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ORAH 158 1810  fol.1 

 
Geminut op een  Voor Van Voorst en Moojen Schepenen compareerde Hendrik  
Zegel van 10 st  Rengers (zijnde zijn vrouw overleden) welke verklaarde bij 
met de 10e verhoging  dezen te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk 
 als zijne Dogter Mietje Rengers voornemens is integaan en te 
 voltrekken met Andries Dolfs te Amsterdam, hetzelve met 
 Zijne ouderlijke approbatie comborerende, met verzoek, dat 
 dit gegeven consent bij Heren Commissarissen van huwelijks 
 zaken der Stad Amsterdam of elders daar het verricht 
 wordt, 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 8 van Louwmaand 1810 
 
Geminut  op een  Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Bartus 
Zegel van 8 st.  Volte als caverende voor zijn Zoon Rijer Volte, Jan Volte, en 
met de 10e verhoging  Stijntje Volte te zamen Erfgenamen geweest zijnde van 
 Jannetje Rijers in leven Huisvrouw van Aart Brouwer, 
 welke bekenden ontvangen te hebben uit handen van 
 gemelde Aart Brouwer de Somma van drie honderd Gulden 
 tot afkoop van de tugt, welke hij bezit van de goederen 
 van wijlen gemelde zijne Vrouw, bekennende zij dus 
 op de gemelde goederen niets meer te pretenderen te 
 hebben, maar dehalve over te laten aan gemelde Aart 
 Brouwer, om daar mede te doen en handelen na welge 
 vallen, renuntiërende zij wel expresselijk van alle excep 
 tiën, waarmede zij zich zouden kunnen behelpen, onder  
 verband en submissie als na regten. 
 Harderwijck de 9 van Louwmaand 1810 
 
Was geschreven op  Testament 
een Zegel van f 1-:- 
10e verhoging :-2-  Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen en 
 Secretaris der Stad Harderwijck Arend Karssen en Aartje 
 Aartzen Ehel: beide gezond van lighaam en verstand, ons 
 bekend, en alhier woonagtig, welke verklaarden bij dezen voor- 
 uit te legateren en bemaken aan hunne twee Zoons 
 Dirk Karssen en Aart Karssen uit hoofden dat zij hun 
 in hunne ouderdom behulpzaam zijn in de visscherije, 
 en de kost voor hun winnen, hunne schuit, netten, 
 en al wat tot de visscherije behoord niets uitgezonderd 



3 
 

ORAH 158  1810  fol.1vso 
 
 om hetzelve na hun overlijden boven hunne andere 
 kinderen vooruit te genieten, mids zij ook de schulden 
 van de visscherije tot hun lasten nemen, blijvende het 
 overige van den boedel gemeen onder alle hunne 
 kinderen, begerende Comparanten (welke verklaren 
 onder offerte van eede zich van het competente zegel 
 bediend te hebben) dat deze na hunne dood zal gelden 
 als testament, legaat, codicil of zo en als best na 
 regten zal kunnen bestaan. 
 T oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze 
 nevens de Comparanten getekend in Harderwijck den 
 11e van Louwmaand 1810, was getekend Arent Karssen 
 Aeltjen Arsen, J. Moojen Jz. G. van Voorst, onderstond 
 mij present was getekend J.C.F. de Vries lagerstond 
 geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 11e van Louwmaand 1810 Trobs 
 was getekend J.C.F. de Vries 
 
