarde bij dezen te consenteren en te 
12 st. bewilligen in zodanig huwelijk als Comparants Dogter 
 Jannetje Brouwer voornemens is integaan en volgens order 
 te voltrekken met Jan Bos, hetzelve met zij ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent 
 bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken der Stad Am- 
 sterdam, of elders daar het vereischt word, mag worden 
 gerespecteerd en geconsidereerd, als of Comparant in persoon 
 bij de intekening en voltrekking tegenwoordig ware, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck den 5 April 1808. 
 
 
De minute is geschre- Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Jan Moojen 
ven op een zegel van Hendrikz. en Maria Lakeman de Vries Ehel:, welke bekenden 
f 9-:-: in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 Willemina Gerritzen Huisvrouw van Barent Siewerts, Wouter 
 Gerritzen, Bartje Gerritzen, Eva Gerritzen, Jantje Gerritzen 
 Gerrit Gerritzen, Hendrik Gerritzen en Wouter Gerritzen een 
 huis en erve staande en gelegen in de groote Marktstraat,  
 tusschen het huis van Harmen Tapper en de schuur van 
 Jan Scavier zijnde Nº. 578, doende in verponding behalven 
 de additionele stuivers f 6-14-:, straatgeld 15 st., lantaarn 
 geld 1½ st., en verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
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 voor een Somma van f 299-:-: waar van Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende het voorschreve huis 
 hetwelk primo Maij 1808 kan aanvaard worden, te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verpon- 
 ding over het jaar 1807 straat en lantaarngeld tot Maij 1808 
 daar van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband 
 en Submissie als na rechten, zijnde ons gebleken, dat de 
 verponding over 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 8 April 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
schreven op een zegel Hendrikje Fijnvandraat Vrouw van Andries Bolleman, en 
van 12 st. geässisteerd met gemelde haar man, welke verklaarde bij 
 dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk 
 als haar Dogter Anna Margaritha Kruijsdijk voornemens is 
 integaan en volgens order te voltrekken met Jacobus Tibboel, 
 hetzelve met hare ouderlijke approbatie corroborerende, 
 met verzoek, dat dit gegeven consent bij Heeren Commissarissen 
 van huwelijks zaaken der Stad Haarlem, of elders daar het 
 vereischt word, mag worden gerespecteert en geconsidereert, 
 als of Comparante in persoon bij de intekening en voltrek- 
 king tegenwoordig ware, belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden. 
 Harderwijck den 11 April 1808. 
 
 
vrij van zegel Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen en als Over- 
 weesmeesteren compareerde Jan Cornelis Mengelen Weduwnaar 
 van wijlen Antje Rijer Lemans, welke zich zullende 
 veranderzaten verklaarde in tegenwoordigheid van Corne- 
 lis Kok en Rijer Willemzen, als door de Magistraat aan- 
 gestelde Voogden, aan zijne minderjarige Zoon Rijer Jan 
 Mengelen, bij wijlen gemelde zijn Vrouw ehelijk verwekt, 
 voor Moeders versterf te bewijzen zes Guldens, welke hij 
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 zal uitkeren, als dezelve meerderjarig zal zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen, ook 
 belooft hij zijn Kind te zullen kleden en reden, en van het 
 nodige voorzien tot zijne mondige jaaren, te zullen laten leren 
 wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en alle lasten 
 van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend in Harderwijck den 15 April 
 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
schreven op een zegel Jacomina Krijt Weduwe van Dirk van Asselt, wonagtig binnen 
van 6 st. deze Stad, als eenige Geïnstitueerde Erfgenaame van wijlen 
 haare Dogter Tietsia van Asselt gewoond hebbende en over- 
 leden te Hoorn, kragtens deszelfs testament gepasseert 
 voor en ten overstaan van den Notaris Jan Schuurman Junior 
 en twee Getuigen aldaar den 8 Maij 1794, en door haar 
 met de dood geconfirmeert den 10 September des jaars 1807. 
 Dewelke alzo verklaarde bij dezen te constitueren en volmag- 
 tig te maken haar Zoon Willem van Asselt en Hendrik 
 Verbeek zamen en ieder in het bijzonder, speciaal omme 
 uit naam en van wegen de Comparante te compareren 
 ten huize van Pieter Crok wonende te Hoorn aan de 
 Roode Steen, of waar ter plaatze zulks nodig zal wezen, 
 en aldaar te aanhoren de rekening en verandwoording, 
 welke door of van wegens den Wel Edele Gestrenge Heer 
 Mr. Reep Verloren Oud Burgemeester, en den Heer Sijbrand 
 Pereboom Notaris en Procureur, beide aldaar wonagtig, 
 in qualiteit als Executeurs der voorschreve testamente, 
 en administrateurs van den boedel en nalatenschap van wijlen 
 opgemelde Tietsia van Asselt zal worden gedaan wegens 
 hunlieder gehouden bewind en directie in en over voorschreve 
 boedel en nalatenschap, dezelve nauwkeurig na te gaan, 
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 die te approberen of te debatteren na bevind van zaaken, voords 
 na applaudissement dier rekening gem: Heren Executeu- 
 ren en Administrateuren van hunne voorsz: commissie te 
 dechargeren, en het saldo van dien met en benevens de 
 Capitalen en effecten item de bescheiden en papieren 
 daar toe relatief, behorende tot meergem: nalatenschap 
 voor zo verre die voorhanden mogten zijn, onder zich 
 te slaan, daar voor te quiteren en voor namaning te 
 caveren, en voords generalijk daar omtrent alles te doen 
 en verrigten, het gunt nodig en dienstig zal worden bevon- 
 den, ende Comparante zelf praesent zijnde zoude kunnen 
 mogen of moeten doen, houdende ten dien einde in dezen 
 mede wel expresselijk voor geïnsereert, indien in het 
 een of ander geval eenigen nadere of ampeler last 
 mogte worden gerequireert, alles met magt van Sub- 
 stitutie, onder belofte van approbatie en verband als 
 na regten.                                                                                                                       
 Harderwijck den 16 April 1808. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
schreven op een zegel Hendrik van Laar en Petronella van Aken Ehel:, welke 
van f 194-:-: bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben ver- 
Geregistreerd ten protho- kogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
colle van bezwaar en in vollen eigendom over te geven aan en ten ervelijken be- 
Rubr. Vijhestraat Fol. hoeven van Piet van Veluwe en Anna Jacoba Engelgeer Ehel:, 
67fso en Bruggestraat een huis en erve met een stal daar agter staande en gelegen 
Fol. 104fso in de Bruggestraat Nº. 94, tusschen de huizen van Koperen en 
 van de Weduwe van Jacob de Meester, doende in verponding, behalven 
 de additionele stuivers f 31-4-: straatgeld f 4-10-: lantaarngeld 
 f 2-5-:, als mede een schuur staande in de Vijhestraat Nº. 88, 
 tusschen de huizen van Hendrik van Laar en van Beert 
 Janzen Louw, doende in verponding f 2-7-: straatgeld 10 st. 
 lantaarngeld 5 st. verders met hunne lusten en lasten, 
 en zulks zamen voor een Somma van zesduizend vierhonderd  
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 en vijftig Guldens, van welke koopspenningen Comparanten 
 bekennen ontvangen te hebben f 3450-:-:, zullende de overige 
 f 3000-:-: in deze perceelen gevestigt blijven, tegen een interest 
 van vijf Guldens van ieder honderd, te betalen alle jaaren op dato 
 dezes, en zullen Koperen alle jaaren op de verschijnsdag f 500-:-: 
 moeten aflosschen, kunnende deze perceelen den 1 Maij 1808 
 aanvaard worden. 
 Verkoperen beloven deze perceelen te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de Verponding volgens het oude 
 quohier over 1807, straat en lantaarngeld tot Maij 1808 daar 
 van aftedoen als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 
 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Ook compareerden Piet van Veluwe en Anna Jacoba 
 Engelgeer Ehel:, en verklaarden aan bovengemelde 
 conditien te zullen voldoen. 
 Harderwijck den 16 April 1808. 
 
 
 Testament 
Het afschrift is ge- Compareerde voor ons odergeschrevene Schependen der Stad 
schreven op een zegel Harderwijck Jannetje Bakkers Weduwe van Jan Drost, 
van f 1-:- zijnde haar verstand en uitspraak ten vollen magtig, 
 welke niet uit deze waereld willende scheiden, zonder over 
 haare tijdelijke goederen gedisponeerd te hebben, ver- 
 klaarde bij dezen vooruit te legateren aan Rikert Simesen, 
 en bij zijn vooroverlijden aan zijn Vrouw Grietje Hijmens, en 
 indien zij mede overleden mogt zijn aan hunne Kinde- 
 ren, haare kleederen, linnen en wollen, goud en zilver, 
 al het huis linnen en al het geen tot haar lijf behoord. 
 En zal het overige van haar nalatenschap in twee deelen 
 verdeelt worden, instituerende zij voor de ene helft tot 
 Erfgenaam Rikert Simesen, bij zijn vooroverlijden zijn 
 Vrouw Grietje Hijmens, en indien zij mede overleden 
 mogt zijn, hunne Kinderen, en voor de andere helft 
 Gosen Simesen, doch indien Gosen Simesen voor haar 
 mogt komen te overlijden, zal haare geheele nalatenschap 
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 na haar dood komen en vererven op bovengemelde Rikert 
 Simesen, zijn Vrouw of Kinderen zo en als hier boven 
 is gezegd. 
 Verders stelt zij als Executeur van haar testament en 
 Beredderaar van haar boedel Jan van Essen, met zodanige 
 magt als aan een Executeur competeert, ook die van assumptie, 
 substitutie en surrogatie, waar voor zij hem toelegt een 
 som van vijftig Guldens. 
 Reserverende zij aan zich de magt dezen ten allen tijde 
 te kunnen veranderen, en begerende, dat deze na haar 
 dood zal gelden als testament, legaat, codicil, of zo 
 en als best na regten zal kunnen bestaan, verklarende 
 zij ten opzigte van het zegel zich te stellen in de classis 
 van een Gulden. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt 
 in Harderwijck d. 20 April 1808. 
 was nevens twee cachetten in zwart lak gedrukt getekent 
 W:J: de Vries.  J: Moojen Jz.  onderstond  geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 21 April 
 1808 Fol 311.  was getekent  J:C:F: de Vries. 
 
 
Het afschrift is  Voor van Voorst en Moojen Schepenen loofden en 
geschreven op een wierden Borgen als voorvanks regt is Rijer Appeldoorn 
zegel van 12 st.  en Albert Melo voor het erf en sterfhuis van Andries 
 Ruitenberg, des beloofde Jan van der Lugt namens zijne 
 Vrouw Catharina Ruitenberg, en caverende de rato voor Mein- 
 dert Ruitenberg, Sophia Ruitenberg Vrouw van J:C: Carels, 
 en voor Geertruij Janzen te zamen Erfgenaamen van de 
 overledene de Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 22 April 1808. 
 
 
 Transport van ’s Heeren wegen 
Is geschreven op een Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harderwijck 
zegel van f 4-:- doen kond en certificeren mids dezen, dat de Kinderen van 
 Jan Bulterman den boedel van hunne Vader geäbandonneert 
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 en aan het Gericht overgelaten hebben, en de goederen ten meesten 
 voordele der Crediteuren in het openbaar zijn verkogt, onder welke 
 boedel zich bevind een hof gelegen buiten de Smeepoort Nº. 740 
 aan de Wijsteeg, naast den hof van de Gezusterd Buijtenhuis, 
 bezwaard met een verponding van f 8-:- behalven de additionele 
 stuivers, verders met zodanige lusten en lasten, als daar op mogten 
 zijn, welke gekogt is door Jacobus Poelman en Maria van Werven 
 Ehel:, voor de Somma van een honderd een en veertig Guldens, 
 welke penningen in handen van den Secretaris zijn voldaan, 
 om door het Gericht inter jus habentes gedistribueerd te worden 
 weshalven wij den gemelden hof met zijn lusten en lasten 
 bij dezen transporteren en in vollen eigendom overgeven 
 aan en ten ervelijken behoeven van gemelden Jacobus Poelman 
 en Maria van Werven Ehel:, belovende dezelve van ’s Heren  
 wegen te zullen wagten en waren, en alle voorpligt, 
 de verponding volgens het oude quohier tot over 1807 daar van 
 aftedoen, als erfkoops recht is onder verband en Submissie als 
 na rechten, zijnde de verponding over 1807 bij anticipatie betaalt. 
 T’oirkonde etc. 
 Harderwijck d. 28 April 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Arend 
geschreven op een de Wilde Weduwnaar en Getugtigde Boedelhouder van 
zegel van 12 st. wijlen Anna Stulting, en heeft ter voldoening aan dezer 
 Stads willekeur zodanige tugt, als bij dispositie van 
 reciproque tugt d.d. 15 Maart 1808 voor Heeren Schepenen 
 dezer Stad gepasseerd, door dode van zijne voorñ. Vrouw op hem 
 Compart: is vererft, verburgt met J:H: Mantel en Hermanus 
 de Wilde, welke praesent zijnde die borgtogt op zich genomen 
 hebben, en daar voor verbonden hunne Personen en goederen, 
 belovende, dat hij die tugtgoederen zal gebruiken en 
 onderhouden als een goede Huisvader behoord te doen. 
 Des beloofde hij ook zijne Borgen te zullen schadeloos 
 houden als regt is. 
 Harderwijck d. 28 April 1808. 
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Het afschrift is ge- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Dirk 
schreven op een zegel  Janzen en Hendrikje Miggelzen Ehel:, welke bekenden 
van f 1-:- wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
Geregistr. ten prothoc. deugdig schuldig te zijn aan Jan Hendrikzen wonende 
 van bezwaar Rubr. in Hierden, de Somma van negen en negentig Guldens, 
Oostermehen en Cromme aannemende dezelve jaarlijks, waar van het eerste zal 
mehen  Fol.126 verschijnen heden over een jaar, te zullen verrenten met 
 vijf Guldens, 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 Comparanten hunne 
 Personen en goederen, en tot een Speciaal onderpand een 
 kamp hooijland groot ½ math, genaamd de Dagmaten, 
 leggende op de Oostermehen, wandelende met het land 
 van de Wede. van Lubbert Gerritzen, om daar aan alle 
 hinder en schade te kunnen verhalen, renucierende 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten, zijnde voor de betaling 
 der verponding over 1807 gezorgt. 
 Harderwijck den 30 April 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerde Grietje 
schreven op een zegel Thijssen Weduwe van Toers Diesbergen, welke bekende 
van f 2-:- reeds met wijlen gemelde haar Man opgenomen te hebben, 
Geregistr. ten prothocolle en uit dien hoofden wel en deugdig schuldig te zijn aan 
van bezwaar Rubr. Dirkje Willemzen, de Somma van een honderd negen en 
Donkerstraat   Fol.17fso negentig Guldens aannemende dezelve jaarlijks te zullen 
 verrenten met vijf Guldens van het honderd, waar van 
 het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo ver- 
 volgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids het aan een van beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en goederen 
 en tot een Speciaal onderpand haar huis in de Donkerstraat 
 Nº. 145 staande tusschen de huizen van Jacob van Nijendal 
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 en van Rijer Bredegaar, 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, 
 zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1807 bij anticipatie 
 betaald is. 
 Harderwijck d. 2 Maij 1808. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Mr. 
ven op een zegel van E:G: Ardesch Advocaat en de Heer A:H:J: van der Plaat en 
12st. Vrouwe G:J: Ardersch uxor tutore marito wonende te zamen alhier, in 
 qualiteit als mede Erfgenaamen van wijlen den Heer en Mr. 
 Andreas Ardesch, beide alhier wonagtig, dewelke verklaarden 
 te constitueren en magtig te maken de Heeren en Mr. 
 Adriaan van der Does wonende te Gouda, Marten Iwan Pauw 
 en Johannis Jacobus Schmalek, beide wonende in den Haag, 
 Executeurs testamentair van den boedel en nalatenschap 
 van wijlen Vrouwe Anna Magdalena Jongbloet, in leven 
 Ehevrouw van gem: Heer en Mr. Andreas Ardesch, te zamen 
 of ieder van hun in het bijzonder, speciaal om mede 
 uit naam en van wegens hun Comparanten het huis 
 en erve staande en gelegen aan de zuidzijde van de Molen- 
 straat in ’s Hage, wijk E. Nº.187, midsgaders zekere 
 hypotheekbrief, ten laste Catharina Roeken, Weduwe 
 Cornelis Mooijman groot f 2500-:-: rentende 4½ pct. 
 d.d. 13 Maij 1776 onder verband van twee huizen en erven, 
 twee blekerijen en een morgen land bij voorsz: hypotheek 
 brief in het breede omschreven, en zo als beide perceelen 
 tot den gemeenen en onverdeelden boedel en nalatenschap 
 van wijlen voorñ. Heer en Mr. Andreas Ardesch en 
 Vrouwe Anna Magdalena Jongbloet in leven Ehel: beho- 
 rende,  publiek en aan de meestbiedende te verkopen, 
 en vervolgens aan de respective kopers in vollen en vrijen 
 eigendom te cederen en te transporteren, voords 
 om mede namens de Comparanten de prijs of koopschat 
 wegens voorsz: huis en erve, en hypotheekbrief 
 in comptante penningen te ontvangen, daar voor te quiteren, 
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 belofte van vrijwaring te doen, en de voorsz: boedel en 
 nalatenschap van wijlen meergeñ. Heer en Mr. Andreas 
 Ardesch daar voor te verbinden en te subjecteren als 
 naar regten, en wijders om in en omtrent het geen 
 voorschreve staat, alles meerder te doen en te verrigten, 
 dat naar stijle locaal gebruikelijk is, en zij Heeren 
 Comparanten zelve praesent zijnde zouden kunnen 
 en moeten doen, belovende hetzelve voor goed en van 
 waarde te zullen houden, mids Geconstitueerden 
 verpligt zijn behoorlijke rekening, bewijs en 
 reliqua te doen, onder verband en Submissie als 
 naar regten. 
 Harderwijck d. 10 Maij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
schreven op en zegel Mr. E:G: Ardesch Advocaat en de Heer A:H:J: van der Plaat 
van f 2-10-: en Vrouwe G:J: Ardesch  uxor tutore marito wonende te zamen 
 alhier, dewelk na revocatie van alle vorige pocuraten, 
 welke zij Comparten. ter zake van het hier natemeldene 
 op dezen of geenen mogten hebben gepasseerd, verklaarden 
 te constitueren en magtig te maken derzelven Broeder Mr. 
 Nicolaas Wilhelm Ardesch te Arnhem en Neef Mr. E:G: 
 Ardesch te Nijkerk wonagtig, te zamen of ieder van hun 
 in het bijzonder, speciaal om hunne belangen waartene- 
 men en hun regt en interesse in alle opzigten te behar- 
 tigen, betrekkelijk de gemenen en alsnog onverdeelden 
 boedel en nalatenschap van wijlen den Heer en Mr. Andreas 
 Ardesch en Vrouwe Anna Magdalena Jongbloet, in leven Ehel:, 
 en welke laatste op den 26 October l.l. in den Haag overle- 
 den is, ten dien einde hunne personen in alle opzigte 
 het zij ten sterfhuize van welgemelde Vrouwe A:M: 
 Jongbloet, of waar zulks nodig zoude mogen worden 
 bevonden, te representeren, en al dat geene voor en in 
 hunne naam te doen en te verrigten, waartoe zij Compten. 
 als Erfgenaamen of mede Erfgenaamen van wijlen voorñ. 
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 Mr. Andreas Ardesch, of in welk ander opzigte het zoude mogen 
 zijn, naar regten eenigzints kunnen gerekend worden bevoegd te 
 zijn, te concurreren met een iegelijk wien het zal concerneren 
 tot het publiek verkopen en transporteren van vaste goederen, 
 hypotheeken, of effecten, wanneer zulks nodig word bevonden 
 en speciaal  om naar costume locaal aan de respective 
 koperen te transporteren zekere griend of uiterwaard onder 
 Vianen kennelijk gelegen en tot hier toe door den Heer F:A: 
 van Hall, Heer van Heij en Boekoop geädministreerd geweest, 
 alsmede ongeveer vier morgen bouwland met zijn houtgewasch 
 onder den Ambte Nijkerk Buurschap Appel, met en benevens 
 een stuk laag bouwland en bosch in het Zwarte broek onder 
 de Ambten Nijkerk en Barnevelt gesitueerd, voords tot alles 
 waartoe zij bevonden zullen worden geregtigd te zijn, 
 rekeningen optenemen te approberen, te sluiten of debat- 
 teren, des noods scheidingen en verdelingen aantegaan, het 
 haar aan te bedelen mitsgaders batige saldoos van rekeningen 
 overtenemen en te ontvangen, de vereischt wordende actens van 
 acquit en decharge te passeren, en indemniteit te beloven, 
 voorts mede des noods voor de Comparanten in haare voorsz: 
 relatie in regten te ageren, zo eischende als verwerende, 
 verders over alle opkomende differenten te mogen accorderen, trans- 
 igeren en compromitteren, en wijders alles meerder te doen en 
 te verrigten, het geen de omstandigheden van zaaken zullen 
 vorderen, schoon daartoe eenige nadere of meer speciaalder 
 magt zoude mogen worden vereischt, welke de Comparten. als 
 dan willen hebben geconsidereerd in dezen te zijn geïnsereerd, 
 alles met magt van Substitutie, zo ad lites als ad negotie 
 belovende de Comparanten ten allen tijde te zullen appro- 
 beren, het geen door Geconstitueerde uit kragte dezes 
 zal worden gedaan en verrigt onder verband als naar 
 regten.   
 Harderwijck d. 10 Maij 1808. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
schreven op een zegel Harmen Tapper en Eva Terlet Ehel: en Antonie Vonk en 
van f 24-:-: Hijntje Schut Ehel: welke bekenden in een vaste en 
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 stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten ervelijken behoeven van Gijsbert Fijnvandraat 
 en Wijmpje van der Kras Ehel:, een huis en erf, staande en 
 gelegen op de Vischmarkt Nº. 626, tusschen de huizen van 
 Benjamin Penning en van Aalt Cornelisze, met een ver- 
 ponding van f 9-:-: gesplitst uit een post van F 13-14, en 
 straatgeld f 2-:, gesplitst uit een post van f 4-:-, verders met 
 zijn lusten en lasten, blijvende een pakhuis en wijnkelder 
 uitkomende in den Oosterwijk, waarvan de muuren de 
 schijding uitmaken, buiten de koop, zullende het licht 
 in de keldergaten alleen daar in mogen blijven, dog altijd 
 met goede ijzere tralien voorzien moeten zijn, en alle 
 de overige deuren en vengsters volgens accoord door Koperen 
 moeten toegemetzeld worden, en zulks voor een Somma 
 van f 800-:-:, van welke kooppenningen Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 tot over het jaar 1807, straat en lantaarngeld tot Maij 
 1808 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de 
 verponding over 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 11 Maij 1808. 
 
 
De minute is geschre- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
ven op een zegel van f 3-:- Antonij Vonk en Hijntje Schut Ehel:, welke bekenden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegven aan en ten ervelijken behoeve van Harmen 
 Tapper en Eva Terlet Ehel:, haar helft in een pakhuis 
 en wijnkelder behoord hebbende aan het huis Nº. 626 
 staande in den kleinen Oosterwijk, tusschen de huizen 
 van JanTeunissen en de Wed: A: Hondius, doende geheel 
 in verponding f 4-14. straatgeld f 2-: lantaarngeld f 1-: 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een 
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 Somma van een honderd Gulds., van welke penningen Compa- 
 ranten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 tot over het jaar 1807, straat en lantaarngeld tot Maij 1808, daar 
 van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 
 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 21 Maij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
schreven op een  Borgen als voorvanks regt is, Hendrik van Wenum en Albert 
zegel van 12 st. Berends voor het erf en sterfhuis van Aaltje Griefs Weduwe 
 van Toon Doijeweerd, des beloofde Gerrit Doijeweerd voor zich, 
 en caverende voor zijne mede Erfgenaamen de Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck den 24 Maij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
schreven op een Jan Peterzen en Willemina Weijers Ehel:, welke bekenden wel en 
zegel van 4 st. deugdig schuldig te zijn aan den Heer Paulus Moojen en Barta 
 Kamps Ehel:, de Somma van een honderd vrijftig Guldens wegens 
 contant geleende penningen in het jaar 1798 aannemende 
 dezelve jaarlijks te zullen verrenten met drie en een halve Gulden 
 van het 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 beide 
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en verwillekeuren bij parate executie en aankering, 
 ( van welken kragt en regt zij geinformeerd zijn ) hunne 
 schuit en toebehoren, en verder alle hunne gereede goederen, 
 om daar aan alle schade te kunnen verhalen, renuncierende 
 van alle exceptien, in Specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 24 Maij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden 
geschreven op een Jan van den Broek wonende aan het huis ter Hijde, dog thans 
zegel van f 2-10 alhier praesent, en Jan van den Broek wonende alhier, welke 
 verklaarden te constitueren en  magtig te maken, zulks 
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 doende kragt dezes, den Heer Mr. P: van Eijk wonende te Am- 
 sterdam, speciaal om intevorderen en te verkrijgen zekere 
 ervenis nagelaten door Andries van den Vijsel te Amsterdam, 
 daar toe request te presenteren in en buiten regten te 
 ageren, de ervenis te ontvangen, en daar voor te quiteren, 
 en verders alles te doen, wat in dezen vereischt zal worden, 
 en Comparanten zelfs praesent zijnde zouden kunnen mogen 
 of moeten doen, onder belofte van goedkeuring en schade- 
 looshouding, en verband en Submissie als na regten, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. 
 Harderewijck den 24 Maij 1808. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden 
schreven op een Willem Aalzen en Grietje Willems Ehel:, als mede Aart 
zegel van f 77-10 Brouwer en Willem Peterzen is qualiteit als Voogden 
geregistr. ten pro- over de minderjarige Kinderen van wijlen Elbert Aalzen 
thocolle van bezwaar met naamen Aalt Elberts, Petertje Elberts, Jannetje 
Rubr. Landerijen en Elberts, Willempje Elberts en Aaltje Elberts, welke 
Erven in Hierden etc. eerste Comparanten voor hun zelve en de twee laatstgem: 
Fol. 368 in hunne gemelde qualiteit met voorkennis en toestem- 
 ming van de Magistraat dezer Stad verklaarden in het 
 openbaar op den 27 Februarij 1808 publiek te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van de Gebroeders Jan Lubbertzen en Wouter Lub- 
 bertzen en hunne Erven, een huis en erf Nº. 33 en 34, 
 met de daar bij behorende landerijen en houtgewasschen, 
 zamen ongeveer 22 schepels gelegen in Hieren schependom 
 van Harderwijck belend ten Oosten de Heer F: van Erckelens 
 Westen den Kinderen van wijlen Elbert Aalzen, ten Noorden 
 de gemeene weg, voords met alle deszelfs lusten en lasten 
 recht en gerechtigheden, en zulks voor een Somma van 
 f 2587-: vrijgeld, voor welke penningen deze goederen 
 verbonden blijven tot dat dezelve ten vollen zullen 
 zijn voldaan, belovende hetzelve te zullen wagten
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 en waren kommervrij, en alle voorpligt de ordinaire verpon- 
 ding over 1807 te zullen aanzuiveren en zo te handelen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als naar 
 rechten, zijnde dit perceel bezwaard met een thins in het 
 boek van Ermello jaarlijks f 3-6-4 alsmede de ordinaire 
 jaarlijkse uitgang van rog aan den Predikant van Hierden, 
 en de Koster der Hervormde Kerk in Harderwijck, zijnde ons 
 gebleken dat de verponding over 1807 bij anticipatie voldaan 
 is.  
 Harderwijck den 25 Maij 1808. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden Willem 
schreven op een Aalzen en Grietje Willems Ehel:, alsmede Aart Brouwer 
zegel van f 12-:- en Willem Peterzen in qualiteit als Voogden over de minder- 
Geregistr. ten protho- jaarige Kinderen van wijlen Elbert Aalzen, met naamen 
colle van bezwaar Aalt Elberts, Petertje Elberts, Jannetje Elberts, Willempje 
Rubr. Landerijen en Elberts en Aaltje Elberts, welke eerste Comparanten voor hun 
Erven in Hierden Fol. zelven, en de twee laatstgenoemde in hun gemelde  
405 qualiteit met voorkennis en toestemming van de Ma- 
 gistraat dezer Stad verklaarden in het openbaar op den 
 27 Februarij 1808 publiek te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van Maria Hendriks Weduwe van wijlen Jacob Hop, een 
 mudde zaaijland met zijn houtgewasch genaamd de Keizers 
 kamp mede gelegen in Hierden bij de Lokhorst belend aan 
 de Westzijde van Willem Peterzen, en aan de Oostzijde Aalt 
 Jochemsen, voords met alle deszelfs lusten en lasten, recht 
 en gerechtigheden, en zulks voor een Somma van f 384-:- vrijgeld, 
 voor welke penningen deze genoemde kamp verbonden 
 blijft, tot dat dezelve ten vollen zal zijn voldaan, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt de ordinaire verponding over 1807 te zullen aan- 
 zuiveren, en zo te handelen als erfkoops recht is, onder 
 verband en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken 
 dat de verponding over 1807 bij anticipatie voldaan is. 
 Harderwijck d. 25 Maij 1808. 
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De minute is ge- Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden Willem 
schreven op een Aalzen en Grietje Willems Ehel:, alsmede Aart Brouwer 
zegel van f 9-:- en Willem Peterzen in qualiteit als Voogden over de minder- 
Geregistr. ten protho- jaarige Kinderen van wijlen Elbert Aalzen, met naamen 
colle van bezwaar Aalt Elberts, Petertje Elberts, Jannetje Elberts, Willempje 
Rubr. Landerijen Elberts, en Aaltje Elberts, welke eerste Comparanten voor 
en Erven in Hierden hun zelven en de twee laatstgemelde in hunne geñ. qualiteit 
Fol. 368 met voorkennis en toestemming van de Magistraat dezer 
 Stad, verklaarden in het openbaar op den 27 Febr. 1808 publiek 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten ervelijken behoeve van Maria Hendriks Weduwe van 
 wijlen Jacob Hop, een mudde zaaijland met zijn houtgewasch, 
 gelegen in den laagen enck onder Hierden belend de Juffrouw 
 van Westervelt, en de Wed. Lubbert Gerritzen, voorts met alle 
 deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor een Somma van f 310 -:- vrijgeld, voor welke penningen 
 deze geñ: kamp verbonden blijft tot dat dezelve ten vollen 
 zal zijn voldaan, belovende hetzelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de ordinaire ver- 
 ponding over 1807 te zullen aanzuiveren, en zo te handelen 
 als erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten, zijnde dit perceel bezwaard met een uitgang 
 van een schepel rog des jaarlijks te betalen aan den Apothe- 
 ker G: Buijtenhuis, zijnde ons gebleken, dat de verpon- 
 ding over 1807 bij anticipatie voldaan is.  
 Harderwijck den 25 Maij 1808. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden  
schreven op een zegel Giesbert Evertzen en Petertje Janssen Ehel:, welke be- 
van f 9 -:- kenden uit de hand verkogt te hebben aan Maria Hen- 
 driks Wede. Jacob Hop een math hooijland gelegen op de Ooster 
 mehen onder Hierden Schependom van Harderwijck, belend 
 ten Oosten Dirk Bartelsen, West de kleine Matjes, voorts 
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 met alle deszelfs lusten en lasten recht en gerechtigheden, 
 en zulks voor een Somma van f 300-: vrijgeld, van welke penningen 
 zij Comparanten bij dezen bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voor- 
 pligt de ordinaire verponding over 1807 te zullen aanzuiveren, 
 en zo te handelen als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de verpon- 
 ding over 1807 bij anticipatie voldaan is. 
 Harderwijck d. 28 Maij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden Albertus 
geschreven op een Gelderman en Aartje Top met haar Man als haren momboir 
zegel van 6 st. geässisteerd, dewelke verklaarden in de beste en bestendigste 
 form rechtens te constitueren en volmagtig te maken, dit 
 doende bij dezen Lammert Top Gerritzen te Elburg, speciaal 
 om namens haarlieden hun wettig erfdeel van de nala- 
 tenschap van Hendrik Top en Beertje Top Wed: Groen aldaar 
 te ontvangen, daarvoor te quiteren, namens haar met de 
 overige Erfgenaamen een magescheid opterigten, de onge- 
 reede goederen uit hunne naam te transporteren, 
 en te cederen, en verders alles te doen en te verrigten wat 
 vereischt word, en de Comparanten zelfs present zijnde zouden 
 kunnen mogen of moeten doen, alle magt hem hier toe 
 adhiberende, speciaal die van substitutie en adsumptie, 
 onder belofte van approbatie en indemnisatie, mids de 
 Geconstitueerde behoorlijke rekening en verandwoording doe 
 van de ontvangene penningen. 
 Harderwijck d. 30 Maij 1808. 
 
 
Geregistr. ten pro- Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde 
thocolle van bezwaar Antonia Kappers Wed: Antinck, welke bekende wegens 
Rubr: de Hoogstraat opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
Fol. 177 deugdig schuldig te zijn aan Hendricus Kok en Berendina 
Het Afschrift is van Ruitenberg Ehel:, en hunne Erven, de Somma van 
geschreven op een negen en veertig Guldens, aannemende dezelve jaarlijks 
zegel van 10st. te zullen verrenten met twee Gulds. tien strs., waar van 
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 het eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo ver- 
 volgens 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 verbind Comparante haar persoon 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand haar huis 
 in de kleine Marktstraat Nº. 599, staande tusschen 
 de huizen van Harmen Tapper en van Dirk Knaap, 
 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, 
 zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1807 bij 
 anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 8 Junij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
schreven op een zegel Jacobus Poelman en Maria van Werven Ehel:, welke beken- 
van 30 st. den wegens opgenome en ter leen ontvange penningen 
Geregistr. ten prothoc. wel en deugdig schulding te zijn aan de Weduwe Elbert Aaltzen 
van bezwaar Rubr. en haare Erven, de Somma van een honderd negenen veertig 
Hoven voor de Smee- Gulds. aannemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten 
poort Fol. 72 met vijf Guldens van het 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 ge- 
 schieden, in dien het 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 een 
 hof, gelegen buiten de Smeepoort aan de Wijsteeg, naast die 
 van de Gezusters Buijtenhuis Nº. 740, 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, zijnde ons gebleken, dat 
 de verponding over 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 10 Junij 1808. 
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Het afschrift is Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
geschreven op een Jufvrouw Anna Catharina de Rooij Huisvrouw van den Heer 
zegel van 12st. Huibertus Kuiperi, wonende te Molenaarsgrave, dog thans 
 alhier praesent, welke verklaarde zich te stellen tot Borge 
 voor haare Moeder Lucretia Magdalena Ammon Weduwe 
 de Rooij, voor een Somma van een honderd zeven en zestig Gulds. 
 tien strs. ten behoeve van  Adrianus van Dalen, welke gelden 
  laatstgemelde van haar Moeder te praetenderen heeft, 
 aannemende en belovende dezelve voor haar Moeder te 
 zullen voldoen, indien zij daar toe buiten staat mogt 
 zijn heden over een jaar, renuncierende wel expresselijk 
 van alle exceptien, onder verband en Submissie als na 
 regten. 
 Harderwijck d. 10 Junij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en de Vries compareerde Dirk 
schreven op een ze- Brouwer, welke verklaarde bij dezen te consenteren en te 
gel van 12 st. bewilligen in zodanig huwelijk als zijn Dogter Dina Brouwer 
 voornemens is integaan, en volgens order te voltrekken met Jacob 
 van den Wiltenburg te Utrecht, hetzelve met zijne ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent 
 bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaaken te Utrecht, 
 of elders daar het gerequireerd word, mag worden gerespecteerd 
 en geconsidereerd, alsof Compart: bij de intekening en 
 voltrekking tegenwoordig ware, belovende hetzelve van 
 waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 13 Junij 1808. 
 
 
De minute bij abuis Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde B:E:C: 
geschreven zijnde op van Niel Predikant te Vaassen, dewelke verklaarde tot 
een zegel van 12 st., is wegneming van verdere onaangenaamheden, die uit eene 
het afschrift geschre- langwijlige procedure zouden kunnen voortspruiten, te 
ven op een zegel van renuntieren van en intetrekken zodane actie als Compa- 
4st. rant op den 16 October 1806 over excessen  bezwaar tegen 
 den Kerken Raad van Vaassen in de Classis van Neder Veluwe 
 voor het Departementaal Geregtshof van Gelderland heeft 
 geïnstitueerd, en voor welgemelden Hove alsnog ongedecideerd 
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 is regthangende, daar van renuntierende bij dezen, vertrou- 
 wende, dat hij Compart: zo met den Kerken Raad als met de 
 Leden der Classis een christelijk en behoorlijk accoord 
 zal kunnen treffen, submitterende Compart: zich 
 bij faute van dien aan de taxatie en moderatie van 
 den Hove van Justitie van het Departement Gelderland, 
 eventueel tot refusie van die kosten offererende een dub- 
 belen stuiver onder verband van de zullen suppleren 
 quantenus opus. 
 Harderwijck d. 14 Junij 1808. 
 
 
Het afschrift is geschre- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Richardus 
ven op een zegel van Apeldoorn Predikant te Waalre en Aalst in de Meijerij van 
12 st. den Bosch, en deszelfs wettige Huisvrouw Cecilia van Voorst 
 de Vrouw met haar Man , als haaren Momber ge:assisteerd, 
 dewelke verklaarde in de beste en kragtigste form rech- 
 tens te constitueren en volmagtig te maken, dit doende 
 bij dezen Mr. V: Nieuhoff advocaat te Harderwijck, 
 speciaal om van Engele Everts Weduwe Cornelis Timense, 
 het zij in der minne het zij door middelen rechtens in te 
 vorderen en te ontvangen zodane pretentie, als de Com- 
 paranten ten lasten van gemelde Engele Everts Weduwe 
 Cornelis Timense van wegens een obligatie hebben, ten dien 
 einde te procederen op derzelver persoon en goederen, actien 
 en crediten, waar ter plaatze die ook mogten gelegen of 
 te vinden zijn, arresten te doen, en die te vervolgen, 
 domicilium te kiezen, en ook alle andere ingangen 
 rechten te observeren, en termijnen waartenemen, 
 generalijk ook de zaak te beginnen en te vervolgen tot 
 den einde toe, sententien te bevorderen en die in cas van 
 triumph ter executie te stellen, van de nadelige te appel- 
 leren en te provoceren, generalijk ook om ter zake voorzegd 
 alles meer te doen, te verrigten en te laten geschieden, wat 
 vereischt word, en de Comparanten zelfs praesent zijnde zouden 
 kunnen mogen of moeten doen, alle magt adhiberende, speciaal 
 die van substitutie en adsumptie, onder belofte van 
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 approbatie en indemnisatie, mids de Geconstitueerde van 
 alles behoorlijke rekening en verandwoording doe. 
 Harderwijck d. 16 Junij 1808. 
 
 
Het afschrift is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
schreven op een Albertus Gelderman en deszelfs wettige Huisvrouw Aartje 
zegel van f 30-:-: Top, de laatste met haar Man als haar Momber geässisteert, 
Geregistr. ten prothoc. dewelke verklaarden wel en deugdig schuldig te zijn aan den 
van bezwaar Rubr. Heer Bernardus Nieuhoff en deszelfs Ehevrouw Henrietta 
Landerijen aan  Bake, of deszelfs regt verkrijgende, een Somma van f 2000-:- 
Oosten tusschen procederende vanwegen door den Heer B: Nieuhoff aan de 
de Broeksteeg en de Comparanten in klinkende gelden ter leen toegetelde 
Zee  Fol. 96 en Rubr. penningen voor eene tijd van twaalf maanden of langer 
Erven en Landerijen naar goedvinden van beiden partijen, mits elkander drie 
in Hierden etc. maanden voor de opzegging van het Capitaal en interesse 
Fol. 390fso waarschuwende, tegen een jaarlijksche rente van 5½ Gulden 
 van ieder honderd, ingaande met den 17 Junij 1808 en eindigen- 
 de den 17 Junij 1809 en verder zolang de principale schuld 
 zal blijven voortduren. 
 Verklarende de bovengemelde Comparanten, voor deze 
 wettige schuld te verbinden generaal hunne Personen 
 en goederen, speciaal echter de navolgende landerijen 
 als 1º. Een akker zaaijland gelegen op de kleine vaaren 
 bijlangs de Hooge steeg. 
 2º. een akker daar bij ook op de kleine vaaren gelegen. 
 3º. een akker zaaijland zijnde de tweede kamp agter 
 het paarde kerkhof. 
 om aan bovengemelde goederen des noods alle hinder 
 en schade te verhalen, renuncierende de Comparan- 
 ten van alle exceptien en beneficien regtens speciaal 
 van die van ongetelde gelden, zijnde ons gebleken dat de 
 verponding over 1807 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 16 Junij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareer- 
geschreven op een den Albertus Gelderman en deszelfs wettige Huis-  
zegel van f 15 -:- vrouw Aartje Top, de laatste met haar Man als 
Geregistr. ten haren Momber geäaisteerd, dewelke verklaarden 
prothoc: van be- 
zwaar Rubr.Hoven  
voor de Lutteke poort  
Fol.42 fso. Hoven 



651 

ORAH_157 1808 fol.319vso 
 
voor de Smeepoort wel en deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer Petrus Jacobus 
Fol. 73fso. en Land van Maanen of deszelfs regtverkrijgende eenen Somma van 
tusschen de laage f 1000-:-, procederende vanwegens door den Heer Petrus Jacobus 
Sijpelt en Wijsteeg van Maanen aan de Comparanten in klinkende gelde ter 
en Westen Fol. 324 leen toegetelde penningen voor eene tijd van twaalf maanden 
 of langer naar goedvinden van beide partijen, mids el- 
 kanderen drie maanden voor de opzegging van Capitaal 
 en interesse waarschuwende, tegen een jaarlijksche 
 rente van 5½ Gulden van ieder honderd Guldens, in- 
 gaande met 17 Junij 1808 en eindigende met d. 17 Junij 
 1809, en verders zo lang de principale schuld zal blijven 
 voortduren, verklarende de bovengemelde Comparan- 
 ten voor deze wettige schuld te verbinden generaal 
 hunne personen en goederen, speciaal echter 
 1º. Een kamp land gelegen aan de stadsgragt aan Westen. 
 2º. Een hof gelegen aan de Raamsteeg naast een hof 
 van G: Fijnvandraat. 
 3º. Een huis en hof in de touwbaan. 
 Omme daar aan des noods alle hinder en schade te ver- 
 halen, renuncierende de Comparanten van alle exceptien 
 en beneficien rechtens, speciaal die van ongetelde 
 gelden, zijnde ons gebleken dat de verponding over 1807 
  bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 16 Junij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerde de Heer 
geschreven op een Mr. J:C:F: de Vries Secretaris dezer Stad, dewelke verklaarde 
zegel van 12 st. dat hij de acte van cautie, door hem d. 29 Junij 1807 voor de 
 Magistraat dezer Stad, voor Mr. W:J: de Vries als Ontvanger 
 van de beschreven middelen en van de belasting op het regt 
 van successie over het arrondissement van Harderwijck 
 gepasseerd, voor zo verre het beloop der cautie strekt, ook 
 houd van kragt voor zodanige perceptie de radditionele 
 stuivers te ponde of plaatzelijke ontvang, midsgaders 
 tot zodanige verdere perceptie of collecte, als vanwegens 
 het gouvernement aan hem Ontvanger reeds is, of even- 
 tueel zal worden opgedragen. 
 Harderwijck d. 18 Junij 1808. 
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Het afschrift is Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
geschreven op een Gerrit Buijtenhuis, welke verklaarde, dat hij de acte van 
zegel van 12 st. cautie, door hem d. 29 Junij 1807 voor de Magistraat dezer 
 Stad voor Zeger Buijtenhuis als Hoofdgaarder van de onbeschre- 
 ve middelen te Harderwijck, gepasseerd, voor zo verre het beloop 
 der cautie strekt, ook houd van kragt voor zodanige perceptie 
 der additionele stuivers te ponde of plaatselijke ontvang, 
 midsgaders tot zodanige verdere perceptie of collecte, als 
 vanwegens het gouvernement van hem Hoofdgaarder 
 reeds is of eventueel zal worden opgedragen. 
 Harderwijck d. 20 Junij 1808. 
 
 
Het afschrift is Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmees- 
geschreven op teren compareerde Jantje Gerrits Weduwe van Dirk Dirksen, 
een zegel van 6 st. welke zich zullende veranderzaten verklaarde in tegenwoor- 
 digheid van Gerrit Reintsen en Hendrik Hop, als door de Magistraat 
 aangestelde Voogden aan haare drie inderjarige Kinderen 
 met naamen Jannetje, Gerrit en Reintje Dirks, bij wijlen 
 gemelde haar Man ehelijk verwekt, voor Vaders versterfd te bewij- 
 zen te zamen drie honderd vijftig Guldens waar van zij aan ieder 
 de portie zal uitkeren bij meerderjarigheid. 
 Tot nakoming dezes verbind zij haar persoon en goederen, ook 
 belooft zij de Kinderen te zullen kleden en reden, en van het 
 nodige voorzien tot haare mondige jaaren, te zullen laten 
 leren wat tot een behoorlijke kostwinning behoord, en alle 
 lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck d. 30 Junij 1808. 
 
 
 Acte van aperture 
Op een zegel van Wij J: Steenwinkel en J: Moojen Jz. vervangende de plaats 
f 15-:-: van den Heer J:W:V:O: Fisscher Schepenen der Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat wij op requisitie 
 van den Heer I:J:  Elsevier gecompareert zijn ten sterfhuize 
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 van Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok, alwaar ons vertoond en 
 overgegeven is zeker beslote papier, houdende volgende super- 
 scriptie. 
 
 “Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 “Harderwijck de Heer Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok met ons 
 “gaande en staande, en zijn verstand en uitspraak ten 
 “volllen magtig, welke verklaarde in dit beslote papier zijne 
 “laatste dispositie begrepen te zijn begerende, dat hetzelve  
 “na zijn dood terstond moet worden geöpend ( hetwelk door 
 “den Heer I:J: Elsevier zal moeten bezorgd worden ) en 
 “als testament, legaat, codicil, of zo en als best na rechten 
 “zal bestaan, agtervolgt worden. 
 “T’ oorkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris 
 “deze getekend en gezegeld in Harderwijck den 5 Februarij 1807. 
 was getekend  Steenwinkel,  J:W:V:O: Fisscher,  J:C:F: de 
 Vries.  gemunieerd met drie zegels. 
 