Geminut op een zegel  Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Aart 
van de scheiding f1--:--  Brouwer Weduwnaar en getuchtigde boedelhouder van 
transport van 9–:-- .  wijlen zijn vrouw Jannetje Rijers, alsmede Bartus Volten 
10e verhoging 1–:--  caverende voor zijn zoon Rijer Volte, Jan Volte en Stijntje 
 Volte tezamen erfgenamen van gemelde Jannetje Rijers 
 en verklaarden bij dezen, nadat eerstgenoemde comparant 
 de tugt heeft uitgekogt de volgende scheiding en deling 
 gemaakt te hebben. 
 Eerste Comparant zal in vollen eigendom behouden de 
 volgende goederen. 
 De helft in een huis en hof gelegen in Hierden over 
 De Bisschop No. 34 tusschen de huizen van Willem 
 Peterzen en van Gerrit Rijers. 
 De helft in een huis en hof gelegen in Hierden in 
 de Bisschopssteeg No.41, tusschen de Erven van de Erf- 
 genamen van Mevrouw van de Graaff, en van de Wed. 
 Lubbert Gerritzen. 
 De helft in een kamp Hooijland op de Oostermehen 
 op de 12 matten te wandelen gaande. 
 De helft in een math op de Dagmaten te wandelen  
 gaande 
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 De helft in vier matten op de Lage mehen tusschen het land 
 van Jufvrouw van Westervelt en van Jacob Zeeboer 
 De helft in een math op de middelste kamp te wandelen 
 gaande met dat van de Weduwe Lubbert Gerritzen, leg.. 
 gende tusschen het land van den Heer van Erckelens en het 
 Kerkenland. 
 De helft in een math op de kromme mehen ten oosten 
 Wouter Jacobzen. 
 De helft in een hoek zaaijland op de lagen enck tusschen 
 het land van de Wed. Jan Janzen en van Jufvrouw van Westervelt 
 De helft in een kampje op den Duunderkamp ten noorden 
 Wouter Jacobzen. 
 De helft in een Schepel lands op de Lage Varen naast  
 het land van Hendrik Peterzen. 
 De helft in een math in Marienbeertland onder Ermello. 
 En zulks met de daarop zijnde lusten en lasten regt 
 en geregtigheden. 
 Daarentegen zal Aart Brouwer aan Rijer, Jan  
 en Stijntje Volte tezamen uitkeren een Somma van 
 Driehonderd Guldens. 
 Verklarende de comparanten dezen boedel gescheiden 
 en gedeeld, en een ieder het zijne te hebben ontvangen, 
 belovende elkanderen te zullen wagten en waren 
 als magescheids regt is, onder verband en submissie 
 als na regten en renunciatie van alle exceptien, zijnde 
 ons gebleken, dat de verponding over 1809 is betaald, 
 en uit het permissiebillet van Mr J.C.F. de Vries d.d. 
 29 van Lentemaand 1808 dat deze boedel aan den lande 
 voor het Collateraal niet schuldig is. 
 Harderwijck d. 11 van Louwmaand 1810 
 
Geminut voor de 
Vestenis op een zegel  Voor Schilders en Mooien Schepenen en als overweesmees 
van f 7.- teren compareerde Peter Stevenzen Weduwnaar van 
bewijs 1.10  wijlen Jacobje Hendriks, welke zich willende verander. 
10e verhoging:-15  zaten verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Hendriks 
geregistr ten pro ..  en Hendrik Stevenzen, als door de Magistraat aangestelde 
thocolle van bezwaar  Voogden en Aalt Boonen als toeziende Voogd, aan zijne  
Rubr.Erven en Lan  vijf minderjarige kinderen, met namen Petertje, Steven, Aaltje 
derijen in Hierden  Hendrik en Peter, bij gemelde zijne vrouw ehelijk verwekt 
Fol 368, 382 Ooster  voor Moeders versterf te bewijzen te zamen vijfhonderd 
mehen 126  Guldens zullende aan ieder bij zijne of hare meerderjarigheid 
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 het aandeel ontvangen. 
 Tot securiteit hiervoor verbind Comparant zijn persoon 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand 
 een huis en erfje gelegen in Hierden No. 22 belend 
 Wouter Lubberzen, de Mehensteeg en de gemene Hierder 
 weg. 
 Een mudde zaaijland op de Hogenenck in Hierden belend 
 Mevrouw Heijdendael en de Erven van Mevrouw van de  
 Graaff. 
 ¼ mudde zaaijland in de Lagenenck in Hierden belend 
 den Heer Uittinger en de Erven van Mevrouw van de Graaff. 
 1/8 in vijf math hooijland op de Oostermehen gemeen 
 met Jan Hendriks, Willen Willemzen en Wiere Arends. 
 om daar aan alle schade te kunnen verhalen. 
 Ook beloofde de Comparant zijne kinderen tot hunne 
 meerderjarigheid te zullen kleden en reden, en laten 
 leren wat tot een behoorlijke opvoeding behoord, en alle 
 boedelschulden tot zijne lasten te nemen. 
 Hiermede waren de voogden te vreden. 
 Zijnde ons gebleken dat de verponding over 1809 is 
 betaald. 
 Harderwijk d.12 van Louwmaand 1810 
  