 
 Onze ondertekening gezien en de zegeld geëxamineerd 
 hebbende, hebben wij die gaaf, geheel, en ongevitieerd bevonden, 
 waar na hetzelve door den Secretaris is geöpent, en in prae- 
 sentie van gemelden Heer I:J: Elsevier voorgelezen, invoegen 
 als bij transfix hier nevens geännexeerd is, waar van 
 registrature en copie in forma is verzogt. 
 T’oorkonde is deze bij ons getekent en gezegelt in Harder- 
 wijck den 30 Junij 1808.  was nevens twee cachetten in 
 rood lak gedrukt getekent  Steenwinkel,  J: Moojen Jz. 
 in margine stond onder een cachet in rood lak gedrukt 
 in fidem transfixi  was getekent  J:C:F: de Vries. 
 
 
 Testament 
waa geschreven op een Ik ondergeschreven Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok over- 
zegel van f 30 -:-: denkende de zekerheid des doods, doch onzekere uue van 
 dien, en niet willende deze waereld verlaten zonder over 
 mijne tijdelijke goederen te hebben beschikt, verklare, daartoe 
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 tredende, in de eerste plaats te revoceren, te casseren en te niet 
 te doen alle vorige uiterste willen of andere dispositien door mij 
 opgerigt voor dato dezes, inzonderlijk mijn testament voor leden 
 van het Gemeente Bestuur en Secretaris dezer Stad in het jaar 1801 
 gepasseerd, en alzo op nieuw disponerende zo verklare ik (: na 
 in conformiteit aan de ordonnantie op het klein zegel mijne 
 goederen te hebben aangeslagen in de classis onder de f 50000-:-, 
 zo veel nodig onder eedes offerte:) eerstelijk te legateren en te 
 bemaken. 
 Aan Peter Olofsen en zijne Vrouw en bij vooroverlijden van  
 den een aan den anderen de friesche klok hangende op de kelder 
 kamer, de armstoel dagelijks door mij gebruikt wordende, 
 wijders eene Som van f 300-:- eens, voords zal aangemelde 
 Vrouw door mij natenoemene Erfgenaam moeten worden 
 uitbetaalt zo veel jaaren huur, als dezelve bij mij gewoond 
 heeft gerekend tegens f 50- ’s jaars met 3 pct. interest. 
 Aan Trijntje Olofsen en Jannetje Olofsen ieder f 50-: eens. 
 Aan de Dienstmaagd, welke op mijn sterfdag bij mij zal 
 wonen mede f 50-: eens. 
 Aan Petrus Wijnstok wonende te Amsterdam mijn zilver 
 zakhorlogie met de ketting. 
 Aan Petrus Gijsbert Wijnstok Linscheer voor een pillegift 
 mijn goud gedreven horlogie, een zilvere tafeltabaksdood 
 en confoor met een houten voet. 
 Aan Floris Jacobus Linscheer een zilvere schenkbord. 
 Aan Petrus Johannes van Nes een zilvere tabaksdoos met 
 bloemen gedreven, met een der zilvere tabaks confooren. 
 Aan Johannes Theodorus Wijnstok alle mijne kleerderen en 
 linnen voords eene Somma van f 1000-:- eens. 
 Aan Petrus Martinius zijn leven lang gedurende f 50 – ’s jaars 
 en voords de kosten der begravenis. 
 Aan Louis Dithmer Elsevier alle mijne boeken en papieren 
 niets uitgezonderd, met de boekenkasten daarbij. 
 Aan den Professor Medicinae Rudolphus Forsten de Somma 
 van vijfhonderd Guldens eens. 
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 Aan Isaac Johannes Elsevier Junior mijn degen met het zilvere 
 gevest. 
 Aan de Kinderen van wijlen Jan Linscheer en Elisabeth 
 Schellewald Ehel:, al dat geen, hetwelk zijlieden bij den 
 sterfdag van mij testateur aan den boedel schuldig zullen 
 bevonden worden. 
 Voords aan de Diaconie der gereformeerde Nederduitsche 
 Gemeente in Harderwijck eene Somma van f 1000-:-. 
 Eindelijke verklare ik te institueren en aantestellen tot 
 mijne eenige en algehele Erfgenaamen den Heer Mr. 
 Isaac Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella 
 Martinius Ehel:. en bij vooroverlijden hunl. Kinderen 
 bij representatie, en zulks in alle mijne verdere 
 natelatene goederen niets uitgezondert, alles met volle 
 magt recht en titule van institutie. 
 Zullende echter deze mijne geinstitueerde Erfgenaamen 
 verpligt zijn, nadat mijne nalatenschap zal zijn opge- 
 maakt, en tot liquiditeit gebragt uit het rendement van 
 dezelve aan Petrus Johannes van Nes en Davis Nicolaas  
 van Nes en bij vooroverlijden aan hunne Kinderen alsmede 
 aan den Zoon van wijlen Jan Schellewald, zodanige uitkering 
 legaatsgewijze te doen, als nagelang des boedels, de legaten 
 voorsz: afgetrokken , en de vermindering der nalatenschap 
 daar na berekend zijnde zal of zullen oorbaar vinden, zonder tot 
 zekere groote van Som bepaald te zijn, des echter dat deze uitke- 
 ring ten opzichte van David Nicolaas van Nes zal geschieden 
 onder aftrek van het geen hij aan mij schuldig is, en dat de eigendom 
 dier uitkering zal blijven aan de Kinderen, en de vrugten voor de 
 Vaders, zullende de administratie van gemelde uitkering en 
 het provenu van dezelve berusten onder de meergemelden 
 Mr. I:J: Elsevier, tot der Kinderen meerderjarigheid respec- 
 tivelijk toe, of het leven hunner Vaders, excuserende 
 voords de gestelde Erfgenaamen van het geven van Inventaris, 
 en willende dat de legatarissen in deze dispositie zullen 
 berusten op poene van verval der besprokene giften. 
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 Secluderende voords alle anderen die ab intestato, anderzints 
 tot den boedel zouden gerechtigt zijn, van mijne nalatenschap 
 prohiberende voords alle verkoop van mijn linnen, zullende 
 hetzelve door mijn geïnstitueerde Erfgenaamen, naar 
 goedvinden onder mijne legatarissen in de uitkering voorñ: 
 worden verdeeld. 
 Al hetwelk voorsz: staat ik verklare te zijn mijne 
 laatste en uiterste wille, begerende dat dezelve zal 
 worden agtervolgd en nageleeft als testament, codicil, 
 legaat, gifte de levende of ter zake des doods, of zo en als het 
 best in rechten zal kunnen bestaan. 
 Ter oirkonde heb ik deze eigenhandig getekend en beze- 
 geld in Harderwijck den 5 Februarij 1807. 
 was nevens een cachet in rood lak gedrukt getekend 
 Petrus Gijsbert Wijnstok. 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 1 Julij 1808 Fol. 320fso et segg was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
schreven op een Jan van der Lugt en Catharine Ruitenberg Ehel:,als mede 
zegel van f 5-:- A: Bade in qualiteit als gevolmagtigde voor Jan Hissink 
 Janssen, en Jan Christiaan Kaarls met deszelfs Huisvrouw 
 Sophia Ruijtenberg gepasseerd voor den Heer Burgemeester 
 der Stad Amsterdam in dato den 23 Junij 1808, welke verklaarden 
 in eenen vasten en stedigen erfkoop in het openbaar op den 14 Maij 
 1808 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijken behoeven van Meindert Ruijtenberg en deszelfs 
 Huisvrouw, wonende te Amsterdam, een huis en erve zijnde Nº. 415, 
 staande in de Hondegatstraat, belend de huizen van  Winik van 
 Dasselaar en H: van Dalen, doende in de nieuwe verponding volgens 
 billet van aanslag f 5-14-, straatgeld f 1-:- lantaarngeld 10 st., voords 
 met alle deszelfs lasten, recht en gerechtigheden, en zulks 
 voor een Somma van een honderd en vijf en vijftig Guldens, 
 vrij geld, van welke penñ. zij Comparanten mids dezen bekennen 
 voldaan te zijn, en over zulks geen recht of eigendom aan voorsz: 
 perceel te houden, belovende hetzelve te zullen wagten 
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 en waren kommervrij, en alle voorpligt te zullen afdoen 
 als mede straat en lantaarngeld tot primo Maij 1808 als 
 erfkoops recht is, onder verband en Submissie als na 
 rechten, zijnde ons uit het permissie billet gebleken, 
 dat aan het regt van Successie is voldaan, als mede dat 
 de verponding over 1807 bij anticipatie is betaald.  
 Harderwijck d. 2 Jilij 1808. 
 
 
De minute is ge- Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen loofden en wierden 
schreven op een Borgen als voorvanks regt is de Heeren J:H: Wiesell en J: 
zegel van 12 st. T: Wijnstok voor het erf en sterfhuis van wijlen den Heer 
 Mr. Petrus Gijsbert Wijnstok, des beloofden de Heer Mr. 
 Isaac Johannes Elsevier en Vrouwe Johanna Petronella 
 Martinius Ehel:, de laatste tutore marito, in qualiteit 
 als testamentaire universele Erfgenaamen van 
 gem: Heer Mr. P:G: Wijnstok deze hunne Borgen te 
 vrijen en te guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 4 Julij 1808. 
 
 
 Testament 
Het afschrift is ge- Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
schreven op en zegel Harderwijck Jufvrouw Catharina Apeldoorn Weduwe 
van f 1-:- Eijlard, gezond van lighaam en verstand, welke verklaarde 
 bij dezen, ingevolge clausule reservatoir van haar testament 
 op den 26 Maart 1806 voor Heeren Schepenen dezer Stad 
 gepasseerd, in plaats van haare ¾ parten in het huis en schuu- 
 ren in de Bruggestraat naast het huis van Jan de Vries, alzo 
 abusivelijk is geweest, en dit haar niet toebehoort, 
 te legateren aan haare Zuster Gerritje Apeldoorn Weduwe 
 van Jan Apeldoorn, haar huis in de Bruggestraat, staande 
 naast het huis van de Weduwe Arelderhof en van Jan  
 de Vries Nº. 128. 
 Verders verklaart zij intetrekken en te niet te doen het 
 legaat van f 50-:, het welk zij aan Jan Rabo van Voorst 
 in haar bovengemelde testament heeft gemaakt. 
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 Eindelijk benoemd zij bij vooroverlijden van haar Neef Richar- 
 dus Apeldoorn tot haare Erfgenaam zijn Vrouw Cecilla van Voorst, 
 en vervolgens zijne wettige descendenten bij haar overlijen. 
 Blijvende voor het overige het gemelde testament van den  
 26 Maart 1806 in zijn geheel, en begerende zij dat deze na 
 haar dood mede zal gelden als testament, codicil, op zo als 
 best na regten zal kunnen bestaan, verklarende ten 
 opzigte van dit zegel te behoren in de classis van f 1-:-:. 
 T’ oorkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt 
 in Harderwijck den 25 Junij 1808  was nevens twee cachetten 
 in rood lak gedrukt getekend  W:J: de Vries .  Steenwinkel. 
 onderstond  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 6 Julij 1808 Fol. 322fso  was getekend 
 J:C:F: de Vries.  
 
 
De minute is ge- Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Toon 
schreven op een Vonk en Hendrica Schut Ehel:, welke bekenden in een vasten 
zegel van f 5-:- en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom over 
 te geven aan de Roomsche Armen dezer Stad twee huisjes 
 staande het eene op de Vischmarkt naast het huis van 
 Claas Noldus Nº. 629, doende in verponding volgens het 
 nieuwe quohier f 2-12-:, straatgeld 10 st. lantaarngeld 5 st. 
 het andere agter de muur tusschen het huis van de 
 Weduwe van Hendrik van Veluwe en het schuurtje 
 van Zeger Buijtenhuis Nº.295, doende in verponding f 3-8-: 
 straatgeld 5 st. lantaarngeld 2½st., borggeld 6 st., verders 
 met hunne lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 150, van welke penningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 volgens het oude quohier te zullen afdoen over 1807 
 ( blijvende het overige voor rekening van Kopers ) straat 
 en lantaarngeld tot Maij 1808 als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, 
 dat de verponding over 1807 is voldaan.  
 Harderwijck d. 13 Julij 1808. 
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 Testament 
Geminuteerd op een Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
zegel van f 3-:- Harderwijck Emanuel Meijer Cohen, zijnde oud, dog zijn 
 verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde 
 bij dezen te niet te doen alle vorige dispositien door hem 
 alleen of met anderen gemaakt, begerende dat dezelve 
 zullen gehouden worden, als of die nooit waren gepasseerd, 
 en tot de nieuwe dispositie overgaande verklaarde hij 
 te legateren en te bemaken aan Emanuel David en 
 Roosje David ieder een boek Mozes met al wat er bij be- 
 hoord, waar van het eene in de Joodsche Kerk is. 
 Nog legateerd hij aan Emanuel Izak vijf honderd Guldens. 
 Eindelijk stelt hij tot zijne eenige en universele Erfge- 
 naamen van zijne overige nalatenschap Emanuel Davids, 
 Emanuel Joseph, Roosje Davids, en D:E: Davids Zoon van 
 Emanuel Davids ieder voor een vijfde part. en de twee Kin- 
 deren van wijlen Meijer Moses Cohen met naamen Rachel 
 en Levi voor de overige vijfde part, over welke laatste hij 
 tot Voogden stelt en nomineerd Emanuel Joseph wonende 
 te Vianen en Emanuel Davids wonende te Amsterdam, 
 met alle zodanige magt en gezag als aan Voogden com- 
 peteert. 
 Begerende dat deze na zijn dood zal gelden als testament 
 legaat, codicil, of zo en als best na regten zal kunnen 
 bestaan, verklarende de Compart: dat dit testament op het 
 competente zegel is geschreven. 
 T’ oorkonde hebben wij Schepenen deze getekend en geze- 
 geld in Harderwijck den 13 Julij 1808 was nevens twee 
 cachetten in rood lak gedrukt getekend  Steenwinkel 
 J. Moojen Jz.  onderstond  geregistreerd in het Recognitie- 
 boek der Stad Harderwijck d. 13 Julij 1808 Fol.323fso 
 was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geminuteerd op Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde 
een zegel van 24 st. de Freule A:A: van Holthe, in deze geässisteerd met den 
 Heer J: Pols, en verklaarde als gevolmagtigde van 
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 Mevrouwe R:G:G: Douairière van Holthe Gebore van de Clooster 
 Vrouwe van Rhebrugge, ingevolge volmagt op en 9 Julij 1808 voor 
 J:H: Prins, Scoltus van Rhebrugge gepasseerd alhier vertoond 
 en gelezen, en speciaal uit hoofde van de clausule van Substi- 
 tutie daar in bij deze te substitueren den Heer Advocaat P: van 
 Meurs, om alles te doen te verrigten en te laten geschieden, 
 het geen de Comparante uit kragt van voorsz: volmagt zoude 
 kunnen mogen en moeten doen. 
 Voorts verklaarde zij Comparante voor zo verre haar zelve 
 aangaat mede te qualificeren en volmagtig te maken 
 de Heer P: van Meurs om van Aalt en Hendrik Loedeman 
 en zijn Vrouw Eijbertje Gerrits door middelen van regten 
 intevorderen zodanige geld en zaadpagt, als dezelve van het 
 erf en goed Rijnvis reeds schuldig zijn, en welke verder 
 op Petri nog zal komen te verschulden, daarover bij pijn- 
 dinge of andere convenable ingang regtens te procederen 
 op alle derzelver gereede en ongereede goederen, speciaal 
 mede op het te velde staande koorn, om daar aan zo veel 
 mogelijk te verhalen het geen dezelve schuldig zijn, die 
 zaak tot de executie toe te vervolgen en tot de dadelijke 
 ontvangst der penningen incluis alles te doen het geen 
 de Geconstitueerde nodig en dienstig zal oordelen, speciaal 
 mede aan dezelve het erf en goed Rijnvis te doen denuncieren 
 om met Petri 1809 interuimen en te verlaten, belovende 
 van kragt en waarde te zullen houden het geen de 
 Geconstitueerde ten voorsz: einde zal doen en verrigten, en 
 hem te zullen indemniseren kost en schadeloos te houden, 
 waar op de Comparante heeft gestipuleert als na regten. 
 Harderwijck d. 13 Julij 1808. 
 
 
onder de f 50 vrij Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overwees- 
van zegel meesteren compareerde Hendrik Bonhof Weduwnaar 
 van wijlen Janna Boling, welke zich zullende veranderzaten 
 verklaarde in tegenwoordigheid van Jan van Asselt en 
 Jannes Stronkhorst als door de Magistraat aangestelde 
 Voogden aan zijne vier minderjaarige Kinderen met naamen 
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 Mechteltje, Jan, Aaltje en Dirk bij wijlen hem: zijne 
 Vrouw ehelijk verwekt voor Moeders versterf te bewijzen ieder 
 f 2-:, welke hij zal uitkeren bij hunne of haare meerder- 
 jaarigheid. 
 Tot nakoming dezes verbind hij zijn persoon en goederen, 
 ook belooft hij de Kinderen te zullen kleden en reden, 
 en van het nodige voorzien tot de mondige jaaren, te 
 zullen laten leren wat tot een behoorlijke kostwinning 
 behoord, en alle lasten van den boedel op zich te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck d. 13 Julij 1808. 
 
 
Geminut op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen Compareerde 
zegel van f 2-10-: Johannes Wilhelmus Tilanus en Anna Reiniera Elisabé Foriet, 
 echte lieden, marito tutore, dewelke verklaarden in de beste 
 regtch form hier mede te volmagtigen Mr. Alb: Sandberg 
 en J:J: Schluiter, advokaten respectivelijk te Zwol en Zutphen, 
 en zulks te samen en ieder in het bijzonder, ten einde 
 zoo in als buiten rechten, waar ter plaatse, tegen wien en 
 in welken opzichte zulks ook zoude mogen vereischt worden, 
 allenthalven waar te nemen en te bevorderen de belangen der 
 Comparanten, als zijnde de tweede mediate mede Erfgenamen 
 van Elisabe Geertruid van Dam, in leven Ehevrouw van nu mede 
 wijlend Mr. Gerhard van der Sluis, en zulks, des noods, door 
 zoodanige competente rechts middelen, als meest gepast 
 zullen bevonden worden, alle termijnen Rechtens waar te 
 neemen, cautien te vorderen en te stellen, de zaken tot sen- 
 tentie en Executie te vervolgen, van nadeelige vonnissen te 
 appelleeren, het appel ten einde toe te prosequeeren, zoo 
 meede liquidatie en afrekening te houden en te sluiten, des 
 noods ook te transigeeren, accordeeren of compromitteeren, 
 alle acten van scheidingen of partage aan te gaan en te sluiten, 
 penningen en andere boedels effecten over te neemen, quitantien 
 te geeven cessien en roijementen midsgaders acte van Transport 
 en alienatie te passeeren en generalijk in alle voorkomende 
 zaaken en gevallen, der Comparanten personen te representeeren 
 en, in hunne naam al dat gene te doen, te verrigten en laten 
 geschieden, met in eenigerlije opzichte, naar zich van omstan- 
 
    dig- 
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 digheden ofte naar stijl locaal, zoude mogen noodig of 
 dienstig zijn, al ware het schoon, dat tot een of ander einde 
 eenige nadere of meer speciaale volmagt of procuratie gevorderd 
 werde, als wordende de zulke bij dezen mede verleend en gehouden 
 voor alhier geinsereerd; alles met magt zoo wel van assumtie 
 als substitutie, belofte van goedkeuring en schadelooshouding, 
 voorts verband als rechtens S.A.S. daar op stipulerende. 
 Harderwijck den 15 Julij 1808. 
 
 
Gemin: op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde de Heer 
van 6 st. G:W: Ardesch en S:V: Iddekinge Echt: uxor tutore marito in 
 qualiteit als mede Erfgenaamen ex testamento van wijlen 1e Com- 
 parants Broeder Mr. Andreas Ardesch in ‘s Hage overleeden dewelke 
 verklaarden te constitueeren en magtig te maaken zulks doende kragt 
 dezes, derzelver Neef Mr. M:N:W:  Ardesch wonende te Arnhem, spe- 
 ciaal om uit naam ende van wegens hun Comparanten derzelver aan- 
 deel of wel een zesde part in zekere griend of uiterwaard groot 
 4 morgen, geleegen buiten de Oostpoort aan de Zomerdijk te Vianen 
 belend westwaards de Weduwe Johannis Diedrik Ramst, Noord- 
 waards de Wed: Hendrik de Vor en Cornelis Nachenius, oostwaards 
 Pieter Stehouder en Zuidwaards Pieter Mailly zoo en als dit perceel 
 tot de gemeene en onverdeelde boedel en nalatenschap van wijlen 
 voorñ. Heer en Mr. Andreas Ardesch en vrouwe Anna Magdalena 
 Jongbloet in leven Ehel: en welke laatste mede in ’s Hage is over- 
 leeden behoord, en te voren door wijlen de Heer A: van Hall 
 Heer van Heij en Boekop is geadministreert geweest, Publiek 
 en aan de meestbiedende te verkoopen, en ten dien einde met de 
 overige Erfgenamen en eigenaaren tot zodane verkoop te 
 concurreeren als door hunl. zal worden gearrangeert der Com- 
 paranten aandeel of een zesde gedeelte vervolgens aan de respec- 
 tive koperen in vollen en vrijen eigendom te cedeeren en te trans- 
 porteeren, voortd om mede namens de Comparanten de prijs of 
 koopschat wegens voorz: verkogte uiterwaard in contante penñ. 
 te ontvangen, daar voor te quiteeren, belofte van vrijwaring te 
 doen, en den voorm: Boedel en nalatenschap van wijlen meer- 
 gem: Heer Andreas Ardesch daar voor te verbinden en te subjecteren 
 als naar rechten, en wijders om in en omtrent het geen voorsz: 
 staat alles meerder te doen en te verrichten, dat naar stijl locaal 
 gebruikelijk is en zij Comparanten zelve praesent zijnde zouden kun- 
 nen en moeten doen, alles met magt van substitutie, met belofte 
 van al het zelve voor goed en van waarde te zullen houden 
 onder verband en Submissie als naar Rechten. 
 Harderwijck den 16 Julij 1808. 
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Geminut op een Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden 
zegel van f 11-:-: Mr. Rutger Bondam en Vrouwe Johanna Angnieta Wille- 
 mina Le Fevre de Montignij Ehel:, dewelke verklaarden te 
 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, trans- 
 porteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten ervelijken behoeven van Maria Hendriks Weduwe 
 wijlen Jacob Teunissen Hop en haare Erven de halfscheid 
 van een kamp lands de Doornekamp genaamd, met zijn 
 houtgewasch gelegen in den Harderwijcker enck aan 
 de Westkant belend Loge Gelderman, daar van Paulus 
 Moojen de wederhelft aan de Noordkant compateert, hebbende 
 in de ordin: verponding gedaan f 3-10-14, voorts met 
 alle deszelfs lusten en lasten recht en gerechtighe- 
 den, en zulks om en voor een Somma van f 350 vrijgeld, 
 van welke penningen Comparanten mids dezen bekennen 
 voldaan te zijn, en over zulks geen recht of eigendom aan 
 voornoemde perceel meer te hebben, nog te praetenderen, 
 maar de Koperen daar aan te eigenen bij en mits dezen, 
 met belofte om het voornoemde perceel als vrij en onbe- 
 zwaard ten allen tijde te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt als erfkoops recht is onder 
 verband en Submissie als naar rechten, en met renun- 
 tiatie van alle exceptien, zijnde ons gebleken, dat de 
 verponding bij anticipatie over 1807 voldaan is, en zullende 
 verder door Verkoperen over 1808 bij anticipatie mede 
 worden voldaan. 
 Harderwijck den 16 Julij 1808. 
 
 
Geminut op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
zegel van f 10-:-` Isac Huijgens, Willem Deutgen en Huijberta Huijgens 
 Ehel:, Willem Stepfhaan en Olda Huijgens Ehel:, wonende 
 de twee laatstgemelde te Amsterdam dog thans alhier 
 praesent, en Geertje Huijgens, welke verklaarden 
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 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks 
 kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Aris van 
 Leeuwen en Evertje Momenen Ehel:, een huis en erve staande 
 en gelegen op de Smeepoorter Brink naast het huis van 
 Gerrit Hartgerzen Nº. 261, doende in verponding volgens 
 het nieuwe quohier f 5-14 straatgeld f 1-: lantaarngeld 
 10 st. verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een Somma van f 333-:- 
 
 
Geminut op een  Aan Rijer Appeldoorn en Petronella Barends Ehel:, een hof leggende 
zegel van f 6-:- in de Knijptang in een gangetje tusschen de hoven van 
 den Secretaris de Vries en de Wede. Drost Nº. 840, doende in 
 verponding volgens het nieuwe quohier f 2-:-: verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 215-:- 
 van welke koopspenningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende de perceelen te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding volgens het oude 
 quohier te zullen afdoen over 1807, blijvende het meerdere 
 tot lasten van de Kopers, straat en lantaarngeld tot Maij 
 1808 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten, zijnde ons gebleken dat de verponding over 1807 is 
 voldaan. 
 Harderwijck d. 25 Julij 1808. 
 
 
Geminut op een Voor Moojen en van Voorst Schepenen loofden en wierden 
zegel van 12 st. Borgen als voorvanks regt is Jan Koster en Dirk Kleintunte 
 voor het erf en sterfhuis van Anna Deggering, des beloofde 
 Maurits Deggering als Broeder en Erfgenaam van de 
 overledene de Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck den 28 Julij 1808. 
 
 
Gemin: op een zegel Voor Steenwinkel en J: Moojen Schepenen compareerden den 
van 12 st. Heeren W:J: de Vries en W: Wilbers wonende alhier ons persoonlijk 
 bekend, te kennen gevende, dat Mr. J:C:F: de Vries door den Raad 
 van Financien in het Departement Gelderland provisioneel 
    ge: 
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 gequalificeerd zijnde tot de Directie over de invordering van 
 de Belasting op het regt der successie, volgens ordonñ: bij 
 Publicatie van Hun Hoog Moogende Vertegenwoordigende 
 het Bataafsch Gemeenebest, gearresteerd den 4 October 1805, 
 zij Comparanten ter voldoening aan den tweeden Artikel 
 der Instructie voor de gequalificeerden bij den Raadspen- 
 sionaris, den 4 December 1805 geärresteerd, voor de getrouwe 
 directie van voorñ. Mr. J:C:F: de Vries zij te samen en ieder 
 in het bijzonder, tot het beloop eener Somma van Een Duizend 
 guldens, te stellen als Borgen en principaale debiteuren 
 ten einde, daar aan des noods, te kunnen verhaalen de 
 schaadens en nadeelen welke bij het opneemen der staaten 
 en verantwoordingen over ieder jaar mogten  consteeren 
 ook door achteloosheid aan den Lande te zijn veroorzaakt, 
 met Submissie aan het regt van parate Executie naar 
 stile locaal.  
 Harderwijck den 30 Julij 1808. 
 
 
Gemin: op een zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen loofden en wieren 
van 12 st. Borgen als voorvanks regt is Frans Bakker en Hendrik 
 Janzen voor het erf en sterfhuis van Steven Logen, des 
 beloofde Anna Catharina Bakker Weduwe en Erfge- 
 naame van gemelde haare overledene Man de Borgen 
 te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 29 Julij 1808. 
 
 
Gemin: op een zegel Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerde de 
van 6 st. Heer A: Huberts in qualiteit als Executeur van het testament 
 van wijlen den Heer F:X: Sasse, welke verklaarde bij deezen te 
 constitueeren en magtig te maken de Heeren Jean Henrique 
 Stamotz en Comp. wonende te Weenen, speciaal om in naam en 
 van wegens den Comparant het fideicommis te doen opheffen en 
 rooijeeren Obligatie onde Nº. 49430 groot in capitaal 
 Twee duizend Guldens Weener Courant, rentende ad 4 procent, ge- 
 dagtekend Weenen den 20 Augustus 1767, staande ten naame 
 van Mejuffrouw Henrica Sophia Sasse in fidei commis, en ten laste 
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 van de Gemeene Stad Weenen bank hoofd cassa, de zugstandige 
 interesse te incasseeren, ende voorts de voorñ: obligatie het zij 
 publiek het zij onder de hand invoegen het meeste belangen 
 zal komen te vorderen te verkoopen, zo als dezelve door wijle Vrouwe 
 Henrica Josepha van Sasse in leven Huisvrouw van wijlen den 
 Heer Baron L:M: van Heerde met doode ontruimt en nage- 
 laten is, de kopers daar van de nodige transporten of cessie te 
 doen, voor de vrijwaring des Comparants principaalen goederen 
 en persoonen geene uitgezonderd voor hunne portie te verbin- 
 den, de kooppenningen te ontvangen, daar voor te quiteren, 
 met belofte van ratificatie en indemniteit van het geen 
 bij den Geconstitueerde zal worden verrigt, blijvende egter de Ge- 
 constitueerde gehouden te doen rekening en verandwoording van 
 zijne ontvangst onder verband als na regten. 
 Harderwijck den 2 Augustus 1808. 
 
 
Gemin: op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen 
zegel van 12 st. als voorvanks regt is, Rijndert Buurman en Cornelis ten 
 Bosch voor het erf en sterfhuis van Hendrikje Lamans 
 Weduwe Marten Albertzen, des beloofden Albert, Hendrik, 
 en Willem Martenzen Kinderen en Erfgenaamen van de 
 overledene voor zich en de rato caverende voor de ander 
 mede Erfgenaamen hunne Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. 
 Harderwijck d. 3 Augustus 1808. 
 
 
Gemin. op een zegel Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden Jan 
van f 7-:- Winkels benevens zijne Kinderen Hendrik Winkels en Maria van 
Geregistr. ten prothoc. der Kolve Ehel:, en Gerritje Winkels, welke bekenden wegens opge- 
van bezwaar Rubr. nome en ter leen ontvange penningen wel en deugdig schuldig 
Vijhestraat Fol. 63 te zijn aan Loge Gelderman en Johanna Hensen Ehel:, en 
en Hoven voor de Lutte- hunne Erven, een Somma van f 599, aannemende dezelve 
kepoort Fol. 45fso jaarlijks te zullen verrenten met zes Guldens van het 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 beide 
 zijnden zes 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 Vijhestraat Nº. 18 tusschen het huis van Gerrit Buijtenhuis 
 en de schuur van A: Gelderman, en hunne hof Nº. 783, 
 gelegen in het tweede steegje in de oude touwbaan, tusschen 
 de hoven van Mevrouw Boonen en de Weduwe Hulsing, om 
 daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, 
 renuncierende van alle exceptien in specie die van onge- 
 telde gelden, onder Submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken, dat de 1e termijn der verponding over 1808 bij 
 aticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 3 Augustus 1808. 
 
 
Gemin. op een zegel Voor van Voorst en J. Moojen Schepenen compareerden 
van f 4-: Jacobus Poelman en Maria van Werven Ehel:, welke beken- 
Geregistr. ten pro- den wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel 
colle van bezwaar en deugdig schuldig te zijn, aan den Heer P: van Maanen 
Rubr. de Bruggestraat Professor aan ’s Lands Hooge School alhier en zijne Erven, 
Fol. 99fso en Hoven de Somma van Twee honderd negen en negentig Guldens, 
voor de Luttekepoort aannemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met 
Fol. 48fso vijf guldens van ieder honderd, waarvan het eerste zal 
 verschijnen heeden over een jaar, en zo vervolgens tot de 
 aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten ge- 
 schieden, mids het aan een van beide zijden drie maan- 
 den voor de verschijnsdag opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 persoonen en goederen en tot een speciaal onderpand hun 
 huis Nº. 134 staande in het Heeraalt straatje naast 
 het huis van de Heer Buequefoort, en hunne Hof 
 Nº. 790 geleegen in de oude Touwbaan naast den Hof van 
 A: van Dalen, 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, 
 zijnde ons gebleken dat de 1e termijn der verponding over 1808 
 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck den 9 Augustus 1808. 
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Geminut op een zegel Voor Schilder en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
van f 4-10-: compareerde Emmetje Nieuwenroode Wede, van Jan Hendrik 
Geregistr. ten prothoc. Sikken, welke zich zullende veranderzaten verklaarde in 
van bezwaar Rubr. tegenwoordigheid van Jan Bernard Hulsink en Jan Barent 
Schoemakerstraat Pellen als door de Magistraat aangestelde Voogden aan 
Fol. 266 en Hoven Haare drie minderjaarige Kinderen met naamen Anna 
voor de Luttekepoort Hendrina, Hendrik Jan en Johannes Sikken, bij wijlen 
Fol. 50 gemelde haar Man ehelijk verwekt, voor Vaders versterf 
 te bewijzen ieder een honderd Guldens, welke zij aan ieder 
 bij de meerderjarigheid zal uitkeren. 
 Tot nakoming dezes verbind zij haar persoon en goederen 
 en tot een speciaal onderpand haar huis en erve Nº. 493. 
 staande op de Vullersbrink, en haar hof Nº. 795 buiten 
 de Smeepoort, ook belooft zij de Kinderen te zullen 
 kleden en reden, en van het nodige voorzien, tot de mondige  
 jaaren, te zullen laten leren wat tot een behoorlijke kost- 
 winning behoord, en alle lasten van den boedel op zich te 
 nemen.zijnde ons gebleken, dat de 1e termijn der verponding over 1808 
 betaald is. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden 
 Harderwijck den 9 Augustus 1808. 
 
 
Geminut op een Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde Jan 
zegel van 12 st. Koning, welke verklaarde bij dezen te consenteren en te be- 
 willigen in zodanig huwelijk als zijn Zoon Jan Wittop Koning 
 voornemens is integaan en volgens order te voltrekken met 
 Niesje Bijltjes te Culenborg, hetzelve met zijne ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijkszaaken 
 te Culenborg, of elders daar het gerequireerd word, mag worden 
 gerespecteerd en geconsidereerd, als of Compart: in persoon 
 bij de intekening en voltrekking tegenwoordig ware, 
 belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 15 Augustus 1808. 
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 Magescheid geregistreerd was geschreven op een zegel van f 10-:- 
 
 Op heeden dato ondergeschreven is ten overstaan van hier 
 toe verzogte magenscheids vrienden opgerigt en geslooten, het na- 
 volgend Magenscheid tussen Decimer Appeldoorn en Juffr: Maria 
 Davelaar Ehel:, Jannetje Fredriks, weduwe wijlen Jan Appeldoorn, en 
 met dezelve in gemeenschap van Goederen gehuwd geweest, zij 
 geadsisteert als regtens met gemelde D: Appeldoorn voorts Eijbertus 
 Appeldoorn, Decimer Appeldoorn, en Gerhardus Fredrikus Ap- 
 peldoorn alle eenige nagelatene en meerderjaarige kinderen van 
 wijlen Jan Appeldoorn bij Jannetje Fredriks ehelijk verwekt, 
 wijders Decimer Appeldoorn en Mr. I:J: Elsevier in qualiteit 
 van Testamentaire Voogden over Daniel Quade en Hendrik 
 Quade nagelatene minderjaarige kinderen van Margaretha 
 Appeldoorn bij wijlen G;G; Quade ehelijk verwekt, en dezelve 
 D: Appeldoorn en Mr. I:J: Elsevier de plaats vertreedende voor 
 de absente Eijbertus Quade, tot hier toe niet uitvindig te maaken 
 zijnde dezelve mede een van reeds meerderjaarige nagelaten kind 
 van G:G: Quade en Margaretha Appeldoorn in leven Ehelieden 
 zijnde de gemelde Decimer Appeldoorn, de overleeden Jan Appel- 
 doorn en Margaretha Appeldoorn kind en kinderen geweest 
 van wijlen den Heer Eijbertus Appeldoorn op den 9 April 1807 
 te Harderwijck overleeden, zulks over de nalatenschap alzoo van 
 gemelden Eijbertus Appeldoorn en wel op de volgende wijze. 
 Vooraf dan verklaarden de Condividenten ten wederzijden volkomentlijk 
 door Heeren Executeuren van den staat des Boedels ge±informeert 
 te zijn en alzo tot basis dezer verdeeling te leggen zodane codicillaire 
 dispositie als bij nu wijlen Eijbertus Appeldoorn op d. 3 februarij 1807 
 is gepasseerd in de Testamente in dato 5 Maart 1796 opgerigt 
 voor zoo verre het zelve door dit codicil niet veranderd is gewor- 
 den, hebbende voorts de gezamentlijke Condividenten nagegaan 
 en geexamineerd, de balance des geheele boedels bij Executeuren 
 opgemaakt en geexhibeert. 
 En alzoo nu treedende tot schifting en scheiding zo 
 verklaarden de Condividenten ter tweede en derde zijde 
 toe en aantebedeelen aan de Eersten Condivident 
  Decimer Appeldoorn en Vrouwe, Eerstelijk het Huis 
 en Erve staande en geleegen in de Vijhestraat te Harderwijck 
 
 
   Nº. 83 
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 Nº. 83 bereekend ter waardij van    ------------------------------------------ f 2500-:-:  
 Waar onder het Graf op het Choor Nº. 803 
 2e. het huisje daar naast Nº.79 gewaardeert op ------------------------- "   129-:-: 
 3e. de wijnen der waarde van  - - - - - - - ------------------------------------- "  454-:-: 
 4e. weegens de goederen op het erfhuis gekogt en zilver -------------- "  891-:-: 
 5e. Overgenomen koper  -------------------------------------------------------- “     26-:-: 
 6e. Een obligatie ten laste der eerste Condividente 
       groot in capitaal ------------------------------------------------------------ "-  1000-:-: 
       maakende uit de som van ------------------------------------------------ f   5000-:-: 
 
 Waar onder nu gebragt is het legaat groot f 2000-:-: den eersten Con- 
 divident bij meergemeld codicil besprooken. 
 
 Ten Tweeden 
 aan Jannetje Fredriks pro se 
 Een vestenis ten laste Johannes Michelsen groot in capitaal      f    600-:-:  
 rentende 4 percent 
 2e. aan contante penningen  ----------------------------------------------   f    900-:-: 
                                                    samt-----------------------------------   f  1500-:-: 
 uitmakende de eene helft der portie Jan Appeldoorn 
 gecompeteert hebbende en waaop zig Condividente uit hoofde des 
 huwelijks aanspraak heeft. 
 En aan Eijbertus, Gerhardus en Decimer Appeldoorn 
 gezamentlijk   -------------------------------------------------------------- --   f  1500-:-: 
 uitmakende de wederhelft des portie Erfenissen zulks dat ieder staak 
 ontvangt f 3000-:-: behalven het praelegaat, aan de eerst Condivident. 
 
 Ten derden 
 Aan D: Appeldoorn en Mr, I:J: Elsevier in qualiteit als 
 Voogden over de minderjarige kinderen van G:G: Quade 
 en Margaretha Appeldoorn in leven Ehelieden en 
 alzoo ten behoeve van dezelve kinderen 
 1e. Een vestenis ten lasten Jan van Beekhuizen te Harderwijck  
       groot in capitaal   ---------------------------------------------------------   f     600-:-: 
       rentende 4 percent. 
 2e. Een obligatie ten laste van H: van Dalen te Harderwijk ----------   “    400-:-: 
      rentende 4 percent. 
 3e. Een vestenis ten laste Dirk Brouwer te Harderwijk 
      groot in capitaal         ad 3½ percent  ----------------------------- ---  “    200-:-: 
 4e. Een obligatie ten laste G: van Davelaar groot in capt: ------------   “   700-:-: 
      ad 4½ percent 
 5e. Een obligatie ten laste van G:G: Quade en M: Appeldoorn 
      groot in capitaal  -------------------------------------------------------- ---  “    100-:-: 
                                                                     uitmakende  -------------    f 2000-:-:  
 En aan dezelve Condividenten te behoeve van Eijbert 
 Quade 
 Een obligatie ten laste G: van Davelaar groot in capitaal --------- ---   f 1000-:-: 
 rentende 4½ percent                                                                   _______  
                                                                          samt alzoo--------- ---   f 3000-:-: 
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 Des echter dat Gemelde Eijbertus Quade ten behoeve van 
 zijn Broeders Daniel en Hendrik Quade schuldig blijft 
 een 1/3 d. van f 100-:-: weegens de gemortificeerde obligatie 
 sub. Nº. 5, hunlieden geheel aanbedeeld en waarin deze 
 Eijbertus Quade voor 1/3 d. behoort te lasten. 
 Blijvende voorts in Gemeenschap en onverdeeld de overige on- 
 roerende goederen, zijnde een Huis en Erve te Harderwijck 
 staande in de Vijhestraat en bewoond door de Heer J: Steenwinkel, 
 als mede aan Nationale schuldbrieven de nominaale 
 waarde van f 1100-:-: die onder de eerste Condivident bij 
 provisie zullen berustend blijven. 
 Waarmeede dit nalatenschap in der minne is gescheiden 
 belovende de Comparanten in hunne voorschreeven Qualiteiten 
 Condividenten den inhoud dezes stiptelijk te zullen naleven 
 elkanderen de Eigendom der toegedeelde effecten waarende 
 en guarandeerende, onder bedwang, Submissie en renuntiatie 
 als Rechtens. 
 T’ oirkonde is deze door de Condividenten en ons Magen- 
 scheids vrienden, na dat alvoorens van de belasting der ver- 
 ponding bij anticipatie over 1806/1807 en de helft over 1808 
 als mede den genoegzaamheid van ’t zegel conform de 
 Ordonnantie en voldoening der Collateraale Successie of  
 vrijdom derzelve gebleeken was. geteekend in Harderwijck 
 den 22 Julij 1808. 
 Was met diversche handen geteekend   D: Appeldoorn, M: 
 Appeldoorn,  G:B: Davelaar, Dit is het  X  van onze Moeder 
 Jannetje Fredriks weduwe J: Appeldoorn, D: Appeldoorn Jz. 
 G:F: Appeldoorn, dit is voor ons, Decimer Appeldoorn Jz. G: 
 F: Appeldoorn, D: Appeldoorn, I:J: Elsevier et qq 
 Steenwinkel als magenscheids vriend, R: van Raalten , Reijer 
 Appeldoorn, H: van Daalen. 
 Geregistreerd in her Recognitieboek der Stad Harderwijck 
 den 24 Augustus 1808  L.T. ( was getekend ) Steenwinkel loco secrt. 
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Geminuteerd op een Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerde Sara Eggen 
zegel van f 2-:- Weduwe Aart Hendrikze Drost, welke bekende wegens 
Geregistr. ten protho- opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
colle van bezwaar Rubr. deugdig schuldig te zijn aan Steven Plat de Somma van 
de Donkerstraat f 199-:-:, aannemende dezelve jaarlijks te zullen verren- 
Fol. 13fso ten met vijf Guldens van het honderd, waar van het 
 eerste zal verschijnen heden over een jaar en zo vervol- 
 gens 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 verbind Comparante haar persoon 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand haar huis 
 staande in de Donkerstraat Nº. 184 tusschen de huizen 
 van de Erfgenaamen van J: Moojen en van R:J:Appeldoorn 
 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, zijnde 
 ons gebleken dat de 1e termijn der verponding over 
 1808 en het straatgeld en lantaarngeld tot Maij 1808 
 betaald is. 
 Harderwijck d. 17 Augustus 1808. 
 
 
Geminuteerd op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
zegel van 24 st. Hendrik van Daalen, Eeldert Christiaan van Daalen, Elsina 
 Hermina van Daalen tutore marito mede Erfgenaamen 
 van wijlen Maria Ploegman in leven Ehevrouw van J:W: 
 Lanschiet, verders Adriaan van Daalen in qualiteit als bij 
 de Regering der Stad Harderwijck aangestelde Voogd van de 
 minderjaarige Kinderen van Hendrik van Daalen bij 
 Elisabeth Weeninck ehelijk verwekt d.d. ….1800, ingevolge 
 acte daar van zijnde, insgelijks mede Erfgenaamen van 
 voorñ: Maria Ploegman, welke verklaarden in de beste en 
 bestendigste forma regtens te constitueren en magtig 
 te maken, zulks doende kragt en mids dezen Hermannus 
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 Weeninck wonagtig te Zutphen, ten einde met en benevens 
 de mede Erfgenaamen of hunne Gemagtigden, uit naam 
 der Constituanten te treden ten erf en sterfhuize van 
 Maria Ploegman meergemeld, en met de mede Erfgenaamen 
 mede te werken tot het redden en ter liquiditeit brengen 
 van welgemelde boedel, dezelve te schiften, scheiden en 
 deelen, daarvan behoorkijke magescheid opterigten, 
 en te tekenen, acten en handelingen aantegaan, de 
 nodige contracten te sluiten en te passeren, de portie 
 ervenis der Comparanten respective competerende, 
 tegens afgift van de nodige actens van quitantie en 
 guarand onder zich te nemen, de voordelige schulden 
 intevorderen en de nadelige te betalen, ook zo nodig 
 de nagelatene goederen zo gereede als ongereede publiek 
 te verkopen, en van de ongereede aan Koperen, volgens 
 stijle locaal behoorlijk transport te doen, belofte van 
 waaring te caveren, penningen te ontvangen en daar 
 voor te quitteren, eindelijk in het generaal deze aan- 
 gaande alles te doen en te laten geschieden wat ter 
 zake nooddruft, en omstandigheden, en ten meesten 
 oorbaar van Comparanten zullen komen te vorderen, 
 en het geen Geconstitueerde ten dien einde nodig en 
 dienstig zal oordeelen en bevinden te behoren, en Com- 
 paranten zelve tegenwoordig zijnde zouden kunnen 
 mogen of moeten doen, al ware het ook dat daar toe eene 
 meer speciaalder volmagt dan deze mogt worden vereischt 
 verklarende zij Comparanten dezeve voor alhier geïnsereerd 
 te houden, alles met magt van substitutie, assumptie. 
 en surrogatie, met belofte van ratihabitie en indemni- 
 teit, des blijft de Geconstitueerde gehouden tot het 
 doen van behoorlijke verantwoording, bewijs en 
 reliqua, alles onder verband en Submissie als na regten. 
 Caeterisque clausulis de jure solitis ac necessariis. 
 Harderwijck d. 7 September 1808. 
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Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
zegel van 12 st. Jan Hartgerzen en Dirk Brouwer, welke loofden en wierden 
 Borgen als voorvanks regt is, voor het erf en sterfhuis van 
 wijlen Bartje Wiene Weduwe Arend Hendriks, des beloven 
 de Gebroeders Hendrik Wiene en Beert Arendzen tezamen 
 Erfgenaamen van de overledene de Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is.  
 Harderwijck d. 10 September 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
zegel van 6 st. Helena Jans geässisteed met haar Man Jan Antink, welke 
 verklaarde bij dezen te constitueren en magtig te maken 
 gemelden haar Man Jan Antinck, om zodanige erfportie, 
 als op haar door het overlijden van haar Oom Sweitse Jans 
 vanSijgerswould is verstorven te aanvaarden, goederen met 
 de andere Erfgenaamen te verkopen en transporteren, 
 de gelden te ontvangen en te quiteren, den boedel tot liqui- 
 diteit te helpen brengen, scheiding en deling te maken, 
 en verders daaromtrent alles te doen en verrigten, wat 
 de natuur der zake, en stilus loci vereisschen zal, en de 
 Comparante zelfs praesent zijnde zou kunnen, mogen 
 of moeten doen, willende, indien een ampeler volmagt 
 mogt vereischt worden, dezelve mids dezen voor gëinse- 
 reerd gehouden hebben, met magt van subsititutie, belofte 
 van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband en 
 Submissie als na regten. 
 Harderwijck den 12 September 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden 
zegel van 4 st. Andries van der Veen en Aaltje ten Broek Ehel: welke 
 bekenden bij dezen te cederen, transporteren, en in 
 vollen eigendom overtegeven aan Beertjen Gerritzen, 
 een obligatie ten lasten van Zeger de Vente en Carlena 
 Wittelaar Ehel: gevestigd in een huis en erve staande 
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 in de Hoogstraat naast het huis van Arnoldus Lange 
 d.d. 29 Decemb. 1800, groot een honderd Guldens, verkla- 
 rende van de koopspenningen voldaan te zijn, en daarom 
 geen regt of eigendom aan dezelve te behouden, beloven- 
 de dezelve aan de Kopersche te zullen wagten en waren 
 met renunciatie van alle exceptien, onder verband 
 en Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 16 September 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Antonia 
zegel van f 6-:-: Kappers Weduwe Schoemaker, welke bekende in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan Harmen Mulder en Catharina Breden- 
 bach Ehel:, en hunne Erven, een huis staande in de kleine 
 Marktstraat Nº. 599, tusschen de huizen van Harmen 
 Tapper en van Dirk Knaap, doende in verponding volgens 
 het nieuwe quohier f 6-:-:, straatgeld f 1-:-:, lantaarn 
 geld 10 st., verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een Somma vam f 199-:-:, van welke kooppenningen Compa- 
 rante bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de verponding 
 over 1808, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 daar van 
 aftedoen,  als erfkoops recht is, onder verband en Submissie 
 als na rechten, zijnde ons gebleken, dat de halve verponding 
 bij anticipatie over 1808, en het straat en lantaarngeld 
 tot Maij 1808 betaald is. 
 Harderwijck d. 21 September 1808. 
 
 
 Testament 
Geminut. op een Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
zegel van f 6-:-: Harderwijck Geertruij Snel Weduwe Gerrit van Luijk, met 
 ons gaande en staande en haar verstand en uitspraak ten 
 vollen magtig, welke verklaarde bij dezen te niet te doen 
 alle voorgaande dispositien voor dato dezes gemaakt, 
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 willende dat dezelve van geen kragt zullen zijn, en nu 
 op nieuw disponerende te bemaken de volgende legaten. 
 Aan Peter Renden en Antje Janzen Ehel:, en bij haar voor- 
 overlijden hunne wettige descendenten een kampje land 
 gelegen aan het lijksteegje naast het land van Jongvrou- 
 we van Holthe ter eenre en de Wezenkamp ter andere 
 zijde. 
 Aan Pieter Engelen de Somma van twee honderd Guldens. 
 Aan de drie Kinderen van Pieter Engelen bij Jannetje Fijnvan- 
 draat ehelijk verwekt met naamen Dirk, Gerrit en Geertruij 
 Engelen ieder een honderd Guldens. 
 Aan Hendrikje Fijnvandraat een honderd Guldens. 
 Aan Gerritje Rende Weduwe Evert van Maeris een honderd 
 Guldens. 
 Aan de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer Stad 
 twee honderd Guldens. 
 Verders stelt zij tot eenige en universele Erfgenaamen over 
 haare verdere nalatenschap Jan van Essen en Jannetje 
 Renden Ehel:. 
 Begerende dat deze na haare dood zal gelden als testament, 
 legaat, codicil, of zo en als best na regten zal kunnen 
 bestaan, en ten allen tijde aan zich reserverende nader te 
 kunnen disponeren, het zij gerigtelijk of onder haare hand- 
 tekening, hetwelk zij begeert dat van zodanige kragt zal 
 zijn, alsof het gerigtelijk ware geschied, en verklaard zij 
 onder offerte van eede het competente zegel gebruikt te 
 hebben. 
 T‘ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekent en gezegelt 
 in Harderwijck den 20 September 1808. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 G: van Voorst, J: Moojen Jz- onderstond geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 21 September 
 1808 Fol 331fso  was getekent  J:C:F: de Vries. 
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Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
zegel van 6 st. Aart Koning en Grietje Hol Ehel:, tutore marito, welke ver- 
 klaarden te constitueren en magtig te maken, zulks doende 
 kragt dezes, den Heer Pieter de Wijs te Amsterdam, om in 
 hunne naam van den Heer Jan Claus wonende aan den 
 Overtoom onder nieuwer Amstel als Executeur van het 
 testament van wijlen Dirk de Vries en Johanna Peelen te 
 vragen betaling van en Somma van een honderd Guldens, 
 aan tweede Comparante bij bovengemelde testament gelega- 
 teerd, die gelden te ontvangen, daar voor te quiteren, en in 
 het generaal alles te verrigten, wat de natuur der zake 
 vereisschen zal, en Comparanten praesent 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 goedkeuring en schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na regten, des blijft de Gecon- 
 stitueerde gehouden te doen rekening bewijs en reliqua. 
 Harderwijck d. 21 September 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde de Heer 
van 12 st. J:W:V:O: Fisscher in zijn qualiteit als Voogd over de drie minderjarige 
 Kinderen van wijlen F:C: Fisscher en A:G: van der Heijde Ehel:, 
 en nog daar en boven instaande en de rato caverende voor 
 deszelfs mede Voogd G:A: van Overmeer, wonagtig te Loenen, 
 dewelke verklaarde te constitueren en magtig te maken den 
 Heer Notaris C:L: van Overvelt in ’s Hage, om speciaal zoda- 
 nige penningen te ontvangen van de Executeur testamentair 
 Schmolk, als aan gem: drie minderjarige uit de nalatenschap 
 van wijlen Vrouwe F: Jolink Wed: C: Kuijpe mogten blijken 
 te competeren, voor dezelve te quiteren, en voor namaning 
 te bevrijden, voorts alles te doen, het welk Comparant 
 in persoon zou vermogen en moeten doen, blijvende Gecon- 
 stitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs 
 en reliqua, begerende dat deze volmagt zal gehouden 
 worden van volle kragt, al wierd er ook een ampeler 
 vereischt, onder belofte als na regten.  
 Harderwijck d. 23 Septemb. 1808. 
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Gemin. op een zegel Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
van 2 st. Engele Evers Weduwe Cornelis Tijmesen in deze geassisteerd 
 met haare Bediende Advocaat Mr. P: van Meurs, en 
 verklaarde onder voorbehoud van alle exceptien en beneficien 
 regtens omni meliori modo Pandkering te doen tegen 
 zodane wederregtelijke en vexatoire pijnding als Richardus 
 Appeldoorn op 5 Sept. 1808 op en aan alle gereede en 
 ongereede goederen, geld, actien en crediten heeft onder- 
 nomen, stellende voor de schuld en kosten, waar voor de 
 pijnding is gedaan tot Borg Peter Janzen, dewelke mede 
 gecompareert zijnde doe borgtogt heeft aangenomen 
 onder verband en Submissie van zijn persoon en goederen 
 als na regten, waar tegen de Comparante beloofd deze 
 haare Borg te zullen indemniseren kost en schadeloos 
 te houden, en heeft in cas van een onverhoopte kwaade 
 pandkering geconsigneert 12 H.P. [Heren Ponden] 
 Harderwijck d. 26 Sept. 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Hendrik 
zegel van f 15-:- Cirkel en Gerritje Bessels Ehel:, welke bekenden in een vasten 
 en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Geertje 
 Timmer Weduwe J: de Meester, een kamp land gelegen aan 
 de Lijksteeg naast de kamp van het Weeshuis ter eenre, 
 en die van J:H: Hulsing ter andere zijde, doende in ordinaris 
 verponding f 2-13-2, verder met zijn lusten en lasten, en 
 zulks voor een Somma van vijf honderd Gulds. vrijgeld, van welke 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt de verponding tot over 1808 volgens het oude quohier 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de verpon- 
 ding over 1808 voor de eerste termijn bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d 26 Septemb. 1808. 
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 Transport van Heeren wegen 
vrij van zegel zijnde Wij Burg: Schep: en Raad der Stad Harderwijck doen kond 
in het jaar 1802 en certificeeren, mids dezen, dat op den 12 Maart 1802 gepijnd 
verkogt is op alle de gereede en ongereede goederen, toebehorende aan 
 Geerlof Gerritzen, en speciaal op een huis staande binnen 
 deze Stad in de Bruggestraat op de hoek van het Heer Aalt 
 straatje zijnde thans Nº. 129, aangeslagen in de nieuwe verpon- 
 ding op f 8-4-: bezwaard met straatgeld f 1-15:, lantaarngeld 
 11st-8penn:, welke op een zesjarige losse in usum jus habentium 
 ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren op d. 31 Julij 1802 
 in het openbaar bij executie is verkogt aan Hendrik Janzen 
 Arelderhof en Elisabeth Bleumink Ehel: voor een Somma 
 can zevenhonderd eene Gulden, welke in handen van den 
 Secretaris zijn voldaan, en door ons inter jus habentes zijn 
 gedistribueert geworden, dog waar van niet als na expiratie 
 der zesjarige losse transport heeft kunnen gedaan worden, 
 en vermids die losse thans verstreken is, zonder dat dit 
 perceel is ingeloscht, en dus dat regt weder met den eigendom 
 geconsolideert is, verklaren wij mids dezen het voorschreve 
 huis met alle zijne lusten en lasten te transporteren 
 aan en ten ervelijken behoeven van Elisabeth Bleumink 
 Wed: Arelderhoff, om daar mede te handelen als eigendoms 
 regt is, belovende haar ten dezen opzigte van Heeren 
 wegen te zullen waren, zijnde de helft der verponding 
 over 1808 bij anticipatie betaald. 
 T’ oirkonde etc. 
 Harderwijck d. 22 September 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerden 
van f 5-:-:: Gerrit Roest en Antje van Duschoten Ehel:, wonende 
 te Nijkerk, dog thans alhier praesent, welke verklaar- 
 den in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
 en over zulks kragt dezes te cederen transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Beert van 
 den Brink en Gerritje de Vente, en hunne Erven, 
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 een huis staande in de groote Marktstraat naast het huis 
 van Jacob Evertzen en de Roomsche Kerk Nº. 557, doende in 
 verponding f 1-16-, straatgeld 15 st., verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een Somma van een honderd vijf en zeven- 
 tig Guldens, van welke penningen 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, zijnde ons gebleken dat de eerste termijn der 
 verponding over 1808 bij anticipatie betaalt is, en het straat 
 en lantaarngeld tot Maij 1808. 
 Harderwijck den 1 October 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
zegel van 15 st. Esther Simon Levi Weduwe van Abraham Isac, welke bekende 
 wel en deugdig schuldig te zijn aan Simon Samuel Levi en 
 Josina Jonas Levi Ehel:, de Somma van f 700-:-: spruitende uit 
 geleende gelden en geleverde goederen, welke Comparante 
 aanneemt te zullen restitueren drie maanden na de 
 opzage. 
 Tot securiteit hier van verbind zij haar persoon en goederen 
 en verwillekeurd bij deze, na informatie van verwillekeurings 
 kragt en regt, alle haare gereede goederen, niets uitgezonderd, 
 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. 
 Harderwijck 5 October 1808. 
 
 
Geminuteerd op Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Jan 
een zegel van f 4-10 Hannissen en Willempje Janzen Ehel:, welke bekenden 
Geregistr. ten pro- wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
thocolle van bezwaar deugdig schuldig te zijn aan Hendrik van Wenum en Hijltje 
Rubr. Landerijen tus- van Beek Ehel: en hunne Erven de Somma van f 300-:-: aan- 
schen de Broek en Land nemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met vijf Gulds. 
steeg Fol. 151fso en van ieder honderd, waar van het eerste jaar zal verschijnen 
Rubr. Oostermehen den 1 October 1809. en zo vervolgens tot de aflossche toe, welke 
etc. Fol. 129 alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids het 
 aan een van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag 
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 opgezegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne 
 personen en goederen, en tot een speciaal onderpand een 
 kamp land, leggende in de Broeksteeg tusschen het land 
 van den Secretaris de Vries en van Dirk Bartelzen,  
 als mede een kamp op de Oostermehen groot 1¾ math 
 tusschen het land van Juffrouw van Westervelt en 
 van Dirk Bartels, 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, zijnde ons gebleken dat de helft der verpon- 
 ding over 1808 bij anticipatie betaalt is. 
 Harderwijck den 11 October 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Moojen en van Voorst Schepenen compareerde Petertje 
van f 1-:-: Tijssen Weduwe van Lubbert Brantzen, tot het verbinden 
Geregistr. ten protho- van het natenoemene perceel namens haar minderjarig 
colle van bezwaar Kind Brant Lubberzen geäuthoriseert door de Magistraat 
Rubr. Landern. in dezer Stad, welke verklaarde wegens opgenome en ter leen ont- 
Hierden Fol. 367 vange penningen wel en deugdig schuldig te zijn aan Jacob 
 Engelgeer, de Somma van negen en negentig Guldens, aanne- 
 mende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met eene stuiver 
 van ieder Gulden, waar van het eerste zal verschijnen 
 heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, 
 welke de eerste drie jaaren zal moeten geschieden met 
 f 25-:- en het laatste met f 24-:- , zodat deze schuld in vier 
 jaaren zal moeten afgeloscht zijn. 
 Tot nakoming dezes verbind zij haar persoon en goederen 
 en tot een speciaal onderpand een vierde part in een huisje 
 en in 2½ schepel land in Hierden bij het Erf Egmond 
 Nº. 19 , 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, zijnde 
 ons gebleken, dat de eerste termijn der verponding over 1808 
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 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 12 October 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
zegel van 4 st. compareerde Anna Catharina Boons Weduwe van wijlen haren 
 Eheman Peter Janssen, en verklaarde voornemens zijnde zich 
 te veranderzaten aan hare vijf onmondige kinderen bij wijlen 
 haren eheman voorñ. ehelijk verwekt, met naamen Jan, Hen- 
 dricus, Aaltje, Jannetje, en Aleijda Willemijntje, voor hun 
 vaderlijk versterf voor ieder kind te bewijzen de Somma van 
 een Gulden en tien strs. ad 20 st. het stuk, aan dezelve te betalen 
 bij derzelver meerderjarigheid of overlijden van haar Comparante, 
 stellende ten dien einde tot securiteit en een zekere waarborg 
 haar persoon en goederen, dezelve verbindende kragt en mids 
 dezen. 
 Belovende Comparante gem: Kinderen te zullen kleden, 
 reden en een behoorlijke opvoeding te geven tot hunner 
 mondige jaaren, huwelijk of andere geäpprobeerde 
 staat, waartegen zij Comparante de overige boedel voor 
 zich zal behouden met alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hier mede waren aan, over en mede te vreden Jacob Janzen 
 en Willem Antinck in qualiteit als bij de Magistraat dezer 
 Staan aangestelde Voogden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend binnen Harderwijck d. 15 
 October 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmees- 
zegel van 4 st. compareerde 
 teren \/ Tijs Mons, Weduwnaar van wijlen zijne Ehevrouw Geertje 
 Hendriks, en verklaarde voornemens zijnde zich te veran- 
 derzaten, aan zijne zes onmondige Kinderen bij wijlen zijne 
 Ehevrouw voorñ: ehelijk verwekt, met namen Steven, Samuel, 
 Willemijntje, Stijntje, Mechteld en Hendrikje, voor hun Moeders 
 versterf voor ieder kind te bewijzen de somma van twee Gulens, 
 aan dezelve te betalen bij derzelver meerderjarigheid of overlij- 
 den van hem Comparant, stellende ten dien einde tot securiteit 
 en zekere waarborg zijn persoon en goederen, dezelve verbindende 
 kragt en mids dezen. 
 Belovende Compart: gem: Kinderen te zullen kleden, reden en  een 
 behoorlijke opvoeding te geven tot hunne mondige jaaren, hun huwelijk 
 of andere geäpprobeerde staat, waar tegens hij Compart: den overigen 
 boedel voor zich zal behouden, met alle deszelfs lusten en lasten. 
 Hier mede waren aan over en mede te vreden Peter Petersen 
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 en Samuel Andriessen in qualiteit als bij de Magistraat 
 dezer Stad aangestelde Voogden. 
 Aldus geäpprobeerd en getekend binnen Harderwijck 
 d. 15 October 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden 
van 12 st. Engele Evers Weduwe Cornelis Tijmesen, Geertje Karssen 
 Weduwe van Hendrik Karssen, en Stijntje Karssen Vrouw  
 van Christiaan Doornhof, en geässisteerd met gem: haar 
 Man, en tot het passeren dezes geäuthoriseerd, zijnde zij 
 tezamen mede Erfgenaamen van Gouwtje Gosens in 
 leven Vrouw van Johannes Bast, te Ermello overleden, 
 welke verklaarden bij dezen te constitueren en magtig te 
 maken A: Bade, wonende alhier, om haare erfportien 
 intevorderen, goederen te helpen verkopen en overte- 
 geven, gelden te ontvangen, en daar voor te quiteren, 
 scheiding en deling des boedels met de andere mede 
 Erfgenaamen te maken, en verders in dezen alles te ver- 
 rigten, wat Comparanten zelfs praesent zijnde, zouden 
 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 goedkeuring en schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke reke- 
 ning, bewijs en reliqua. 
 Harderwijck d. 18 October 1808. 
 
 
Geminut. het eerste Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerde A:  
transport op een zegel Bade in qualiteit als Volmagtiger van Elisabeth Breebaart Weduwe 
van f 45 en het tweede van Roelof Koning, van Johannes Best en Anna Jacoba 
op een van f 14. Koning Ehel:, en Aart Koning en Johanna Catherina 
 Veltrop Ehel:, vermogens volmagt op den 12 October 1808 
 te Hoorn voor den Koninklijken Notaris Mr. Jan de Feijfer 
 en Getuigen ad hunc actum gepasseerd, welke bij ons gezien 
 en gelezen is, en verklaarde te hebben verkogt, en in voorsz: 
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 qualiteit te cederen transporteren en in vollen eigendom over- 
 tegeven aan Hendrik van de Romer, een huis en erve zijnde een 
 bakkerij Nº. 136, staande in de Bruggestraat naast het huis van 
 de Weduwe van Beek op de hoek van de Vrouwestraat, doende in 
 de verponding volgens het nieuwe quohier f 12-17-:, straatgeld 
 f 1-10-:, lantaarngeld 15 st. een uitgang aan de Stad f :-12-8. 
 Nog een huis in de Vrouwestraat Nº. 166 tusschen het vorige 
 huis en St. Joris, doende in verponding f 4-4-:, straatgeld f 1-:-: 
 lantaarngeld 10 st. een uitgang aan de Stad f :-12-8, verders 
 met hunne lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 f 1500-:-. 
 Aan Jufvrouw Geertruid Metz Weduwe den Heer Jan van 
 Voorst een hof gelegen buiten de Luttekepoort aan de gragt 
 Nº.875, doende in verponding volgens het nieuwe quohier f 3-10, 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 475-:-: 
 van welke koopspenningen Compart: qp bekende voldaan 
 te zijn, belovende de percelen te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding volgens het oude  
 quohier over 1808, straat en lantaarngeld tot Maij 1808, en 
 de uitgang mede over 1808 te zullen afdoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken, dat de halve verponding over 1808 bij anticipatie, 
 en het straat en lamntaarngeld tot Maij 1808 betaald is. 
 Harderwijck den 22 October 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerden Bart Janzen 
van f 4-160: en Lubbert Aaltzen en Jannetje Janzen Ehel:, welke bekenden 
Geregistr. ten pro- wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel en deugdig 
thocolle van be- schuldig te zijn aan Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schutte Ehel:, 
zwaar Rubr. Erven en hunne Erven de Somma van drie honderd vijftig Guldens, aan- 
en Lander: in Hier- nemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met vijf Guldens 
den Fol. 399 van het honderd, waarvan het eerste zal verschijnen 2 Julij 1809, 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 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen en goede- 
 ren, en tot een speciaal onderpand een huis en hof leggende in Hier- 
 den naast het erf van Lubbert Hop Nº. 61 om daaraan alle hin- 
 der en schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle 
 exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als 
 na regten, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1808 bij anti- 
 cipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 5 November 1808. 
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Geminut. op een Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Loge 
zegel van 6 st. Gelderman, wonende alhier, welke verklaarde bij dezen 
 te constitueren en magtig te maken A:M: Schaap 
 Koopman wonende te Amersfoort, om voor Compart: aan 
 het Bureau van de generale Superintendentie van zijne 
 Majesteit te ontvangen de ordonnantien, welke aldaar 
 voor Compart: in gereedheid zijn, vervolgens de gelden 
 daar voor te ontvangen en te quiteren, en verders alles 
 te verrigten wat Compart: present zijnde zelfs zou kunnen 
 mogen en moeten doen, willende indien een ampeler 
 volmagt mogt vereischt worden dezelve mids dezen voor 
 geïnsereerd gehouden hebben, onder belofte van goedkeuring, 
 en schadelooshouding, met verband en Submissie als na 
 regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen 
 behoorlijke rekening. 
 Harderwijck d. 9 November 1808. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
vrij van zegel zijnde Wij Burg: Schep: en Raad der Stad Harderwijck doen kond 
in het jaar 1802 ver- en certificeren mids dezen, dat op d. 21 August: 1802 gepijnd is 
kogt. op alle de gereede en ongereede goederen, toebehorende aan 
 D:J: Karssen, en speciaal op een huis staande binnen deze 
 Stad in de Hondegatstraat naast het huis van Hk. van 
 Dalen op de hoek van de Hoogstraat Nº. 411, aangeslagen 
 in de oude verponding op f 4-19-4, bezwaard met straatgeld 
 f 1-10-: lantaarngeld 15 st., welke op een zesjarige losse in usum 
 jus habentium ten overstaan der tijdelijke Heeren Rigteren 
 op 6 Nov: 1802 in het openbaar bij executie is verkogt aan 
 Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schut Ehel:, voor een 
 Somma van f 660-:-:, welke in handen van den Secretaris 
 zijn voldaan, en door ons inter jus habentes gedistribueerd 
 geworden, dog waar van niet als na expiratie der zesjarige 
 losse transport heeft kunnen gedaan worden, en vermids die 
 losse thans verstreken is zonder dat dit perceel is ingeloscht, 
 en dus dit regt weder met den eigendom geconsolideert is, ver- 
 klaren wij mids dezen het voorsz: huis met alle zijne lusten en 
 lasten te transporteren aan en ten ervelijken behoeven 
 van Willem Fijnvandraat en Sara Regina Schut Ehel:, 
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 om daar mede te handelen als eigendoms regt is, belovende 
 haar ten dezen opzigte van ’s Heren wegen te zullen waren, 
 zijnde de verponding over 1808 bij anticipatie betaalt. 
 T’ oorkonde etc. 
 Harderwijck d. 14 Novemb. 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden de Heer 
van  f 135-:-: Jacobus Schummelketen en Vrouwe Gerrardina Woltera van 
 Coevorden Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijken behoeven van  de Heeren Gebroeders A: en J:C: van 
 den Bergh een huis en erve met de bierbrouwerij De Witte 
 Leeuw Nº. 26 staande en gelegen in deze Stad, in de Vijhestraat 
 op de hoek van het Muntsteegje, naast het huis van Evert 
 Verhoef, doende in verponding volgens het nieuwe quohier 
 f 25-17-:, straatgeld f 6-:-: lantaarngeld f 3-:-:, een uitgang aan 
 de Stad f 1-:-:, verders met zijn lusten en lasten, regt en gereg- 
 tigheden, en zulks voor een Somma van f 4500-:-:, van welke 
 kooppenningen Comparanten bekennen voldaan te zijn,  
 belovende het voorsz: perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding volgens het 
 oude quohier over 1808, straat en lantaarngeld tot Maij 
 1808, en de uitgang tot d. 14 Julij 1808 daar van aftedoen als 
 erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na regten, 
 zijnde ons gebleken, dat de verponding bij anticipatie over 
 1808, en het straat en lantaarngeld tot Maij 1808 betaald is. 
 Harderwijck d. 15 November 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen loofden en wierden 
zegel van 12 st. Borgen als voorvanks regt is Gerrit Kleintunte en Harmen 
 Mulder voor het erf en sterfhuis van Willemina Evink 
 Weduwe Steven Groote, des beloofden Lena Groote, Bernardus 
 Groote, en Gerrit Groote voor zich en guaranderende voor haar 
 Broeder en Zuster Hendrik en Kaatje Groote, zamen kinderen 
 en Erfgenaamen van de overledene, hunne Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 16 Novemb. 1808. 
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Geminut. op een zegel  Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerde 
van f 12-: Sara Eggen Weduwe A:H: Drost, welke bekende wegens 
geregistr. ten prothoc. opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
van bezwaar Rubr. deugdig schuldig te zijn aan A: Bade en J:W:  Hartkamp 
de Donkerstraat Ehel: en hunne Erven, de Somma van f 899-:-, aanne- 
Fol. 13fso mende dezelve jaarlijks 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 beide zijden 
 drie maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Comparante haar persoon en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand haar huis 
 Nº. 184, staande in de Donkerstraat naast het huis van 
 Burgr: Moojen en dat van R:J: Appeldoorn, 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, zijnde  
 ons gebleken, dat de verponding over 1808 bij antici- 
 patie betaalt is. 
 Harderwijck d. 19 Novemb. 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Huijsman en Schilders Schepenen  compareerden Andries 
van f 4½ van der Veen en Aartje ten Broek Ehel:, welke bekenden 
geregistr. ten prothoc. wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
van bezwaar Rubr. deugdig schuldig te zijn aan Aaltje Willems Wed: Peter Proper 
Landerijen in Hierden een Somma van f 300-:-:, aannemende dezelve jaarlijks te 
etc. Fol.370fso, en Hoven zullen verrenten met zes Gulds. van ieder honderd, waarvan 
voor de Smeepoort Fol. het eerste zal verschijnen heden over een jaar en zo vervolgens 
73 tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten 
 geschieden, mids het 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 
 genaamd Luntermans enck gelegen in Hierden vooraan 
 tusschen de landen van Jufvrouw van Westervelt, en twee  
 tuinen leggende bij malkander buiten de Smeepoort 
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 bij het Jufferenpad, naast de gemeene weg en den hof van de 
 Weduwe Flaat, beide genommerd 759, 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, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1808 bij 
 anticipatie betaald is. 
 Harderwijck den 23 Novemb. 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde de 
zegel van 12 st. Heer Rikert Jan Appeldoorn, welke verklaarde bij dezen 
 te constitueren en magtig te maken den Heer Pieter Sobbe 
 Solliciteur te Amsterdam , om voor Comparant van 
 Pieter Alberze de Groot mede te Amsterdam voorñ: wonagtig 
 intevorderen zodanige pretentie als hij tot zijn lasten heeft, 
 ingevolge rekening aan den Geconstitueerde overgezonden, 
 het zij in het minnelijke of door middelen regtens, en in 
 laatstgemelde geval hetzelve tot de finale en definitive 
 sententie en executie incluis te vervolgen, de penningen te 
 ontvangen en daar voor te quiteren, ook te mogen accorderen, 
 en verders daar omtrent alles te verrigten, wat de natuur 
 der zake en stilus loci vereisschen zal, en Compart: zelfs 
 present zijnde 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 regten, des blijft de 
 Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Harderwijck d. 26 November 1808. 
 
 
Geminut. op een  Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Jan van 
zegel van 6 st. Essen en Jan Olthuijsen in qualiteit als Executeuren van het 
 testament en Beredderaars van den boedel van wijlen Johanna 
 Lindeman in leven Weduwe van Hendrik van Essen, welke verklaar- 
 den bij dezen te constitueren en magtig te maken Gijsbert 
 Methorst wonende te Appeldoorn, om opdragt te doen na 
 stijle locaal van zodanige goederen, als uit dien boedel zijn 
 verkogt, te weten drie kampjes land onder Appeldoorn, de 
 penningen daar voor te ontvangen, te quiteren, wagting en 
 waring te beloven, en verders alles te verrigten wat er 
 vereischt zal worden en Comparanten present zijnde 
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 zouden kunnen of moeten doen, met magt van substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding onder 
 verband en Submissie als na regten, des blijft de Geconsti- 
 tueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs 
 en reliqua. 
 Harderwijck d. 5 December 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe 
van 12 st. Petronella van Castricum Weduwe en Boedelhoudersche 
 van wijlen den Heer Heribert Cornelis van de Graaff in 
 dezen  geässisteerd met Mr. P: van Meurs als haare gekore 
 Momber, en verklaarde als Eigenaarsche van zodane obligatie 
 groot f 3000-:-, als door wijlen Jan en Willem van Munnink- 
 huis en ten behoeven van wijlen den Heer Nuk op den 
 30 Maij 1685 in een papiermolen van ouds de Kopermolen 
 genaamd onder Appeldoorn gelegen gevestigd geweest, ten 
 vollen te zijn voldaan door Jan van Weckel en C: Buij- 
 tenweg Ehel:, daar op geen praetentie hoegenaamd meer te  
 hebben, en dienvolgens te mogen lijden, en zoveel nodig of 
 dienstig verzoekende, dat voorsz: capitaal ad f 3000 in gemelde 
 goederen gevestigd ten prothocolle worde gewijzigd, den Protho- 
 colhouder des Ambts Appeldoorn daartoe authoriserende 
 mids dezen, dezelve caverende voor alle schade en namaning 
 onder verband en Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 6 December 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Schilders en Fisscher Schepenen loofden en wierden 
zegel van 12 st. Borgen Cornelis Peterzen en Berend Dirkzen voor het 
 erf en sterfhuis van Jentje Geurts Weduwe Brant 
 Roelofzen, des beloofde Gerrit Aalzen als mede Erfge- 
 naam en Boedelhouder de Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 12 Decemb. 1808. 
 
 
Geminut. op een Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden E:J: Frens 
zegel van f 26-:- en Judith van Nijendaal Ehel:, wonende te Elspeet, dog thans 
 alhier present, welke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop 
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 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transpor- 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Hendrik van Wenum en Hijltje van Beek Ehel:, 
 een kamp land gelegen in de Broeksteeg tusschen de landen van 
 de Erven van Raalte en van het Diaconie Weeshuis, genaamd 
 Feitskamp, doende in verponding volgens het oude quohier 
 f 5-18-2, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een  
 Somma van f 850-:-, van welke koopspenningen Comparanten 
 bekennen voldaan te zijn, belovende deze kamp te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 
 het jaar 1808 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder ver- 
 band en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de 
 verponding over 1808 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 17 December 1808. 
 
 
Geminut. op een zegel Par devant de Vries et Fisscher Echevins est comparue Madame 
van 6 st. Petronella van Castricum Veuve de feu Monsieur Heribert 
 Cornelis van de Graaff, assistée de Monsieur P: van Meurs, et 
 en qualité d’ heritière de son fils Cornelis van de Graaff, décédé 
 le sept d’aout mille huit cent et deux, laquelle en revoquant 
 toutes les procurations, données cidevant, a par ces presen- 
 tes faite et constituée pour son Procureur General et Special 
 Monsieur Arnaud Pierre Marie Biviere, auquel elle donne 
 pouvoir de pour elle et en son nom de retirer des mains de 
 qu’il appartiendra tous titres de rentes a elle appartenants, 
 toucher et recevoir des arrérages echut et echoir des dites 
 rentes, tant perpetuelles que viageres inscrites sur le grand 
 livre de la dette Natoinale de France, tocher egalement tous 
 remboursements,notemment celui des deux tiers du capital 
 des rentes de la dite Constituante, et de signer la liquidation 
 du tiers, qui sera consolidé, vendre tout ou partie d’ icelle 
 soit par transport, ou tout autre voije, usitee, du tout don- 
 ner quitance, signer decharge valable, et  emarger toutes 
 feuilles, de payements, et generalement faire pour le bien 
 des interets de la dite Constituante, tout ce qu’il jugera conve- 
 nable promettant d’avoir comme de droit tout ce que dessus 
 pour agreable. 
 Nous declarons en outre quíl ne reside dans cette ville ni a 
 quatre lieues de distance aucun Ministre chargé des 
 affaires de France. 
 Harderwijck le 22 Decembre 1808. 
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 Codicil 
  
Geminut. op een  Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
zegel van f 1 Stad Harderwijck Clara Heijdebomer Wed: Philippus 
 Smink, gezond van lighaam en verstand, welke verklaarde 
 bij dezen te benoemen en aantestellen tot mede Executeur van 
 haar testament en Beredderaar harer boedel met en benevens 
 Gerhardus Harenberg Albert Bade, met zodanige magt 
 als aan Executeurs competeerd, ook die van assumptie, substi- 
 tutie en surrogatie, aan ieder van de twee gemelde Executeu- 
 ren toeleggende een Som van twintig Guldens, zonder meer, 
 blijvende verders vorige dispositie in zijn volle kragt, en 
 begerende, dat deze na haar dood zal gelden als codicil, 
 of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 28 December 1808. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 A: Huijsman. A: Schilders  onderstond  geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 
 28 Decemb. 1808 Fol 339fso  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerden Jacob 
van 12 st. Peter Potser en Maria Evers Ehel: welke verklaarden bij dezen 
 te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als 
 hunne Zoon Hendrik Rijer Potser voornemens is integaan en 
 volgens order te voltrekken met Maria Geertruij Albrechts te 
 Amsterdam, hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corro- 
 borerende, met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Com- 
 missarissen van Huwelijks Zaaken der Stad Amsterdam, of 
 elders daar het gerequireerd word, mag worden gerespecteerd, 
 en geconsidereerd, alsof de Comparanten in persoon bij de 
 intekening en voltrekking tegenwoordig waren, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 30 December 1808. 
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Geminut. op een Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden 
zegel van f 4-:- Bastiaan van Aken en Johanna van Asselt Ehel:, en 
 verklaren uit de hand te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen en transporteren, en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Jan Hendrikzen Bouwman 
 wonende in het Schependom in Hierden, een kampje 
 zaaijland, leggende in voornoemde Schependom, tusschen 
 de Landerijen van de Jonkvrouwe van Westervelt en dat 
 van de Erfgeñ: van wijlen R: de Grooten, doende in ordinaris 
 verponding veertien strs., en zulks voor een Somma 
 van f 140-:-:, waar van Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, wijders beloven Comparanten voorsz: perceel te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, 
 de verponding over den jare 1808 daar van aftedoen, 
 voorts met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, 
 onder Submissie als na regten, zijnde ons gebleken dat 
 de verponding over 1808 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck d. 29 December 1808. 
 
 
 
 
 
 
       Lectum et Recognitum den 6 Januarij 1809. 
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Geminut. op een Voor Huijsman en Schilders Schepenen compareerde 
zegel van 6 st. Judith van Domselaar eerst Weduwe van Hendrik van 
 den Berg, laatst van Aart Koning, geässisteerd als reg- 
 tens, dewelke verklaarde wel en wettig te constitueren 
 en volmagtig te maken den Heer en Mr.P:P: Everts 
 Advocaat te Arnhem, om namens haar Comparante 
 te verkopen zodanig stuk land als gelegen is in 
 het Ambt Renkum Carspel Oosterbeek op den berg, 
 de kooppenningen daar voor te ontvangen, voor 
 dezelve te quiteren, en dan dit land namens haar 
 aan den nieuwen koper te transporteren en over 
 te dragen, onder belofte van ratificatie en indem- 
 nisatie, mits de geconstitueerde behoorlijke 
 verandwoording en rekening van de kooppenningen 
 doe. 
  Harderwijck d. 2 Januarij 1809. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
Geschreven op een Wij Burgem: Schep: en Raad dr Stad Harderwijck doen kond 
zegel van 8 st. en certificeren mids dezen dat de Heer Mr. G:C: van Baarle 
 heeft doen pijnden op alle de gereede goederen actien en 
 crediten als P: van de Bol, Arij Kurkhuisen, Hendrik 
 Nieuwenhuisen nomine uxoris, Hendrik van der Hoek pro  
 se en met en benevens Leendert van der Woel qq namens 
 de innocente Anne van der Hoek als Kindskinderen en 
 Agter Kindskinderen van Neeltje Bruno van der Salm, en  
 alzo ex tertamento van wijlen Teunis van der Salm 
 geroepe Erfgenamen tot de fideicommissaire halve boedel 
 van die Teunis van der Salm in deze Stad en Jurisdictie 
 zijn hebbende, speciaal op zodanige Som van een duizend Gulds: 
 als R:J: Appeldoorn ingevolge gemaakte schikking van 
 transactie met P. van der Bol voor zich en alle deszelfs mede 
 Erfgenamen schuldig is, welke pretentie van f 1000-: op d. 25 Nov. 1808 
 in het openbaar bij executie is verkogt aan Rikert Jan 
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 Appeldoorn voor f 775-:, welke penningen door dezelve aan den 
 Secretaris zijn betaalt om door het Gerigt inter jus habentes 
 gedistribueerd te worden, weshalven wij gemelde pretentie van 
 f 1000-: zoals die is bij deze van ’s Heren wegen transporteren aan gem:R:J: 
  Appeldoorn, om daar mede te doen en handelen na 
 goedvinden.   
 T”oirkonde etc. 
 Harderwijck den 4 Januarij 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Maurits 
zegel van f 5-:-: Deggering namens zijne innocente Dogter Anna Deggering, 
 als hier toe op den 27 Julij 1808 door de Magistraat dezer 
 Stad geäuthoriseerd, 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 de 
 Regenten van de Roomsche Armen een huis zijnde Nº. 563, 
 staande agter de Nonnen tusschen het huis van E: Raaijen 
 en de plaats van A: Bade, doende in verponding f 3-:-, straat- 
 geld 10st. lantaarngeld 5 st. verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van f 165, van welke penningen 
 Compart: qq bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve te 
 zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding volgens het oude quohier over 1808, straat 
 en lantaarngeld tot Maij 1808 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken dat het straat en lantaarngeld tot Maij 1808 en de 
 verponding over 1808 betaald is, en uit het permissie billet van 
 Mr. J:C:F: de Vries d.d. 11 Julij 1808, dat de boedel van wijlen 
 Anna Deggering, waar uit dit huis afkomstig is, mag verdeelt 
 worden.  
 Harderwijck d. 4 Januarij 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
zegel van 6 st. Gerritje Budding Huisvrouw van Jan Gerritze Luijting, 
 geassisteerd met gem: haar man, welke verklaarde bij 
 dezen te constitueren en magtig te maken J: van de Wal 
 wonende te Arnhem, om in naam en in ziele van Comparante 
             (over den inpost) 
 bij den Directeur \/  der Collaterale Successie aldaar afteleggen  
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 zodanige eed als Comparante verpligt is te praesteren 
 wegens het aandeel in den boedel van haar overledene 
 eerste Man, welke zij in tugt bezeten heeft, en door de 
 Erfgenaamen aan haar is afgestaan, en waar van dus 
 het regt van den inpost op de Collaterale Successie moet 
 voldaan worden, houdende dezelve eed van zodanige 
 waarde, als of dezelve door haar in persoon gepraes- 
 teerd ware. 
 Harderwijck d. 9 Januarij 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor Huijsman en Fisscher Schepenen loofden en wierden Borgen 
zegel van 12 st. als voorvanks regt is Otto van Buren en Piet van Veluwe voor 
 het erf en sterfhuis van Drees Hase, des beloofden Hendrik 
 van Laar en Jan Groen namens zijn Vrouw Johanna van 
 Laar als Erfgenamen van den Overledene de Borgen te 
 vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 10 Januarij 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerde Jonkvrouwe 
zegel van f 9-:-: F:H: van Westervelt tot Essenburg, 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 en ten ervelijken behoeven van Hendrik 
 van Wenum en Hijltje van Beek Ehel:, een huis zijnde Nº. 140, 
 staande in de Bruggestraat, tusschen de huizen van A: van 
 Dalen en van de Weduwe J: van Asselt, doende in verponding 
 volgens het nieuwe quohier f 5-:-:, straatgeld f 1-:-, lantaarngeld 
 10 st. verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een 
 Somma van f 300-:-:, van welke koopspenningen Comparante 
 bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt de verponding 
 volgens het oude quohier over 1808, straat en lantaarngeld 
 tot Maij 1808 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat 
 het straat en lantaarngeld tot Maij 1808, en de verpon- 
 ding over 1808 betaald is, en uit het permissie billet van Mr. 
 J:C:F: de Vries d.d. 22 Sept. 1808, dat van dit perceel het 
 collateraal aan den Lande voldaan is. 
 Harderwijck d. 9 Januarij 1809. 
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Geminut. op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe 
zegel van 6 st: Catharina Metta Lucretia van Hoeclum Weduwe en Getuchtigde 
 Boedelhoudster van wijlen haren Eheman Mr. H:H: Vitringa 
 mitsgaders Voogdesse over deszelfs nagelatene minderjarige 
 Kinderen wonende alhier, dewelke verklaarde te constitueren 
 en magtig te maken den WelEd Gest. Heer Mr. F: Rambonet, 
 Secretaris der Stad Campen, specialijk tot het invorderen 
 van alle zodanige penningen, als aan wijlen haren overledene 
 Eheman, en haar Comparante te zamen voor zich midsgaders 
 in hare bovengemelde relatie wegens verkogte landen, 
 gelegen in de Jurisdictie van IJsselmuiden uit eenigerhande 
 hoofde van wien zulks ook moge wezen, alsnog zijn compete- 
 rende gelijk mede om de door haar en haren voorsz: Eheman 
 verkogte landen aan de respective kopers te transporte- 
 ren, voor de deswegens ontvangene penningen te quiteren, 
 en den koper of de kopers daartegens in den eigendom van 
 het verkogte te vestigen en tegen alle namaningen op en 
 aanspraak te guaranderen, mitsgaders alles verder te ver- 
 rigten wat zal worden vereischt, en de Vrouwe Constituante 
 zelve present zijnde, zoude kunnen en mogen doen, alles 
 met belofte van approbatie en ratificatie, onder verband 
 als na regten. 
 Harderwijck den 14 Januarij 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Arend Docter 
zegel van f 9-:-: wonende te Elburg, in qualiteit als Volmagtiger van Berend Gerrits en 
 Petertje Peters Ehel:, vermogens volmagt van de Magistraat der Stad Elburg 
 op d. 12 Januarij 1809 gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, welke 
 verklaarde in zijne voorsz: qualiteit te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Eldert Janzen en 
 Hermijntje Joormans Ehel:, een huis en erve staande en gelegen 
 in de groote Marktstraat tusschen de huizen van Peter van Loenen 
 en de Weduwe Evert Hooiberg Nº. 541, doende in verponding volgens 
 het nieuwe quohier f 3-8-: straatgeld f 1-:- lantaarngeld 10 st., verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 310-:-:, 
 van welke koopspenningen Compart: qp bekend 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, zijnde ons gebleken dat het straat en lan- 
 taarngeld tot Maij 1808 en de verponding over 1808 betaald is. 
 Harderwijck d. 17 Januarij 1809. 
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Geminut. op een zegel Voor de Vries en d’ IJvoij Schepenen compareerden Hendrik Wenck 
van 6 st: en Judith van Hering Ehel:, tutore marito, welke verklaarden 
 bij dezen te constitueren en magtig te maken Ernst Nieman 
 wonende te Amsterdam, om voor hun te verkopen zeker 
 turflootsje voor een Somma vam f 50-:-:, staande in  gemelde 
 Stad in de groote Oostenburgerstraat Nº. 68, hetzelve aan 
 den koper te transporteren, de penningen te ontvangen, 
 en daar voor te quiteren, wagting en waring te beloven, 
 en verders alles te verrigten, wat vereischt zal worden, 
 met belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder 
 verband en Submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening. 
   Harderwijck d. 23 Januarij 1809. 
 