Geminut op een zegel  Voor Mooien en van Voorst Schepenen compareerden Dirk 
van 30 st. 10e verhog.  Roest en Johanna Wentelaar Ehel: welke bekenden wegens 
4 st.  opgenomen en ter leen ontvangen penningen wel en deugig 
Geregistr. ten prothoc.  schuldig te zijn aan Jan Bleumink of zijn regt verkrijgende 
van bezwaar rubr.  de Somma van een honderd negen en veertig Guldens, aanne 
de Wulleweverstraat  mende derhalve jaarlijks te zullen verrenten tegen zes 
Fol.222  Guldens van het honderd, doch precies op de verschijnsdag 
 betalende met vijf 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 jaren 
 zal kunnen en moeten geschieden, mids het aan een 
 van beide zijden drie maanden voor de verschijnsdag opge, 
 zegt werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden comparanten hunne 
 personen en goederen, en tot een speciaal onderpand twee 
 huizen, een staande in de Haverstraat op de hoek van 
 de Keizerstraat No. 487 en een staande in de Keizerstraat 
 No. 478, om daar aan alle hinderen en schade te kunnen 
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 verhalen, renuntierende van alle exceptien, in specie die van 
 ongetelde gelden, onder Submissie als na regten, zijnde ons  
 gebleken dat de verponding over 1809 en het straat en lan.. 
 taarngeld tot Bloeimaand 1809 is betaald. 
 Harderwijck, den 13 van Louwmaand 1810 
  
Geminut op een  Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Jan 
zegel van 15 st.  Janzen en Evert Miggelzen, welke verklaarden zich te stellen 
met de 10e verhoging  tot Borgen voor Willem Tervoortius, welke van Amsterdam 
 alhier met er woon is gekomen, dat dezelve, indien hij 
 binnen de zeven eerste jaren tot armoede mogt komen 
 te vervallen, niet tot laste van de Diaconie dezer Stad 
 zal komen, maar zij in zodanig onverhoopt geval 
 voor zijn onderhoud zullen zorgen, waar voor zij de gemelde  
 Diaconie bij dezen guaranderen, daar voor verbindende 
 hunnePersonen en goederen, met renunciatie van alle 
 exceptien,onder Submissie als na regten. 
 Harderwijck d. 17 van Louwmaand 1810 
  
geminutd op een  Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Jacobus 
zegel van 15 st.  Poelman in qualiteit als Volmagtiger van Dina Brouwer 
met de 10e verho..  Huisvrouw van Jacob van den Wiltenburg, en met gemelde haar 
ging  man geässisteerd, en tot het passeren der volmagt geäutoriseerd, 
 welke ad hunc actum gepasseerd is voor den Koninglijken No.. 
 taris Mr. Jacobus Bredius en Getuigen te Utrecht op den 
 4e van Louwmaand 1810, voorts Jannetje Brouwer in huwe.. 
 lijk hebbende Jan Bos, en met Dezelve geässisteerd, en tot het 
 passeren dezes geäutoriseerd, welke verklaarden te repu. 
 dieren den boedel van Dirk Brouwer op d.5 van Winter.. 
 maand 1809 alhier overleden, zijnde geweest de Vader van 
 gemelde Dina en Jannetje Brouwer, dezelve overlatende aan 
 het gerigt, om daar mede ten meesten voordele der crediteu. 
 ren te handelen, zijnde ons gebleken uit een acte voor den 
 Burgemeester der Stad Amsterdam op den 11e van Louw. 
 maand 1810 gepasseerd door Eijbert Brouwer, Roelof Brou. 
 wer en Aart Brouwer wonende binnen gemelde Stad, 
 dat zij den boedel van hunne Vader mede hebbengerepu. 
 dieert, alles onder renunciatie van alle exceptien, en 
 verband als na regten, verzoekende hiervan acte. 
 Harderwijck d. 18 van Louwmaand 1810 
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Geminut: op een  Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerden 
zegel van 15 st.  met onze mede Raadsvriend de Heer Albertus Huijsman en 
de 10e verhoging  Vrouwe Henrica Moll Ehel. welke verklaarden bij dezen 
 te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, als 
 der comparanten Zoon Jan Christiaan Huijsman voor. 
 nemens is te voltrekken met Jufvrouw Sara Clement te 
 Deutichem, hetzelve met hunner ouderlijke approbatie 
 comborerende, met verzoek dat dit gegeve consent bij 
 Heren Commissarissen van Huwelijks Zaken der Stad 
 Deutichem of elders, daar het vereischt worde, mag worden 
 gerespecteerd en geconsidereerd, alsof Comparanten in 
 persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoordig waren 
 belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck den 29 van Louwmaand 1810 
 