 
 Testament 
Geminut. op een Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
zegel van f 1-:-: Harderwijck Cornelis Lucassen, gezond van lighaam en ver- 
 stand, welke bij deze verklaarde te stellen tot zijn Erfge- 
 naam over zijne nalatenschap, welke ingevolge zijne huwe- 
 lijksche voorwaarden na dode van hem Comparant en zijne 
 Vrouw moest versterven op zijne naaste Vrienden, het Kind 
 van zijne Vrouw in haar eerste huwelijk verwekt, genaamd 
 Cornelis Wendelboe, om na dode van hem en zijn Vrouw 
 daar mede te handelen na welgevallen, dog indien gemelde 
 Cornelis Wendelboe mogt komen te overlijden zonder wettige 
 Descendenten natelaten zal de portie, welke van Compart: 
 aangeërft is, vererven en versterven op des Comparants 
 naaste Vrienden. 
 Begerende hij, dat deze na zijn dood zal gelden als testa- 
 ment, legaat, codicil, of zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan. 
 En verklaarde Compart: onder offerte van eede zig van 
 het competente zegel in dezen bediend te hebben. 
 T’ oorkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld 
 in Harderwijck den 26 Januarij 1809. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 Steenwinkel.  A: Schilders.  onderstond geregistreerd 
 in het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 26 Januarij 
 1809 Fol. 342fso  was getekend   J:C:F: de Vries. 
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Geminut. op eeen Voor Huijsman en Schilders Schepenen loofden en 
zegel van 12 st. wierden Borgen als voorvanks regt is, A: Bade en Hendrik 
 Janzen, voor het erf en sterfhuis van Anna Elisabeth Menno, 
 in leven Vrouw van Reinier Geurtz, des beloofde Reinier 
 Geurtz caverende voor Abram, Jan, Dirk, Elisabeth, en 
 Naatje Menno Erfgenaamen van de overledene de Borgen 
 te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 30 Januarij 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerde Jannetje 
zegel van 12 strs. Gerrits Weduwe du Bois, geässisteerd met Rende Vermeer als haren 
 verkoren Momber, wonende alhier, welke verklaarde zig te stellen 
 zo ten behoeven van het Koninkrijk Holland, als van den Heer J: 
 Schummelketel Commis en verdere Superieuren op het Post- 
 kantoor te Harderwijck, tot Borge Principaal voor Jan Decimer 
 Raaijen aangesteld tot Post van het Postkantoor te Harder- 
 wijck ter Somma van vijftig Guldens, zo voor deszelfs goede 
 administratie als gedrag, conform de instructie, en verder 
 van al het geen de voornoemde Jan Decimer Raaijen als Post 
 gehouden is of zal zijn, belovende en aannemende dezelve 
 penningen ten allen tijde, wanneer daar eenig tekort aan 
 zou mogen worden bevonden, tot de voorschreven Som als eigen 
 schuld te zullen opleggen en betalen, of zal bij gebreke van dien 
 aan haar mogen worden verhaald, ten dien einde wel expresselijk 
 renuntierende van het beneficium ordinis scu excussionis, 
 medebrengende dat de Principale Schuldenaar eerst moet wezen 
 uitgewonnen, een de Borg kan worden aangesproken, en van 
 het beneficium soti Vellejani, houdende dat een Vrouw van  
 een ander geen borg mag blijven, verbindende daar voor haar 
 Persoon en goederen als na regten. 
 Harderwijck d. 2 Februarij 1809. 
 
 
geminut. op een Voor Huisman en Schilders Schepenen loofden en wierden 
zegel van 12 st. Borgen als voorvanks regt is Jacobus Poelman en Peter Bronsvelt 
 voor het erf en sterfhuis van Marij Lubbertzen Weduwe van 
 Jacob Elbertzen, des beloofde Willem Hartgerzen namens 
 zijne Vrouw Marij Jacobs, en caverende voor de andere mede 
 Erfgenaamen van de overledene, de Borgen te vrijen en 
 guaranderen als regt is. 
 Hardewijck den 8 Februarij 1809. 
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 Testament 
Geminut. op een Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Har- 
zegel van f 3-:-: derwijck Bart Janzen, zijnde gezond van lighaam en verstand, 
 welke over zijne tijdelijke goederen begerende te disponeren 
 verklaarde bij dezen te stellen tot zijne eenige en universele 
 Erfgenaame over alle zijne natelatene gereede en ongereede 
 goederen actien en crediten, niets daar van uitgezonderd, 
 zijne Zuster Jannnetje Janzen, getrouwd met Lubbert Aaltzen, 
 en bij haar vooroverlijden haare Kinderen in haar plaats. 
 Begerende hij dat deze na zijn dood zal gelden als testament, 
 legaat codicil of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 En verklaarde de Compart: onder offerte van eede zig in dezen 
 van het competente zegel bediend te hebben. 
 T’ oorkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in Harder- 
 wijck den 8 Februarij 1809. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 Steenwinkel.  J: Moojen Jz.  onderstond  geregistreerd in het 
 Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 8 Februarij 1809 
 Fol. 343fso  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 Codicil 
Geminut. op een Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder- 
zegel van f 1-:-: wijck Lubbert Peterzen Hop, zijnde ziek, dog zijn verstand en uitspraak 
 ten vollen magtig, welke verklaarde bij dezen te stellen tot 
 Voogden over zijne minderjarige Kinderen, en administrateurs 
 over de aan hun natelatene goederen Jan Priester en Hendrik 
 Hop, aan ieder van hun voor hunne moeite toeleggende drie 
 honderd Guldens, welke zij zullen genieten als de jongste meer- 
 derjarig zal, en zij van hunne administratie ontslagen zullen 
 zijn, en zulks met alle zodanige magt als aan Voogden 
 competeerd, begerende dat deze na zijn dood zal gelden 
 als testament codicil of zo en als best na regten 
 zal kunnen bestaan. 
 T’ oorkonde hebben wij deze getekend en gezegeld in Hierden 
 den 10 Februarij 1809. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 P:E: d’ IJvoij.  A: Schilders.  onderstond   geregistreerd in het Recogni- 
 tieboek der Stad Harderwijck d. 11Februarij 1809 Fol.343fso  was gete- 
 kend  J:C:F: de Vries. 
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Geminut. op een zegel Voor Huijsman en d’ IJvoij Schepenen compareerden Andries Appeldoorn 
van f 1-:- en Maria Olofzina van Scheele Ehel:, welke bekenden wegens opgeno- 
Geregistr. ten prothoc. me en ter leen ontvange penningen wel en deugdig schuldig te zijn 
van bezwaar Rubr. aan den Heer Mr. J:O: Arntzenius, Professor aan de Academie alhier 
Hoven voor de Lutteke en Vrouwe L:H: Schacht Ehel:, de Somma van tagtig Guldens, 
poort Fol. 50fso aannemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met vier Gulds. 
 waar van het eerst zal verschijnen heden over een jaar, en 
 zo vervolgens tot de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, indien het aan een van beide zijden drie 
 maanden voor de verschijnsdag opgezegt worde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand hunne hof gele- 
 gen buiten deze Stad in de Touwbaan, tusschen de hoven 
 van Jan Koning en van Aris van Leeuwen, Nº. 866, om daar 
 aan alle schade bij manquement van betaling te kunnen 
 verhalen, renuntierende van alle exceptien in specie die van 
 ongetelde gelden, en zo veel het Vrouwe aangaat van het 
 beneficie van het Sctum Vellej: en de Auth: Cod: siqua Mulier, 
 van welker inhoud zij bekend onderrigt te zijn, onder 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de verponding 
 over 1808 bij anticipatie betaald is. 
 Harderwijck den 10 Februarij 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Jannetje Hendriks 
zegel van f 9-:-: Weduwe Jan Rijerzen voor zich en als wettige Voogdes over hare 
 minderjarige Kinderen, en tot het verkopen en transporteren van 
 dit vaartuig op den 6 Febr. 1809 geäuthoriseerd door de Magistraat 
 dezer Stad, welke verklaarde te hebben verkogt, en over zulks krag dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
 aan Hannes Janzen en Gerritje de Lange Ehel:, haar vaartuig 
 met touwerk, zijlen, ankers en al wat daar toe behoord, en 
 zulks voor een Somma van f 600-:- vrijgeld, waar van Kopers op 
 den 1 Maij 1809 zullen betalen een honderd Guldens, en zullen 
 zij van de overige f 500-:-: blijven betalen een interest van 
 zes procent, en jaarlijks daar van op den 1 Maij f 100-:- aflosschen, 
 voor welke gelden het gemelde vaartuig verbonden blijft, en de 
 bijlbrief zolang in handen van Verkopersche, belovende zij 
 hetzelve voor het overige te zullen wagten en waren, onder 
 verband en Submissie als na regten. 
 Harderwijck den 11 Februarij 1809. 



701 

ORAH_157 1809 fol.344vso 
 
Geminut. op een Voor Schilder en Moojen Schepenen compareerden Jan de Lange 
zegel van 12 st. en Hannes Aaltzen wonende onder Nunspeet, thans 
 hier present welke verklaarden zich te stellen tot Borgen als 
 principaal voor zodanige Som van f 600-: als Hannes Janzen 
 en Gerritje de Lange Ehel: schuldig zijn geworden aan Jannetje 
 Hendriks Weduwe Jan Rijerzen voor de aankoop van een 
 vaartuig met zijn toebehoren volgens transport d.d. 11 Febru- 
 arij 1809, waar van door koper d. 2 Maij 1809 zullen betaald wor- 
 den f 100-:-:, en van de overige f 500-:-: 6 Gulds. van het hon- 
 derd interest in het jaar, en vervolgens jaarlijks op den 1 Maij 
 f 100-:- afgeloscht worden, aannemende Comparanten bij man- 
 quement daar aan hetzelve als eige en propere schuld te 
 zullen voldoen, met renuciatie van alle exceptien, in specie 
 van het beneficie van order excussie en divisie, van welker 
 inhoud zij bekennen onderrigt te zijn, onder verband en 
 Submissie als na regten. 
 Harderwijck den 15 Februarij 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Fredrik Plan- 
zegel van f 5-:- sius, in qualiteit als Volmagtiger van Jannetje van der Molen 
 Weduwe van Daniel Arendzen, vermogens volmagt voor den 
 Scholtus des Ambts Nijkerk en Gerigtslieden op den 13 Febr. 
 1809 ad hunc actum gepasseerd, die bij ons gezien en gelezen is, 
 welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Maria Arenzen en Evertje Willems een 
 hof gelegen buiten de Stad in een gangetje tusschen de Smee 
 en Luttekepoorten, tusschen de hoven van A: Gelderman 
 en G: van Nijendal Nº. 47, met zijn lusten en lasten, 
 doende in verponding volgens het nieuwe quohier f 3-10- 
 en zulks voor een Somma van f 150-, van welke koopspen- 
 ningen Compart pq bekend voldaan te zijn, belovende het 
 perceel te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt de verponding tot over het jaar 1808 daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten, zijnde ons gebleken dat de verponding 
 over 1808 is betaald. 
 Harderwijck d. 24 Februarij 1809. 
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Geminut. op een zegel Voor Huijsman en d’ IJvoij Schepenen compareerde de Heer Rikert 
van 6 st. Jan Appeldoorn, welke verklaarde bij dezen te constitueren en magtig 
 te maken A: Bade, om zich na Arnhem te begeven, en aldaar te ver- 
 schijnen voor Heeren Commissarissen van den Hove op de comparitie 
 welke zal gehouden worden tot vereffening van het geschil het- 
 welke Compart: met Gerrit Veldkamp heeft, en welke procedure 
 thans voor den Hove in appel is hangende, aldaar zijn per- 
 soon te representeren, en in die zaak alles te doen, wat Compart: 
 zelfs praesent zijnde zou kunnen mogen of moeten doen, 
 willende, indien hiertoe een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden 
 hebben, met belofte van goedkeuring en schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na rechten. 
 Harderwijck den 25 Februarij 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Hermanus 
zegel van f 4-:-: de Wilde en C:M: van Dasselaar Ehel:, welke bekenden in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Peter Be- 
 rendzen en Maasje Olofsen Ehel:, haar helft in drie huizen, 
 staande agter de muur, tusschen de huizen van de Weduwe 
 Flaat en van de Stad, zijnde Nº. 272, 273, 274, waar van Kope- 
 ren de wederhelft toekomt, zijnde dezelve vrij geweest van 
 verponding dog Nº. 273 en 274 bezwaard met 6 st. booggeld, ver- 
 ders ieder met 5 st. straat en 2½ st. lantaarngeld, en voorts  
 met hare lusten en lasten, en zulks te zamen voor een Somma 
 van f 120-:-, van welke penningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende dezelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken, dat het straat en lantaarngeld tot Maij 1808 be- 
 taald is. 
 
 
Geminut. op een  Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Vrouwe 
zegel van 12 st. Marianne Frieseman gebore Nillion geässisteerd met hare 
 Man den Heer Hendrik Frieseman, en tot het passeren dezes 
 geäuthoriseerd, welke verklaarde te constitueren en magtig 
 te maken, zulks doende kragt dezes, den Heer J:G: Feltink 
 zijnde thans te Amsterdam, dog voornemens na de Colonie 
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 Surinamen te vertrekken, om van de Erfgenaam of Erfgenamen 
 van haren Broeder V: Nillion, in gemelde Colonie overleden, 
 in te vorderen in het minnelijke of door middelen regtens 
                      negentien honderd           (en negentig) 
 zodanige Som van   tweeduizend negen \/  Gulds: dertien strs., 
 als aan Comparante van gemelde haar Broeder competeerd, 
 ingevolge haar aantekening, waar van copie authentiek aan Ge- 
 constitueerde is ter hand gesteld, en in het laatste geval 
 alle termijnen regtens waartenemen, en de zaak te vervolgen 
 tot de finale en definitive sententie en executie incluis, 
 ook te mogen appelleren, compromitteren, en accorderen, 
 na ontvangst der penningen quitantie te passeren, 
 en verders alles te verrigten, wat de natuur der zake en 
 stilus loci zal vereisschen, en Comparante zelfs present 
 zijnde 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 indem- 
 niteit, onder verband en Submissie als na regten, des 
 blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening, bewijs, en reliqua. 
 Harderwijck den 28 Februarij 1809. 
 
 
Geminut op een  Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerden Jan de 
zegel van 15 strs Bruijn en Hijntje Peters Ehel:, welke bekenden wegens opgenome 
 en ter leen intvange penningen wel en deugdig schuldig te zijn  aan 
 Hannes Harmsen of zijn Erven, de Somma van f 750-:-, aannemen- 
 de dezelve jaarlijks te zullen verrenten met vijf Gulds. van de 
 honderd, waar van het eerste zal verschijnen heden over een jaar 
 en zo vervolgens tot de aflossche toe, nemende Comparanten aan 
 alle jaaren vijftig Guldens in mindering van het capitaal 
 te zullen afdoen. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en speciaal hun Visschers vaartuig met zijlen 
 touwen, ankers, en al wat daar toe behoord, om alle schade 
 en wanbetaling daar uit te kunnen verhalen, renun- 
 cierende zij van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten. 
 Harderwijck den 9e van Lentemaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Willempje 
zegel van f 6-:-: Gerrits Weduwe van Jacob Tijssen en Harmpje Jans Weduwe en 
Geregistr. ten prothoc. getugtigde boedelhoudersche van Gerrit de Groot beide 
van bezwaar Rubr. Erven 
en Landerijen in Hierden  
etc. Fol. 383fso 
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 in Hierden wonagtig, in dezen voor zo veel nodig of dienstig geäd- 
 sisteerd met den Advocaat P: van Meurs, als hare ad hunc actum 
 gekore Momber, dewelke verklaarden hoe dat de eerste Comparante 
 met wijlen hare Man op den 6 Februarij 1801 wegens opgenome 
 en ter leen ontvange penningen aan Eijbert Hendrikzen hebben 
 schuldig bekend een Somma van f 300-:- tegens den interest 
 van vier percent, en op den 18 April daar aan volgende nog 
 een Somma van f 100-:- tegens dezelfde interest volgens eene door 
 die Echtelieden getekende schuldbekentenis daar van zijnde, 
 Dat gemelde Crediteur Eijbert Hendrikzen daar van heeft 
 gevorderd securiteit en verband van ongereed goed, om daar 
 aan ten allen tijde die zijne dugtige pretentie daar op te verschul- 
 dene interessen, en in kas van onverhoopte wanbetaling 
 aantewendene kosten te kunnen en te mogen verhalen. 
 Dat zij Comparanten daar toe genegen zijnde bij dezen tot secu- 
 riteit van het gelibelleerde capitaal ad f 400-:- en de daar op te 
 verschuldene interessen bij dezen te verbinden en tot een 
 speciaal hijpotheek en onderpand te stellen een erf en goed 
 de Maat genaamd, met alle de daar ondergehorende landerijen 
 in Hierden staande en gelegen, de beide Comparanten in eigen- 
 dom toebehorende, en door de tweede Comparante bewoond 
 en gebruikt wordende, en voorts zedert de laatste verschijnsdag 
 van voorsz: capitaal te zullen betalen den interest ad 5 pct. ten 
 einde de Crediteur zijne Erfgenamen of wettigen houder dezes 
 wegens dat capitaal interesse en kosten daar aan ten allen 
 tijde alle hinder en schade zal kunnen en mogen verhalen, 
 zullende dat Capitaal jaarlijks op de verschijnsdag, die 
 wezen zal voor zo verre de f 300-: betreft op den 6 Februarij, 
 en voor zo verre de andere f 100-:- aanbelangd op den 18 April 
 met de interessen moeten worden betaald, zo maar aan de 
 eene of andere zijde een vierendeel jaars voor die respective 
 verschijnsdagen behoorlijke denunciatie gedaan is. 
 Verbindende de Comparanten tot nakoming van het geen 
 voorschreve is hare personen, Erfgenamen en goederen, met 
 Submissie van dezelve aan de Judicature van alle Heeren, Hoven, 
 Rigteren en Gerigten, speciaal mede aan de Judicature 
 van het Stadgerigte van Harderwijck, onder renunciatie 
 van alle exceptien beneficien of privilegien regtens den 
 inhoud dezes enigzints contrarierende. 
 In waarheids oorkonde hebben wij, nadat ons bij quitantie was 
 gebleken, dat van dit verbonde goed de verponding over den 
 jare 1808 is betaald deze getekend te Harderwijck op den 
 9e van Lentemaand 1809. 
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Geminut. op een Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerden Johan Fredrik 
zegel van 24 st. Tribbelaar en Arnoldus Tribbelaar, de eerste voor zich en als Vol- 
 magtiger van Jufvrouw Anna Sebilla Elisabeth Tribbelaar 
 Weduwe van wijlen den Heer Samuel van Graauwenhaan, ver- 
 mogens volmagt op den 6e Maart 1809 voor Mr. Cornelis van 
 der Leij Koninklijke Notaris te Delft en Getuigen gepasseerd 
 ad hunc actum, met magt van substitutie, welke bij ons ge- 
 zien en gelezen is, en verklaarden de Comparanten te consti- 
 tueren en magtig te maken, en eerste Compart: mede in zijn 
 qualiteit te substitueren Johan Arnoldus Pas, wonende te 
 Alpen, om zich te begeven ten sterfhuize van Hendrik Tribbe- 
 laar te Alpen voorñ: gewoond hebbende, en onlangs aldaar 
 overleden, aldaar namens Comparanten en des eerstgemelden 
 Principalinne met de overige Erfgenamen te procederen tot 
 redding van den boedel, schulden te betalen, te goed zijnde 
 gelden intevorderen, roerende en onroerende goederen te verko- 
 pen, te transporteren, de penningen te ontvangen, en daar 
 voor te quiteren, waring te beloven, ook met een ieder te mogen 
 liquideren, ook accorderen, transigeren en compromitteren, en daar 
 toe de nodige actes te passeren, tegens onwillige Debiteuren midde- 
 len regtens te gebruiken, en dezelve tot den uiteinde te vervolgen, 
 scheiding en schifting des boedels te maken, en der Comparanten aan- 
 deelen voor zich en in qualiteit te ontvangen, daar voor te qui- 
 teren, en alles te verrigten wat nodig zal zijn en Comparanten 
 present zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, willende, 
 indien een ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband en 
 Submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde en gesub- 
 stitueerde gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en 
 reliqua. 
 Harderwijck d. 10 van Lentemaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Hendrik 
zegel van 6 st. Wenck, zo voor zich zelfs en als Man en Voogd over zijne Huis- 
 vrouw Judith Petronella van Heering, bevorens Weduwe van 
 Johannes Franciscus Josephus Chaslin wonende binnen deze 
 Stad, dewelke verklaarde bij deze te authoriseren, qualificeren, 
 en magtig te maken zijne genoemde Huisvrouw Judith 
 Petronella van Heering, specialijk om alle zodanige goederen 
 en effecten, behorende tot de nalatenschap van hare Moeder, 
 wijlen Hester van der Steen Wede. Abraham van Heering, 
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 met haren Broeder Jacobus van Heering, als te zamen eenige 
 gestelde Executeur en Executrice van den testamente door hunne 
 genoemde Moeder op den 25 Februarij 1800 voor den Notaris Jan van 
 den Broek en zekere getuigen te Leijden gepasseerd, mitsgaders 
 Redderaar en Redster van derzelver nagelaten boedel en goederen, 
 te verkopen en te gelden te maken, als zij zullen komen goed 
 te vinden, dezelve, verkogt zijnde aan de Kopers behoorlijk en naar 
 stijle locaal te cederen en transporteren, de kooppenningen 
 en het geen de Kopers verder voldoen moeten te ontvangen, en daar 
 voor te quiteren mitsgaders vrijwaring en indemniteit als naar 
 regten te beloven, en wijders om met genoemde mede Executeur en 
 Boedelredder aan de gezamentlijke Erfgenamen van gem: Hester 
 van der Steen, Weduwe Abraham van Heering, en de representan- 
 ten derzelven behoorlijke rekening en verandwoordig te doen 
 van het bewind, directie en administratie, in en omtrent opge- 
 melden boedel gehad en gehouden, verder om met dezelve Erf- 
 genamen en Representanten te concurreren tot schifting, 
 scheiding en verdeling van opgemelden boedel, deswegens alle 
 acten van scheiding quitantie en decharge opterigten, te tekenen 
 en passeren, het geen aan haar zal te beurt vallen, te ontvangen 
 en overtenemen, en het aan anderen te beurt vallende te helpen 
 afgeven en laten volgen, domicilium te kiezen, en generalijk om 
 ter zake voormeld alles verder en meerder te doen en te verrigten, 
 wat vereischt zal worden, en hij Compart: zo voor zich zelfs, en als 
 Man en Voogd over zijne Huisvrouw zelve present zijnde, zou 
 kunnen mogen of moeten doen, al ware het ook dat tot het 
 een of ander en nadere ampelder of speciaalder volmagt nodig 
 mogt zijn, als houdende die voor hier in geinsereerd, alles 
 onder belofte van approbatie, ratificatie en verband als na 
 regten. 
 Harderwijck den 20e van Lentemaand 1809. 
 
 
De Minute is geschre- Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Jan van Essen 
ven op een zegel van en Jan Olthuijs in qualiteit als Executeuren testamentair van den 
f 16 -:- boedel van wijlen Hendrik van Essen en Johanna Lindeman in leven 
 Egtelieden, en verklaarden voor een Somma van een honderd zes en 
 tagtig Guldens aan Jan Kemper verkogt te hebben, en wegens 
 betaalde en bij haar Comparanten ontvangen kooppenningen aan 
 denzelven te cederen, transporteren en ervelijk overtedragen een hof 
 buiten de Smeepoort te Harderwijck in de touwbaan gelegen Nº. 773  tusschen 
 de hoven van Willem Fijnvandraat en Frans Bakker doende in de ordinaire 
 verponding volgens de nieuwe aanslag f3-5-:, en voorts met alle zodane 
 lusten en lasten, regten en geregtigheden, als daar toe van ouds en met 
 recht gehoren, met belofte van vrijïng, wagting en waring, als erf- 
 koops regt is, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1808 is be- 
 taald, en uit het permissie billet van Mr. J:C:F: de Vries d.d. 21 Decmber 1807, 
 dat die boedel niet in het collateraal is verschuldigd geweest. 
 Harderwijck den 24e van Lentemaand 1809. 



707 

ORAH_157 1809 fol.347vso 
 
De Minute is ge- Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerde Beeltje 
schreven op een zegel Janzen Vrouw van Gerrit Hartgerzen, geässisteerd met gem: 
van 12 st. haar Man, welke verklaarde bij dezen te consenteren en  
 te bewilligen in zodanig huwelijk, als haar Zoon Jan Paulus 
 voornemens is integaan, en volgens order te voltrekken met 
 Hendrina van Dijk te Amsterdam, hetzelve met hare 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat 
 dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen van huwe- 
 lijks Zaaken der Stad Amsterdam of elders, daar het 
 vereischt word, mag worden gerespecteerd, en geconside- 
 reerd, alsof Comparante bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig ware, belovende hetzelve van waarde te 
 zullen houden. 
 Harderwijck d. 25e van Lentemaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Beert 
zegel van f 1-:-: Lubbertzen en Hermina de Bruijn Ehel:, welke bekenden 
Geregistr. ten protho- wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
colle van bezwaar Rubr. deugdig schuldig te zijn aan Jacob Engelgeer en zijne Erven de 
de Marktstraat Fol. 313 Somma van tagtig Guldens, aannemende dezelve jaarlijks 
 te zullen verrenten met f 4-16-: waar van het eerste zal ver- 
 scheinen heden over een jaar, en zulks tot de volkome aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, mids 
 het 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 hun huis Nº. 
 564, staande agter de Nonnen, naast het huis van de Wed: 
 Jacob Stevenzen, 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, zijnde ons 
 gebleken, dat de verponding over 1808, en het straat en 
 lantaarngeld tot Maij 1808 betaald is. 
 Harderwijck d. 27 van Lentemaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Mr. H:F: van 
van 12 st. Meurs als gevolmagtigde van Lammerts Everts en Willem 
 Everts, blijkens acten van volmagt door eerstgenoemde voor 
 den geauthoriseerde onder Scholtus des Ambts Epen en Gerichts- 
 /\ en door laatstgem: voor den Scholtus des Ambts Ermello en Gerechtslieden  
 lieden /\  beide op den 17e dezer Lentemaand gepasseerd, aan ons 
 vertoond, en door ons gelezen, dewelke verklaarde namens 
 die zijne Principalen als Erfgenaamen van derzelver Broe- 
 der Gijsbert Evertsen ter voldoening aan het praescript van 
 dezer Stads Willekeuren Capt. 6 vergeefsch moeite te hebben 



708 

ORAH_157 1809 fol.348 
 
 aangewend tot het verkrijen van twee Borgen binnen den Stad en 
 Jurisdictie genoegzaam geërft, aangezien dezelve zijne Principalen 
 voorñ. ter dezer plaatse ten eenemaal onbekend zijn, en dien ten 
 gevolge kragt dezes generaliter zijner Principalen personen en goederen 
 en speciaal zodanige penningen, als bij verkoop zo van het gereede 
 als van het nog te veld staande koorn des boedels zullen provenieren, 
 en bij Comparant ontvangen worden, voor alle bewijsselijke schuld 
 en het geen iemand in genere op het erfhuis van wijlen voorñ. Gijs- 
 bert Everts te spreken heeft te verbinden, en te beloven dezelve 
 te zullen voldoen onder verband Submissie en renuciatie als na 
 rechten. 
 Harderwijck den 27e van Lentemaand 1809. 
 
 
Geminuteerd op een Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden Rikert 
zegel van f 13-:-: Jan Appeldoorn en S:A: Boeduijnse Ehel:, welke bekenden wegens 
Geregistreerd ten opgenome en ter leen ontvange penningen wel en deugdig schuldig 
prothocolle van te zijn aan Vrouwe A: Nijhoff Weduwe van wijlen der Heer Professor 
bezwaar Rubr. Lan- Forsten, en hare Erven een Somma van f 999-:-:, aannemende 
derijen tusschen dezelve jaarlijks te zullen verrenten met zes Guldens van ieder 
de Zandsteeg en de Enck honderd, waar van het eerste zal verscheinen heden over een  
fol. 179fso 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 Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand, een kamp land 
 genaamd de Bredde, leggende in de Zandsteeg, tusschen de Lan- 
 den van L: Gelderman en van A: 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, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1808 betaald is. 
 Harderwijck den 1e van Grasmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Jan Pieters Ste- 
zegel van f 3-:-: beneiger, wonende te Woerden, dog zijnde thans alhier present, welke 
 bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over 
 zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan Arendzen, 
 een huis staande agter de muur Nº. 252, zijnde tevoren vrij ge- 
 weest van verponding, dog in het nieuwe quohier aangeslagen 
 op f 2-12-:, verders bewaard met 5 st. straat en 2½ lantaarn- 
 geld, voorts met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 f 100-:-:, van welke penningen Comparant bekend voldaan 
 te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren kom- 
 mervrij, en alle voorpligt het straat en lantaarngeld tot Maij 
 1809 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat het straat en 
 lantaarngeld tot Maij 1809 betaald is. 
 Harderwijck den 13e van Grasmaand 1809. 
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Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde Teuntje 
zegel van 10 st. Schuurman Weduwe van Tijmen Hooiberg, welke verklaarde bij dezen, 
 na volkome informatie van verwillekeurings kragt en regten, te 
 verwillekeuren alle hare geredde goederen, niets daar van 
 uitgezonderd, aan hare Dogter Gerritje Hooiberg, tot securiteit 
 van zodanige Som van vierhonderd agt en negentig Guldens, als 
 gem: hare Dogter is borg gebleven ten behoeven van Vrouwe A: 
 Nijhoff Weduwe van wijlen den Heer R: Forsten, ingevolge acte 
 d.d. 12 Maij 1807, ten einde daar aan bij praeferentie te kunnen 
 verhalen alle schade, welke zij uit hoofden van die borgtogt 
 zou kunnen komen te lijden, renuncierende Comparante 
 van alle exceptien, onder verband en Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 14e van Grasmaand 1809. 
 
 
 Testament 
Geminut. op een zegel Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad Harder- 
van f 1-:-: wijck Jannetje Bakker Weduwe van Jan Drost,zijnde haar ver- 
 stand en uitspraak ten vollen magtig, welke verklaarde bij 
 dezen te revoceren en te niet te doen alle vorige dispositien 
 door haar voor dato dezes gemaakt, en nu opnieuw dispone- 
 rende te legateren en te bemaken. 
 Aan Gosen Siemesen de Somma van vijftig Guldens eens. 
 Aan Jan van Essen en Jannetje Renden te zamen of aan die 
 van haar beiden, welke bij haar overlijden in leven zal zijn 
 vijftig Guldens eens. 
 Voorts stelt zij tot haare eenige en universele Erfgenaam 
 van hare overige nalatenschap, niets daar van uitgezonderd, 
 als de bovengemelde legaten, Rikert Siemesen, en bij zijn 
 overlijden zijn Vrouw Grietje Hijmens, en indien zij mede 
 overleden mogt zijn hare Kinderen. 
 Reserverende zij aan zich de magt deze ten allen tijde te kunnen 
 veranderen, en begerende, dat deze na haar dood zal gelden als 
 testament, legaat, codicil of zo en als best na rechten zal 
 kunnen bestaan, verklarende zij ten opzigte van het zegel, 
 onder offerte van eede, zich te stellen in de classis van eenen 
 Gulden. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen deze getekend en gezegeld in Harder- 
 wijck den 18e van Grasmaand 1809. 
 was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 W:J: de Vries. J: Moojen Jz.  onderstond geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 19e van Grasmaand 
 1809 Fol. 348fso  was getekend  J:C:F: de Vries. 
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Geminut. op een zegel Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Peter Geurtsen en 
zegel van 12 st Marrietje Klok Ehel:, wele bekenden in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen,  transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan Peter Bronsvelt en Hijntje 
 Mulder Ehel: en hare Erven, een hof gelegen in de touwbaan Nº. 810 
 doende in verponding volgens het nieuwe quohier f 10-:-: verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 412-:-:. 
 van welke kooppnningen Comparanten bekennen voldaan te  
 zijn, belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding over dit jaar 1809 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, blivende de huurpenningen dit jaar voor verko- 
 peren, alles onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken dat de verponding over 1808 betaald is. 
 Harderwijck den 24e van Grasmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden Ger- 
zegel van 12 st. ritje Hooiberg, Cornelis, Hendrikje en Rikert Hooiberg voor zich 
 en mede caverende voor Neeltje Hooiberg wondende te Amsterdam, 
 en getrouwd met Jan Theunissen Puijman, alle kinderen van 
 wijlen Tijmen Hooiberg, welke verklaarden zich geenzints te 
 willen inmisceren in den boedel van wijlen gemelden haren 
 Vader, maa dezelve te repudieren en tot vereffening aan het 
 Gerigt overtegeven, ook compareerde Teuntje Schuurman Weduwe 
 van Tijmen Hooiberg, welke mede verklaarde haren boedel voor 
 desolaat aan het Gerigte overtegeven, ten einde daar mede te doen 
 en handelen als regt is, verzoekende hier van acte in forma. 
 Harderwijck d. 25e van Grasmaand 1809. 
 
 
vrij van zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
 compareerde Albert Klaver Weduwnaar van wijlen Catharina 
 Eberhard, en verklaarde voornemens zijnde zich te veranderzaten 
 aan zijn Zoon genaamd Albert, bij gemelde zijn Vrouw ehelijk 
 verwekt voor Moeders versterf te bewijzen drie Guldens, welke hij 
 zal uitkeren als dezelve meerderjarig zal zijn, daar voor verbin- 
 dende zijn persoon en goederen, en belovende zijn gemelde 
 kind te zullen kleden en reden, en een behoorlijke opvoeding 
 te geven tot zijne mondige jaaren, en alle boedelschulden 
 op zig te nemen. 
 Hiermede waren Willem Klaver en Gerrit Dooijeweerd 
 als door de Magistraat aangestelde Voogden te vreden. 
 Harderwijck d. 27. van Grasmaand 1809. 
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Geminut. op een Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Gijs van 
zegel van 12 st. Aken, dewelke beloofde te zullen betalen en afdoen aan André 
 Stolte of zijne Erfgenamen cessionarissen, of lasthebbende 
 derzelver, eene gevestigde obligatie per rest nog groot f 300-:-:, 
 te verrenten jaarlijks met 3½ proct. in een huis en erve 
 staande en gelegen binnen deze Stad, in de Schoemmakerstraat, 
 zijnde een herberg, daar de bijl uithangt, door Comparants 
 schoonmoeder de Wed. Bart Peterzen bewoond, en zulks 
 wel in twee termijnen, zullende op den 1e termijn, welke 
 wezen zal den 22e van Herfstmaand 1809 betalen de Somma 
 van f 200-:-: en op den 22e van Wintermaand 1809 de overige 
 f 100-:-: met de verlopene interesse. 
 Onder verband van Persoon en goederen en Submissie als 
 naar regten. 
 Dog bij ontstentenisse van dien beloofde voornoemde Weduwe 
 Bart Peterzen mede tegenwoordig, gemelde huis in vrijwil- 
 ligen verkoop overtegeven, ten einde genoemde obligatie 
 met de verlopene interessen uit de provenu der koops- 
 penningen worde afgeloscht, en ingeval het onverhoopt 
 minder mogt gelden, de manquerende penningen 
 bijteleggen. 
 Harderwijck den 4e van Grasmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor de Vries en Huijsman Schepenen loofden en wierden Borgen als 
zegel van 12 st. voorvanks regt is Jacobus Poelman en Jan Olthuisen voor het erf en 
 sterfhuis van Jacob Dump, des beloofden Geertje en Aaltje Dump kinderen 
 en Erfgenamen van de overledene hare Borgen te vrijen en guaran- 
 deren als regt is. 
 Harderwijck den 3e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerde Engele Evers Weduwe 
van 12 st. Cornelis Tijmezen geässisteerd met haren Zoon Tijme Corneliszen 
 welke verklaarde bij dezen te constitueren en magtig te maken den 
 Heer Rechter Schwartz wonende te Emmerik, om het zij in het 
 vriendelijke of door middelen regtens intevorderen van Th. 
 Wolberg te Emmerik voorñ. zodanige Som van penningen als 
 Comparante van hem volgens rekening competeerd, en in het 
 laatste geval die procedure te vervolgen tot de finale en 
 definitive sententie en executie incluis, ook te mogen 
 appelleren, accorderen, penningen te ontvangen en daar 
 voor te quiteren, en verders in dezen alles te verrigten, wat 
 er vereischt zal worden, en Comparante present zijnde zou 
 kunnen mogen of moeten doen, willende, indien een 
 ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids 
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 dezen voor geïnsereerde gehouden hebben, met magt van substi- 
 tutie, belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder 
 verband en Submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
 Harderwijck den 8e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Peter Stevenzen 
zegel van f 6-:-: wonende te Hierden, welke verklaarde wegens voor eenigen tijd opge- 
Geregistr. ten prothoc. nome en ter leen ontvange penningen wel en deugdig schuldig 
van bezwaar Rubr. Lan- te zijn aan Gerrit Hendrikzen en zijne Erven de Somma van vier 
derijen in Hierden etc. honderd negen en negentig Gulds., aannemende dezulke jaarlijks te 
Fol.368 zullen verrenten met drie en een halve Gulden van ieder hon- 
 derd, waar van het eerste zal verscheinen d. 22e van Sprokkelmaand 
 1810, en zo vervolgens to de aflossche toe, welke alle jaaren zal kunnen 
 en moeten geschieden, mids het aan een van beide zijden drie 
 maanden voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbind Compart: zijn persoon en goederen, 
 en tot een speciaal onderpand zijn huis staande in Hierden 
 bij een kamp van Jan en Wouter Lubberzen Nº. 22 met het 
 daar bij behorende land, 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, zijnde dit perceel niet in verponding aangeslagen 
 geweest op het oude quohier.   
 Harderwijck d. 10e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
zegel van 10 st. compareerde Jan Hendrik Scheffer Weduwenaar van wijlen Aaltje 
Geregistr. ten  Verhoef, welke zich willende veranderzaten verklaarde in 
prothoc. van tegenwoordigheid van Jan Scavier en Albert Melo, als door de 
bezwaar Rubr. Magistraat aangestelde Voogden, aan zijn Kind met name 
Hoven voor de Smee Cornelia Scheffer bij wijlen gemelde zijne Vrouw ehelijk verwekt 
poort Fol.71 voor Moedrs versterf te bewijzen vijf en twintig Guldens, welke 
 hij zal uitkeren als zij meerderjarig zal zijn, daar voor verbin- 
 dende zijn persoon en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 een hof leggende in een steeg aan het jufveren pad agter 
 de Mole Nº. 736, en belovende zijn gem: Kind tot hare 
 meerderjarigheid te zullen kleden en reden, en een behoorlijke 
 opvoeding te geven, en alle boedelschulden op zich te nemen. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck den 12e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden de Heer 
zegel van 6 st. Henricus Didericus Gosuinus Immink Predikant alhier en Vrouwe 
 Arnolda Brilman Ehel:, tutore marito, welke verklaarden bij dezen 
 te constitueren en magtig te maken den Heer Antonie Deijs wonende 
 te Beusichem, om aan Dirk van den Lingen wonende te Beusichem 
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 te transporteren zeker huis van Comparanten staande en gelegen 
 aan het Marktveld te Beusichem volgend de koop conditien, pen- 
 ningen te ontvangen, en voor dezelve te quiteren, wagting en 
 waring te beloven, en verders te verrigten, wat Comparanten 
 present zijnde zouden kunnen en mogen doen, begerende, indien 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids dezen 
 voor geinsereerd gehouden te hebben, met magt van substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 en Submissie als na regten, des blijft de Geconstitueerde gehouden 
 te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua. 
  Harderwijck d. 10e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
van                       f 6-:-: Dirkje Corneliszen, Jacob Corneliszen, Jan Corneliszen, en 
10e verhoging        :-12-: Lubbert Corneliszen, welke bekenden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cede- 
 ren, transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Jan Hartgerzen en Hijntje Beers Ehel: en hare Erven, een 
 stuk bouwland op de laage vaaren in Hierden Schependom 
 van Harderwijck belend Cornelis Arendzen en de Weduwe 
 van Lubbert Gerritzen, hebbende gedaan in de oude verpon- 
 ding f :-11-2, verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een Somma van f 175-:-:, van welke kooppenningen 
 Comparanten bekenden voldaan te zijn, belovende hetzelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt, de 
 ordinaire verponding daar van te zullen afdoen tot 
 over den jare 1808 als erfkoops regt is, alles onder verband 
 als na regten, zijnde ons gebleken, dat de 2e termijn der 
 verponding tot over den jare 1808 is voldaan. 
 Harderwijck d. 15e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen loofden en wierden 
zegel van 12 st. Borgen als voorvanks regt is, Aalt Wouterzen en Jan Lubbertzen 
 voor het erf en sterfhuis van Eibertje Peterzen, des beloofde 
 Wouter Jacobzen als Erfgenaam en guaranderende voor zijne 
 mede Erfgenamen, zijnde Aartje Peterzen, Stijntje Peterzen, 
 en de Kinderen van Aaltje Peterzen, van Petertje Peterzen, 
 van Lubbertje Peterzen en van de Weduwe van Hannes Peterzen, 
 de Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 10e van Bloeimaand 1809. 
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 Testament 
Geschreven op een Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
zegel van f 6-:-: Stad Harderwijck de Heer Hendrik van Itterzon en Jufvrouw 
verhoging   -:12- Sophia Cornelia Rijcken Ehel:, wonende alhier, zijnde ons 
 bekend en hun verstand en uitspraak ten vollen mag- 
 tig, welke verklaarden bij dezen te revoceren en te niet te 
 doen alle vorige dispositien door hun gemaakt, en thans 
 opnieuws disponerende elkander over en weer en dies 
 de eerststervende aan de langstlevende te bemaken alle 
 zijne of hare natelatene gereede en ongereede goederen, 
 niets daar van uitgezonderd, om dezelve zijn of haar leven 
 lang buiten iemands bespiering te bezitten, elkanderen 
 dus over en weer tot universele Erfgenaam of Erfgename 
 instituerende bij dezen. 
 Noch reserveren Comparanten aan zich de magt om nader 
 te mogen testeren, het zij gerigtelijk of onder de hand, het 
 welk zij van zodanige kragt begeren gehouden te hebben, 
 als of het hier woordelijk geïnsereerd ware. 
 Begerende zij dat deze na hunne dood zal gelden als testa- 
 ment, legaat, codicil of zo en als best na regten zal kun- 
 nen bestaan, en verklarende Comparanten onder offerte van 
 eede zich ten opzigte van het zegel behoorlijk geclassificeerd 
 te hebben.                       
                                          T’ oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris nevens de  
 beide Comparanten deze getekend in Harderwijck den 
 20e van Bloeimaand 1809. 
 Was getekend Hendrik van Itterzon, Sophia Cornelia 
 Rijcken.  Steenwinkel.  J: Moojen Jz.  onderstond mij present 
 was getekend  J:C:F: de Vries  verder stond  geregistreeerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 20e van 
 Bloeimaand 1809 Fol.351. was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen loofden en wierden Borgen 
zegel van 12 st. als voorvanks regt is Harmen Tapper en Abraham Tapper voor het 
voor de 10e verhoging erf en sterfhuis van wijlen Evertje Egberts, des beloofden Gerrit 
een van 2 st. Egberts en Jan Mese Tuencke wonende te Amsterdam, dog 
 thans alhier present, voor zig en namens hunne mede Erfgenaam 
 Willem Weerman wonende te Enckhuizen te zamen Erfge- 
 naamen van de overledene de Borgen te vrijen en guaranderen 
 als regt is. 
 Harderwijck den 20e van Bloeimaand 1809. 
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 Testament 
Geschreven op een Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
zegel van f 1-:- Harderwijck Roosje Davids meerderjarige jonge Dogter, wonende 
en wegens de 10e verhoging alhier, zijnde ons bekend, en haar verstand en uitspraak ten 
een van 2 st. vollen magtig, welke niet uit deze waereld willende scheiden 
 zonder over hare tijdelijke goederen gediponeerd te hebben, 
 verklaarde bij dezen te stellen en nomineren tot universele 
 Erfgenamen van alle hare natelatene goederen, niets daar van 
 uitgezonderd, Frankje Davids, Beeltje Davids, en Samson Davids, 
 in egale portien, zullende bij overlijden van een of twee van 
 haar voor de Comparante, de erfportie accresceren voor de
 overblijvende van de drie. 
 Begerende zij dat deze na haar dood zal gelden als testa- 
 ment, legaat, codicil of zo en als best na regten zal kunnen 
 bestaan, en verklaarde Comparante onder offerte van 
 eede zich ten opzigte van het zegel behoorlijk geclassificeerd 
 te hebben, en niet te kunnen schrijven. 
 T’ oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris nevens Com- 
 parante deze getekend in Harderwijck den 25e van 
 Bloeimaand 1809. 
 onderstond  “214” dit is het merk van Roosje Davids in onze 
 presentie gezet  was getekend Steenwinkel.  J.Moojen Jz. 
 lagerstond  mij present  getekend  J:C:F: de Vries  nog lager 
 stond  Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Harder- 
 wijck den 25e van Bloeimaand 1809 Fol. 351 fso  was getekend 
 J:C:F: de Vries. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Simon 
zegel van 12 st. Samuel Levi en Josina Jonas van Baren Ehel:, welke ver- 
voor de 10e verhoging 2 st. klaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig 
 huwelijk, als haar Zoon Benjamin Simon Levi voornemens 
 is integaan, en volgens order te voltrekken met Jeanette 
 Hijmans te Amsterdam, hetzelve met hunne ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek dat dit gegeve 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 zaaken der Stad Amsterdam, of elders daar het gerequi- 
 reerd word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, 
 als of Comparanten in persoon bij de intekening en 
 voltrekking tegenwoordig waren, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck den 25e van Bloeimaand 1809. 
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Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde Jannetje van 
van f 5-: der Veen Wed. Heijmerik Hendriks zomede voor hare minderjarige 
voor de 10e verhoging 10 st. Kinderen, volgens authorisatie van de Magistraat dezer Stad, welke 
Geregistr. ten protho- bekende te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te cederen, trans- 
colle van bezwaar porteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
Rubr. Schoemakerstraat behoeven van Dirk Smith en Lubberta van de Beek Ehel:, en hare 
Fol. 259 Erven, een huis en erve staande in de Weverstraat binnen deze Stad 
 zijnde Nº. 454 tusschen de huizen van A. Grusink en Aaltje Claassen, 
 doende in de nieuwe verponding f 3-8-: straatgeld 10st. lantaarngeld 5 st. 
 voorts met alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, 
 en zulks voor een Somma van f 175- vrijgeld, die zullen zijn ten behoe- 
 ven van A: Bastert, en deszelfs huisvrouw, welke daar tegen afzien 
 van een hijpotheek op gemelde huis ter Somma van f 300-:-, zullende 
 de gemelde Somma van f 175 in gem. huis blijven verbinden tot die 
 ten vollen zullen zijn voldaan, bekennende zij Comparante bij dezen 
 aan gem: huis geen regt of eigendom meer te hebben, belovende 
 de verponding te zullen betalen tot en met den 2e termijn bij 
 anticipatie in 1808, straat en lantaarngeld tot primo Maij 1809, 
 om in dezen zo te handelen als erfkoops regt is onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de 2e termijn 
 der verponding bij anticipatie over 1808 is voldaan, als mede straat 
 en lantaarngeld tot primo Maij 1809. 
 Harderwijck d. 25e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
zegel van          12 st. Bernardus Straves en Gerritje Versteeg Ehel:, welke verklaar- 
voor de 10e verho- den bij dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig 
ging                    2 st. huwelijk als haar Dogter Johanna Filida Straves voornemens 
 in te gaan en volgens order te voltrekken met Egbert Janzen 
 Poet, hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroboreren- 
 de met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heeren Commissa- 
 rissen van Huwelijkszaaken der Stad Amsterdam, of elders 
 daar het vereischt word, mag worden gerespecteerd, en gecon- 
 sidereerd, alsof Comparanten in persoon bij de intekening 
 en voltrekking tegenwoordig waren, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck den 25e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde Wiene Arendzen 
van 50 st. welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, 
voor de 10e verhoging 6 st. en over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Hendrik 
 Arendzen de helft in een schuur in de Vrouwenstraat zonder nummer 
 tusschen de huizen van Cohen en van Nathan Jonas, zijnde vrij van 
 verponding, dog doende aan straatgeld 20 st. lantaarngeld 5 st. 
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 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 f 95-:-, van welke penningen Comparant bekend voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 daar van 
 aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten, zijnde ons gebleken, dat het straat en lantaarn- 
 geld tot Maij 1809 is betaald. 
 Harderwijck den 29e van Bloeimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden de Heer 
zegel van f 15-: Mr. Franciscus Henricus van Erkelens en Vrouwe Cornelia Barbara 
zijnde voor een transport van Tomputte Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop 
                                  f 10 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transpor- 
een dº.                       f   5 teren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
10e verhoging           f  1-10 behoeven van den Heer Bernardus Nieuhoff Professor aan de 
 Hogeschool alhier en Vrouwe Henrietta Bak Ehel:, een huis, 
 staande in de Donkerstraat naast het huis van Koperen Nº. 
 240, doende in verponding volgens het nieuwe quohier f 10-:-, 
 straatgeld f 1-10, lantaarngeld 15 st. verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van f 349-:-:. 
 Aan en ten ervelijken behoeven van Wouter van Ark en Kaatje 
 van Gooswilligen Ehel:, een hof aan den haven Nº.727, doende 
 in verponding volgens het nieuwe quohier f 4-5-:, straatgeld 
 10 st. lantaarngeld 5 st., verders met zijn lusten en lasten, en 
 zulks voor een Somma van f 150-:-. 
 Van welke penningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende de perceelen te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over het jaar 1808 
 volgens het oude quohier, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 
 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de verponding 
 over 1808, en het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 1809 
 is betaald. 
 Harderwijck den 31 van Bloeimaand 1809. 
 
 
onder de f 50- vrij van Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
zegel compareerde Jan Roelofzen Weduwnaar van wijlen Janna Bloemendaal, 
 welke zig willende veranderzaten verklaarde in tegenwoordigheid 
 van Andries Bolleman en Zeger Dirkzen als door de Magistraat 
 aangestelde Voogden, en van Peter Rende als toeziende Voogd aan 
 zijne Kinderen met namen Aalt en Mannes bij wijlen gemel- 
 de zijne Vrouw ehelijk verwekt, voor Moeders versterf te bewijzen 
 ieder eene Gulden, welke hij zal uitkeren ieder bij zijn meerderja- 
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 righeid, daar voor verbindende zijn persoon en goederen en belovende 
 zijne Kinderen tot hunne meerderjarigheid te zullen kleden en 
 reden, en een behoorlijke opvoeding te geven, en alle boedelschul- 
 den op zig te nemen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck d. 1e van Zomermaand 1809. 
 
 
onder de f 50 vrij van Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeeste- 
zegel ren compareerde Kaatje Hondius Weduwe van Wouter van der Veen, 
 welke zig willende veranderzaten, verklaarde in tegenwoordigheid 
 van Jan Olthuisen en Joost Joorman als door de Magistraat aange- 
 stelde Voogden, en van Rijer van Aken, als toeziende Voogd, aan 
 hare Kinderen met namen Hermina, Klaasje en Andries van 
 der Veen, bij wijlen gemelde haar Man ehelijk verwekt voor 
 Vaders versterf te bewijzen ieder eene Gulden, welke zij zal uitke- 
 ren ieder bij hare of zijne meerderjarigheid, daar voor verbin- 
 dende haar persoon en goederen, en belovende hare Kinderen 
 tot hare meerderjarigheid te zullen kleden en reden, en een 
 behoorlijke opvoeding te geven, en alle boedelschulden op zig 
 te nemen. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck den 1e van Zomermaand 1809.  
  
 
 
Geminut op een zegel Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Mattheus Huij- 
van 12 st gens wonende alhier, welke verklaarde terug ontvangen te hebben 
10e verhoging 2 st. zekere wissel door hem getrokken op d. 9 Maart 1809 twee maanden 
 na dato aan de order van de Heeren Ans. Ant. Hartsen op den 
 Heer Jan Meijer te Amsterdam groot f 593-12-8, en door laatst 
 gemelde geaccepteerd, dog welke wissel van wanbetaling is gepro- 
 testeerd, en nadien Comparant niet voornemens is die gelden te 
 rembourseren, omdat de gemelde Heer Jan Meijer dezelve schuldig 
 is, verklaard hij daar tegen bij dezen te protesteren, alsmede tegen 
 wissel, herwissel, kosten schaden en interessen om dezelve te  
 verhalen zo en als hij zal vermenen te behoren, verzoekende 
 hier van acte in forma, die deze is. 
 Harderwijck d. 3e van Zomermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden Albert 
twaalf Gulden Bade in qualiteit als volmagtiger van Willemina Gerritzen geässisteerd 
voor de 10e verhoging met haar Man Barend Siewerts, vermogens volmagt voor Schepenen 
24 st. der Stad Haarlem op d. 15e van Sprokkelmaand 1809 gepasseerd, welke 
 bij ons gezien en gelezen is, voor ¼ Eigenaressche van het natemeldene  
 huis, Wouter Gerritzen en Bartje Gerritzen voor ¼ Eigenaresschen 
 van hetzelve, Eva Gerritzen, Jan Gerritzen, en Gerrit Gerritzen 
 mede voor ¼ eigendom aan het gemelde huis hebbende, en eindelijk 
 Hendrik Gerritzen en Wouter Gerritzen de overige ¼ toebehorende, 
 welke verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
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 van Hessel Martens en Janna Janzen Ehel:, een huis Nº. 578, staan- 
 de in de groote Marktstraat, tusschen het huis van Harmen 
 Tapper en een schuur van Jan Scavier, doende in verponding 
 volgens het nieuwe quohier f 6-14-: straatgeld 15 st. lantaarngeld 
 1½ st. en zulks voor een Somma van f 393, van welke pen- 
 ningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij. en alle 
 voorpligt, de verponding volgens het oude quohier over 1808 
 straat en lantaarngeld tot Maij 1809 daar van aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als na 
 regten, zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1808, 
 en het straat en lantaarngeld tot Maij 1809 is voldaan. 
 Harderwijck den 3e van Zomermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Par devant van Voorst en Moojen Echevins est comparue Mademoi- 
zegel van 6 st. selle Frederica Henrietta van Westervelt de Essenburg demeu- 
 rante dans cette Ville, laquelle a par ces presentes fait et 
 constituée pour ses Procureurs generaux et speciaux Messieurs 
 Jean Audenet et Guillaume Henri Louis Slingerland 
 Negociants demeurans a Paris rue tait bout Nº. 15, auxquels 
 elle donne pouvoir de pour elle et en son nom recevoir de 
 tous caissiers, tresoriers, paijeurs de rentes et autres qu’il 
 appartiendra les arrevages echus et accheoir des rentes perpe- 
 tuelles cinq pour cent consolidés, rentes viagéres, pensions, 
 et autres creances, qui  lui appartiennent, et pourront 
 lui appartenir par la suite, et lui être dues soit par le Gou- 
 vernement francais, ou tous particuliers, recevoir genera- 
 lement le remboursement qui pourroit être offert ou 
 exigible de tout ou partie des dites rentes en creances sur le 
 Gouvernement francais, produire et remettre tous titres 
 et pieces, faire toutes declarations, retirer des mains 
 de qui il appartiendra tous entraits d’insctiptions et 
 titres que seraient expediés, par suite de ces liquidations, 
 et donner valable decharge, signer tous actes necessaires 
 et generalement faire cequi sera utile, et demandé 
 promettant obligeant. 
 Harderwijck le 8. Juin 1809. 
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Geminut. op een zegel Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Arend de Wilde 
van f 10-: en Hermannus de Wilde en Catharina Margrieta van Dasselaar 
zijnde voor een transport f 6- Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
Een dito                             4- verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, en 
10e verhoging                  1-: in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven 
 van Antonie Vonk en Hijntje Schut Ehel:, een huis en erve 
 staande en gelegen in de Hoogstraat tusschen de huizen van 
 Willem Claver en van Jan Albertzen Nº. 526, doende in verponding 
 volgens het nieuwe quohier f 4-4-, straatgeld f 1-: lantaarngeld 
 10 st. verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 184-:-:. 
 Aan Albert Bade en Judith Willemina Hartkamp Ehel:, en 
 Jacob Engelgeer ieder voor de helft een huis staande in de Valk- 
 straat tusschen de schuur van Verkoperen, en de plaats van W: 
 Fijnvandraat Nº. 472, doende in verponding volgens het nieuwe 
 quohier f 3-16-: straatgeld f 1-: lantaarngeld 10 st. verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 120-:-: 
 van welke kooppenningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende de percelen te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt, de verponding over 1808 volgens het oude quohier, het straat 
 en lantaarngeld tot Maij 1809 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons geble- 
 ken, dat de verponding over 1808 en het straat en lantaarngeld 
 tot Maij 1809 is betaald, en uit het permissie billet van Mr. J:C:F: 
 de Vries, dat de boedel aan den Lande wegens collateraal niet schuldig 
 is. 
 Harderwijck den 9e van Zomermaand 1809. 
 
 
 Testament 
Geschreven op Compareerde voor ons ondergetekende Schepenen en Secretaris 
een zegel van der Stad Harderwijck Elisabeth Holverscheide wonende binnen 
f 1-:-. deze Stad, zijnde gezond van lighaam en haar verstand, memorie en 
 uitspraak volkomen magtig, welke verklaarde uit overweging 
 der zekerheid des doods, en de onzekere uure van dien, dat zij niet 
 gaarne uit deze waereld wilde scheiden, zonder over hare nate- 
 latene goederen bestellingen gemaakt te hebben, hiertoe dan 
 overgaande verklaarde zij Comparante te legateren en te 
 bemaken aan Wijmpje Holl, minderjarige Dogter van Peel 
 Holl en Carolina van Heumen in leven Ehel:, haare 
 Comparantes juweelen orlietten, stellende voorts tot haare 
 eenige en algeheele Erfgename in alle hare 
 natelatene goederen, geene van dien uitgezonderd, Evertje 
 Gerrits Molenberg Weduwe Jan van Heumen, en bij voorover- 
 lijden van gemelde Evertje Gerrits Molenberg de Kinderen van 
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 geñ. Evertje Gerrits Molenberg, stellende zij tot Executeuren 
 van deze hare testament en Bezorgers van hare begrave- 
 nis Abraham van Heumen en Hendrik Verbeek, met 
 zodanige ampele magt als aan Executeuren volgens 
 de wetten competeerd. 
 Verklarende zij Comparante onder presentatie van eede, 
 dat in deze van het behoorlijk zegel is gebruik gemaakt, 
 en dat zij Comparante niet kan schrijven, willende en 
 begerende, dat deze na hare Comparantes dood het zij als 
 testament, legaat, codicil, of op zodanige wijze als 
 best in regten kan bestaan, zal agtervolgt worden. 
 T’ oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris dezen 
 nevens de Comparante getekend in Harderwijck den 
 23e van Zomermaand 1809. 
 onderstond  X  dit is het merk van Elisabeth Holver- 
 scheide in onze presentie gezet  was getekend  Steenwinkel 
 J: Moojen Jz.  lagerstond mij present  J:C:F: de Vries  nog 
 lagerstond  Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 23e van Zomermaand 1809 Fol. 354  was 
 getekend   J:C:F: de Vries. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Jan 
van                           f 17- van Essen en Jan Oltjuijs in qualiteit als Execureuren 
10e verhoging          1-14 van den boedel van wijlen Hendrik van Essen en zijn Vrouw, en 
 verklaarden voor een Somma van f 561-:-: aan de Weduwe van 
 Jan Hendrik Hulsing verkogt te hebben, en wegens betaalde 
 koopspenningen al nu aan dezelve te cederen, transporteren, 
 en ervelijk overtedragen een huis, staande in de Bruggestraat 
 te Harderwijck Nº. 109, zo als thans door J. Koster bewoond word, 
 aangeslagen in de nieuwe verponding op f 9-10-: en voorts 
 belast met straatgeld jaarlijjks f 1-5- lantaarngeld f:-12-8, 
 en verder met zodane lusten en lasten, regt en geregtigheden, 
 als daar toe van ouds en met regt gehoren, verklarende 
 Comparanten, dat de Erfgenaamen van Hendrik van Essen 
 en zijn Vrouw aan het voorsz: huis geen het minste regt 
 of eigendom meer hebben of behouden, maar daar van onterft 
 en ontgoedet zijn, de Kopersche daar aan ervende en goedende 
 bij dezen met speciale belofte van vrijing wagtig en waring 
 als erfkoops regt is. 
 In waarheids oirkonde, hebben wij nadat de quitantien 
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 van de betaalde verponding over 1808 waren vertoond, alsmede 
 het permissie billet van den Directeur der Collaterale Successie 
 te harderwijck  Mr. J:C:F: de Vries was geproduceert, en voorts het 
 straat en lantaarngeld was aanbetaald deze ondertekend te 
 Harderwijck d. 26e van Zomermaand 1809. 
 
 
 Testament 
Geschreven op een Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen en Secretaris 
zegel van f 3-:-: der Stad Harderwijck Dirk Hendrikzen Brouwer en Geertje 
 Lubberts Ehel:, wonende te Hierden Schependom dezer Stad, ons 
 bekend, en zijnde gezond van lighaam en verstand, welke verklaar- 
 den malkanderen en de een den anderen te bemaken het 
 vrugtgebruik van alle des eerst te overlijden gereede en ongereede 
 goederen, actien en crediten, thans hebbende en toekomende,  
 om bij de langstlevende tot weertrouwens toe genoten en gepro- 
 fiteerd te worden, zullende de goederen bij het ingaan van 
 een tweede huwelijk of bij overlijden van de langstlevende, 
 ingeval dezelve niet hertrouwd is, in twee egale portien ver- 
 deeld worden, en aan weerszijden vererven, en zullende de 
 langstlevende gehouden zijn binnen zes weeken na dode van 
 den eerst overledene gehouden zijn inventaris te leveren, 
 en de tugt te verburgen bij verlos van dezelve. 
 De kleederen, linnen, wollen, goud, zilver, en verder alles 
 wat tot het lijf behoord heeft, zullen zes weeken na overlijden 
  van den eerststervende aan zijne of hare Erfgenamen worden 
 overgegeven. 
 Begerende Comparanten, dat deze na hunne dood zal gelden 
 als testament, legaat, codicil, of zo en als best na regten zal 
 kunnen bestaan, en verklarende onder offerte van eede 
 ten opzigte van het zegel zig behoorlijk geclassificeert te hebben. 
 T’ oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze nevens 
 Comparanten getekend in Harderwijck den 28 van 
 Zomermaand 1809. 
 was getekend  Dirk Brouwer, Geertje Lubberts,  Steenwinkel, 
 W:J: de Vries. onderstond  mij present  was getekend   J:C:F: 
 de Vries  lager stond  geregistreerd in het Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck den 28 van Zomermaand 1809 Fol.355 
 was getekend   J:C:F: de Vries. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Moojen Schepenen loofden en wierden Borgen als voor- 
zegel van 12 st. vanks regt is WouterJacobzen en Rijkt Peterzen voor het erf en sterfhuis 
 van wijlen Aaltje Hendriks Wed. Beert Hendrikzen, des beloofde 
 Jan Hartgerzen namens zijn Vrouw Erfgenaam van de overledene 
 de Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck den 28e van Zomermaand 1809. 
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Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Petertje 
zegel van f 4-:-: Dirkzen Weduwe Hermen Hendrikze Slijkhuisen, en Jan 
 Beertzen en Hentje Hermzem Slijkhuisen, welke bekenden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over 
 zulks kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan Antonie Vonk en Hijntje Schut 
 Ehel: en hunne Erven, een huis en schuur staande in de 
 groote Marktstraat op de hoek van de straat agter de Nonnen 
 Nº. 560, doende in verponding volgens het nieuwe quohier f 2-12 
 straatgeld f 1-: lantaarngeld 10 st., verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van f 121-:-, van welke 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belo- 
 vende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt de verponding volgens het oude quohier over 
 1808, het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 1809, 
 (zijnde ons gebleken dat hetzelve voldaan is) daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten, en is ons uit het permissie billet van Mr. 
 J:C:F: de Vries van d. 1e van Lentemaand 1809 gebleken,dat 
 de boedel wegens collateraal aan den Lande niet schul- 
 dig is. 
 Harderwijck den 30 van Zomermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Moojen en van Voorst Schepenen compareerden Andries Appel- 
van f 17-: doorn en Maria Olofzina van Scheele Ehel:, welke bekenden in een  
10e verhoging f 1-14-: vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes 
 te cederen, transporteren, en in vollen eigendom overtegeven, 
 aan en ten ervelijken behoeven van den Heer Gerrit Willem 
 Ardesh en Vrouwe Sebilla Volkera van IJddekinge Ehel:, een hof 
 gelegen buiten deze Stad in de touwbaan Nº. 866, doende in verpon- 
 ding volgens het nieuwe quohier f 3-10-:, verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een Somma van f 357-:-:, van welke 
 penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding volgens het oude quohier over 1808 ( hetwelk ons 
 gebleken is dat betaald is) daar van aftedoen, als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 4e van Hooimaand 1809. 
 
 
Ouders aan Kinder. Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Willem 
ingevolge § 65 vrij van Fijnvandraat en Sara Regina Schulte Ehel:, welke be- 
zegel kenden uit een pure liberaliteit te cederen, transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven aan hunnen Zoon 
 Hendrik Fijnvandraat, een huis staande binnen deze Stad 
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 in de Schoemakerstraat Nº. 431, lastende volgens de nieuwe verpon- 
 ding f 10-14-:, straatgeld f 1-: lantaarngeld 10 st. verders met zijn lusten 
 en lasten, nog een schuur of hang staande in het Jan Grollen steegje 
 agter het huis van Transportanten Nº. 400, met een verponding van 
 10 st. gesplitsd uit het gemelde huis, belovende die percelen 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar 
 van aftedoen, zijnde ons gebleken dat de verponding over 1808 
 en het straat en lantaarngeld tot Maij 1809 is voldaan. 
 Harderwijck d. 26e van Hooimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
zegel van f 2-:- Andries Bolleman en Hendrikje Fijnvandraat Ehel:, welke bekenden 
En gesuppl. met een wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel en deug- 
zegel van 2st. voor dis schuldig te zijn aan Peter Geurtzen en Marrietje Klok Ehel: 
de 10e verhoging en hunne Erven de Somma van een honderd negen en negentig Guldens, 
 aannemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met zes Guldens 
 van de honderd, waar van het eerste zal verscheinen 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 verscheinsdag opgezegd wede. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparante hunne Personen en 
 goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis staande in de 
 Rabbestraat Nº. 375, om daar aan alle hinder en schade te kun- 
 nen verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die 
 van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken, dat de verponding over 1808, en het straat en lantaarn 
 geld tot Maij 1809 is betaald. 
 Harderwijck den 27e van Hooimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel  Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden Rikert 
van f 28-: Hooiberg en Maria Eeltink Ehel:, welke bekenden in een vasten 
10e verhoging f 3-:- en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks kragt dezes te 
 cederen transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten ervelijken behoeven van Piet van Veluwe en Anna Jacoba 
 Engelgeer Ehel:, een huis en erve staande en gelegen in de 
 Bruggestraat Nº. 96, naast het huis van Hendrik Pluijm en 
 van Verkoperen, doende in verponding volgens het nieuwe quohier 
 f 7-17-:, straatgeld f 2. lantaarngeld f 1-:, nog een huisje in de zelfde straat 
 naast het ’s Landshuisje, daar de Portier woond Nº.93, doende in verponding 
 volgens het nieuwe quohier f 3-8-: straatgeld 10 st. lantaarngeld 5 st. 
 ( recognitie f 1-)    
 verders met de daarop zijnde lusten en lasten, speciaal met zodanige last 
 als op het laatstgemelde huisje staat, namelijk dat de magistraat 
 dezer Stad, daar gebruik van kan maken, als dezelve het nodig heeft, 
 (tot een wagt) 
 en zulks voor een Somma van f 949-:- van welke penningen Compa- 
 ranten bekennen voldaan te zijn, belovende die perceelen te zullen 
 wagten en waren kommervij, en alle voorpligt, de verponding over 1808 
 volgens het oude quohier, blijvende de nieuwe tot lasten van Koperen, 
 straat en lantaarngeld tot Maij 1809 (al hetwelk ons gebleken is, dat 
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 voldaan is) daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband 
 en Submissie als na regten. 
 Harderwijck den 29 van Hooimaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerden Rikert 
zegel van                   f 6-:- Hooiberg en Maria Eeltink Ehel:, welke bekenden wegens opgenome en 
voor de 10e verhoging-12-: ter leen ontvange penningen wel en deugdig schulding te zijn aan Loge 
Geregistr. ten protho- Gelderman en Johanna Hensen Ehel:, en hunne Erven, de Somma 
colle van bezwaar van vierhonderd vijftig Gulds., aannemende dezelve jaarlijks te zullen 
Rubr.Bruggestraat verrenten met zes Gulds. van ieder honderd, waar van het eerste zal 
Fol. 106fso verscheinen 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 verscheinsdag 
 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne Personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand haar huis en erve 
 staande en gelegen in de Bruggestraat door hun bewoond Nº. 95, 
 om daar aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renun- 
 cierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken dat de verponding 
 over 1808, en het straat en lantaarngeld tot Maij 1809 is betaald. 
 Harderwijck d. 29e van Hooimaand  1809. 
 
 
 Testament 
Geschreven op een zegel Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen en Secre- 
van f 3-:- taris der Stad Harderwijck Bartus Volten en Tetje de Vries Ehel: 
voor de 10e verhoging 6 st. zijnde laatstgemelde ziek, dog beide haar verstand en uitspraak 
 ten vollen magtig, welke verklaarden bij dezen te revoceren en te 
 niet te doen hare dispositie op den 12 van Sprokkelmaand 1806 
 voor Schepenen dezer Stad gepasseerd, willende het daar voor gehou- 
 den hebben alsof dezelve nooit gepasseerd ware. 
 Begerende dat deze na hun dood zal gelden als testament, codicil 
 of zo en als best na regten zal kunnen bestaan, en verklarende 
 Comparante onder offerte van eede zig van het competente 
 zegel bediend te hebben. 
 T’ oirkonde is deze bij ons Schepenen en Secretaris nevens 
 Comparanten getekend in Harderwijck den 10e van Oogstmaand 
 1809. 
 was getekend Bartus Volten, Tetje de Vries, W:J: de Vries, 
 J: Moojen Jz.  onderstond mij present  was getekend   J:C:F: de Vries 
 lager stond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck d. 11e van Oogstmaand 1809 Fol. 356fso  
  was getekend  J:C:F: de Vries. 
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 Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde Antona 
zegel van 15 st. van Davelaar Weduwe van J. van Beek, welke verklaarde bij dezen zig te 
zijnde voor de borgtogt stellen tot Borg als Principaal voor zodanige Som van f 500-:-: als de 
12st ep 10e verhoging Commissie tot de Spinschool aan G.D. Steenbeek zal voorschieten op zijn 
 tractement, hetwelk hij van de Stad en gemelde Commissie trekt, 
 welk tractement weder ingehouden zal worden tot dat die gemelde 
 f 500-:-: voldaan zullen zijn, renuntiërende  Comparante van alle 
 exceptien, en guaranderede de Commissie voor alle schade, welke 
 zij hier door zou kunnen komen te lijden, alles onder verband 
 en Submissie als na regten.  
 Harderwijck d. 18 van Oogstmaand  1809. 
 
 
Geminut op een zegel Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerden Reindert Buur- 
van f 1-:- man en Gerritje uit den Hagen Ehel:, uxori tut. marit. als 
10e verhoging 2st. mede Elisabeth Buurman Wed. Menkert ter Camp, geädsisteerd 
 met Mr. H:F: van Meurs, dewelke verklaarden opregt en deugde- 
NB. deze acte niet lijk schuldig te zijn aan den Heer en Mr. W.G. van Baerle en 
in orde zijnde Vrouwe J. van Erckelens Ehel:, en derzelver Erven, een Somma van 
is vernietigd. tagtig Guldens, wegens verlopen interesse zedert den 10 Julij 1799 
 van een Capitaale Somma van f 200-:-: door wijlen den Heer en Mr. 
 P:F: van Erckelens en A:G: van Merwede van Muijlwijck Ehel: aan 
 wijlen C: Buurman pro se en als Vader en Voogd van de Compa- 
                      (aan de Comparante Elisabeth Buurman en) 
 rant R. Buurman, en \/ wijlen deszelfs Eheman Menkert ter 
 Camp ter leen opgeschoten, volgens obligatie d.d. 10 Julij1779, van 
 welke Somma ad tagtig Guldens, midsgaders ook van het 
 gemelde Capitaal van tweehonderd Guldens, waar voor bij de 
 voorñ. obligatie stegts 3½ pct. jaarlijks, en na de verschijnsdag 
 betalende 4 pct. beloofd is, de Comparanten beloofden voortaan 
 jaarlijks op ieder verschijnsdag, waar van de eerste zijn zal op den 
 10e Julij 1810 te betalen eene interest van vijf Guldens ten hon- 
 derd, tot de finale aflossching toe, welke alle jaar zal mogen  
 en moeten geschieden, mids daar van ¼ jaars voor de verschijns- 
 dag behoorlijke opzage van een der beide zijden gedaan 
 worden. 
 Tot securiteit van welke capitalen de Comparanten verklaar- 
 den ten aanzien der capitale Somma van f 200-:-: voorñ. de 
 voornoemde obligatie van den 10 Julij 1799 van volle kragt te 
 houden, en ten aanzien der mids deze sculdig bekende Somma 
 van f 80-:- en beloofde interesse te verbinden hunne personen  
 en goederen, en tot een speciaal hijpotheek te stellen 
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 1e een huis en erve kennelijk staande in de groote Marktstraat, 
 zo als hetzelve thans door Comparanten bewoond word Nº. 
 2e een huis en erve kennelijk staande aan de Vischmarkt 
 thans door Willem van Urk bewoond 
 3e een hof buiten de groote poort, zo als thans door de 
 Comparanten zelve gebruikt word. 
 Alles met renunciatie van alle den inhoud dezes enigzints 
 contrarierende exceptien en met Submissie als na regten. 
 
 
Geminuteerd op een Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde Vrouwe 
zegel van 15 st. met de Petronella van Castricum Weduwe van de Graaff, ter dezer plaatze 
10e verhoging wonagtig, zo veel nodig of dienstig geädsisteerd met haren Schoonzoon 
 den Heer F.H. de Bruijn, en verklaarde te constitueren en volmagtig 
 te maken den Heer Gerrit Scholten wonende te Amsterdam, 
 om alle zodane nationale schuldbrieven, als zij Comparante 
 ten laste van het Koninkrijk Holland is hebbende te zijner tijd 
 ingevolge oproeping conform de wet van d. 27 van Louwmaand 
 1809, en het daar op gevolgde reglement van d. 23 van Sprokkel- 
 maand daar aan volgende, ter fine van inschrijving in het 
 Grootboek met het nodige declaratoir overtegeven daar van 
 certificaten te nemen, en ten dien opzigte alles te doen te 
 verrigten en te laten geschieden, het geen volgens de voorsz: wet 
 en reglement word vereischt, en zij Comparante zelve zoude kunnen 
 en moeten doen, belovende van kragt en waarde te zullen houden, 
 het geen door de Geconstitueerde, in hare naam zal worden ge- 
 daan en verrigt, en hem te zullen indemniseren kost en 
 schadeloos te houden, waarop de Comparante heeft gestipuleerd 
 als na regten. 
 Harderwijck d 29 van Oogstmaand 1809. 
 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 Wij Burgemeesteren, Schepenen en Raad der Stad Harderwijck 
 doen kond en certificeren mids dezen, dat de Kinderen van wijlen 
 Tijmen Hooiberg den boedel van hunnen Vader hebben geäbandon- 
 neerd, en Teuntje Schuurman Wed: van gemelde Tijmen Hooiberg 
 de hare aan het Gerigt heeft overgegeven, in welke gemee- 
 nen boedel zig bevinden verscheide goederen, welke in het 
 openbaar in usum jus habentium zijn verkogt, weshalven 
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Geschreven op een wij bij dezen van ’s Heren wegen cederen transporteren en in vollen 
zegel van f 4-:- eigendom overgeven aan en ten ervelijken behoeven van Jacobus 
10e verhoging -:-8: Engelgeer een huis staande in de Rabbistraat Nº. 376 doende 
 in verponding volgens het nieuwe quohier f 2-:-:, straatgeld 10 st. 
 lantaarngeld 5 st., verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor 
 een Somma van f 131-:-: 
 
 
zegel voor de helft f 4-: Aan en ten ervelijken behoeven van Peter Berentzen van Ruij- 
de andere helft      f 4-: tenberg en Maasje Olofzen Ehel: voor de eene helft, en aan Albert 
10e verhoging 16 st. Barendzen en Geurtje Koning Ehel: voor de andere helft, een 
 huis staande in de Hondegatstraat Nº. 410, doende in verponding 
 volgens het nieuwe quohier f 4-4-: straatgeld f 1-: lantaarngeld 
 10 st, verders met zijne lusten en lasten en zulks voor een Somma 
 van tweehonderd negentig Guldens. 
 Welke penningen in handen van den Secretaris zijn voldaan, 
 om door het Gerigt inter jus habentes gedistribueerd te worden, 
 zijnde het straat en lantaarngeld tot Maij 1809, en de verpon- 
 ding over 1808 volgens het oude quohier voldaan, blijvende 
 het meerdere voor rekening van den Koper, en beloven wij 
 de percelen van ’s Heren wegen te zullen wagten en waren 
 zijnde ons uit het permissie billet van Mr. J:C:F: de Vries dat de boedel 
 wegens collateraal aan den Lande niet schuldig is. 
 T’ oorkonde hebben wij dezer Stads Secreetzegel hier onder 
 aan doen hangen, en deze door onzen Secretaris laten tekenen. 
 Harderwijck d. 2e van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Maria 
van f 6-:- den Besten Weduwe Gerrit Janzen Priester voor zig en namens hare 
10e verhoging 12 st. minderjarige Kinderen, als hiertoe door de Magistraat dezer Stad 
 geäuthoriseerd, welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, trans- 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelij- 
 ken behoeven van Cornelis Wendelboe, een huis en erve, 
 staande en gelegen in de Olijstraat Nº. 547, doende in verpon- 
 ding volgens het nieuwe quohier f 3-:-: straatgeld f 1-5-:, lan- 
 taarngeld 12 st.8 penn:, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van een honderd tagtig Guldens, 
 van welke penningen Comparante bekend voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding volgens het oude quohier over 
 1808, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 daar van aftedoen, als 
 erfkoops regt is, zijnde ons gebleken, dat hetzelve voldaan is, alles 
 onder verband en Submissie als na regten. 
 Harderwijck den 29e van Oogstmaand 1809. 
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Geminut. op een Voor Huijsman rn Moojen Schepenen loofden en 
zegel van 15 st. wierden Borgen als voorvanks regt is Hendrik Westendorp 
met de 10e verhoging en Zeger de Vente voor het erf en sterfhuis van wijlen Ar- 
 noldus Lange, des beloofde Aart Lange Zoon en eenige 
 Erfgenaam van den overledene zijne Borgen te vrijen 
 en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck den 4 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde de Heer 
zegel van 15 st. met Arnold Riekert Wolfsen den Wolff van Westerroode wonende in deze 
de 10e verhoging Stad, welke verklaarde zich te stellen tot Borg als Principaal voor Willem 
 Pilgrom Dirk de Wolff van Westerroode in qualiteit als Commier Col- 
 lecteur der convoijen en licenten te Meppel, ongehuwd, ten behoe- 
 ven voor den Lande voor de Somma van drie honderd Guldens, belo- 
 vende Compart: al het geene ter zake van voorschreve bediening 
 en administratie aan den Lande in tijd en wijle zoude mogen ten 
 agteren blijven, en de schade, die de gemeene zaak of andere 
 Personen zouden mogen komen te lijden, als eigene schuld op 
 de eerste aanmaning te zullen voldoen, opleggen en betalen ter 
 voorsz: Somma van drie honderd Guldens toe, renuntierende ten 
 dien einde van het beneficium ordinis et excussionis, ten effecte 
 van dien zig voor onderrigt houdende, als mede tot naarkoming en 
 meerdere versterking van deze, ten dien opzigte van zijn Burger- 
 regt en dagelijksche jusicature zig onderwerpende aan de 
 prompte en parate executie van den Raad van Judicature over  
 de  middelen te water en te lande van het Koninkrijk Holland. 
 En verklaren wij dat de bovengemelde Arnold Riekert Wolfsen 
 de Wolff van Westerroode, door wien de voorenstaande borgtogt is 
 gepasseerd, bij ons tot voldoening van de voorsz: Somma word gehouden 
 voor capabel en sufficient, om dezelve en meerder te kunnen 
 voldoen en nakomen. 
 Harderwijck den 5e van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geschreven op een Transport van ’s Heren wegen 
zegel van ………….f 16-:-: Wij Burgemeesteren, Schepenen en Raad der Stad Harderwijck doen 
10e verhoging         :-12- kond en certificeren mids dezen, dat de Kinderen van wijlen Tijmen 
 Hooiberg den boedel van hunnen Vader hebben geäbandonneerd, en 
 Teuntje Schuurman Weduwe van gemelde Tijmen Hooiberg 
 de hare aan het Gerigte heeft overgegeven, in welke gemeenen 
 boedel zig bevinden verscheide goederen, welke in het openbaar 
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 ten meesten voordele der Crediteuren in usum jus habentium zijn verkogt 
 weshalven wij bij dezen van ’s Heren wegen cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overgeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 den Heer Frederik Christoffel Herman de Wolff van Westerroode en 
 Vrouwe Johanna Catharina Klein Ehel:, een huis en erve staande 
 en gelegen in de Rabbestraat Nº. 376, doende in verponding volgens 
 het nieuwe quohier f 4-1-: gesplitsd uit een post van f 6-1-:, 
 straatgeld f 1-: lantaarngeld 10 st. verders met zijn lusten en 
 lasten en zulks voor een Somma van vijfhonderd dertig Gulds., 
 welke penningen in handen van den Secretaris zijn voldaan, 
 om door het Gerigte inter jus habentes gedistribueerd te worden, 
 zijnde het straat en lantaarngeld tot Maij 1809, en de verponding 
 over 1808 volgens het oude quohier voldaan, blijvende het 
  meerdere voor rekening van den Koper, en beloven wij het 
 perceel van ’s Heren wegen te zullen wagten en waren, 
 zijnde ons uit het permissie billet van Mr. J:C:F: de Vries geble- 
 ken, dat de boedel wegens collateraal aan den Lande niet schuldig 
 is. 
 T’ oorkonde etc. 
 Harderwijck d. 6 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden de Heer Lambertus 
zegel van f 3-:-: Gerhardus Goswinus de Wolff, Jongman toekomende Bruidegom, 
10e verhoging :-6-: en Jufvrouw Susanna Agron, Jonge Dogter toekomende Bruid, welke 
 verklaarden voornemens te zijn met elkanderen een wettig 
 huwelijk aantegaan op volgende voorwaarden. 
 Comparanten zullen tot stuur des huwelijks aanbrengen alle hunne 
 reeds hebbende en toekomende goederen, van welke de conjugale 
 gemeenschap zal zijn uitgesloten, en een inventaris geformeerd 
 worden, zullende alleen winst en verlies staande huwelijk te vallen 
 gemeenschap zijn, dog ervenis voor geen winst gerekend worden, en 
 zal ieder de behering van zijne of hare goederen behouden. 
 Ingeval dit huwelijk door dode van een van beiden worde opgeloscht, 
 en Kind of Kinderen overblijven, zullen alle des eerst overledene 
 goederen vererven op dat Kind of die Kinderen, welke alsdan 
 in leven zal of zullen zijn, voorbehoudens de langstlevende der 
 Ouders de tugt tot weertrouwens toe. 
 Indien dit huwelijk zonder Kind of Kinderen natelaten worde 
 opgeloscht, bemaken de Comparanten elkanderen over en weer, 
 en dus de eerststervende den langstlevenden alle de natelatene 
 goederen, zonder iemands tegenzeggen, en benoemen elkanderen 
 in zodanig geval tot universele Erfgenaam of Erfgename. 
 Verklarende Comparanten het competente zegel te hebben gebruikt. 
 Harderwijck den 8e van Herfstmaand 1809. 
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Geminut. op een zegel Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Vrouwe Petronella 
van 15 st. de 10e van Castricum Weduwe de Graaff geädsisteerd als regtens, en ver 
verhoging klaarde in de bestendigste forma regtens te qualificeren en 
 volmagtig te maken hare twee Schoonzoonen de Heeren Wi- 
 cherlink en de Bruijn, wonende te Deventer en te Zwolle, 
 om zampt en ieder in het bijzonder hare zaaken waartene- 
 men, haren boedel te administreren, rekening en verand- 
 woording te vorderen, van alle en een iegelijk die uit kragt van 
 een bekome volmagt, of uit anderen hoofde verpligt is aan 
 de Comparante rekening wegens ontvangst en uitgave 
 te doen, die respective rekeningen aftehoren, en in naam 
 van de Comparante te sluiten, penningen te ontvangen, en 
 daar voor te quiteren, en in het generaal alles te doen, 
 te verrigten, en te laten geschieden het geen zij Comparante 
 zelve zoude kunnen mogen of moeten doen, alles met 
 magt van substitutie, belofte van goedkeuring en schadeloos 
 houding, waarop de Comparante heeft gestipuleerd als 
 na regten.  
 Harderwijck d. 9 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde de Heer Rudolph 
van f 60, 10e verhoging f6-: Hendrik Johan Veren pro se et nomine uxoris Vrouwe Johanna 
 Theodora van Winsheim Ehel: en verklaarde uit de hand in eene 
 vaste en stedige erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen en in vollen eigendom te transporteren aan 
 den Heeren Mr. Frederic Christoff en Herman de Wolff van Wes- 
 terrode Overste Lieut: en Vrouwe Johanna Carolina Klein 
 Ehel:, en hare Erven, een huis en erve met alle deszelfs lusten 
 en lasten recht en gerechtigheden, kennelijk staande 
 binnen deze Stad, zo en als hetzelve met zijn ab en dependen- 
 tie, hof schuuren en verder getimmerte gelegen is teindens 
 de Hoogstraat op de hoek uitkomende, in en aan de Rabbestraat 
 en aan de andere zijde in en aan het Heer Aaltsstraatje, zo en als het 
 zelve thans bij Koperen bewoond word Nº.382, doende in 
 ordinaris verponding zonder de stadsst: f 16-15-10, en zijnde in de 
 nieuwe verponding aangeslagen luid contract uit het Register 
 van den aanslag in het middel van verponding op de gebouwen 
 binnen de gemeente van Harderwijck op f 16-14 buiten de 
 additionele stuivers, en is ons ten vollen gebleken uit de ons ver- 
 toonde quitantien, dat de verponding, het straat lantaarn en 
 pompgeld zo over 1808 als gedeeltelijk 1809 is voldaan, waarvan 
 de quitantien aan Koperen zijn overgegeven. 
 Koperen nemen op zig de verponding over 1809, en zulks 
 voor een capitale Som van twee duizend Gulds. ad 20 st. het stuk 
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 vrijgeld, waarvan de Compart: bekend voldaan te zijn, als efkoops 
 recht is, en beloofd voorschreve perceel te wagten en te waren 
 onder verband van Zijne persoon en goederen ter bedwang en 
 Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 9 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Mr. Engel- 
zegel van       f 21-: bert George Ardesch, zo voor zig en in qualiteit als Volmagtiger 
10e verhog.       2-2 van Mr. Andreas Ardesch en Vrouwe Elisabeth Maria van de Wijck 
 Ehel:, van Mr. Philip Carel van Hamel en Vrouwe Henrietta Johanna 
 Ardesch Ehel: ingevolge volmagt voor Burgemeesteren Schepenen en 
 Raad der Stad Zutphen gepasseerd in dato 21 Maij 1807 aan ons ver- 
 toond en gelezen, voords caverende de Comparant pro rato voor den 
 Heer en Mr. Nicolaas Willem Ardesch, Andries Hendrik Joan 
 van der Plaat en Vrouwe Geertruijda Joänna Ardesch Ehel:, Mr. 
 Pieter Hendrik Esser en Vrouwe Mechteld Ardesch Ehel:, alle te 
 zamen Erfgenamen van wijlen Mr. Hendrik Joän Ardesch in 
 leven Burgemeester der Stad Harderwijck en Vrouwe Joanna 
 Jacomina de Meester Ehel:. 
 En verklaarde de Compart: zo voor zich als in qualiteit voorsz: uit 
 de hand te hebben verkogt, om en voor de Soma van zeven honderd 
 Gulds. aan den Heer Hendrik Frieseman en Marianne Francoise 
 Nillion Ehel: en hare Erven, een hof met een steene huisje 
 daar in, gelegen voor deze Stad in de oude touwbaan, tusschen 
 de beide hoven van Getransporteerden zijnde Nº. 786, en zulks 
 met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheid, als mede 
 de verponding, zoals dezelve is uitgezet, verklarende de Compart: 
 en in voorsz: qualiteit van de koopspenningen te zijn voldaan, 
 en daar om geen regt of eigendom aan het getranspor- 
 teerde meer te behouden, maar hetzelve aan Koperen voor 
 altoos aftestaan, onder belofte om dezelve te zullen vrijen 
 van alle voorkommer en voorpligt, als erfkoops regt is, onder 
 verband als na regten, en met renuntiatie van alle exceptien, 
 zijnde de verponding bij anticipatie over 1808 voldaan. 
 Harderwijck d. 11 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geschreven op een Testament 
zegel van f 1-: Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen en Secretaris 
10e verhoging :-2- der Stad Harderwijck Geertruij Slors gezond van lighaam en 
 verstand, welke verklaarde bij dezen intetrekken zodanig legaat 
 als zij bij dispositie van den 11e van Lentemaand 1801 heeft 
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 gemaakt aan Saartje Linthuisen groot drie honderd Gulds. 
 als mede het legaat van een huis in den Oosterwijk naast 
 het huis van Claas Cornelisze aan Arien Pluijm gemaakt, 
 welke huis verkogt is, zodat deze beide legaten komen te 
 vervallen, blijvende voor het overige het gemelde testament 
 van den 11 van Lentemaand 1801 in zijn geheel, en begerende zij 
 dat deze na haar dood mede zal gelden als testament, 
 codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan, 
 verklarende zij onder offerte van eede het competente 
 zegel gebruikt te hebben. 
 T’ oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze 
 nevens Comparante ( welke niet kunnende schrijven haar 
 merk gezet heeft in onze presentie) getekend in Harder- 
 wijck den 15 van Herfstmaand 1809. 
 Onderstond  X  dit is het merk van Geertruij Slors. 
 was getekend Steenwinkel.  J: Moojen Jz: 
 lager stond mij present  was getekend  J:C:F: de Vries 
 nog lager stond geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck d. 15 van Herfstmaand 1809 Fol 360 
 was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde 
van 6 st. Gerritje Karssen Weduwe van Hermannus Vrijhof mede 
10e verhoging 1 st. Erfgename van Gouwtje Gosens in leven Vrouw van Johan- 
 nes Bast te Ermello overleden, welke verklaarde bij  
 dezen te constitueren en magtig te maken A: Bade 
 wonende alhier, om hare erfportie intevorderen, goederen 
 te helpen verkopen en overtegeven, gelden te ontvangen, en 
 daar voor te quiteren, scheiding en deling des boedels met 
 de andere mede Erfgenamen te maken, en verders in dezen 
 alles te verrigten, wat Comparante zelfs present zijnde zou 
 kunnen mogen en moeten doen, willende, indien een am- 
 peler volmagt mogt vereischt worden, dezelve mids dezen 
 voor geïnsereerd gehouden hebben, met magt van sub- 
 stitutie, belofte van goedkeuring en schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na regten, des blijft  
 de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke reke- 
 ning, bewijs en reliqua. 
 Harderwijck d. 22 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Aart 
zegel van                f 28-: Koning en Grietje Hol Ehel:, welke bekenden in een 
10e verhoging          2-16 
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 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom overte- 
 geven aan en ten ervelijken behoeven van Wijmpje van 
 Heumen, een huis en erve staande en gelegen in de 
 Wolleweverstraat tusschen de huizen van Gerh: Moojen 
 en van M: Huijgens met een schuur daar agter Nº.327, 
 doende in verponding volgens het nieuwe quohier f 11-4-:, 
 straatgeld f 2-15- lantaarngeld f 1-7-8, voords met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 949-:-:, 
 van welke penningen Comparanten bekennen voldaan 
 te zijn, belovende dit perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding volgens het 
 oude quohier over 1808 (blijvende het meerdere voor de 
 Kopersche), straat en lantaarngeld tot Maij 1809 daar van 
 aftedoen, als erfkoops regt is ( zijnde ons gebleken, dat 
 dit alles voldaan is)  alles onder verband en Submissie als 
 na regten, en is deze boedel niet verstorven zedert 
 het nieuwe reglement op de collaterale successie. 
 Harderwijck den 22 van Herfstmaand 1809. 
 