geminutd op een zegel  Voor Schilders en Mooien Schepenen compareerden Peter Volte en 
van 12 st. met de 10e  Gerritje de Ruijter ehel. welke bekenden te hebben verkogt en 
verhoging volg.§ 60  overtegeven kragt dezes aan haare Vader Bartus Volte alle 
der ordonnantie  hunne meubilaire goederen als mede al het gereedschap 
 tot de bakkerij behorende en zulks voor een Somma van vijf 
 honderd negen en negentig Guldens, van welke gelden compa. 
 ranten bekennen voldaan te zijn, strekkende deze voor  
 quitantie, en blijvende dus de bovengemelde goederen in 
 eigendom aan Bartus Volte, renuncierende comparan. 
 ten van alle exceptien, onder verband en submissie als 
 na regten. 
 Harderwijck den 30 van Louwmaand 1810 
 
Geminut op een zegel  Voor Schilders en van Voorst Schepenen compareerden Jan 
van f 3  Scavier en Jannetje Sijmons Ehel., welke verklaarden in een 
10e verhoging 4 st.  vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt en over zulks 
Gereg. ten protocolle  kragt dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
van bezwaar rubr.  overtegeven aan en ten ervelijken behoeven vanHessel 
De Marktstraat Fol.  Martens en Janna Janzen Ehel. een schuur staande in 
312 De grote Marktstraat tusschen het huis van Koperen 
 en de schuur van Jan Priester No. 385, doende in verpon. 
 ding 17 st:, straatgeld 10 st: lantaarngeld 5 st., verders 
 met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van een honderd Guldens, welke penningen betaald  
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 zullen worden over een jaar na dato dezes, met den interest 
 van f5.- van het honderd, en inmiddels gevestigd blijven in 
 het perceel, belovende comparanten hetzelve te zullen wagten 
 en waren kommervrij, en alle voorpligt het straat en lantaarn. 
 geld tot Maij 1809 en de verpondig over 1809 daar van af te 
 doen als erfkoopsregts onder verband en submissie als 
 na regten, zijnde ons gebleken dat die lasten betaald zijn, 
 en is deze boedel zedert het invoeren van het reglement 
 op de collaterale successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijk den 6 van Sprokkelmaand 1810. 
 
geminutd op een  Voor Schilders en Mooien Schepenen loofden en wierden 
Zegel van 15 st.  Borgen als voorranks regt is A. Bade en G. van Nijendaal 
mer de 10e verhoging  voor het erf en sterfhuis van wijlen den Heer Fr. Schimmel. 
 penninck, des beloofde de Heer Mr. Fr. A. Schimmelpenninck 
 voor zich, en de rato caverende voor zijne Zuster Elisabeth 
 Schimmelpenninck, kinderen en erfgenamen van de  
 overledene de Borgen te vrijen en guaranderen als 
 regt is. 
 Harderwijck den 7 van Sprokkelmaand 1810. 
  
Geminutdop een  Voor Steenwinkel en Mooien Schepenen loofden en wierden 
Zegel van 15 st.  met Borgen als voorranks regt is Gerrit van Nijendaal en 
de 10e verhoging  Willem Klaver voor het erf en sterfhuis van wijlen Gerbrig 
 Jans in leven Vrouw van Cornelis Koning, des beloofde A. 
 Bade als Volmagtiger van de Erfgenamen, en Beredderaar 
 des boedels de Borgen te vrijen en guaranderen als regt is. 
 Harderwijck d. 8 van Sprokkelmaand 1810 
  