 
 Testament 
geschreven op Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen en Secretaris 
een zegel van f 1-:- der Stad Harderwijck Geertruij Huijbers Huisvrouw van 
de 10e verhoging 2st. Pieter Fooij, gezond van lighaam en verstand, welke verklaarde 
 bij dezen te nomineren en institueren tot haren eenigen en 
 universelen Erfgenaam den Heer Jan Hendrik Roseboom van  
 alle hare goederen, niets uitgezonderd, welke zij bij haar over- 
 lijden zal komen natelaten, begerende dat deze na haar dood 
 zal gelden als testament, legaat, codicil, of zo en als best na 
 regten zal kunnen bestaan, en verklarende onder offerte 
 van eede zig van het competente zegel bediend te hebben. 
 T’ oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze nevens 
 Comparante getekend in Harderwijck den 26 van Herfst- 
 maand 1809  was getekend Geertruij Huijbers. 
 W:J: de Vries. J: Moojen Jz.  onderstond  mij present 
 was getekend  J:C:F: de Vries.  lagerstond  geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck d. 26 van Herfst- 
 maand 1809 Fol. 361   was getekend  J:C:F: de Vries. 
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 Transport van ’s Heren wegen 
Geschreven op een zegel Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harderwijck 
van                            f 6-:- doen kond en certificeren mids dezen, dat de Kinderen van 
10e verhoging          :-12-: wijlen Tijmen Hooiberg den boedel van hunnen Vader hebben 
 geäbandonneerd, en Teuntje Schuurman Weduwe van gemelde 
 Tijmen Hooiberg de hare aan het Gerigte heeft overgegeven, in 
 welken gemeenen boedel zig bevind onder andere goederen, welke 
 in het openbaar ten meesten voordeele der Crediteuren in usum 
 jus habentium zijn verkogt, een hof gelegen buiten de groote 
 poort aan de linkerzijde van de weg Nº. 906, welke wij bij 
 dezen van ’s Heren wegen cederen, transporteren en in vollen 
 eigendom overgeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 den Heer Willem Wilbers, doende in verponding volgens 
 het nieuwe quohier f 2-5-: verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een Somma van een honderd negen en 
 negentig Guldens, welke penningen in handen van den 
 Secretaris zijn voldaan, om door het Gerigte inter jus 
 habentes gedistribueerd te worden, zijnde de verponding 
 over 1808 volgens het oude quohier voldaan, blijvende het 
 meerdere tot lasten van den Koper, en beloven wij het perceel 
 van ’s Heren wegen te zullen wagten en waren, zijnde ons 
 uit het permissie billet van Mr. J:C:F: de Vries gebleken, dat 
 de boedel wegens collateraal aan den Lande niet schuldig is. 
 T’ oorkonde etc. 
 Harderwijck d. 29 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. voor iedere Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden Evert 
helft op een zegel van f 5 Johannes Frens caverende voor zijn Vrouw Judith van Nijendaal 
dus                         f 10-: en Hendrik Arendzen en Dirkje Johannissen Frens Ehel:, wo- 
10e verhoging          1-: nende te Elspeet, dog alhier present, welke verklaarden ieder voor 
 de helft in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt dezes te cederen transporteren en in vollen ei- 
 gedom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan 
 Hendrik Mantel en Willempje Evers Ehel:, een hagen leggende 
 aan het einde van de Zandsteeg aan de linkerzijde, lopende 
 de weg rondom, genaamd de paardekring, doende in verponding 
 volgens het oude quohier f 2-:-6 verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een Somma van f 300-:-van welke pen- 
 ningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voor- 
 pligt de verponding over het jaar 1808 (welke ons gebleken is 
 dat betaald is) daar van aftedoen volgens het oude quohier 
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 als erfkoops regt is, blijvende het meerdere voor rekening van 
 de Kopers, onder verband en Submissie als na regten, en hebben 
 Comparanten verklaard, dat de boedel zedert de instructie van de 
 nieuwe belasting op de collaterale successie niet verstorven is. 
 Harderwijck d. 29 van Herfstmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden T.C. Hoijink van 
zegel van 6 st. Papendrecht Erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen 
10e verhoging 1 st. Ds. Samuel Heshusius, en verklaarde te qualificeren en volmag- 
 tig te maken Mr. P. van Meurs Advocaat te Harderwijck, om zoda- 
 nige ongereede boedels goederen als Doms. S. Heshusius heeft nage- 
 laten en in den Ambte van Epe zijn gelegen, bestaande in drie 
 en zes morgen boschgrond. nog vier en een halve morgen, voorts 
 twee schepels boschgrond, vier schepels dito, en nog een schepel dito, 
 aldaar gelegen, publiek en aan de meest biedende te verkopen, 
 de koopspenningen te ontvangen, en daar van aan de respective 
 koperen na costume locaal transport te doen, ten dien 
 opzigte in zijn naam te doen, te verrigten, en te laten geschieden, 
 het geen Comparant in die zijn qualiteit zoude kunnen 
 en moeten doen, alles met magt van substitutie, belofte van 
 goedkeuring en schadelooshouding, waarop de Compart: heeft 
 gestipuleerd als na regten. 
 Harderwijck d. 3 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut op een zegel  Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
zegel van8 st. met de 10e compareerde Dirk Wouters Weduwnaar van wijlen Doortje Rozendaal 
verhoging welke zig willende veranderzaten verklaarde in tegenwoordigheid 
 van Wouter Wouters en Peter Missotten als door de Magistraat 
 aangestelde Voogden, en van Doris Rosen als toeziende Voogd aan zijn 
 Kind genaamd Theodorus, bij wijlen gemelde zijne Vrouw ehelijk 
 verwekt, voor Moeders versterf te bewijzen een boek met zilver 
 beslag, en een paar zilvere gespen, alsmede een Som van drie 
 honderd Guldens, welke hij zal uitkeren als zijn Zoon meerder- 
 jarig zal zijn, daar voor verbindende zijn persoon en goederen, ook 
 neemt hij aan dezelve te zullen kleden en reden tot zijne meerder 
 jarigheid, en een behoorlijke opvoeding te zullen geven, en alle 
 boedelschulden tot zijne lasten. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck d. 3 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Kars Karssen 
van 15 st.met de 10e en Megteltje Jans Ehel:, welke verklaarden te consenteren en te 
verhoging bewilligen in zodanig huwelijk als haar Zoon Aalt Karssen 
 voornemens is integaan en te voltrekken met Helena Westenberg, 
 hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, 
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 met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heren Commissarissen van 
 huwelijks zaaken der Stad Amsterdam, of elders daar het gerequi- 
 reerd word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd als of Com- 
 paranten in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoor- 
 dig waren, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 4 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde Hendrik 
zegel van               f 10-:- Arendzen wonnde te Elspeet dog thans hier present, voor zig, 
10e verhoging          :1-: en mede caverende voor zijn Vrouw Dirkje Johannisse Frens, 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 en ten ervelijken behoeven van Evert 
 van Uchelen en Hendrika Everdina Evers Ehel:, een kamp 
 land leggende buiten deze Stad in de encksteeg tusschen de 
 landen van Benjamin Penning en van de Erven van Raalte, 
 aangeslagen in verponding, verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een Somma van f 320-:-, van welke penningen 
 Comparant bekend voldaan te zijn, belovende het perceel 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding over 1808 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, 
 welke ons ook gebleken is, dat voldaan is, onder verband en 
 Submissie als na regten, verklarende Compart:, dat dit perceel 
 niet is verstorven zedert de invoering van het nieuwe reglement 
 op de collaterale successie. 
 Harderwijck d. 5 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerde Johannis Huij- 
zegel van                  f 45-:- gen, in qualiteit als volmagtiger van Nicolaas van de Roemer 
10e verhoging          4-10- wonende te Amersfoort, vermogens volmagt door hem voor zig, zijne 
Geregistr. ten prothoc. Huisvrouw en beider Erfgenamen ad hunc actum voor den Konikl. 
van bezwaar Rubr. Notaris Elbert Jan van Wisseling op d. 2 van Wijnmaand 1809 te 
Bruggestraat Fol.99 Amersfoort gepasseerd, welke door ons gezien en gelezen is, welke 
en Vrouwenstraat verklaarde in zijn voorsz: qualiteit bij deze te cederen, transpor- 
Fol. 135 teren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Louis Hendrik van Loon en Sara Maria van 
 Wessel Ehel:, twee huizen staande binnen deze Stad, het eene 
 Nº. 136 in de Bruggestraat naast het huis van de Weduwe van 
 Beek op de hoek van de Vrouwenstraat, doende in verpon- 
 ding f 12-17 straatgeld f 1-10 lantaarngld 15 st. uitgang 
 aan de Stad 12 st. 8 penn., het andere Nº. 166 staande tusschen 
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 het vorige huis en St. Joris in de Vrouwenstraat, doende in verponding 
 f 4-4- straatgeld f 1-:- lantaarngeld 10 st. verders met hare lusten en 
 lasten, verkogt voor een Somma van f 1500-:-:, van welke f 500 zijn 
 betaald, zullende de overige f 1000-:-: in dit huis gevestigd blijven, 
 en door Koperen op interest worden gehouden tegens vijf Guldens 
 van ieder honderd in het jaar, waar van de eerste verschijnsdag 
 zal zijn heden over een jaar, en zo vervolgens tot de aflossche toe, 
 welke alle jaaren zal kunnen geschieden mids aan een van beide 
 zijden drie maanden voor de verschijnsdag waarschouwende. 
 Belovende Compart: qp deze huizen te zullen wagten en waren kommer- 
 vrij, en alle voorpligt, straat en lantaarngeld tot Maij 1809, en de 
 verponding over het jaar 1809 daar van aftedoen als erfkoops 
 regt is,( zijnde ons gebleken dat dit alles betaald is) onder ver- 
 band en Submissie als na regten, ook is ons uit het permissie billet 
 van Mr. J:C:F: de Vries d.d. 25 van Lentemaand 1809 gebleken, dat 
 deze huizen wegens collateraal aan den Lande niet schuldig zijn. 
 Harderwijck d. 6 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Huisman Schepenen compareerden Johannes Huij- 
zegel van f 10 met gen en Sophia Kelder Ehel:, welke bekenden in een vasten en stedigen 
de 10e verhoging erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transpor 
 teren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Hendrik Lammers en Geertruij van Ark Ehel: een 
 schuurtje staande agter de muur bij de Luttekepoort Nº. 198, doende 
 in verponding f 3-:. gesplitsd uit een post vam f 25, straatgeld 10 st. 
 lantaarngeld 5 st. verders met zijne lusten en laten, en zulks  
 voor een Somma van drie honderd Gulds. van welke penningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende hetzelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de 
 verponding over 1809, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 
 daar van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken dat de verponding 
 over 1808 en het straat en lantaarngeld tot Maij 1809 is betaald 
 en is deze boedel zedert de invoering van het nieuwe regle- 
 ment op de collaterale successie niet verstorven. 
 Harderwijck d. 16 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden Mar- 
van 15 st. met de rietje de Vries, Mietje Dirkzen Vrouw van Willem Martenzen Luijten 
10e verhoging en geässisteerd met gemelde haren Man, Marrietje Dirkzen, Jannetje 
 Dirkzen Vrouw van Willem Scherrenberg, en geässisteerde met gemelde 
 haren Man, Jan de Vries, Zeger Dirkzen en Willem Dirkzen, te 
 zamen Erfgenamen van wijlen Gerbrig Janzen in leven Vrouw 
 van Cornelis Koning, welke verklaarden bij dezen te constitueren 
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 en magtig te maken A. Bade, om hunne erfportie te ontvan- 
 gen en daarvoor te quiteren, en in alles, wat er vereischt mogt 
 worden hunne Personen te representeren, en te verrigten wat 
 zijzelfs zouden kunnen mogen en moeten doen, willende indien 
 tot het een of ander in dezen een ampeler volmagt mogt 
 vereischt worden, dezelve voor geïnsereerd gehouden hebben, 
 met magt van substitutie, belofte van goedkeuring en schade- 
 looshouding, onder verband en Submissie als na rechten, des 
 blijft de geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. 
 Harderwijk d. 21 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor Fisscher en van Voorst Schepenen compareerde 
zegel van 6 st. Cornelis Koning, welke verklaarde bij deze te constitueren 
10e verhoging 1 st. en magtig te maken Hendrik Verbeek, om namens de 
 Compart: met de Erfgenamen van zijne overledene Vrouw 
 Gerbrig Janzen afterekenen en te liquideren, hunne 
 erfportie uittekeren, en daar voor te laten quiteren, 
 wanneer het vereischt word magescheid opterigten, en 
 verders alles in dezen te verrigten, wat Comparant zelfs 
 zou kunnen mogen en moeten doen, willende indien 
 een ampeler volmagt mogt vereischt worden, dezelve voor 
 geinsereerd gehouden hebben, met magt van Substitutie 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder ver- 
 band en Submissie als na regten, blijvende Geconstitueerde 
 gehouden tot het doen van verandwoording. 
 Harderwijck d. 24 van Wijnmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden Jan Teunissen 
zegel van 15 st. met en Cornelia Cornelissen Ehel: welke verklaarden bij dezen te con- 
de 10e verhoging senteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als hare Dogter 
 Marrietje Janzen voornemens is integaan en te voltrekken met 
 Willem Vermeer te Haarlem, hetzelve met hunne ouderlijke 
 approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve consent 
 bij Heren Commissarissen van huwelijkszaken der Stad Haarlem 
 of elders daar het vereischt word, mag worden gerespecteerd 
 en geconsidereerd, als of de Comparanten in persoon bij de 
 intekening en voltrekking tegenwoordig waren, belovende 
 hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 24 van Wijnmaand 1809. 
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Geminut. op een Voor Schilders en van Voorst Schepenen commpareerden 
zegel van 15 st. Rijer Willemzen en Aaltje Willemzen Ehel: Ouders van 
met de 10e verho- Willem Rijerzen Limand, en Willem Sevenbergen Vader 
ging van Mechteltje Sevenbergen (zijnde hare Moeder overleden) 
 welke verklaarden bij dezen te consenteren en te bewilli- 
 gen in zodanig huwelijk als bovengemelde hunne Kinde- 
 ren Willen Rijerzen Limand en Mechteltje Sevenbergen 
 voornemens zijn met elkanderen integaan en te voltrekken, 
 hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, 
 met verzoek, dat dit gegeve consent bij Heren Commissarissen 
 van huwelijkszaken der Stad Amsterdam of elders, daar 
 het vereischt word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, 
 als of de Comparanten in persoon bij de intekening en voltrek- 
 king tegenwoordig waren, belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden. 
 Harderwijck d. 1e van Slachtmaand 1809. 
 
 
Onder f 30 vrij van Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde W. Wouters, dewelke 
zegel verklaarde in qualite in die zijne qualiteitit als Gevolmagtigde van Maria Catharina 
 Missotten Weduwe van wijlen G. Wouters, Moeder en wettige Voog- 
 desse over hare minderjarige Kinderen, bij opgemelde haren  
 Eheman wettig verwekt, en midsdien Erfgenamen van denzelven 
 volgens acte van volmagt met magt van substitutie daar bij verleend, 
 op d. 12 van Bloeimaand 1809 voor Guillaume Missotten, Notaire 
 Imperial etabli pour le ressort de la Justice de paix d’Achel, 
 a la residence de Heerpelt arrondissement de Raremonde Depar- 
 tement de la Meuse inferieure, en Getuigen Maximilien Joseph 
 Bemelman et Pierre Poorters te Enrig a Bree inFrankrijk gepasseerd, 
 in de Fransche taal geschreven, aan ons vertoond en door ons gelezen, 
 dewelke verklaarde in die zijne qualiteit magtig te maken en 
 te substitueren den Heer Adrianus Petrus de Lange Procureur 
 voor diversche Gerechten, wonende binnen de Stad Alkmaar, 
 om in naam van hem Comparant pq van Benedictus Josephus 
 Bodenstaf wonende te Schagen te vorderen en te ontvangen 
 een Somma van negentien Guldens en agttien stuivers 
 welke dezelve B.J. Bodenstaf aan de Erven van wijlen gem: 
 G. Wouters is verschuldigd volgens bewijs daar van aan den 
 Geconstitueerde ter hand gesteld, daar toe ingeval van 
 verwijgering of verder uitstel van betaling tegen denzelven 
 rechtsmiddelen te gebuiken, alle termijnen in rechten te 
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 observeren, vonnis te verzoeken, het voordelige ter executie te 
 stellen, van het nadelige te provoceren, arresten te doen, die te  
 beklagen of weder te ontslaan, domicilium citandi et execu- 
 tandi te kiezen, cautien zo reeël als juratoir te stellen, 
 en te vorderen, en generaliter alles te verrigten en uittevoeren, 
 hetgeen des Comparants belang pq zal vorderen, houdende 
 ten dien einde alle verdere vereischt wordende en in deze 
 niet speciaal vermelde last voor hier bij geïnsereerd, 
 met magt van substitutie en adsumtie en onder belofte 
 van ratihabitie en indemnisatie, midsgaders verband 
 als na regten. 
 Harderwijck d. 4 van Slachtmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Vrouwe 
zegel van                f 21-:-: Agnitz Nijhoff Weduwe van wijlen den Heer Rudolph Forsten 
10e verhoging            2-2 -:    welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te hebben 
                             f 23-2-: verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Loge Gelderman en Johanna Hensen Ehel: 
 een kamp zaailand zijnde tiendvrij, leggende aan een steeg 
 buiten de grote poort, en schietende aan de groentjes, doende 
 in verponding volgens het oude quohier f 9-5-:, verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 703-:-: 
 van welke penningen Comparante bekend voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt, de verponding volgens het oude quohier (blijvende 
 het meerdere voor rekening van de Kopers) over het jaar 
 1809 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, zijnde ons gebleken, 
 dat hetzelve betaald is,alsmede uit het permissie billet van 
 Mr. J:C:F: de Vries dd. 29 van Bloeimaand 1807 dat deze boedel 
 aan collateraal niet schuldig is, alles onder verband en Submissie 
 als na regten. 
 Harderwijck d. 6 van Slachtmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een  Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden Jacob 
zegel van          f 2-:- Peterzen de Ruijter en Hijntje Peters Ehel: welke bekenden 
10e verh.            4- wegens opgenome en ter leen ontvange penningen wel en 
 deugdig schuldig te zijn aan Hendrik Willemze Hering, de 
Geregistr. ten prothoc: Somma van een honderd negen en negentig Guldens, aanne- 
van bezwaar Rubr: mende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met vier 
Erven en Landerijen en een halve Gulden van het honderd, waarvan het eerste 
in Hierden etc. Fol. zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens tot de 
398fso aflossche toe, welke alle jaren zal kunnen en moeten ge- 
 schieden, mids het aan een van beide zijden drie maanden 
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 voor de verschijnsdag opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand zes schepels 
 land leggende in Hierden op de lage Varen, tusschen het 
 land van Cornelis Arendzen en van Peter Corneliszen, om daar 
 aan alle hinder en schade te kunnen verhalen, renuntie- 
 rende van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, 
 onder Submissie als na regten, zijnde ons gebleken dat de  
 verponding over 1809 is voldaan. 
 Harderwijck d. 8 van Slachtmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een  voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden Peter Brons- 
zegel van f 4-10: velt in qualiteit als volmagtiger van Teunis en Gerrit van Asselt 
10e verhoging 10 st. vermogens volmagt van den Koninklijken Notaris Lucas Grube 
 in presentie van Getuigen te Amsterdam ad hunc actum 
 gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, als mede Hendrik 
 van Asselt, welke verklaarden in een vasten en stedigen 
 erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijken behoeven van Wigert Hendrikzen en Aaltje 
 Bennink Ehel:, een huis staande binnen deze Stad op de Smeepoor- 
 tenbrink Nº. 257 tusschen de schuren van M. Huijgens en 
 P. Besselsen, doende in verponding volgens het nieuwe 
 quohier f 4-4, straatgeld f 1-:, lantaarngeld 10 st., verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma van een 
 honderd vijf en dertig Guldens, van welke penningen Comparan- 
 ten de eerste qq en de laatste voor zig bekennen voldaan 
 te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding over 1808 vol- 
 gens het oude quohier, blijvende het meerdere voor reke- 
 ning van koperen, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 
 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder verband en Sub- 
 missie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de bovengem: 
 lasten voldaan zijn, en uit het permissie billet van Mr. 
 J:C:F: de Vries d.d. 11 van Lentemaand 1809, dat de boedel 
 van de Vader van verkoperen Jan van Asselt mogt ver- 
 deeld worden. 
 Harderwijck d. 9 van Slachtmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Fisscher en d’IJvoij Schepenen compareerden Willem 
zegel van f 3-1: Hament Jongman Bruidegom en Harmina Timmer Jonge- 
10e verhoging :-6 dogter Bruid, welke verklaarden voornemens te zijn 
 met elkanderen een wettig huwelijk aantegaan op vol- 
 gende voorwaarden. 
 Comparanten zullen tot stuur des huwelijks aanbrengen 
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 alle hunne reeds hebbende en toekomende goederen, van welke 
 zowel  als van winst en verlos de conjugale gemeenschap 
 zal plaats hebben. 
 Ingeval dit huwelijk door dode van een van beide worde 
 opgeloscht, en kind of kinderen overblijven, zullen alle des 
 eerst overledene goederen vererven op dat kind of die kin- 
 deren, welke alsdan in leven zal of zullen zijn, voorbehoudens 
 de langstlevende der Ouders de tugt tot weertrouwens toe. 
 Indien dit huwelijk worde opgeloscht zonder kind of 
 kinderen natelaten zal de langstlevende aan de 
 Erfgenaam of Erfgenamen van de eerstoverledene 
 binnen drie maanden na het overlijden uitkeren alle 
 het lijfstoebehoren van de Overledene, als linnen 
 wollen,kleren, goud, zilver, niets daar van uitgezonderd, 
 insgelijks zal al het lijfstoebehoren van de laatstover- 
 ledene zo van linnen, wollen, kleren, goud, zilver, 
 niets uitgezonderd, binnen drie maanden na het over- 
 lijden aan zijne of hare Erfgenaam of Erfgenamen 
 uitgekeerd worden. 
 Beide overleden zijnde zonder wettige descendenten uit 
 dit huwelijk natelaten, zullen de overige nagelatene  
 goederen in twee egale portien verdeeld worden, en aan 
 weerskanten op de naaste Erfgenamen vererven. 
 Bruidegom en Bruid maken elkanderen over en weer 
 en dus de eerststervende aan den langstlevenden tot een 
 douarie een Som van twee honderd Guldens, waar van 
 het collateraal uit den boedel van den eerststervende 
 zal moeten betaald worden. 
 Comparanten reserveren aan zig de magt om elkan- 
 deren ten allen tijde nader te mogen beneficeren, 
 en verklaren onder offerte van eede zich van het com- 
 petente zegel bediend te hebben. 
 Harderwijck d 10e van Slachtmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Fischer en d’ IJvoij schepenen compareerde Gerritje Bastiaans 
zegel van f 5-: Weduwe Jan Logen, welke bekende in een vasten en stedigen  
10e verhoging 10 st. erfkoop te hebbenn verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven aan en 
 ten ervelijken behoeven van Gijs Fijnvandraat en   
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 en Wijmpje van der Kraets Ehel:, een huis staande in den 
 groten Oosterwijk, tusschen het huis van Peter Geurtzen 
 en een hof van het Diaconie Weeshuis Nº. 623, doende in 
 verponding volgens het nieuwe quohier f 3-14-: straatgeld 
 15 st., lantaarngeld 7½ st. verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een Somma van f 175-: van welke penningen 
 Comparante bekend voldaan te zijn, belovende hetzelve 
 te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding tot over het jaar 1809, straat en lantaarngeld 
 tot Maij 1809 daar van aftedoen, als erfkoops regt is, onder 
 verband en Submissie als na regten, blijvende het meerdere 
 voor rekening van de kopers, en is ons gebleken, dat de ver- 
 ponding over 1808, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 
 is betaald, en uit het permissie billet vam Mr. J:C:F: de Vries 
 van d. 1 van Zomermaand 1809 dat de boedel in het collateraal 
 niet schuldig is. 
 Harderwijck d. 11e van Slachtmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
zegel van f 4-:-: Beertje Beerdzen Weduwe Jacob Janzen voor zig en als Moeder 
10e verhoging :-8 en Voogdes over hare minderjarige Kinderen, door de magistraat 
Geregistr. ten protho- dezer Stad hiertoe geäuthoriseerd op den 23 van Wijnmaand l.l., 
colle van bezwaar en verklaarde wegens opgenome en ter leen ontvange penningen 
Rubr. Landerijen wel en deugdig schulding te zijn aan Loge Gelderman en Johanna 
tusschen de Broek en Hensen Ehel:, en hunne Erven, de Somma van twee honderd negen 
Sandsteeg Fol. 151 en negentig Guldens, aannemende dezelve jaarlijks te zullen 
 verrenten met zes Guldens van het honderd, waar van het 
 eerste zal verschijnen heden over een jaar, en zo vervolgens 
 tot de aflossche toe, welke jaarlijks zal kunnen en moeten geschieden 
 mids het aan een van beide zijden drie maanden voor de 
 verschijnsdag opgezegd werde. 
 `Tot nakoming dezes verbind Comparante haar pesoon en goede- 
 ren, en tot een speciaal onderpand een kamp zaaijland 
 gelegen aan de Broeksteeg tusschen de landen van A. de Wilde 
 en van de Weduwe Hannes Peterzen genaamd de Flodders of 
 Fraterskamp, om daar aan alle hinder en schade te kunnen ver- 
 halen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van ongetelde 
 gelden, onder Submissie als na regten, zijnde ons gebleken dat 
 de verponding over 1809 is betaald. 
 Harderwijck d. 22 van Slachtmaand 1809. 
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Geminut. op een Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerden Cornelis 
zegel van f 10-:- Koning voor zig en als volmagtiger van zijn Zoon Hendrik 
10e verhoging -1-: Koning vermogens volmagt op d. 6 van Slachtmaand 1809 voor 
 den Koninklijken Notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh en 
 Getuigen te Utrecht ad hunc actum gepasseerd, welke bij 
 ons gezien en gelezen is, Cornelis Koning en Hendrikje Cirkel 
 Ehel:, en Judith van Domselaar Wed: van wijlen Aart Ko- 
 ning, als Moeder en Voogdes over haar minderjarig kind 
 Cornelis Aartzen Koning, hier toe door de Magistraat dezer 
 Stad op den 20 van Slachtmaand l.l. geäuthoriseerd te zamen 
 Eigenaren van het natemeldene huis, welke verklaarden 
 in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en 
 over zulks kragt dezes te cederen, transporteren en 
 in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van Willem Hament en Hermina Timmer 
 Ehel:, een huis met de smederij staande op de Smeepoor- 
 ter Brink Nº. 255, tusschen de schuren van de Weduwe J. van 
 Heumen en van J. Coopsen, doende in verponding volgens het 
 nieuwe quohier f 8-4-: straatgeld f 1-10:, lantaarngeld 15 st. 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van f 300-:-, van welke penningen Comparanten bekennen 
 voldaan te zijn, belovende hetzelve te zullen wagten en waren  
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding volgens het 
 oude quohier over het jaar 1808, blijvende al het meerdere voor 
 den Koper, straat en lantaarngeld tot Maij 1809 daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten, zijnde ons gebleken dat dit alles is voldaan, 
 en is deze boedel niet verstorven geweest zedert de introductie 
 van het reglement op de collaterale successie. 
 Harderwijck d. 27 van Slachtmaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerde Engeltje 
zegel van f 1-:- Jans welke verklaarde in een vasten en stedigen erfkoop te 
10e verhoging-:-2 hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, trans- 
 porteren en in vollen eigendom overtegeven aan en ten 
 ervelijken behoeven van Louw Janzen en Hendrikje Janze 
 Hagedoorn Ehel:, een huis en erve staande en gelegen in 
 deze Stad in de Rabbestraat Nº. 366, tusschen de schuur van 
 den Heer A.P. van Westervelt, en het huis van Jan Bleumink, 
 doende in verponding volgens het nieuwe quohier f 4-4- 
 straatgeld f 1-5-, lantaarngeld f -12-8,verders met zijn lusten 
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 en lasten, en zulks voor een Somma van vijf en dertig Gulden 
 van welke penningen Comparante bekend voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, de verponding over het jaar 1809, blijvende 
 het geen volgens het nieuwe quohier van vorige jaren noch 
 zal moeten betaald worden, voor rekening van de kopers, 
 straat en lataarngeld tot Maij 1809 daar van aftedoen 
 als erfkoops recht  is, onder verband en Submissie als na 
 rechten, zijnde ons gebleken, dat de bovengemelde 
 lasten aanbetaald zijn, en is deze boedel zedert de 
 invoering van het reglement op de collaterale suc- 
 cessie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck d. 2 van Wintermaand 1809. 
 
 
Geminut. op diver- Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden 
sche zegels zamen Arent de Wilde en Hermanus de Wilde, welke verklaarden 
uitmakende 29 st. bij dezen te constitueren en volkomen magtig te maken 
 A.Bade, om namens de Comparanten alle hunne schulden 
 te betalen, en alle hunne pretentien intevorderen, welke 
 tot den boedel van Arent de Wilde en zijne overledene 
 Huisvrouw Anna Stulting betrekking hebben, ten einde 
 in hunne naam te quiteren en doen quiteren om zoveel 
 mogelijk alles op een effen voet te brengen, zo tusschen Com- 
 paranten als hunne schuldeischers, en schuldenaren, 
 en wanneer hier toe mogte worden vereischt, contracten, 
 acten, verkopingen, transporten ofte van welken aart 
 het ook zijn mogte, op te rigten, en dus in dezen alles te 
 doen wat Comparanten zelve zouden mogen of kunnen 
 verrigten, willende, indien hier toe een ampeler volmagt 
 mogt worden vereischt hier door als geïnsereerd gehouden 
 hebben, met magt van substitutie, belofte van goedkeu- 
 ring en schadelooshouding, onder verband en Submissie 
 als na regten, blijvende Geconstitueerde gehouden tot 
 het doen van behoorlijke verantwoording. 
 Harderwijck den 12 van Wintermaand 1809. 
 
 
Geminut op zegels Voor Huijsman en d’ IJvoij Schepenen Compareerden Jufvrouw 
zamen                      f 26-:- Sara Eggen Weduwe Drost voor zich en als volmagtigster van hare 
10e verhoging              2-12-: Kinderen Johan van der Linden en Petronella Drost Ehel:, 
voor de helft f 525    f 16-:- vermogens volmagt van de provisionele fungerende Schepenstoel 
1/6 ad             175        5 der Stad Zutphen op de 13e dezer maand ad hunc actum gepasseerd 
1/6 ad             175       5 welke bij ons gezien en gelezen is, alsmede Hendrik Teekman 
1/6  hoort aan Kopersche 
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 en Stijntje Drost Ehel: te zamen Eigenaren van het natenoe- 
 mene huis voor vijf zesde parten, behorende het overige zesde 
 part aan Kopersche, en verklaarden de Comparanten te hebben 
 verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, transporteren, 
 en in vollen eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoe- 
 ven van hare Dogter en Zuster respectivelijk Geertruij Drost 
 een huis en erve staande en gelegen in deze Stad in de Don- 
 kerstraat Nº. 184 tusschen de huizen van Burgemeester 
 Moojen, en van R.J. Appeldoorn, doende in verponding 
 volgens het nieuwe quohier f 12-10-:, hetwelk gezuiverd zal 
 worden over het jaar 1809, doch blijvende het gene van vorige 
 jaren noch zal moeten betaald worden voor rekening van 
 Kopersche, straatgeld f 2-:-: lantaarngeld f 1-:- hetwelk tot den 
 1e van Bloeimaand 1809 zal gezuiverd worden, voorts met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van f 875-:-: 
 waarvoor de Kopersche tot hare lasten zal nemen de twee 
 obligatien, welke in gemelde huis zijn gevestigd, als een 
 groot f 199-, ten behoeven van Steven Plat, en een per rest groot 
 f 550- ten behoeven van A. Bade en J.W. Hartkamp Ehel:, 
 zijnde het overige contant betaald, belovende Comparanten 
 het huis te zullen wagten en waren als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken 
 dat de verponding over 1809 en het straat en lantaarngeld tot 
 Bloeimaand 1809 is betaald, en is deze boedel niet verstorven 
 geweest zedert de introductie van het reglement op de 
 collaterale successie. 
 Harderwijck d. 15 van Wintermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
van 15 st. en 2 st. compareerde Beertje Beerds Weduwe van wijlen Jacob Janzen, 
met de 10e verhoging welke zich willende veranderzaten verklaarde in tegenwoor- 
 digheid van Wijne Janzen en Jan Hanniszen, als door de Ma- 
 gistraat dezer Stad aangestelde Voogden en van Lubbert 
 Beenen als toeziende Voogd aan hare Kinderen bij wijlen 
 gemelden hare Man ehelijk verwekt met namen Jan Jacobs, 
 Marrietje Jacobs, Beert Jacobs, en Lubbert Jacobs voor 
 Vaders versterf te bewijzen: 
 Een stuk wijland aan Oosten genaamd het halve Wijland. 
 belend Jongvrouwe van Westervelt en den Heer van 
 Erckelens, waar in gevestigd staat een capitaal groot f 400-:-: 
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 Een kamp bouwland genaamd de Fraterskamp gelegen aan de 
 Broeksteeg naast het land van de Weduwe Hannes Peterzen, waar 
 in gevestigd staat een capitaal groot f 299-:- (wordende deze 
 kampen waardig gerekend ongeveer f 1300-:-). 
 Welke beide capitalen zamen groot f 599-:-: ten lasten van de 
 Kinderen zullen blijven, doch zal Comparante de revenuen 
 genieten van deze twee kampen tot dat de Kinderen meerder- 
 jarig zullen zijn, zullende een ieder bij zijne of hare 
 meerderjarigheid de portie uitgekeerd worden, hiertegen zal 
 Comparante ook zo lang de interest van gemelde capitalen 
 alsmede de verponding en verdere lasten betalen, ook neemt 
 zij aan de Kinderen te zullen kleden en reden tot hunne 
 meerderjarigheid, en eene behoorlijke opvoeding te geven, 
 en alle verdere boedelschulden tot haar lasten, waar voor 
 zij verbind haar persoon en goederen. 
 Hier mede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck d. 18 van Wintermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor de Vries en Fisscher Schepenen compareerden Simon Samuel 
zegel van 15 st met Levi en Josina Levi  Ehel:, welke verklaarden bij deze te con- 
de 10e verhoging senteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als hunne Zoon Isaac 
 Simon Samuel Levi voornemens is integaan en volgens order te 
 voltrekken met Claartje Isaac te Campen, hetzelve met hunne 
 ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, dat dit gegeve 
 consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks zaken der 
 Stad Campen of elders daar het vereischt word, mag worden 
 gerespecteerd en geconsidereerd, als of de Comparanten in per- 
 soon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig waren, 
 belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 19 van Wintermaand 1809. 
 
 
 Acte van Apertuur 
Geschreven op een Wij W.J. de Vries en P.E. d’ IJvoij Schepenen der Stad Har- 
zegel van f 1-:-- derwijck doen kond en certificeren mids dezen, dat wij op 
10e verhoging 2 st. verzoek van den Heer Jan Alexander Schimmelpenninck 
 gecompareerd zijn ten sterfhuize van zijn Vader den Heer 
 Jan Schimmelpenninck, alwaar ons vertoond en overge- 
 geven is zeker beslote papier, houdende volgende superscriptie. 
 
 “Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
 “Harderwijck de Heer J. Schimmelpenninck, met ons gaande 
 “en staande, en zijn verstand en uitspraak ten vollen magtig, 
 “welke verklaarde in dit beslote papier zijne laatste en uiterste 
 “wille, voorzien van het competente zegel, begrepen te zijn, 
 “begerende, dat hetzelve na zijn dood geöpend, en effect mag 
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 “sorteren als testament, codicil, of zo en als best na rechten 
 “zal kunnen bestaan. 
 “T’oirkonde hebben wij Schepenen nevens den Secretaris 
 “deze getekend en gezegeld in Harderwijck den 26 Januarij 
 “1808. 
 was getekend W:J; de Vries, P:E: d’ IJvoij, J:C:F: de Vries. 
  
 gemunieerd met drie zegels, onze ondertekening gezien, 
 en de zegels geëxaminererd hebbende, hebben wij die gaaf, 
 geheel, en ongevitieerd bevonden, waarna hetzelve door 
 den Secretaris is geöpend, en in presentie van den Heer 
 Jan Alexander Schimmelpenninck en Vrouwe Catharina 
 Agatha Maria Noordhoorn Ehel:, voorgelezen in voegen 
 als bij transfix hiernevens geännexeerd is, waarvan 
 registratie is verzogt. 
 T’ oirkonde is deze bij ons nevens gemelden Heer J.A.  
 Schimmelpenninck getekend in Harderwijck den 
 21 van Wintermaand 1809. 
 was getekend  J:A: Schimmelpenninck, W:J: de Vries, 
 P:E: d’ IJvoij  onderstond  mij present  was getekend  J:C:F: 
 de Vries  in margine stond onder een cachet in rood lak   
 gedrukt   in fidem transfixi  was getekend  J:C:F: de Vries. 
 
 Testament 
Geschreven op een Ik ondergetekende J: Schimmelpenninck, niet gaane uit deze 
zegel van f 1-:- waereld willende scheiden zonder eenige beschikking ge- 
 maakt te hebben ten opzichte van mijne Dogter Elisabeth 
 Schimmelpenninck, welke uit gebrek aan vermogens niet 
 in staat is hare goederen te beheren, verklare bij dezen 
 te nomineren en aantestellen tot Curator over haar persoon 
 en goederen, welke zij na mijn overlijden zal komen te be- 
 zitten mijn Zoon Mr. Jan Alexander Schimmelpenninck 
 en mijn Neef den Heer Pieter Hasebroek Raadsheer in het 
 Departementaal Gerigtshof van Gelderland, met alle zodanige 
 magt, als aan dezelve competeert, ook die van substitutie 
 assumptie en surrogatie met eerbiedige uitsluiting van alle 
 Heren Weesmeesteren en Weeskameren, begerende, dat 
 deze na mijn dood zal gelden als testament, codicil, ofzo en als 
 best na regten zal kunnen bestaan. 
 T” oorkonde heb ik deze getekend en gezegeld in Harderwijck den 
 26 Januarij 1808 was nevens een cachet in rood lak gedrukt getekend 
 J. Schimmelpenninck. onderstond geregistreerd in het Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck d. 24 van Wintermaand 1809 Fol. 368fso 
                                                 was getekend  J:C:F: de Vries. 
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 Transport van ’s Heren wegen 
Vrij van zegel zijnde Wij Burgem. Schep. en Raad der Stad Harderwijck doen kond en 
in 1803 verkogt certificeren mids dezen, dat op den 28 van Herfstmaand 1803 
 gepijnd is op alle de goederen toebehorende aan den boedel 
 van Leonard Arnold, en speciaal op een huis staande binnen 
 deze Stad op den Broederen naast het zogenaamde choor ter 
 eenre en het huis van A: van Dalen ter andere zijde Nº. 172, 
 aangeslagen in de nieuwe verponding op f 26-14-: bezwaard 
 met straatgeld f 1-10 lantaarngeld 15 st., hetwelk op een 
 zesjarige losse in usum jus habentium ten overstaan der 
 tijdelijke Heren Rigteren op den 20 van Wintermaand 1803 
 in het openbaar bij executie is verkogt aan Arend de Wilde 
 voor een Som van f 1747, welke in handen van den Secretaris 
 zijn voldaan, en door het Gerigt inter jus habentes ge- 
 distribueerd geworden, doch waarvan niet als na expiratie 
 der zesjarige losse transport heeft kunnen gedaan worden, 
 en nadien dit perceel op den 28 van Grasmaand 1807 door 
 gemelde Arend de Wilde weder is verkogt aan Mattheus 
 Huijgens en Gijsberta Geertruida Brouwer Ehel:, en de 
 termijn van lossche thans verstreken is, zonder dat 
 hetzelve is ingeloscht, en dus dit regt weder met den 
 eigendom geconsolideert is, verklaren wij mids dezen 
 het voorsz: huis met alle zijne lusten en lasten, regt en 
 geregtigheden te cederen en transporteren aan en ten 
 ervelijken behoeven van gemelde Mattheus Huijgens 
 en Gijsberta Geertruida Brouwer Ehel: om daar mede 
 te handelen als Eigendoms regt is, belovende hun ten 
 dezen opzigte van ’s Heren wegen te zullen wagten en waren, 
 zijnde ons gebleken dat het straat en lantaarngeld tot 
 Bloeimaand 1809, en de verponding over 1809 is voldaan. 
 Harderwijck d. 21 van Wintermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Schilders en Mooje Schepenen compareerden Gijsbert Fijnvan- 
zegel van               f 3-:- draat en Wijmpje van der Kraets Ehel:, welke bekenden in een 
10e verhoging         :-6- vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt 
 dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten ervelijken behoeven van Johannes Nieuwenhuizen 
 een hof Nº. 750 gelegen aan het bleekje buiten de Smeepoort tusschen 
 de hoven van A: Gelderman en E: Dokter, doende in verponding vol- 
 gens het nieuwe quohier f 4-5, hetwelk ons gebleken is dat over 1809 
 is betaald, doch blijft het geen van vorige jaren noch in de nieuwe 
 verponding zal moeten betaald worden, voor rekening van den Koper, 
 en zulks voor een Somma van 112-:, van welke penningen Compa- 
 ranten bekennen voldaan te zijn, belovende het perceel te zullen 
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 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en Submissie 
 als na regten, zijnde deze boedel niet verstorven zedert de invoe- 
 ring van het reglement op de collaterale successie.  
 Harderwijck den 28 van Wintermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Simon 
zegel van 24 st. Samuel Levi en Josina Jonas Levi Ehel:, welke verklaarden bij 
de 10e dezen te cederen en overtegeven aan haar Zoon Isaac Simon 
verhoging 4 st. Samuel Levi alle hunne gerede goederen en koopmanschap- 
 pen niets daarvan uitgezonderd, mids hij Comparanten daar 
 voor hun leven lang onderhoude, en aan zijne Zuster Saartje 
 Simon Levi vier honderd Gulden uitkere als zij komt te 
 trouwen, en haar inmiddels tot dien tijd toe ook onderhoude. 
 Ook compareerde Isaac Simon Samuel Levi, welke verklaarde 
 met de bovengemelde schikking volkomen te vrede te zijn,  
 aannemende daar aan te zullen voldoen 
 Verbindende Comparanten wederzijds hunne Personen 
 en goederen met renunciatie van alle exceptien en 
 Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 29 van Wintermaand 1809. 
 
 
Geminut. op een Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden Rikert 
zegel van 15 st. Jan Appeldoorn en Susanna Anna Bonduijnse Ehel: tutore marito, 
 welke verklaarden bij dezen te constitueren en magtig te maken 
 A.Bade om namens Comparanten te cederen transporteren 
 en in vollen eigendom overtegeven alle hunne verkogte 
 ongerede goederen in de Stad en het Schependom van 
 Elburg en Ambte van Doornspijk, de penningen daar voor te 
 ontvangen, te quiteren, wagting en waring te beloven, en 
 daar omtrent alles te verrigten, wat Comparanten present 
 zijnde zouden kunnen mogen of moeten doen, willende 
 indien hier toe een ampeler volmagt mogt vereischt worden, 
 dezelve mids dezen voor geïnsereerd gehouden hebben, met 
 magt van substitutie, onder belofte van goedkeuring en 
 schadelooshouding, en verband en Submissie als na regten, 
 des blijft de Geconstitueerde gehouden te doen behoorlijke 
 rekening bewijs en reliqua. 
 Harderwijck d. 29 van Wintermaand 1809. 
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geminut. op een Voor Huijsman en Fisscher Schepenen compareerde Jufvrouw 
zegel van 15 st. met F.H. van Westervelt, voor zich en als Erfgenaam van wijlen 
de 10e verhoging Jufvrouw M. van Westervelt, geädsisteerd als regtens, en 
 verklaarde te constitueren en volmagtig te maken 
 Mr. P. van Meurs Advocaat te Harderwijck, om van Janna 
 Wichers Overbosch Weduwe en Boedelhoudersche van wijlen 
 Berend Janssen door middelen van regten intevorderen 
 eene Somma van twee duizend en vijf honderd Guldens, 
 met de interesse van dien daar op reeds verschuld, en 
 die tot de dadelijke voldoening toe daar op zullen verschul- 
 den, volgens obligatie van den 1e Julij 1793 door wijlen 
 haren Man Berend Janssen en gemelde Janna Wichers 
 voor de vice Rigter des Rigterambts Nijebroek en Schepenen 
 gepasseerd, waarbij dezelve hare personen en goederen 
 hebben verbonden, en tot een speciaal hijpotheek en 
 onderpand hebben gesteld eenige percelen ongerede goederen 
 in het Nijebroek gelegen, tot dien einde op alle hare goederen 
 en speciaal mede op die voor dat capitaal en interesse 
 verbondene goederen bij pijnding of andere convenabele 
 ingang van regten te procederen, en tot de executie 
 incluis te vervolgen, penningen te ontvangen, daar voor 
 te quiteren, en roijement der vestenissen na bekome 
 betaling van capitaal interesse en aangewende kosten 
 te bevorderen, en ten voorsz: einde in name van de 
 Comparante alles te doen te verrigten en te laten 
 geschieden, het geene ter bekoming van die hare pretentie 
 de Geconstitueerde zal nodig oordelen, belovende van 
 kragt en waarde te zullen houden, het geen door 
 dezelve zal worden gedaan en verrigt, mits hij ver- 
 pligt blijve van zijne ontvangst rekening en verant- 
 woording te doen, alles met magt van substitutie, 
 en belofte van schadelooshouding, waarop de Compa- 
 rante heeft gestipuleerd als na regten. 
 Harderwijck d. 30 van Wintermaand 1809. 
  
 
 
 
 
 Lectum et Recognitum d. 12 van Louwmaand 1810 
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A   fol. 
Aken (Reijer van ) en Vrouw C.S. transporteeren  een huis aan Hendrik Petersen 5vso 
Aken (Reijer van ) en Vrouw C.S. transporteeren  een huis aan Jan Arendsen  eod 
Aken (Reijer van ) en Vrouw C.S. transporteeren  een huis aan J.W. Blumink eod 
Aken (Reijer van ) en Vrouw C.S. transporteeren  een huis aan R.J.Apeldoorn eod 
Aken (Reijer van ) en Vrouw C.S. transporteeren  een huis en kamp lands aan JacobPeters eod 
Aken (Reijer van ) en Vrouw C.S. transporteeren  een huis aan J.W.Blumink eod 
Aken (Hendrika van ) haar testament 8vso 
Ark (Andries van) en vrouw vestigen P.Moojen 14vso 
Aken (Bast) van & Vrouw transport een kamp zaailand aan Peter Volten 16 
Abbing ( Witia) Wed. Roscam lat een gebouw taxeren 16vso 
Ardesh (P.) & Vrouw volmagt E.G. Ardesh 17 
Antink (W.) & Vrouw transport een huis 19 
Alberts (R.) doet afgoeding 23vso 
Aken (Evert van) & Vrouw transport een huis 27vso 
Alberts (Cornelis) volmagt P. van Meurs 27vso 
Antink (Albert) Erfgenaam verburgen’t Erf & sterfhuis 27vso 
Aken (B.van) & Vrouw transport een huis 28vso 
Aken (Gijsb.) & Vrouw transport een Hof 32 
Aken (Gijsb.) & Vrouw transport een huis 36vso 
Aken (Gijsb.) & Vrouw transport een kamp land 38 
Ammom (de Erfgen. van E.J.) transport een kamp lands aan M.Huijgens 41 
Ammom (de Erfgen. van E.J.) transport eenkamp lands aan R.J. Appeldoorn 41vso 
Antink (Willem & Elisab) transport een Hof 46vso 
Antink (Willem & Elisab)  (Erfgenam. van Alb.) transport een huis eod 
Antink (Willem & Elisab)  (Erfgenam. van Alb.) 47 
Antink (Willem & Elisab)  (Erfgenam. van Alb.) eod 
Antink (Willem & Elisab)  (Erfgenam. van Alb.) eod 
Ardesh (Ands) vestigt Witia Abbing 52vso 
Appeldoorn (R.J.) & Vrouw transport land 53 
Ardesh (Pelgrom) en Vrouw tuchtig. elk. 55 vso 
Ardesh (Mecht) volmagt A. Strockel 63vso 
Appeldoorn (Gerritje) transport een Hof aan Vonk 65vso 
Appeldoorn (Eijbartus) transport een huis 77vso 
Appeldoorn (R.J.) verburgt zij appel aan Veltkamp 86vso 
Appeldoorn (Dec.) en M. v. Davelaar tuchtig. elkand. 87 
Abbing (Witia) wed. Roskam transport 1/6 p. in een h. 89 
Aaltsen (Elbert) en Vrouw vestigen W. Wilbers 90 
Aalst (Jac. van ) wed. Heijendaal transport een koetshuis aan Joh. Huijgens 91vso 
Aaltzen (Wm) cum suis transporteren land 96vso 
Ardesh (taxatie van een huis voor Mr. E.G.) 99vso 
Albers (Rijndert) en Vrouw verb. een huis aan H. van Aken 109vso 
Albers (Rijndert) en Vrouw volmagten Lammert Harmse 115 
Aken (Rijer van) cum suis volmagt L.W. Agelink 120vso 
Alberts (Rijnd.)en Vrouw transp. een huis aan W. van Dasselaar 126vso 
Arneman (C.L.) en Vrouw volmagt hun Vader R.W. van denValk 130 
Aken (Rijer van)en Vrouw volmagten J.B. Bakker 130vso 
Aken (R.van) transport een huis aan Jan Hijmens 132vso 
Aartsen (Maas) transp. ¾ van een erf aan de Wed. Rijk. Top 146vso 
Ark (A.van) en Vrouw transp. een schuur aan J.Scavier 147vso 
Abrahams (Jacob) volmagtMr. P. van Meurs 152 
Appeldoorn (R.J.) consent in het huwelijk van zijn Zoon 152 
Aken (B.van) cum suis volmagten L.W. Agelink 158vso 
Aken (R.van) en Vrouw volmagten J.B. Bakker 159 
Arntzenius (S.S.) Wed. Bondam volmagt G.H. en J. Hancock  166vso 
Aken E. van) volmagt P. van Meurs 167vso 
Aken (Rijervan) zijn erfhuis verburgd 168 
Albers (Rijndert) en Vrouw verb. een huis aan P. Moojen  168vso 
Arntzenius (S.S.) Wed. Bondam en J.O. Armtzenius vol.magten Mr. H. Artzenius  194vso 
171 
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Ardesh(P) en Vrouw haar erfhuis verburgd 179 
Alberts (Rijnd.) en Vrouw verb. een huis aan J.Scavier 189 
Asselt (Jan van ) consent in ’t huwelijk van zijn zoon 191vso 
Appeldoorn (Eijbert) steld Executeuren 196vso 
Appeldoorn (Andreas) zijn boedel onder beneficie van juventaris aanvaard 190vso 
Appeldoorn (Andreas) boedel gerepudieerd 200 
Academie (Curatoren van de) transp. huizen aan G.A. Cramer en J.O.Arntzenius 200vso 
Appeldoorn (A.) Wed. Huijsman haar testament 207 
Ardesh (Erfg. van P.) transport goederen 208vso 
Apeldoorn (Catharina) haar testament   (221vso (322vso 
Aken (B.van)transport een huis aan D. Appeldoorn 233vso 
Albertzen (Hk.) en Vrouw hun testament 239 
Arntzenius (I.O.) &Vrouw tuchtigrn elkanderen 243 
Albertzen (Hk) Erfgen. verburgt ’t Erf en sterfhuis 243vso 
Aken (E.van)en Vtoue transp.een huis aan H. Westendorp 252vso 
Albers (Grietje) Wed. Steven Bos en haare kinderen verb. een hof aan J.Huijgen 254 
Alfrink (Wm) volmagt W. van den Brink 256 
Appeldoorn (Eijbertus) zijn codicil 261 
Albers (Grietje) wed. Stev. Bosch transport een schuur aan de Wed. J. van Heumen 265vso 
Albers (Grietje) transport  aan H. Huijgen landen 267 en  vso 
Asselt (David van) en vrouw in ’t huwelijk van haar dogter 270 
Antink (W) en Vrouw verb. een huis aan de Weduwe Jacob de Meester 271 
Appeldoorn (Eijb.) zijn erfhuis verburgd 272vso 
Ardesh (G.W.) volmagt G. van Proijen 273vso 
Albers (Grietje) Weduwe S. Bos transp. losse van haar  275 
Appeldoorn (Gerritje) Wed. J.Appeldoorn transp. een schuur aan Hk. en Wine Frendzen 275vso 
Appeldoorn (D) stelt borg als wijnkoper 277vso 
Appeldoorn (Gerritje) Wed. J.Appeldoorn transp. een schuur aan Hk. en Wine Frendzen 275vso 
Appeldoorn (D) blijft borg voor juffrouw C. Gerhard 285 
Asselt (Jan van) & Vrouw verb. goed aan P. Geurtzen 288vso 
Apeldoorn (Execut. van Eijb.) transport goederen 293vso 
Aaltzen (Hk) transport een huis aan A.Vonk 297vso 
Aaltzen (Elbert) zijn erfhuis verburgt 298vso 
Albertzen (magescheid over de goederen van Hend.) en Grietje Joorman Ehel. 301 
Ardesh (E.G.)volmagt van der Does ,Paulus en Schmelik 313 
Ardesh (E.G.)volmagt N.W. Ardesh en . Ardesh 313vso 
Aaltzen (Wm) en Grietje Willems Ehel. cum suis transp.een erf aan  J. en W Lubbertzen 315vso 
Aaltzen (Wm) en Grietje Willems Ehel. transp. land aan de Wed. Jacob Hop 316 
Aaltzen (Wm) en Grietje Willems Ehel. transp. land aan de Wed. Jacob Hop 316vso 
Apeldoorn (Richardus) volmagt V. Nieuhoff 318vso 
Ardesch (G.W.) volmagt N.W. Ardesh 325 
Appeldoorn ( magescheid van den boedel van Maria Davelaar) 328vso 
Aaltzen (Lubb.)verb. goed aan Wm: Fijnvandraat 336 
Appeldoorn (R.J.) volmagt P. Sobbe 338 
Aken (B.van) en Vrouw land aanJ. Hendrikzen 340 
Appeldoorn (A.) en Vrouw vestigenJ.O.A. Arntzenius 344 
Appeldoorn(R.J.) volmagt A.Bade 345 
Appeldoorn (R.J.) en S.A. Boeduijnse Ehel. vestigen Mevrouw Nijhoff 348 
Aken (G.van) blijft borg vor de Wed. Bart Peterzen 349vso 
Arendzen (Wiene)transp. een schuur aan Hendrik Arendzen 352 
Appeldoorn(Andries) en Vrouw transport een hof aan den Heer G.W. Ardesh 355vso. 
Ardesh (E.G.) cum suis transport een hof aan Frieseman 360 
Arendzen (Hk.) transport land aan E. van Uchelen 362vso 
Asselt (Teunis, Gerrit en Hendrik van ) transport een huis aan Wigeret Hendrikzen 365 
Appeldoorn (R.J.) en Vrouw volmagten A. Bade 369vso 
 

B 
Baants (M.)  transp. half huis aan Jan Hend. Maria, Anna en Cornelia Scheffer  242vso 
Bade (A.) transp. een oblig. aan J.A. Schiff 252 
Bade (A.) volm. voor de Wed. R. Koning cum suis transport goederen 335vso 
Bade (A.) volmagt A. Broeshout 88 
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Bade (A.) volmagt J.P. Hoffers 204vso 
Bade (A.) volmagt R. de Gester 102vso 
Bade (A.) volmagt R. Rikke 210 
Bade(A.) volmagt A. je Cavalier 187vso 
Bake (Vrouwe H.) en Juffr. C.H. Bake volmagten Prof. Nieuhoff 304vso 
Bakelaar (Petronella) haar erfhuis verburgt 304 
Bakelaar (Petronella) haar testament  302vso 
Bakker (L.) en Vrouw cons. in het huwelijk van haar Dogter 140 
Bakker (L.B.) volmagt A. Halestijn 215 
Bakker (Laur.) volmagt L. Staal 238vso 
Bakker (Laurens) en Vrouw terteren 161vso 
Bakkers (Jannetje) Wed. J. Drost haar testament 223vso 
Bakkers (Jannetje) Wed. J.Drost haar testament 311, 
    348vso 
Barends (T.) en Vrouw volmagten N. van den Stok 298 
Barendzen (Albert) doet afgoeding 151vso 
Barneveld (Wed.A) doet afgoeding 44 
Bastiaans (Gerritje) Wed. J.Loge transp.een huis aan Gijs Fijnvandraat 365vso 
Bastiaans (Hk.) en Vrouw hun testament 195 
Beek (Geerte van der ) haar erf en huis verburgd 198vso 
Beek (Geerte van der ) haar testament 197vso 
Beek (H.) Wed. Everts volmagt J.P. Lindenhof enJ.A.G. van Deden, tweemaal166 vso en 166 
Beek (Vrouwe H.) wed. Everts volmagt A. Everts 123vso 
Beek (Wed.Evers) volmagt A. Snoeck 110 
Beekhuisen (J.) volmagt Mr. van Meurs 128vso 
Beekhuizen (Jan van) vestigt Eijbert Appeldoorn 77vso 
Beekman(Wed. Teunis.) transport een huisje 11vso 
Beerdzen (Beertje) doet afgoeding 367vso 
Beerdzen (Beertje) verbind goed aan L. Gelderman 366 
Beerzen (G.) transp. een huis aan Hk. Teuniszen 293vso 
Beest (R.M. van) Wed. van Voorst stelt  borg als wijnkoopster 277vso 
Belain (A.) Wed. Lohse verkl. haar boedel desolaat 252 
Belain (Anna) Wed. Lohse doet een verklaring 255 
Bengalen (Joannes van) zijn testament 92 
Berends (Willempje) Wed. Lubbert Beerzen  transp. een erfje aan Jacob Peterzen 294 
Besselsen (Aalt) doet afgoeding 251 
Besselsen (Peter) transp. een huis aan J.H. van der Graaff 100 
Besten (magescheid) over de nalatenschap van T.G. den Besten 248vso 
Besten (Maria den) Wed. G.J. Priester transp. een huis  aan Corn. Wendelboer 358 
Besten (T.G. den) zijn erfhuis verburgd 250vso 
Beutick (Beernt) Acte van Aperture & Testament 78 vso 
Beutik (B.) Erfhuis verburgt 85 
Bindervoet (H.E.) volmagt H.C. Bijvank 88 
Bolder (Jan) donateert zijn Dochter 60 
Bolder (Jan) en Vrouw haar Erfhuis verburgt 110vso 
Bolleman (A.) verbind een huis aan P. Geurtzen  356 
Bomen (Aalt) cum suis contracteren wegens Hilletje Hendriks 129 
Bondam (R.) en Vrouw transp. land aan de Wed. J.F. Hop 325vso 
Bonhof (Hk.) doet afgoeding 324vso 
Booij (Ida) haar sterfhuis verburgd 281vso 
Boon (Jannetje) wed. A.Bosch Erfhuis verburgt 38 
Boonen (- D) zijn Erfhuis verburgt 84vso 
Boonen (-.D.) volmagt Et. Luzac & A. Wolters   64 
Boonen (-.D.) zijn tesament 67 
Boons (Cat) Wed. Peter Janzen doet afgoeding 335 
Borkhaus (J.C. & Vrouw tuchtig. elkander 85 
Bos (Renske Hendriks) Vrouw van S.L. Raaijen volm. de Diacenen te Oterdam+ R.E. Zijtsema 223vso 
Bos (Steven) en Vrouw verb. goed aan A.Bade 164vso 
Bos (Steven) en Vrouw vestigen A. en J. Eijmer in 2 huizen en een kamp land 243vso 
Bos(Steven) en Vrouw verb. land aan A.Bade 187 
Bos, (Steven) en Vrouw transp. ½ kamp land J. Huig 58 
Bosch (C. ten) en Vrouw verb. goed aan A.Bade 215vso 
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Bosch (de Vrouw van C.) doet pandkering 136 
Bosch (de Vrouw van Claas) verwillekeurd haar gereede en ongereede goederen 134vso 
Bosch (Dirk) en Vrouw verb. een huis aan Arij Basterd 204 
Bosch(Jan en Willemtje) transport een huis eod 
Bosman (-) Wed. Beernink transp. een huis aan  W. Roelofs cum suis 271vso 
Bot (Grietje) verburgt de Tucht 93 
Bot (Lammert) en Vrouw tuchtig. elkand. 60 
Bot (Willem) zijn testament 59vso 
Bot (Willem) zijn testament 61 
Both (Grietje) Wed. Berend Gijsberzen cum suis transp. een huis aan Z. Appeldoorn) 154 
Both (L.) en het Diaconie Weeshuis transp. een huis aan H. van Westervelt 173 
Both (Steven) en Vrouw transp. een hof aan Gijs Fijnvandraat 131vso 
Both (Wm) zijn Erfhuis verburgd 170vso 
Brands (Beertje) wed. van Peter Hendriks transport een huis en Hof 29vso 
Brandsen (M.) Wed. Verhoef accoord met J.H. Scheffer 266vso 
Brandsen (Mar.) wed.C.Verhoef transp. een huis 48vso 
Brandzen (Brand) stelt borgen voor Vrouw, kind en Moeder 276 
Brantzen (Driesje)G. Rijerzen verb. land aan F. Bekker 172vso 
Brantzen (Lubb.) zijn erfhuis verburgd 253 
Bredinga (Reijer) en zijn Vrouw verbinden hun huis 178 
Brink (A.J.) zijn erfhuis verburgd 257 
Brink (B.ten) volmagt Joh. Brusse 254 
Brink (F.L. van den) en H.J. van Essen volm. P.A.v. Schoonenbeek 103 
Brink (J. ten) blijft borg voor C: Juliaans 266 
Brink (J.ten) & Vrouw volmagten J. Kantelaar 96 
BrinkCl. van den) volmagt W. van den Brink 256 
Broeckhuisen (R.W.H. van) volmagt I.J. Esevier 260 
Broeckhuizen(R.W.H. van) en Vrouw blijven borg 287 
Broek (J. van den) en I> van den Broek volmagten Mr. P. van Eijk 315 
Broekhuisen (W.) borgtogt voor hem gepraesteerd 150vso 
Broekhuisen R.W.H. van) volmagt Mr. P.Verloren 161 
Bronsvelt (C.) transporteert een huis 88vso 
Brouwer (A.) en Vrouw vestigd Stev. Looge 1 
Brouwer (D.) verbind zijn huis aan Eijb. Apeldoorn 191 
Brouwer (D.) verbind zijn huis aan zijn Dogter 290 
Brouwer (de Voogden vande Kinderen van wijlen Brouwe) volmagten A.J. Brouwer 168 
Brouwer (Dirk) cons. in het huwelijk van zijn Dogter 309, 318 
Brouwer (Dk.H.) en Geertje Lubberts testeren 355 
Brouwer (Frans) doet afgoeding 291vso 
Brouwer (H.A.) en Vrouw tuchten elkander 235 
Bruijkers (A.M.) Wed. R. Zagers verbind haar half huis aan D. Appeldoorn 240vso 
Bruijkers (A:M:) Wed. R.Jagers pass. een vestenis aan A. Bade 205 
Bruijn (G.J.) en M.J. de Man momberschap verburgt 176vso 
Bruijn (R.de) en Vrouw verb. een schuit aan H. Harmsen 345vso 
Budding (G.) Wed. van Luijting volm. J. van der Wal 341 
Buijtenhuis (G.) blijft borg voor zijn Vade  als Hoofd Gaarder 320 279 
Buijtenhuis (Gerr.) volmagt P.van Meurs 50vso 
Buijtenhuis (Hk.) volmagt zijn Vader 234 
Buijtenhuis (Maria) haar erfhuis verburgd 220 
Buijtenhuis (Z.) en Vrouw berb. goed aan Erven van Mevrouw Fockink 122vso 
Buijtenhuis (Z.) en Vrouw. verb. goed aan J.H. Cremer 136vso 
Buijtenhuis (Z.) transp. een Boog aan R. Forsten 95 
Buijtenhuis (Zeger, Maria, Hendrika en Anna) verbinden een huis aan de Stad 180vso 
Buitenhuis (G.) transp. een huis aan W. Antinck 255vso 
Bulterman (A.) pass. acte over de nalatenschap van zijn Vader 300 
Bultrman (J.) zijn boedel gerepudieert 301 
Bunschoten (Corn.) cum suis transp. een obligatie 296vso 
Buuren (O. van) en Vrouw een huis aan Jan Luijten 297 
Buurman (R.) en E. Buurman verbinden goederen aan Mr. W.G. van Baerle 357 
Buurman(Lijsje en Rijndert) transp. goederen 135 
Buurman(Lijsje en Rijndert) aan Jan Scavier) 154 
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C 
Castricum (P. van) Wed. van de Graaff transp. de brouwerij aan J.C. Schummelketel 120vso 
Castricum (P.van) Wed. H.C. van de Graaff volmagt P. van Meurs 194 
Castricum (P.van) Weduwe van de Graaff doet roijement 338vso 
Castricum (P.van) Weduwe van de Graaff volmagt A.P.M. Beviere 339 
Castricum (Vrouwe P.van) volmagt Wicherlink en de Bruijn 359vso 
Castricum (Vrouwe P.van) Weduwe van de Graaff volmagt Gt. Scholten 357 vso 
Christiaansen (Cornelis) en Vrouw transport  een huis aan Hendr. Alberts 15vso 
Cirkel (de Kinderen van Hendrik) dichten magescheid op 153vso 
Cirkel (Hendr.) en Vrouw verbinden land aan Nieuhoff 93 
Cirkel (Petronella en Maria Geertruij) haar testament 223 
Cirkel(Hk.) transp. een hof aan Jacob Coopzen 241vso 
Cirkel(Hk.) volmagt R. Rikze 238vso 
Cirken (Hk.) doet afgoeding 292 
Cirken (Hk.) en Vrouw transp. land aan deWeduwe Jacob de Meester 333 
Claver (Gerrit) verburgt ’t Erfhuis 58 
Claver (Jacob) en Vrouw volmagten Pieter D. Bennernagel 107  
Cleef (de Erfgenaam van Herm. van)  transp. een hof aan Fennetje Fijnvandraat 107vso 
Cleef (de Erfgenaam van Herm. van)  transp. hooiland aan Cornelis Peters 107vso 
Cleef (de Erfgenaam van Herm. van) transp. een kamp land aan Willem Fijnvandraat 39 
Cleef (de Erfgenaam van Herm. van) transp.een huis aan A. Gelderman 38vso 
Cleef (Fennetje van) Weduwe van Evert Fijnvandraat  haar erfhuis verburgt 151 
Cleve (A.L.) & M. Antoin. Robinet Ehel. Testament & Acte van Aperture 61vso 
Cohen (Emanuel Meijer) zijn testament 323vso  en 307 
Cohen (J.M. en E.M.) guaranderen van D.S. Magnus en Vrouw als zij tot armoede vervallen 150 
Cohen (Jac. Meijer & Eman.) volmagt P. van Meurs 73vso 
Cohen (Jac. Meijer) zijn erfhuis verburgt 296 
Coldeweij (Lucas) zijn testament 165vso 
Coldewijn (Gerritje) Wed. H. Hijmesen transporteert een huis aan Steven Bosch 119vso 
Coopzen (G.) en Vrouw ander codicil 214vso 
Coopzen (G.) en Vrouw haar codicil 213 
Coopzen (G.) en Vrouw haar erfhuis verburgt 216 
Coopzen (G.) en Vrouw trans. huis aan H. Peekman Croiset (M.A.) 211 
Cooth (M.S. van) doet een verklaring wegens de Erfgenaam v. Jac. Winter van de Graaff 74 
Cooth(M.S. van) zijn erfhuis verburgt 105 
Cornelisse (Aalt) en Vrouw cons. in ’t huwelijk van haar dogter Hester 140vso 
Cornelissen (Aalt) geeft consent tot ’t huwelijk van zijn dogter 75 
Cornelisze (Dirkje) cum suis transport  land aan Jan Hartgerzen 350vso 
Corneliszen (Aart) en Vrouw verbind. goederen A. Gelderman en Vrouw 169 
Corneliszen (Evert) en Vrouw pand een obligatie aan J. Scavier 217 
Cost(J.) en Vrouw transp. land aan Secret. de Vries 258vso 
  

D 
Dalen (A. van) transp. een schuur aan J.H. van de Graaff 105vso 
Dalen (A.van) transp. een schuur aan M. Hugen 122 
Dalen (A.van) volmagt Mr. P. van Meurs 137  
Dalen (H. van) en Vrouw verb. een huis aan J. Sandijk 105 
Dalen (H.van) vestigd Prof. Nieuhoff 216 
Dalen (H.van) volmagt Mr. P. van Meurs 137 
Dalen (Hk.van) cum suisvolmagt H. Weenink 330 
Dasselaar (C.M. van) geeft al haar goed over aan  haar man Engel Fijnvandraat 181 
Davelaar (A.van) transp. een huis aan J. Moojen Hendrikz. 272vso 
Davelaar (A.van) Wed. J. van Beek transp. een  hof aan A. van Heumen 266vso 
Davelaar (A.van) Wed. van Beek consent in het huwelijk van haar Zoon 283 
Davelaar (Antonia van) Wed. van F. van Beek trans. porteerd een hof aan A. Roest 147 
Davelaar(Antonia van) Wed. J. van Beek blijft borg voor G.D. Steenbeek 357 
Daverveld (A.D. van) Wed. de Meester stelt Voogden 258vso 
Daverveld (A.van) volmagt D: Koops 169vso 
Daverveld (A.van) volmagt P. Siblesz 295 
Daverveld (Abrah. van) volmagt E.M. Dorper 51vso 
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Daverveld (H.van) transp. land aan J:W:V:O: Fisscher 146 
Davids (Roosje) haar testament 353vso 
Deggering (Anna) haar erfhuis verburgt 326 
Deggering (M.) qq. transport een huis aan de Roomsche Armen 341 
Degringh (Anna) haar testament 81 
Degringh (Anna) verbind een hof aan Herm. Huberts 80vso 
Degringh (Anton) magescheid tusschen zijne kinderen 80 
Diaconen (tijdelijke) transporteeren een huis 44vso 
Diermen(Grietje Lubberzen van) Wed. J  Miggelze doet afgoeding 133 
Dijk (Geurt van) & Vrouw verbinden een huis  aan Aris van Leeuwen 220vso 
Dirks (Jannetje) haar erfhuis verburgt  129 
Dirkzen (Petertje) Wed. H.H. Slijkhuisen en haar Kinders  transp. een huis aan A. Vonk 355vso 
Dirkzen (Zeger) en Hanna Clasina Prins Ehel:  haar testament 163vso 
Dom (Maria) Wed. la Verge verwillekeurd haar goed aan J. de Lange 221 
Dom (Maria) Wed. Laverge verwillek. haar gereed  goed aan Mr. P. van Meurs 76 
Dom (Maria) Wed.Laverge volmagt Mr. P.van Meurs 21 
Domselaar (Judith van) Wed. Koning  volmagt P.P. Everts 340vso 
Donselaar (Judith van) Wed. van den Berg doet afgoeding 108 
Doodenhuis (C.L.) consent in het huwelijk van zij Dogter 238 
Dorieux (H:M:) weduwe van der Linden  consent in het huwelijk van haar Zoon 176 
Drienhuizen (Fr.) volmagt Mr. J.H. Ketjen 85 
Drienhuizen (Frankje van) codicill. acte 37 
Dringenburg (A.S.M.) Vrouw van G.P. Wijnbach  consent in het huwelijk van haar Zoon 278vso 
Drost ( Jan Lammertzen) zijn erfhuis verburgt 198vso 
Dubbe (Maria) transp. een half huis aan J.B. Bleumink 235vso 
Dump (Jacob) transp. een huis aan J. Bleumink 139vso 
Dump (Jacob) zijn erfhuis verburgt 349vso 
Duverge (Francijna) transp. land aan J. Hartgerzen 220 
 

E 
 
Ebbendorp (Cornelis van) haar eefhuis verburgt 155 
Egberts (Evertje) haar erfhuis verburgt 351 
Eggen (Sara) Wed. Driet transp. een hof aan Jacobua van Nijendaal 125vso 
Eggen (Sara) Wed. Drost en Kinderen transp.  een huis aan Geertruijda Drost. 367 
Eggen (Sara) Wed. Drost pass. acte van afstand 185 
Eggen (Sara) Wed. Drost verbind haar huis 337vso 330 
Eggen (Wed. Alb) haar testament 174 
Eijbers (Petertje) haar testament 274vso 
Eijseman (Truitje) Vrouw van E. Vlieck passeet acte 109vso 
Elberts (Jannetje) Erfhuis verburgt 52vso 
Elsevier (I.J.) decharge de Erfg. van H.G. Jordens  van de Voogdij 303vso 
Elsevier (Johanna) verstigt Joh. Michels 43vso 
Elsevier (Mr. I.J.) doet pandkeering @ J.M. & E. Cohen 87vso 
Elsevier (Mr. I.J.) en Vrouw transporteer. een huis 33vso 
Elsevier (Mr. I.J.) stelt zich als borg voor J.H. Wiesel als Commis 23 
Elsevier (Mr. I.J.) stelt zich borg voor Mr. J. Steenwinkel eod 
Elsevier (R.) Vrouw van Wiesel blijft borg voor haar Man 268 
Elsland (Maria van) Wed. Martens haar erfhuis verburgt 220 
Engelen (Gerrit) zijn testament 128 
Engelgeer (A.J.) stelt Borg als wijnkoopster 277 
Erckelens (F.H. van Erckelens en Vrouw transp. een huis aan Prof. Nieuhoff 352vso 
Erckelens (F.H. van Erckelens en Vrouw transp.hof aan W. van Ark} 352vso 
Erckelens en Buequefort transp. als Executeurs een huis aan Eldert Janzen Tromp 199 
Essen (H.van) en F.L. v.d.Brink volm. N.W. Buddingh 128vso 
Essen (J. van) en J. Olthuisen qq transp. een huis  aan de Wed. Hulsink 354vso 
Essen (J. van) en J. Olthuisen volm. G. Methorst 338 
Essen (Jan van) en Vrouw vestigen Jan Roelofsen en Zoon 7vso 
Essen(Juff. M.J.) haar erfhuis verburgt 282 
Evers (Engele) Wed. Corn. Tijmesen cum suis  volmagt A. Bade 335vso 
Evers (Engele) Wed. Corn. Tijmesen doet pandkering 333 
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Evers (Engele) Wed. Corn. Tijmesen volmagt R. Schwartz te Emmerik 349vso 
Evers(Beatrix) Vrouw van J.B. Pellen haar erfhuis verburgt 159vso 
Everts (Engelen) Wed. Cornels Tijmensen verbind haar huis aan P.G. van Stok 24vso 
Everts (Michel) erfhuis verburgt 37vso 
Evertzen (Giesbert) en Petertje Janzen Ehel. transp. land aan de Wed. Jacob Hop 316vso 
Evertzen (Gijsbert) zijn erfhuis verburgt  347vso 
Everzen (Gosen) de Groot en Vrouw verbinden  goed aan Gerritje Reinzen 282vso 
Evink (W.) Wed. Her. Groote haar erfhuis verburgt 337 
Evink (W.) Wed. Her. Groote transp. een hof aan Jan Kemper 347 
 

F 
 
Fijnvandraat (Altje) volmagt H. van Laar 16 
Fijnvandraat (Engel) en Vrouw transp. een huis aan  Peter Peterzen 121 
Fijnvandraat (Engel) verbind goed aan zijn Broer Willem Fijnvandraat 182vso 
Fijnvandraat (Fennetje) haar testament 32 
Fijnvandraat (G.) cum suis transporteren een huis aan Jan Mulder 158 
Fijnvandraat (G.) en Vrouw transp. een hof aan H. Nieuwenhuizen 369 
Fijnvandraat (Gijsb.) & Vrouw transp. een huis 81vso 
Fijnvandraat (Grietje) Wed. v. Cleef erfhuis verburgt 16vso 
Fijnvandraat (Hendrikje) Vrouw van Bolleman  consent in het huwelijk van haar Dogter 309vso 
Fijnvandraat (Rijntje) haar erfhuis verburgt  door Evert en Evertje Fijnvandraat 156 
Fijnvandraat (Rijntje) haar erfhuis verburgt  door Geerlig Rijers 157 
Fijnvandraat (W.) en Vrouw transp. een  erf aan Hendrik Peterzen en Vrouw 182vso 
Fijnvandraat (W.) en Vrouw transp.een huis en schuur aan hunne Zoon H. Fijnvandraat 355vso 
Fijnvandraat (W.) en Vrouw volm. J. Eenhuizen 191vso 
Fijnvandraat (W.) transport een huis aan Teunis Bekman 8 
Fijnvandraat (Wm) cum suis transport ½ huis aan Arn. de Lange 240vso 
Fijnvandraat (Wm) en Vrouw transporteren  een huis aan G. van der Horst 152vso 
Fisscher (G.W.V.O.) volmagt Col. van Overvelt 332vso 
Fisscher (J.W.V.O.) en Vrouw transport een brouwerij 71 
Fisscher (J.W.V.O.) volmagt den Ad. v. Houck 217vso 
Florijn (H.) transp. een hof aan P. Volte 239vso 
Florijn (H.) transp. huizen aan J. Scavier  239vso 
Fokken (Wijbke) Wed. Jan Bos haar testament 139 
Fokken (Wopke) Wed. J. Bos haar thuis verburgt  haar testament 180  
Foppen (M.) transp. een huis aan Jacob Engelgeer 167 
Forsten (R.) volmagt G.F. Verschuur 134vso 
Forster (R.) en A. Nijhoff Ehel. haar testament 276 
Frens (E.J.) en Vrouw cum suis transporteren een hage aan H.J. Mantel 361vso 
Frens (E.J.) en Vrouw verb. land aan H. van Wenum 178vso 
 

G 
 
Gallois (Anna) laat een huis taxeeren 14 
Gallois (Charlotta) erfhuis verburgt 7vso 
Gallois (Charlotta) haar testament 3 
Garsema (Hendr.) & Vrouw tuchtigen elkanderen 2vso 
Gartman (Grietje) Wed. van der Veer haar erfhuis verburgt 152vso 
Geiger(E.I.M.) haar testament 58vso 
Gelderman (A.) en Vrouw transport een schuur 23vso 
Gelderman (A.) verburgt het rentambt van Dieren 148 
Gelderman (J) zijn erfhuis verburgt 183 
Gelderman (J.) & Vrouw transp. een huis aan J. Fisscher 65 
Gelderman (J.) laat verklaren dat G. Heurdt erfgenaam is van Willem Heurdt 72vso 
Gelderman (Jan) zijn testament 177 
Gelderman (L.) volmagt P. van Meurs 136vso 
Gelderman (Looge) volmagt Kastenberg 7 
Gemeente (Roomsche) transport een huis aan H. Priester 179 
Gemmer(Wed.) Herman Stelling volmagt Kemper 3 
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Gerrits (Maria) Wed. A.J. Nijeboer transport  een huis aan de Wed. Jacob de Meester 138 
Gerrits (Naaltje) haar testament 28 
Gerrits(Naaltje) haar erfhuis verburgt 170 
Gerritsen (Gerrit) en Vrouw verbind. hunne schuit 38vso 
Gerritsen (Tijmen) & Vrouw tuchtigen elkanderen 92vso 
Gerritze (Lt.) en Vrouw transp. een huis aan J. Coopsen 167vso 
Gerritze (Wouter) consent in het huwelijk van zijn Zoon 153 
Gerritzen (Bart) doet afgoeding 194 
Gerritzen (Gijsbert) doet afgoeding 121vso 
Geurs (Hendrikje) Wed. van G. Hendrikze consenteerd  in het huwelijk van haar Zoon 150vso 
Geurtsen (Peter) Luijten & Vrouw hun testament 9vso 
Geurtsen(P.) en Vrouw transport een math hooijland aan Jan Hartgerzen en Vrouw 184vso 
Gijsbertsen (Berend) zijn erfhuis verburgt 93 
Gijsberze(Wm.) en Vrouw borgen voor Wm. Broekhuisen ten behoeve der Diaconie 150vso 
Gloeij (Dirk Jacobs) doet afgoeding 36 
Goot (J. van der) volmagt Mr. H. van Hoeclum 113 
Gordon (Wed.J.) volmagt Fredr. Gordon 82vso 
Graaf (J.H. van de) transp. een schuur aan A. van Dalen 106vso 
Graaf (Petron. v.d.) C.S. volmagt Mr. J. Pronk 64vso 
Graaff (J.H. van de) transp. een huis aan Br. Besselsen 99 
Graet (C.C. de) Wed. Boonen volmagt V.Nieuhoff 195vso 
Graet (C.C.de) Wed. Boonen doet goederen taxeeren 85 
Graet (C.C.de) Wed. Boonen volmagt  Mr. Etien Luzac en A. Wolters 75 
Graet (C.C.de) Wed. Boonen volmagt J.J. de Heer 84vso 
Groin (M.E. van) Wed. Pagenstecher blijft borg voor haaren Zoon 24 
Groin (M.E. van) Wed. Pagenstecher haar erfhuis verburgt 105 
Groin (M.E.v.) blijft borge voor H.R.G. Pagenstecher 70vso 
Groin (M.E.v.) Wed. Pagenstecher blijft Borge 44 
Groin (M.E.v.) Wed. Pagenstecher volm. P.v. Eijk 45 
Groin (M.E.van) blijft voor H.R.G. Pagenstecher 91 
Gronde (W.R. van de) volmagt Mr. E.G. Ardesch 42 
Groot (Steven de) en Vrouw verb. huis aan A. Basterd 145vso 
Groot Rijer de) verb. een math aan de Wed. Jan Janzen 145vso 
Grooten (Anna Maria de) acte van transactie voor haar gepasseerd 183vso 
Grooten (R.d.) verburgt ’t erfhuis van zijn vrouw eod.  
Groswilgen(Kaatje van) Wed. H. Brouwer doet afgoeding 111vso 
 

G 
 
Gallowa (A.) Wed. Hogervorst haar erfhuis verburgt 296 
Gelder(A. van de) en A.van Wijnkoop hun testament 244vso 
Gelderman (A.)  laat goederen taxeeren 292vso 
Gelderman (A.) en Vrouw verb. goed aan B. Nieuhof 319 
Gelderman (A.) en Vrouw verb. goed aan P.J. van Maanen 319 
Gelderman (A.) en Vrouw volm. L.Top 317 
Gelderman (A.) verburgt ’t Rentambt van Dieren 290vso 
Gelderman (J.) en Vrouw transp. Gelderman en (L.) Gelderman transp. land aan  
 de Wed. van Luijk  208 
Gelderman (L.) en Vrouw volm. Joh. Vermeer 274vso 
Gelderman (L.)volmagt A.M. Schapp 336vso 
Gelderman(A.) volmagt J.W. Greef 224 
Gerrits (Berend) en Petertje Peters Ehel. transporteren  een huis aan Eldert Janzen 342 
Gerrits (Jantje) Wed. Dirk Dirkzen doet afgoeding 320 
Gerrits (Petertje) Wed. H. Foppen doet afgoeding 269vso 
Gerrits (Willempje) Wed. Jacob Tijssen verbind  goed aan Eijbert Hendrikzen 345vso 
Gerritze (Harm) en Vrouw transp. een schuur aan D. Appeldoorn 219vso 
Gerritzen (B.) en Vrouw transp. een hof aan J. Rijers 206vso 
Gerritzen (Evert) transport land aan A. Brouwer 283vso 
Gerritzen (Jacob) cs transp land aan A.Gelderman  en een huis aan A. Bade  306 en  306vso 
Gerritzen (Willemina) cum suis transp. een huis aan Hessel Martens 353 
Gerritzen(Lubbert) zijn erfhuis verburgt 297vso 
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Geurs (Jantje) Wed. Brand Roelofsen haar erfhuis verburgt 338vso 
Geurtzen (borgtogt voor H.) Vrouw en kind 271vso 
Geurtzen (P.) en Vrouw haar testament 289 
Geurtzen (Peter) transp. land aan W. Wilberts 202vso 
Geurtzen (Peter) transport een hof aan P. Bronsvelt 349 
Gildemeester (H.M.) Wed. Schacht volmagt H.N. Schalkwijk a Velde 282 
Gildemeester (Vrouwe H.M.) Wed. Schacht volmagt G. van den Busch 256vso 
Graaff (Curatoren van Mr. J.H. van de) transp. een huuis aan A. de Wilde 202 
Graaff (Curatoren van Mr. J.H. van de) transp.een schuur aan D. Apeldoorn 202 
Graat( Vrouwe C.C.de) Wed. Boonen volmagt J.W. van de Graaff 245vso 
Griefs (Aaltje) Wed. Doijeweerd haar erfhuis verburgt 315 
 

H 
 
Haersolte (A.C. van) Douairière van Heeckeren volm.haar Broeder J.W.S. van Haersolte 134 
Hakstein (A.) en Vrouw testeren 283 
Hamel (P.J.P. van) volmagt Ph.C. van Hamel 124vso 
Hamel( Ph.C. van) transp. land aan Hendr. Arendsen 66vso 
Hament (Wm.) en Harmina Timmer hunne  huwelijksche voorwaarden 365 
Hammink (Albert) zijn testament 117 
Hamstra (Arie) transp. ½ huis aan G. Peters 53 
Hannissen (Jan) en Vrouw verb. landen aan Hk. van Wenum 334 
Harderwijk (Maria van) haar testament 146 
Harenberg (G.) volmagt J. Beer en Zoonen 143 
Harenberg (Gerh.) cons. in het huwelijkvan zijnZoon 304 
Hartgerzen (H.) transp. een huis aan H. Kraaijenoort 129 
Harrenink (D.) transp. een huis aan G. Moojen 305vso 
Hartkamp (J.W.) huisvrouw van A. Bade volmagt haar Man 182vso 
Hase (Drees) zijn erfhuis verburgt 341vso 
Haverkamp (G.) Wed. Priester consent in ‘t huwelijk van haar dogter 103 
Haverkamp (G.) Wed. Priester transp. een huis aan L. Geld: 99vso 
Heideboomer(Clara) Wed. Ph.Smeenk doet een boog  achter de muur taxteeren 63 
Heijdebomer (C.) Wed. Smink stelt Executeur 339vso 
Heijdebomer (Clara) Wed. P. Smink haar testament 157 
Heijdebomer(C.E.) Wed. Smeenk transport een boog aan L. Boutenhuis 95vso 
Heijdendaal (C.A.J.) acte geregistreerd 141 
Heineman (M.T.) Vrouw van Joh. Bols  volmagt A: Dieken 261vso 
Hendriks (Aartje) Wed. Teekman transport een hof  aan Peter Olthuijzen 173vso 
Hendriks (Aartjen) Wed. J. Teekman verburgt de tucht 71 
Hendriks (Hendrikje) Wed. Tijmen Gerrits den Beste  verburgd de tucht 198vso 
Hendriks (Jannetje) appelleert 269vso 
Hendriks (Jannetje) Wed. Rijers trans. een  vaartuig aanHannes Janzen 344 
Hendriks (Rende) cons. in het huwelijk van zijn Dogter 301 
Hendriks (Steventje) Wed. Hubert Gerritsen donateert  aan haar dogter haar goed 101vso 
Hendriks )AaltjeWed. Beert Hendrikzen 355 
Hendriksen (Jan) % Vrouw volmagt Hend. Jansen 25 
Hendriksen (Peter) erfhuis verburgt 37 
Hendrikze (Jan) zijn erfhuis verburgt 102 
Hendrikzen (Harmen) transp. een kamer aan P. Olofzen 216vso 
Heshusius (S.) volmagt abel moliene etc. 85vso 
Hesse (Peter) zijn testament 17vso 
Hijmesen (Geertje) Wed. G. Foppen verbind  huizen aan B.Z. en P. Penning 295vso 
Hoeclum (C.L.M. van) Vitringa en Ginders  volmagten L.J. Vitringa 241 
Hoeclum (C.L.M. van) Wed. Vitringa volmagt F. Rambonnet 342 
Hoeclum (C.M.L. van) Wed. Vitringa volmagt  Mr. F. Rambonnet 61 
Hoesen (L. van) assumeerd P.J. Hoggeuren (C. Ebeling) 189 
Hoesen (L. van) volmagt Grevenstein & stelt borge 84 
Hoesen (L. van) volmagt zijn Zoon C.C. Ebeling 108vso 
Hoesen (L. van) volmagt zijn Zoon N.S. van Hoesen 131vso 
Hoesen (L. van) volmagt zijn Zoon N.S. van Hoesen 215vso 
Hoesen (M.A.Croiset Wed. van) volmagt haar Kleijnzoon W. van Hoesen 6vso 
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Hoevell (E.S.C. van den) Wed. Broekhuizen doet verklaring  wegens ’t testam. van  
 haar Zuster voor Eng. Effect 83vso 
Hofman ( Evert Gerritze) doet afgoeding 296 
Hoijnck (T.E.) van Papendrecht volm. P. van Meurs 362 
Hoijtema (A.M.) Ehevr. van W.J. de Vries volmagt  de Heeren Audenet en Slingerland 243vso 
Hol (E.) en Vrouw verb. goed aan A. van Leeuwen 289 
Hollerman (C.D.) volmagt Mr. P. van Meurs 130 
Holsteijn (H.) volmagt Buijtenhuijs 234 
Holthe (Juff. B.G. van) haar erfhuis verburgt 291 
Holthe (Jufvr. A.A. van)volmagt Mr. E.G. Ardesch 304vso 
Holthe (Jufvr.A.A.) volmagt Mr. P. van Meurs  323vso 
Holthe (P.G. van) en Zuster transp. een kamp aan A. van Leeuwen 131vso 
Holverscheid (Elisabeth) haar testament 354 
Hondius (K.) Wed. van der Veen doet afgoeding 353 
Hooiberg (Cornelis) transport een huis 48vso 
Hooiberg (Gerritje) transp een huis aan N. Plaat  240 
Hooiberg (Gerritje) verb. een huis aan Mevr. Forsten 274 
Hooiberg (Gerritje) vestigt A. Bastert in haar huis 41 
Hooiberg (R.) passeert een vestenis aan L. Gelderman 356vso 
Hooiberg (R.) transp. een huis aan P. van Veluwe  356 
Hooiberg (T.) geeft consent tot het huwelijk van zijn Zoon 74 
Hooiberg (T.) volmagt Mr. P. van Meurs 149 
Hooiberg (T.) zijn boedel desolaat verklaard 349 
Hooiberg (Tijmen) en vrouw verbinden 2 huizen en een hof aan W. Wilbers 33 
Hop (-) stelyt Voogden 343vso 
Hop (Lubbert Petersen) verbind goed aan zijne Kinderen 83vso 
Horst (W.J. van der) transp. een huis aan A.C. Tapper 103vso 
Horst (Wijn. van der) consent in het huwelijk van zijn Zoon 290vso 
Horst (Wijnand van der) volmagt C.F.V. Ulrich 238 
Horst (Wijnand) cum soronbus volmagt H. Hulleman 297vso 
Hubers (H.) verburgt zijn momberschap 190 
Huberts (H.) qq volmagt J.H Stamets en Comp. 326vso 
Huberts (H.) volmagt Andoor 118vso 116 
Huberts (H.) volmagt J.F. Hosselet te Mechelen 137vso 
Huberts (H.) volmagt J:L:M: Cavellier en L: Sasse 245vso 
Huberts (H.) volmagt Jan Coopsen te Elburg 72 
Huberts (H.) volmagt K. de Berg 154 
Huigen (J.) en Vrouw transp. een huis aan Wm. Clazen 188 
Huigen (Jan) en Vrouw transp. een hof aan I. Miggellen 205vso 
Huijbers (Geertruij) Vrouw van P. Fooij haar testament 361 
Huijgen (Joh.) transp. een huis aan A. Lammers 363 
Huijgens ( J.) & A. van Dalentransp. een huis aan J.H. v.d.G. 82 
Huijgens (Baar) consent in het huwelijk van zijn Dogter 127 
Huijgens (Elisabeth) Wed. S. Visscher volmagt M. en J. Huijgens 183vso 
Huijgens (Isaac) cons. in het huwelijk van zijn Dogter 188vso 
Huijgens (Isac) cedeert zijn goed aan zijne Kinderen 308vso 
Huijgens (Isac) en Kinderen transp. een huis aan A. van Leeuwen 325vso 
Huijgens (Isac) verwillekeurd zijn goed 307vso 
Huijgens (J. enM. en J.) volmagten E.G. Meeler 190vso 
Huijgens (Jan) junior verb. een huis aan R. van Aken 133vso 
Huijgens (Joh.)  Lodew. Caps eod 
Huijgens (Joh.) en Vrouw volmagt E. Mulder 49 
Huijgens (Joh.) volmagt Mr. P. van Meurs 147vso 
Huijgens (M) doen contraprotest van een wissel 353 
Huijgens (M. en J.) volmagten J.G. Meeler 184vso 
Huijgens(Joh.) doet afgoeding 44 
Huijsman (A) en Vrouw tuchtigen elkanderen 64 
Huijsman A.) en A. Schilders verb. momberschap 208 
Hulsing (B.) en Vrouw transp. ½ huis aan G. Moojen 242vso 
Hulsing (J:H:) en M: de Vente Ehel. haar testament 262vso 
Hulsink (B.) en Vrouw tuchten elkander 97 
Hulsink (J.H.) en Vrouw consent in huwelijk  van haar Zoon 191vso 
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I 
 
Immink (H.D.G.) volmagt A. Deijs 350 
Itterson (Hendrik van) en S.C. Rijcken Ehel. haar testament 351 
Itterson (P. van) consent in ’t huwelijk van zijn Dogter 129vso 
Itterson (Peter van) en Vrouw const. in huwel: van haar Zoon 102 
 

J 
 
Jaagers (roelof Zeger) zijn testament 4 
Jaagers R.S.) vestigt Andries v.d. Veen 7 
Jacobs (Hendrikje) Wed. Lubbert Janzen consent in het huwelijk van haare Dogter 171vso 
Jacobs (Tijmen) doet afgoeding 84 
Jacobze (Elbert) zijn erfhuis verburgt 152 
Jans (A.) Wed. Gerr. Gijsb. vest. B. v. Hoij 88 
Jans (Aaltje) haar erfhuis verburgt  261vso 
Jans (Aaltje) Wed. Jb. Peelen haar erfhuis verburgd 135vso 
Jans (Beertje) Wed. Hannes Peterze verb. land aan dezelve 144vso 
Jans (Engeltje) transp. een huis aan  Louw Janzen en Vrouw 366vso 
Jans (Geesje) Erfgenaam: transport  een hof aan W. van Luijk 31 
Jans (Geesje) Erfgenaamen transp.  een hof aan Gijsb. Mulder 30 
Jans (Gesje) Erfgenaam: transport een half  huis aan Willem van Leeuwen 31vso 
Jans (Grietje) Wed. Karssen Erfh. verburgd 59 
Jans (Harmpje) Wed. Gerrit de Grooten verbind goed aan Eijbert Hendrikze 345vso 
Jans (Helena) volmagt haar Man Jan Antink 331 
Jans (Jannetje) Wed. Jan Roelofze verb. land aan dezelve 144 
Jans (Rijntje) Wed. Jan Bartzen haar erfh. verburgt 303 
Jansen (Cars) erfhuis verburgt 7 
Jansen (Wouter) Erfhuis verburgd 73 
Jansen Jongetjes (Evert) en zijn vrouw testament 26 
Jansen Jongetjes (Evert) en zijn vrouw verbinden hun huis aan Roelof Jansen de Groot 26vso 
Janz (Beeltjen) Vrouw van Gerrit Hartgerzen consent in het huwelijk van haar Zoon 347vso 
Janzen (Bart) verb. goed aan Wm. Fijnvandraat 336 
Janzen (Bart) zijn testament 343vso 
Janzen (Cornelis) appelleert 269vso 
Janzen (Dirk) ev Vrouw verb. land aan Jan Hendrikzen 312vso 
Janzen (Gerbrig) Vrouw van Corn. Koninghaar testament 259 
Janzen (Jacob) en Beertje Beerd Ehel: verbinden land aan W. Wilbers 163 
Janzen (Jacob) en Vrouw verb. land aan M. en C. Foppen 143vso 
Janzen (Jannetje) Wed. Marten Janzen  consent in het huwelijk van haar Dogter 263 
Janzen (Louw) en Vrouw cons. in ’t huwel. van haar Dogter 111 
Janzen (Wijne) en Vrouw verbind. land aan dezelve 144 
Jochemze (Aalt) en Vrouw verbind. land aan dezelve 144 
Jongetjes (Hk. Hendrikze) doet afgoeding 118vso 
Joorman (Grietje) Wed. H. Albers haae erfhuis verburgd 256 
Joosten (Aaltje) volmagt Jan van Asselt 296vso 
Juliaans (C.) doet pandkering C.H.R. Coole 263vso 
Juliaans (C.) volmagt Mr. P. van Meurs 263vso 
 

K 
 
Kappers (Ant)Wed. Schoemaker transp. een  huis aan Harmen Mulder 331vso 
Kappers (Antona) volmagt P. van Meurs 25 
Kappers (Antonia) Wed. Antink verb een huis aan H. Kok 317 
Karsen (Kars) en Vrouw hun testament 277vso 
Karssen (D.J.) transport een huis aan Eld. Tromp 63 
Karssen (Dirk & Jan) vestigen Cornelis Petersen 50vso 
Karssen (Gerritje) Wed. Vrijhof volmagt A. Bade 360vso 



764 

Karssen (Kars) consent in het huwelijk van zijn Zoon 362 
Karssen (Kars) en Vrouw vestigen A.Schulders 48 
Karsten(A.) en Vrouw const. in ’t huwelijk van haar Dogter 271vso 
Karzen (D.J.) en Vrouw transp. de losse van  een huis aan A. Koning Jz. 288vso 
Kasteel (J. van) volmagt P. van Meurs 138vso 
Kasteel (Joh.v.)en Vrouw vestigen in hun huis de kerkenr. Beurs te Harderwijck 44vso 
Kempe (Johanna van)  doet afgoeding 187 
Kempe (Johanna van) borgtogt in cas van verarming 185 
Kemper (H. Wetjes Wed. ) verbind een huis aan Prof. Nieuhoff 144vso 
Kemper (J.M.) Acte van overgifte van een obligatie 45 
Kemper (J.M.) volmagt H. en W. Hendriks 51 
Kemper (J.M.) volmagt Roelof Kok te Amsterd. 1 
Kemper (J.M.) volmagtigt Fricke te Amsterdam 94vso 
Kemper (Mr. J.M.) blijft borg voor de Vrouw van C. Bosch 135vso 
Kessler (C.W.J.) Wed. ter Maat volmagt haar Broeder M.C. Kessler 196vso 
Klaver (Albert) doet afgoeding 349 
Kleintunte (Eijbert) zijn erfhuis verburgt 133 
Kleintunte (G.) en Vrouw verb. goed aan W. Wilbers 183 
Klinkhamer (M.A.) transport een huis aan  Beertje Peters en Petertje Peters 4vso 
Klok (de Erfgen. van J.) transp. een huis aan B. Hulsing 208vso 
Klok (Jan) passeert acte dat de goederen volgens inventaris bij hem gevonden  
 wordende niet aan hem behoren 97vso 
Klok (Jan) zijn erfhuis verburgd 194 
Klok (Johanna) verb. een huis aan J. Scavier 237 
Klok (Johanna) verstigd A. Bade  210 
Klok(Reijnd. J.) & Vrouw transp. een huis aan W. v.d. Velde 60 
Knaap(D.) qq. transp. een huis aan G. van Velthuisen 264 
Knaap(Dirk) & Vrouw vestigen Harm Tapper 52 
Knaap(Dirk) & Vrouw vestigen J.A. Beukers 56vso 
Knaap(Dirk) & Vrouw vestigen R.Z. Jagers met  verwillekeur. van ’t gereed. 57 
Knoop (Gerhardus) zijn erfhuis verburgd 165 
Knoop (M.) volmagt A. van Dalen 224vso 
Kommer (M. van den) Wed. Eggen magescheid van haar boedel 192vso 
Kommer (Maria van den ) Wed. Eggen haar erfhuis verburgd 178 
Kommer (Maria van den ) Wed. Eggen haar testament 174 
Kommer( Maria van den) Wed. Eggen haar legatarissen  quiteren voor de legaten 192 
Koning (A.) en G. Hol Ehel. transp een huis aan Wijmpje van Heumen 360vso 
Koning (A.) en Vrouw volm. P. de Wijs 332vso 
Koning (Corn.) en Vrouw verb. hun hof aan Reg. Schut 107vso 
Koning (Corn.) volmagt Hk. Verbeek 363vso 
Koning (Cornel) & Vrouw volmagt J.G. Giebes & Vorstelman 83 
Koning (Cornel.) volmagt J.G. Giebels 74vso 
Koning (Cornelis) cum suis transport een huis en smederij aan Wm. Hament 366vso 
Koning (Jan) cons. in ’t huwelijk van zijn Zoon 328 
Koning (Jan) cons. in het huwelijk van zijn Zoon 161 
Koning (Roelof) en Vrouw genen consent aan A. Koning  haar Zoon om te trouwen 91vso 
Konink (C.) en H. Cirkel Ehel. tuchten elkanderen 171vso 
Koopsen (G.) & Vrouw vestigen de Wed. Murklof en  verwillekeur. hunne goederen 69 
Koopzen (G.) en Vriuw transp. een hof aan  Jacoba Alberta van der Beek 210vso 
Koppenol (H.) volm. Hk. Nagelhout 256 
Kordes (Fr.) en Vrouw transp. een huis aan W. van Ark 264 
Kraaijenhorst (Joh.) Wed. J. Claver haar codicil 281vso 
Kraijenhorst (Joh.) Wed. Claver haar huis verburgt 289vso 
Kraijenhorst (Joh.) Wed. Claver haar testament 236 
Kraijenhorst (Joh.) Wed. J. Claver transp. een huis aan Otto vanBuren 250 
Kraijenhorst (Joh.) Wed. J. Claver transport een schuur aan H.J. Hop 250 
Kraijenoort (H. van) en Vrouw consenteren in het huwelijk van haar Dogter 199 
Kraijenoort(H.) en Vrouw transp een huis aan A. van Leeuwen 163 
Krijt (Jacom.) Wed. D. van Asselt volmagt W. van Asselt en H. Verbeek 310 
Kronenberg (Johanna) Wed. Otter transp. een hof aan A.Barends 206 
Kuelen (contract tusschen P.B. van) en G.B. vanKuelen 154vso 
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L 
 
(Lerer (Cristoff.) en Maria Harderwijk transporteren  3 huizen en 1 hof 28vso 
Laar (H.van) en Vrouw verb. goed aan M. van Harderwijk 178vso 
Laar (H.van) en Vrouw verb. land aan J. en W. Lubbersen 104vso 
Laar( Hk. van) en Vrouw transp. een huis en schuur aan P. van Veluwe 310vso 
Lamans (Hendrikje) Wed. M. Albersen haar erfhuis verburgt 327 
Land (Klaasje Harms van ‘t) Wed. Jan Klok consent in het huwelijk van haar Zoon 290 
Lange (Jan de) en Hannes Aalzen blijven borg voor Hannes Janzen 344vso 
Lange( Arnolius) zijn sterfhuis verburgt  358vso 
Langenhoven (I.) wed. W.J. Kraaijnehof verwillekeurt  haar goed aan J. Schax 18vso 
Laurens (Woutertje) Wed. G. Schuurman vestigt pand 90vso 
Leeuwen (Jan van) transp. 1/3 van een huis aan G. van Dijk 220vso 
Leeuwen (Wijmpje van) volmagt haar Man 201 
Leeuwen (Willem van) zijn huis verburgd 187vso 
Lensen (Hendrikje) volmagt haar Oom Steven Lensen 106 
Levi (Esther Simon) Wed. Abr. Isac verwillek. haar goed  aan Simon Samuel Levi 334 
Levi (Joseph Nathan) en Vrouw verb. huis aan Peter Geurtsen 184 
Levi (S.S.) en J.J. van Baren Ehel. consenteren in het huwelijk van haar Zoon 351vso 
Levi (Simon Samuel) en Vrouw consent in het huwelijk van haar Zoon 368 
Lindeman (H.J.) Wed. H. van Essen haar erfhuis verburgt 296 
Lingen (Geertruij van) wed. P. Planting transporteert  een huis aan Gerrit Jansen 24vso 
Linthorts (H.A.) en Vrouw volmagten L. Maaldrink cum suis 154vso 
Loenen (Dolfina van) Wed. Gijsb. Barendzen doet afgoeding 222 
Loenen (P.van) en Gerritje Lucassen (Ehel. testeren 270vso 
Loenen (Peter van) en Vrouw verb. een huis aan Mevr. Schacht 242 
Loge (Steven) zijn erfhuis verburgt 326vso 
Lohse (Jacob) cum suis repudieren den boedel van haar Vader 252 
Lohse (M.H.) en A. Belain Ehel. volm. Mr. J.T. Gabius 179vso 
Lomme (Jacoba) Wed. G. de Vente haar erfhuis verburgt. 187vso 
Louw (Beert) en Vrouw transp. een huis aan P. van Veluwe 206vso 
Loveriks (H.) en Vrouw const. in ’t huwelijk van haar Dogter 248 
Lubbertzen(Peter) en Vrouw transp. ¼ van een erf  aan de Wed. Peter Lubbertsen Hop 159 
Lubberzen (Beerd) Dikke en Vrouw verb. hun huis  aan Jacob Engelgeer 347 vso 
Lubberzen (Marij) Wed. Jacob Elbertzen  haar erfhuis verburgd 343 
Lucassen (Cornelis) zijn testament 342vso 
Lugt (J.van der) cum suis transport een huis aan Mijndert Ruitenberg 322 
Lugt (Jan v.d.) cum suis transp. een boog namens de kinderen v. J. Olthuizen aan  
 J.P. Sibeneiger 73 
Lugt.(J.v.d.) cum suis transport in dezelfde qualit een hof aan Dirk Bitter 73vso 
Luijck (Trijntje van) haar Erfhuis verburgd 83vso 
Luijk (Gerrit) Erfhuis verburgt 36 
Luijk (Otjen van) Erfhuis verburgd 30 
Luijk (W.van) & Trijntje van Luijk transp. 1 huis 58 
Luijk (W.van) en kinderen transp. een huis aan J. Dump 141 
Luijk (Willem van) zijn erghuis verburgt 261vso 
Luijken (J.G.) passert een acte van surrogatie 42vso 
Luijken (Wm.Corn.) volmagt Jeuker en Oijens  308 
Luik (J. en W.van) transp. een hof aan R. Vonk 267vso 
Lukas (Geerten) haar testament 72 
Lukezen(Trientje) Wed. Jan JanzenGrieten  transp. een huis aan J. Scavier 203vso 
Lunterbosch (Wed. H.) Erfhuis verburgt 15 
 

M 
 
Hunten (W.van) verwillek. zijn goed aan Gerrit Meijer 275vso 
Maassen (Teunis) en Vrouw tuchtigen elkanderen 93vso 
Mali (Jan) en Vrouw transp. een huis aan P.v. Veluwen 71 
Man (H.) Wed. Schot volmagt M.W. de Man 89 
Martens (Hester) verb. een huuis aan Hendrik Mohlen 284 
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Martinius (F.) en Vrouw verb. hun huis aan  Paul J. Nolden en Vrouw 6 
Martinius (Fr.) cons. in het huwelijk van zijn Zoon 198 
Martinius (Fr.) en Vrouw transp. een huis aan R. Hooiberg 49vso 
Martinius (Fr.) en Vrouw transport een huis 47vso 
Martinius (Fr.) en Vrouw verwillekeuren hun  goed aan P.J. Nolden 46 
Martinius (Franc) en Vrouw transp. een hof aan J.v.L. 94 
Martinius( de kinderen van F.) transp. een huis 89vso 
Meijer (B.C.) transp. een obligatie 97 
Mekking (Wed. Wouter) volmagt Jan Mekking 46 
Melo (A.) en Vrouw verb. goed aan G. Snel Wed. van Luijk 176 
Mengelen (Jan Corn.) doet afgoeding 309vso 
Menno (A.E.) Vrouw van R. Reutz haar erfhuis verburgt 343 
Meurs (Mr.P.v.) doet een acte registr. ten voordeele v. L.B. 95 
Meurs (Mr.P.v.) volmagt Mr. A.J. Houck 102 
Meurs (P.van) Substit. Jacob Moojen 153 
Meurs (P.van) volmagt R. Ketjen 5 
Meurs (P.van) volmagt v. Baarle 20vso 
Michelsen (Jan) en Vrouw vestigenAnd. Stolte 45vso 
Michelsen (Joh.) en Vrouw transp. een Hof 43 
Migchelsen (Joh.) & Vrouw vestigen Eijbert Appeldoorn 77vso 
Möhlen (H) volmagt Mr. H.F. van Meurs 242vso 
Mons (Tijs) doet afgoeding 335 
Moojen (G.v.Eibergen) en Vrouw verb. hun huis aan ’t weeshuis 106 
Moojen (Gesina) volmagt P. van Meurs 234 
Moojen (Gesina) volmagt P.v. Meurs 21vso 
Moojen (J) Hend.zn en Vrouw verbinden een huis  aan de Wed. van Jan Claver 285 
Moojen (J.) Hend.zn. volm. H. Nagelhout 256 
Moojen (J.) Hzn. en Vrouw transp. een huis aan  Willemina Gerritzen cum suis 309 
Moojen (J.) Hzn. G. Moojen en Jacoba Imogen transp. een huis aan A. Bade  
 en Vrouw Ehel. en Christina Engelgeer 306 
Moojen (Jan) volmagt Johanna de Vries 91 
Moojen (P.) transport een huis aan Otto van Buuren 91vso 
Moolen (Jannetje van der) Wed. D. Arendzen transp. een hof aan Maria Arendzen en  
 Evertje Willems 344vso 
Mostert (H. Herritsen) Erfhuis verburgt 19 
Muijs(W.J.de) en Vrouw transp. een huis aan H. Tapper 127vso 
Mulder (Gijs) en Vrouw testeren 273 
Mulder (Gijsb.) en Vrouw transp. een huis aan H. Mulder 140vso 
Mulder (H.Janze) en Vrouw verb. een huis aan Hk. Hendrikse 137vso 
Mulder (Hk.) doet pandkering 251vso 
Mulder (Hk.) stelt borg voor pandkering 250vso 
Mulder (Jan) cum suis transp. een huis aan Jan Beiers 108 
Mulder (Jan) en Vrouw cum suis volmagten A.J. Brouwer  om een huis te transporteren 168 
Mulder (Tijmen) en Vrouw cons. in het huwelijk van haar Zoon 142vso 
 

N 
 
Nes (D.N. en P.J.) repudieren den boedel van haar stiefmoeder J.J. Bakelaar 72 
Nes (D.N. van) aanvaard den ouderlijk. boedel onder beneficie van inventaris 54vso 
Nes (D.N.) stelt borge voor ’t Erfhuis eod 
Nes (Dav.Nicol. van) passeert en acte van beraad 51 
Nieboer aart) en M.Gerrits Ehel: tuchten elkanderen 109vso 
Niel (B.E.C. van) renuncieert van een actie 338 
Nieuhoff (B.) blijft borg voor J.J. Leijendekkers volmagten van H.R. Coole 268 
Nieuwenroode (Evertje) Wed. J.H. Sikken doet afgoeding Nillion (M.) vrouw van 
 H. Frieseman volmagt Z.G. Feltink 345 
Nijendaal (J.van) blijft borg voor J.v.d.Goot 112vso 
Nijhoff (Vrouwe H.) Wed. Forsten transp. land aan Loge Gelderman 264f 
Nolden (P.J.P)transport een huis aan P. Moojen\ 94 
Nult (W.van) Vrouw van J.Olthuijzen haar testament 104vso 
Nunspeet (Etta Helena van) Wed. Hk. Cirkel  transporteerd al haar goederen aan  
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 haare  twee Dogters J.P. en M.G. Cirkel 169vso 
Nunspeet (Etta Helena van) Wed. Hk. Cirkel en  kinders richten magescheid op 153vso 
 

O 
 
Oderkerk (Maria) verbind een huis aan Arien Basterd 279vso 
Oderkerk (Maria) verstigt de kinderen van Teunis Beekman 14 
Odingh (Geertruij) transp. een huis aan Jan Arenzen 164vso 
Olij (de Wed. van Jan) eenige dispositien van haar 265 
Olij (de Wed. van Jan) haar erfhuis verburgt 265vso 
Ooijen (Bartus) eb Vrouw vrkopen een hof aan Bern. Hulsing 165 
Ooijen (Bartus) en Vrouw passeren een obligatie ten behoeven van A. Vonk 162 
Ooijen (Bartus) en Vrouw passeren een obligatie ten behoeven van Christina Engelgeer 162 
Ooijnen (Albertus) en Vrouw verbinden een huis en verwillekeuren het gereede  
 aan HendrikOoijen en Vrouw 185vso 
Otten (Hk.) geeft zijn boedel als desolaat over 111vso 
 
 

P 
 
Paauw (Cornel.Elijsab.) volmagt N.J.Lutteke 9 
Pagenstecher (A.H.W.) volmagt F. Hoegen 132 
Pagenstecher (E.F.C. enA.H.W.) blijnen borgen van haar Broeder 112 
Pagenstecher (Juff.) blijven borg voor haar Broer 207 
Pellen (J.B.) twee hofjes van hm getaxeerd 160 
Peters (Beertje en Petertje) transport een huis 49vso 
Peters (Grietje) verbind goed aan de kinderen van Peter Lubbertsen Hop 83vso 
Peters (Grietje) Wed. Peter Lubberzen Hop haar erfhuis verburgd 194 
Peters (Grietje) Wed. R. Wigmans consent in het huwelijk van haar Dogter 294vso 
Peters (Petertje) Wed. Brand Elberzen transp. land aan Jan en Wouter Lubberzen 181vso 
Petersen (Cornelis) zijn testament 89vso 
Petersen (Dirk) en Vrouw verb. goed aan D. Brouwer 99 
Petersen (Mechteld) Wed. Bessel Gerritsen Schimmelp.verbind land aan  
 M. Besselse & G.Vinkenberg 60vso 
Peterzen (Eibertje) Haar erfhuis verburgt 350vso 
Peterzen (Jan) verwillek. zijn goed aan R. Moojen 315 
Peterzen (W) en Vrouw verb. een huis aan Wm. Hamend 145 
Peterzen (Wm.) en Vrouw verbinden land aan Japikje Hendriks Wed. Jan Janzen 221 
Peterzen (Wm.) en Vrouw vestigen Truitje Geurtsen 206 
Plaat (A.H. van der) volmagt H. Ledeboer 299vso 
Plaat (A.H. van der) volmagt N.W. Ardesch enE.G. Ardesch 313vso 
Plaat (A.H. van der) volmagt van der Poel, Pauw, en Schmelik 313 
Plaat (A.H.J.v.d.) volmagt A. Strockel  63 
Pluim (Teunis) consenteert in het huwelijk van zijn Zoon 290 
Poelman (Jac.) en Vrouw verb. goed aan Prof. van Maanen 327vso 
Poelman (Jac.) en Vrouw verbinden een hof aan de Weduwe Elbert Aaltzen 317vso 
Poelman (Jacob) en F. Martinius transp. een hof aan Jacob van der Beek 199vso 
Poelman (Jacob) en F. Martinius transport land aan Hk. Brouwer 196 
Pol (g.van de) Wed. van Werven en Kinderen transporteren een huis aan Rijndert Alberzen 111 
Poliender (Hend.) volmagt van Meurs 125 
Pols (J.)volmagt Plassiard ainé et Comp. 140 
Priester (H.) en Vrouw transp. een huis aan  de Roomsche Gemeente 179 
Priester (J.H.) & Vrouw tuchtigen elkander 57vso 
Priester (J.Hk.) verbind goed aan Hend. Janzen 102vso 
Puntman (B.) transp. 1/3 in een huis aan G. van Dijk 220vso 
 

R 
 
Raaijen (Jan Decimer) stelt borg als Post 343 
Raaijer (Evert) acte van deliberatie 16 
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Raaijer(Evert) en Broers en Zusters repudieren den boedel van haar Vader 119 
Raalte (Hendrica van) transp. land aan Loge Gelderman 295 
Raalte (Hendrik van) cum suis transporteren  een huis aan Secrt. J:C:F: de Vries 170vso 
Raalten (H.) & Vrouw transp. Land aan G. Hendriksen 66vso 
Reijers (G.) en Vrouw transp. land aan J. Hartgersen 65vso 
Reijers (G.) en Vrouw transp. land aan M.x.F.h. van Westervelt 66 
Reijers (Geerl) en Vrouw vestigen de kind. v. J. Fijnvandraat 76vso 
Reijers (Hilletje) Wed. G. Poel Erfhuis verburgt 16 
Reijerzen (Jan) enn Vrouw transp. een huis aan J. Arenzen 127 
Reijnout (Jan Hendr.)  zijn Erfhuis verburgt 4vso 
Reijnout (Jan Hendr.) kinderen voogden verburg. hunne momberschap eod. 
Reijnout (Jan Hendr.) zijn testament 1vso 
Ridder (Roelof de) stelt borgen voor zijnGaardersplaats 203 
Rijers(Jurrien) volmagt Mr. P. Van Meurs 168vso 
Rikertzen (R.) cum suis transp land aan A. Brouwer 283vso 
Rikkertsen (Wouter) zijn erfhuis verburgd 233vso 
Rodenspijker (Wesselina) huis vrouw van Toon Vonk haar erfhuis verburgd 204vso 
Roeder (Hendrik) en Willempje Eijbers passeren een obligatie aan A. Bade 205 
Roelofzen (Jan) doet afgoeding 352vso 
Roelofzen (Jan) en Vrouw transp. land aan W. van Ark 284vso 
Roemer (J.van de) transp. 2 huizen aan L.H. van Loon 362vso 
Roest (Aart) verb. een hof aan de Wed. J. van Beek 147 
Roest (Aart) verburgt de tucht 6 
Roest (Aart) zijn Erfhuis verburgt 176vso 
Roest (Beeltje) Wed. E. Brantzen transport  een hof aan Geurt Willemzen 299 
Roest (Gerrit) en Vrouw Transp. een hof aan W. Weijenberg 256vso 
Roest (Geurt) met zijn Broers transp. land aan Prof. Forsten en aan Jan Bleumink 198 
Roest (Geurt) transp. een hof aan Gt. Roest 248vso 
Roest (Gt.) en Vrouw transp. een huis aan Beert van den Brink 332vso 
Rooij (A.C. de) blijft borg voor haar Moeder 318 
Rooij (D. de) volmagt G. Fijhoff 248 
Rooij( Theodora Maria de) geeft haar boedel voor desolaat 107vso 
Rooze Doris) en Vrouw vestigen B.v. Aken 29 
Rouwendaal (J.L.) volmagt Mr. P. van Meurs 15 
Rozendaal (A.F. van) Erfgenaamen transport  een huis aan H. Habers 29vso  
Rozendaal A.F.) Erfhuis verburgt 13vso 
Ruijtenberg (P.B. van) en Maasje Olofs Ehel. testeren 270vso 
Ruijter (Jacob Peterzen de) en Vrouw verbinden  land aan Hk. Willemzen Hering 364vso 
Ruitenberg (Andries) zijn erfhuis verburgt 311vso 

 
S 
  
Salomons (Hanna) volmagt haar Man D.S. Magnus 145vso 
Samuel (Simon) contr. met zijn Zoon 369vso 
Sandbergen (Geertruij) Wed. Fooijman transport goed aan Jan Blommenberg  259vso 
Sandbergen (Geertruij) Wed. haar testament 259vso 
Sandijk (Jannetje) transp. een huis aan H. Pluijer 111vso 
Santer (O.P.V.) zijn Testament 77 
Sasse (F.H.) volmagt J.F. Hosselet 102vso 
Sasse (F.H.) zijn Erfhuis verburgt 112 
Sasse (F.H.) zijn testament 113 
Sasse(verklaring wie Erfgenamen zijn van P.H.) 124 
Schaasberg (Johanna) borgtogt in cas van verarming 185 
Schaffenaar (Annetje) Wed. G. Clazen transp. een huis aan haar Zoon Claas Gerritze 115vso 
Schaffenaar (Jan) doet afgoeding 95vso 
Schaffenaar (S.) en Vrouw transp. een huisje 11vso 
Scharlij (M.) Wed. W. Rent volmagt C.W.V.A. Reuvers 156vso 
Scharrenberg (Claasje) Wed. H. Willemz. doet afgoeding 128 
Scheffe8r (H.) accord. met zijn Moeder Verhoef 268vso 
Scheffe8r (H.) transp. een hof aan Peter Goed 272 
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Scheffer (J.H.) borgtogt voor hem, zijn Vrouw en  drie Kinders gepraesteerd 152vso 
Scheffer (J.H.) doet afgoeding 350 
Scheffer (J.H.) volmagt H.C. Sindram 304 
Schilder (A.) en Vrouw transport een huis 54 
Schilders (A.) en Vrouw aanvaard. hun Broeders  boedel onder beneficie van invent. 190vso 
Schilders (A.) volmagt J.H. Cremer 254vso 
Schimmelpenninck (J.) en kinders volm. F. Bosch 262 
Schimmelpenninck (J.) volm. P. Verschuur 254vso 
Schimmelpenninck (J.) zijn testament 368 
Schimmelpenninck en Vrouw transp een hof aan Frieseman 207 
Schot (Erven J.) transport een hof aan P. Geurtsen 219 
Schot (J. de Wed.) Erfhuis verburgt 178vso 
Schrassert (A.) Wed. Markloff haar codicillen 228vso, 
231, 231vso 
Schrassert (A.) Wed. Markloff haar erfhuis verburgd 233 
Schrassert (A.) Wed. Markloff haar testament  225 
Schrassert (A.) Wed. Markloff volmagt C. van Maanen 217 
Schrassert (J.E.) volmagt Christaan van Maanen 25vso 
Schrassert (Wed. Markloff) haar Executeuren transporteren goederen 244vso 
Schuiteman (G.H.) volmagt P. van Meurs 85vso 
Schummelketel (J.C.) en Vrouw transp. de brouwerij  aan A. en J.C. van den Bergh 337 
Schummelketel (J.C.) en Vrouw vebinden de brouwerij 119 
Schummelketel (J.C.) en Vrouw volmagten Mr. P. Tichler 110vso 
Schummelketel (J.C.) volmagt R. Rikke 210 
Schut (Sara en Cornelia) Vrouwen van W. Fijnvandraat en  R. van Raalte volmagten  
 W. Veenhuizen 155 
Schutte (H. en Sam.) volmagt L. Roelofsen 237vso 
Schutte (Hk.) volm. Wm. Fijnvandraat 237vso 
Schutte (Regina) haar erfhuis verburgd 200vso 
Schutte (Regina) taxatie van haar huis 237 
Schutter (Herm.) zijn erfhuis verburgd 235 
Schuurman (Eijb.) en Vrouw verb. een huis aan G. Slors 188 
Schuurman (Jan) Vrouw en Zuster aan J. Hugen 143vso 
Schuurman (Jan) Vrouw en Zuster verbinden haar  huis aan A. Huijsman  143 
Schuurman (T) Wed. T. Hooiberg verwillekeurd haar goed aan haar Dogter 348vso 
Sevenbergen (Wm.) const. in het huwelijk van zijn Dogter 364 
Siegus (Philippus) en Vrouw haar testament  149 
Sils (Anna)Wed. de Vente cons. in ’t huwelijk van haar Dogter 173 
Slaap (Evert) geeft cons. tot ’t huw. v. S. Slaap 75vso 
Slors (Elisabeth) Erfhuis verburgt 10vso 
Slors (G) transp. een huis aan Aart Corneliszen 175vso 
Slors (Geertruij) haar testament 11 
Slors (Geertruij) haar testament 360 
Slors (Geertruij) reansp. een huis aan Antonij Vonk 140 
Smeenk (Phil.) Erfhuis verburgd 59vso 
Smink (B.) cum suis transp. een hof aan O. van Buren 182 
Smink (B.) en Vrouw transp. een hof aan B. Smink Junior 182 
Smit (Beert) zijn Erfhuis verburgd 170vso 
Smit (Jan) zijn efhuis verburgd 189vso 
Smit (Jan) zijn testament 172vso 
Smit(Anna) Vrouw van Beekhuisen const. in het  huwelijk van haar Zoon 281vso 
Smits (Janna) cum suis transp. aan B. Ruitenberg 97 
Smits (Janna) cum suis transp. een huis aan H. Mulder 97 
Snel (A. en A.) volmagten A. Bade 285vso 
Snel (Aartje en Aagje) laten een huis taxeren  54vso 
Snel (Aartje en Aagje) vestigen H. v. Essen 75vso 
Snel (Aartje en Aagje) vestigen in haar huis 69vso 
Snel (Dirk) Erfhuis verburgt 62vso 
Snel (Geertruij) haar testament 35vso 
Snel (Geertruij) Wed. van Luijk haar testament 331vso 
Snel (Jan) doet afgoeding 222vso 
Snel (Jan) en Vrouw & Charl. Bav. de Vries volmagten F. Vollenhoven 70 
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Snel(Aagtje) passeetrt een gerechtelijke verklaring 91vso 
Spittaal (S.) Wed. Priester Erfhuiss verburgd 86vso 
Stebeneiger (J.P.) transp. een huis aan G. Arenzen 348 
Steen (Jan) volm. W. van den Brink 256 
Steenwinkel (J.) stelt borg voor zijn ontvangst 112 
Steenwinkel (J.) volmagt H. van Meurs 255vso 
Steenwinkel (Mr.J.) volmagt W.A.J. Elsevier dom eod. 
Steenwinkel en Vrouw volmagten B. Haan 115vso 
Stevenzen (Gijsb.) const. in het huwelijk van zijn Zoon 268 
Stevenzen (Peter) verbins zijn huis aan G. Hendriksen 350 
Stolte (drie dispositien van André)122 en 122vso 
Straves (B.) en Vrouw const. in het huwelijkvan haar Dogter J.F. Straves 352 
Straves (B:) en Vrouw cons. in ’t huwelijk van haar Dogter 176 
Streck (H.A.) stelt borg aan den Aartsbissch van Canterbury 50 
Streck (H.R.)  deze erven tugtigen elkander 13vso 
Streck (H.R.) aperture van zijn notarieel testament 12vso 
Streck (H.R.) erfhuis verb. van zijn Vrouw  3vso 
Streck (H.R.) Tuchtverburging eod. 
Stulte (Execut. van A.) transp. een huis aan A. van Heumen 142 
Suermond (H.C.) contract met het Diac. Weeshuis 130 
Swaring (Ch.) volmagt D.J. Roghé286-  283vso 
Swarts (Frans) en Vrouw tugtigen elkanderen 47vso 
 

T 
 
Tapper (Abr.C.) transp. een hof aan G. Koning 65 
Tapper (H.) en A. Vonk transp. een huis aan G. Fijnvandraat 314 
Teekman (H.) en C. Drost Ehel. verb. een huis aan  H.H.W. Middelburg 233 
Teekman (Joseph) Erfhuis verburgt 71 
Teunissen (Hk.) verbind een schuit aan de  erfgenaamen van de Wed. J. Klaver 299 
Teunissen (Jan) en Vrouw berb. haar huis aan de Wed. J. van Voorst 236vso 
Teunissen (Jan) en Vrouw consenteren in het huwelijk van haar Dogter 368vso 
Thijssen (Grietje) Wed. Diesbergen verb. haar  huis aan Dirkje Willemzen 312vso 
Tijssen (Claas) verwillekeurd zijn schuit aan J. Scavier 100 
Tijssen (Petertje) Wed. Lubb. Brantzen verbind  goed aan Jacob Engelgeer 334vso 
Tilanus (J. en J.W.) passeren een acte wegens het executeur  schap van het testamen 
 t van L. Tilanus 157 
Tilanus (J.W.) doet een verklaring 110 
Tilanus (J.W.) en Vrouw volmagten P. Ferret 244 
Tilanus (J.W.) volmagt J. en P. Sobbe 116vso 
Tilanus (W.) en Vrouw volm. Sandbergen Sluiter 324vso 
Timmers (Geertje) Wed. Jacob de Meester haar testament 218vso 
Toorn (Willem van) volmagt J.P. Beijerman 160vso 
Transp. van ’s Heeren wegen aan de Wed. Arelderhof 333vso 
Transp. van ’s Heeren wegen aan Wm. Fijnvandraat 336vso 
Transp. van ’s Heren wegen aan Dirk Bosch 204 
Transp. van ’s Heren wegen aan J.H. Mantel 203vso 
Transp. van ’s Heren wegen aan Wm. Fijnvandraat 202vso 
Transport van ’s Heren wegen aan A. Bade en M. Scavier ieder voor de helft 307vso 
Transport van ’s Heren wegen aan Ar. de Wilde 125vso 
Transport van ’s Heren wegen aan Corn. Christiaanse 15vso 
Transport van ’s Heren wegen aan Decimer Appeldoorn 189vso 
Transport van ’s Heren wegen aan F.C.H. de Wolff 358vso 
Transport van ’s Heren wegen aan J. Engelgeer 358 
Transport van ’s Heren wegen aan M. Huijgens 369 
Transport van ’s Heren wegen aan Mr. P. van Meurs 200 
Transport van ’s Heren wegen aan P.B. Ruitenberg en Alb. Barendzen 358 
Transport van ’s Heren wegen aan Prof. Forsten en  Gerrit Knaap uit den boedel van  
 Wm. Roest 115vso 
Transport van ’s Heren wegen aan R.J. Appedoorn 121 
Transport van ’s Heren wegen aan R.J. Appeldoorn  189vso 
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Transport van ’s Heren wegen aan R.J. Appeldoorn 340vso 
Transport van ’s Heren wegen aan W. Wilbers 361vso 
Transport van ’s Heren wegen van een hof aan Jac. Poelman en Vrouw 311vso 
Transport van volks wegen aan J. Schaffenaar 10vso 
Transporten van ’s volks wegen aan Joh. Huijgens en A. van Daalen, B. Hulsing, 
  F. Bakker en A. de Wilde 34 
Tribbelaar (Johan Frederik en Arnoldus) volmagten Johan Arnoldus Pas 346vso 
Troemler (J.C.) cedeert zijn vaderlijk goed 81 
Troost (Jan) en Vrouw transport een huis 56vso 
 

U 
 
Uchelen (Maria van) verb. een huis aan F. Weijenberg 173 
Ullenberg (Anna) volmagt haar Man J. Serrurier 117 
Urk (Willem van) doet afgoeding 186vso 
 

V 
 
Veen (A. van der) en Vrouw vestigen L. Gelderman 206 
Veen (A.van der) en Vrouw transporteren een obligatie aan Loge Gelderman 303 
Veen (A.van) en Vrouw transporteren een  obligatie aan Beertje Gerritzen 331 
Veen (A.van) en Vrouw vestigen de Wed. Peter Proper in  een kamp en 2 hoven 337vso 
Veen (Jannetje van der) Wed. Hijmerik Hendriks  transp. een huis aan Dirk Smith 352 
Veen( Andr. van der) transp een hof aan Nicolaas Plaat 199 
Velthuizen (E.W.) & Vrouw aan H. Florijn 2 huizen en een hof 100vso 
Velthuizen (E.W.) & Vrouw transp. een huis aan A. d. Wilde 96vso 
Veluwe (P. van) volmagt Mr. P. van Meurs 145 
Vente (Claas de) en Vrouw verb. een huis aan A. de Wilde zijnde dit verband vervat in 
  het transport van A. de Wilde  120 
Vente (Klaas de) en Vrouw transp. en huis aan A. van Dalen 273 
Vente (Margrita de) Wed. Hulsink stelt Voogden 305vso 
Vente (Margrita de) Wed. Hulsink verburgt de tugt 305vso 
Verbeek (Hk.) doet afgoeding 126 
Veren (R.H.J.) transp. een huis aan J.C.H. de Wolff van Westerroode 359vso 
Verhoef (Anna) Erfhuis verburgt 35 
Verhoef (E.) const. in het huwelijk van zijn Zoon 156 
Verhoef (Evert) en Vrouw vestigen H.H.W. Middelburg 209vso 
Vinkenberg (Grietje) haar testament 93vso 
Vinkenberg (Grietje) revoceert haar testament 109vso 
Vitringa (Wed. H.H.) volmagt 2 bankiers te New York in Amerika 43vso 
Vitringa (Wed. H.H.) volmagt 2 bankiers te Parijs 40 
Vitringa (Wed. H.H.) volmagt G.L. Slingeland  87vso 
Vliecks (C.v.de) Wed. Cramer transp. een hof aan H. Frieseman 248 
Vliecks (Wed. Cramer) transp. een hof aan L. Gelderman 206 
Volten (B.) en Fetje de Vries Ehel. hunne dispositie 356vso 
Volten (B.) en Vrouw volmagten Dirk Dijk 142 
Volten (Bartus) en Vrouw onterven haar Zoon P. Volten 216vso 
Vonk (A.)  transp. 2 huisjes aan de Roomsche Armen 323 
Vonk (A.) en Vrouw transp. een huis aan A. Besselsen 80 
Vonk (A.) transp. ½ pakhuis aan H. Tapper 314vso 
Vonk (A.)en H. Tapper transp. een huis aan G. Fijnvandraat 314 
Vorstelman (Dirkje) Wed. David Davidsen haar erfh. verb. 84vso 
Vorster (N.) c. suis aanvaard. haar Moeders nalatenschap onder Benef. van Invent. 76 
Vorster (N.) c. suis passeren acte van Beraad 71vso 
Vorster (N.) c. suis repudieren den ouderlijken boedel 82 
Vos (Teunis) Gz. en Vrouw haar testament 280 
Vosselman Hendrikje) Erfhuis verburgt 34 
Vries (Catharina de) Vrouw van J.F. Gerhardt  volmagt den Heer Hk. Otter 288 
Vries (J. IJsebrants de) verbind een huis aan A. Basterd 137vso 
Vries (J.C.F. de) blijft borg voor zijn Zoon als Ontvanger 319vso-  278vso 
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Vries (J.C.F. de) steld borg voor de Directie over het Collateraal  326 - 201 
Vries (J.C.F. de) volmagt W.J. de Vries 203 
Vries (J.C.F. de) volmagt Wm. Rebel 185vso 
Vries (J.C.F.) en B. van Aken volmagten L. Staal 134 
Vries (J.C.F.) laat een struk land taxeren 132 
Vries (J.C.F.) verb. een kamp voor het proth. van Ede 132vso 
Vries (Jan de) Senior transport een schip 90 
Vries (Jan IJsbr. de) en Vrouw vestigen D.C. van Ganswijk 209vso 
Vries (Jan IJsbr. de) transp. een huis aan M. Oderkerk 278 
Vries (Marrietje de) cum suis volmagten A. Bade 363 
Vries (W.J. de) en Vrouw volmagten A. Blanken 233 
Vries (W.J. de) transp. een huis aan E. van Aken 252vso 
Vries (W.J. de) volmagt J. Louter 156 
 

W 
 
Wakker (Jan) en Vrouw volmagt Hendr. Veer 35vso 
Walter (H.) & Vrouw transp. land aan H. Brouwer 2 
Walter (H.) en Vrouw transp. een huis aan M. Roijen 147vso 
Walter (Thom. J.) Erfhuis verburgt 85 
Walters (Hk.) cum suis een hof aan Jan Bleumink 108vso 
Walters (Hk.) transpt. land aan Gerlof Lucassen 108vso 
Weeshuis (Diaconie) contrah. net H.C. Suermond 130 
Weeshuis (Diaconie) en L. Both transp. een huis aan H. van Westervelt 173 
Weeshuis (Provisoren van het Burger en Diaconie) transp. een huis aan de Weduwe  
 Roelof Wigmaalen 308vso 
Weijer (Wm. van de) en Vrouw verwillek. hun goed  aan Joh. Pet. Greif 218vso 
Weinbach (G.P.) en Vrouw verwillekeuren haar goed 288 
Welbergen (J.van) Wed. van Laar transport  een huis aan A. Koning 294vso 
Welbergen (Johanna) Wed. van Laar verwillekeurd  haar goed 285vso 
Wemck (H.) volmagt Ernst Nieman 342vso 
Wenck ( Hk.) volmagt zijn Vrouw 346vso 
Westendorp (Geertruij van) haar erfhuis verburgd 164vso 
Westendorp (Geertruij van) haar testament 162vso 
Westerink (Hk.)volmagt Mr. H. van Hoecklum 148vso 
Westervelt (A.J. van) Erfhuis verburgt 70vso 
Westervelt (A.J. van) transport een Hof aan J. Kemper 27 
Westervelt (A.P. van) volmagt P. van Meurs 24 
Westervelt (A.P.van) en Vrouw transp. een huis aan Mr. P. van Meurs 159vso 
Westervelt (F. en M.H. van) volmagt J. van IJsseldijk 104 
Westervelt (F.H.)  ( M. van)id.id. 20vso 
Westervelt (F.H.)  id.id. 20 
Westervelt (F.H.) volmagt R. Sawyer te Londen 19vso 
Westervelt (H. en B. v.) volmagt P. van Meurs 27 
Westervelt (J.H. van) transp. een huis aan G. Doijeweerd 142vso 
Westervelt (Jufv. van) transp. een huis aan H. van Wenum 341vso 
Westervelt (Jufvrouw F.H.van) volmagt J. Audenet en G.H.L. Slingerland te Parijs 353vso 
Westervelt (Jufvrouw P.H. van) volmagt Mr. P. van Meurs 370 
Westreenen (Vrouwe van) volmagt J.J.Echevier 226vso 
Westrvelt (Mevr. van) en Juffr. transp. land aan A. Gelderman 106vso 
Wetjes (Hermina) Wed. D. Kemper cons. in ’t huwel. van haar Zoon 104 
Wetjes(H.) Wed. Dirk Kemper verbind een huis aan Professor Nieuhoff 144vso 
Wetzels (G.) volmagt zijn Vrouw 190vso 
Weven (R. van) en Vrouw haar erfhuis verburgt 181 
Wiegman (Evertje) Wed. H. Leuring transp. een  hof aan de Wed. Jan Rampen 
  en de Wed. A. Rampen 160 
Wienen (Bartje) Wed. Arend Hendrikze haar erfhuis verburgt 331 
Wiggemans (R.) en Vrouw volmagt P.v.an Meurs 151 
Wijkhuijzen (Vrouwe C.J.D. van) volmagt A.C. Moliere A.C. Contremoulin et A. Tenier 119vso 
Wijnstok (P.G.)  zijn erfhuis verburgt 322vso 
Wijnstok (P.G.) volmagt Pieter Bijl Pz. 112vso 
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Wijnstok (P.G.) zijn testament 320 
Wijnstok (P.G.P volmagt Mr. J.J.Elsevier 96vso 
Wijnstok (S.B.) Erfhuis verburgt eod. 
Wilbers (Willem) volmagt Alb. Strockel 62vso 
Wilde ( A.de) en Vrouw transp. een huis aan Claas de Vente 120 
Wilde (A. de) en A, Hulting Ehel. haar testament  307 
Wilde (A. en H.de) transp. een huis aan A. Bade en J. Engelgeer 354 
Wilde (A. en H.de) transp. een huis aan A. Vonk 354 
Wilde (A.de) en Vrouw  aan Mevrouw Boonen 257vso 
Wilde (A.de) en Vrouw aan Prof. Nieuhoff 258 
Wilde (A.de) en Vrouw transp. een huis aan H. Gerritze 131 
Wilde (A.de) en Vrouw transp. een huis aanJ. Scavier 155 
Wilde (A.de) en Vrouw verb. goed aan B. Nieuhoff 253vso 
Wilde (A.de) verburgt de tugt 312 
Wilde (A.en H.de) volmagten A. Bade 367 
Wilde (H. de) en Vrouw een huis aan A.Bade en J. Engelgeer 274 
Wilde (H. de) en Vrouw een huis aan D. Wouers 274 
Wilde (H. de) en Vrouw een huis aan H.G. Mulder 274 
Wilde (H. de) en Vrouw transp. een huis aan M. Huijgen 272 
Wilde (H. de) en Vrouw transp. een schuur aan E.G.Ardesch 273 vso 
Wilde (H. de) verburgt het monopolie in eventum 99vso 
Wilde (H.de) en Vrouw trnsp. goed aan P. Berendzen 345 
Wilde (H.de) verburgt het monopolie in eventum 127 
Wildeman (J.) Wed. A.Schaffenaar transporteert  een huis 18vso 
Willems (Geertje) Wed. J. Peterzen haar erfhuis verb. 263 
Willems (Grietje) magenscheid tusschen  haar en haar kinderen 22 
Willems (Marrietje)Wed. G. Cornelis haar erfhuis verburgt 159 
Willemsen (Aart) & Vrouw transport een huis 50vso 
Willemsen (Lubbert) & Vrouw vestigen H.v.Veluwen 57 
Willemsen (Lubbert) en Vrouw transp. een math hooiland 37vso 
Willemzen (Aart) doet afgoeding 138 
Willemzen (Lubb.) en Vrouw transp. land aan F. Bartels 188vso 
Willemzen (Rijer) cons. in ’t huwelijk van zijn Zoon 364 
Willmet (J.) & Vrouw volmagten M.v.Son te Amersfoort 48vso 
Wilmett(J.) volmagt Mr. W.v.Homrig te Amsterdam 55 
Winkels (J.) en Kinderen verb. goed aan Loge Gelderman 327 
Winkels (Jan) consent in ’t huwelijk van zijn Zoon 158 
Wissink (Joh.) haar Testament 76vso 
Wolf (Overste de) volmagt S.M. Klein 217vso 
Wolff (A.R.W. de) blijft Borg voor W.P.D. de Wolff 290 
Wolff (A.R.W. de) blijft borg voor W.P.J. de Wolff 358vso 
Wolff (F.C.H. de) & M.C. Klein volmagten  3 Burgers in Amsterdam 14vso 
Wolff (F.C.H. de) en Vrouw volm. Klein en Leneman 246 
Wolff (J.A. Wolfsen Wed. de) passert eren borgtogt 10 
Wolff (L.G.G.de) en jufv. S. Agron haar huwel. voorw. 359 
Wolff )H.G. de) volmagt A.R.W. de Wolff 291vso 
Wolfsen (J.A.) Wed de Wolff blijft borg voor haar Zoon 266 – 
170 – 103vso 
Wolfsen (J.A.) Wed de Wolff transp. land aan Gebr. Top 100vso 
Wolfsen (J.A.) Wed. de Wolff haar erfhuis verburgt 292 
Wolfsen (J.A.) Wed. de Wolff passeert een borgtocht 40vso 
Wouters (Beertje) Erfhuis verburgt 10vso 
Wouters (Dirk) doet afgoeding 362 
Wouters (Geertje) haar erfhuis verburgd 223 
Wouters (Geertje) vestigt  Cornelis Petersen 8vso 
Wouters (Geertje) vestigt M. & F.H. v. Westervelt 8 
Wouters (W.) substitueerd A.P. de Lange 364 
Woutersen (Brand) Erfhuis verburgt 73 
 

Z  
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Zevenbergen (Willem) transport een hoekje gronds 52 
Zegers (Cornelia) Wed. Dirk Janzen haar  erfhuis verburgt 100 
Zwaben (A,J.) Wed. Steven Cirkel haar erfhuis verburgd 160 

      
 
 