Geminutd op een zegel  Voor Schilders en Mooien Schepenen compareerde de Heer 
van f 2 ½ en een van  Fr.E. Hoijnck van Papendrecht, en verklaarde te constitueren 
15 st. met de 10e verho. en volmagtig te maken Mr. P.van Meurs, Advocaat wonende 
ging  te Harderwijck, om alle zodane zaken, als hij comparant 
 prose en als Erfgenaam onder beneficie van inventaris van 
 den boedel en nalatenschap van wijlen Do’s Samuel Heshu. 
 sius is hebbende, tegen alle en een iegelijk zo in als buiten 
 regten waartenemen, alle termijnen van regten te 
 respicieren, mede over alle subsisterende differenten, 
 in zijn naam te accorderen,transigeren, en voorts in het 
 generaal alles namens hem Comparant te doen, te 
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 verrigten, en te laten geschieden, het geen hij comparant 
 present zijnde zelve zou kunnen mogen of moeten doen, 
 penningen te ontvangen en daarvoor te quiteren, en 
 alles tot den uiteinde toe zonodig in regten te vervolgen 
 voordelige vonnissen ter executie te leggen, en van nade.. 
 lige gewijsden te appeleren, en alles te doen, het geen 
 de geconstitueerde zal nodig en dienstig oordelen, 
 belovende van volkomen kragt en waarde te zullen 
 houden het geen door dezelve namens hem zal 
 worden gedaan en verrigt, en wel speciaal mede om 
 de nodige acten hetzij van repudiatie des boedels of 
 andere te passeren, en met belofte om hem te zullen 
 indemniseren kost en schadeloos te houden, alles 
 met magt van substitutie ten einde en effecte als na  
 regten. 
 Harderwijck den 14 van Sprokkelmaand 1810 
  
Geschreven op een zegel  Testament  
van f.1.-  Comparerende voor ons ondergeschrevene Schepenen en Secretaris 
10e verhoging 2 st.  der stad Harderwijck Neeltje van Veluwe, Weduwe Hendrik 
 Bastiaans gezond van lighaam en verstand, ons bekend, 
 en alhier woonagtig, welke verklaarde bij dezen vooruit te 
 legateren en bemaken aan hare Zoon Jacob Hendrikze 
 Bastiaans, uit hoofden dat hij voor haar in hare klimmende 
 jaren de kost wint, hare vischschuit, netten, fuiken, 
 kubben, en al wat tot de visscherije behoord, niets uitgezon. 
 derd, waar tegen hij verpligt zal zijn haar Comparante 
 haar leven lang te bijven onderhouden, en van al het 
 nodige te moeten voorzien, en bij haar overlijden aan hare 
 drie andere kinderen Bastiaan Hendrikze Bastiaans, 
 Zwerus Hendrikze Bastiaans, en Maria Hendrikze 
 Bastiaans ieder vijftig Guldens te moeten uitkeren, blij. 
 vende hare overige natelaten goederen gemeenschappe. 
 lijk onder hun vieren te verdelen, begerende Compa. 
 rante (welke verklaard onder offerte van eede zich 
 van het competente zegel bediend te hebben) dat deze 
 na hare dood zal gelden als testament, legaat, codicil 
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 of zo en als best na regten zal kunnn bestaan. 
 T oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze nevens de com. 
 parante getekend in Harderwijck den 16 van Sprokkelmaand  
 1810 
 was getekend met een X 
 onderstond Comparante niet kunnende schrijven, heeft 
 in onze presentie dit merk gezet was getekend A. Huijsman 
 A. Schilders lagerstond mij present was getekend 
 J.C.F. de Vries noch lager stond geregistreerd in het 
 Recognitieboek der stad Harderwijck den 17 van Sprokkel. 
 maand 1810 Fol. 4 No was getekend J.C.F. de Vries. 
  
 Testament 
Geschreven op twee  Compareerde met verklaring en ter presentatie van eede, van in 
zegels een van f 20  geene meerdere klasse van gegoedheid te behoren, dan waar 
en een van f 10 voor het zegel, op het welke deze acte geschreven staat voldoende is, voor ons 
van de 10e verhogt  3 ondergeschrevene Schepenen der Stad Harderwijck, benevens 
 Derzelver Secretaris, Willem Cornelis Luijken, rustend 
 Leeraar bij de Hervormde Gemeente binnen deze Stad, zijn 
 verstand en memorie volkomen magtig. 
 Dewelke uit overweging van de zekerheid des doods en de 
 onzekere uure van dien, en niet willende van deze wereld schij.  
 -den zonder alvorens van zijne tijdelijke goederen gedisponeerd 
 te hebben, verklaarde vooraf te herroepen en te vernietigen 
 alle uiterste willens dispositien door Hem gemaakt, niet wil.  
 =lende dat dezelve eenige de minste kragt of effect zullen 
 sorteren. En alzoo nu geheel op nieuws disponerende, verklaarde 
 Hij tot zijne eenige en universeele Erfgenamen te institueren 
 zijne Zusters Johanna Sophia Luijken, en Adriana Luijken, 
 of, in geval van vooroverlijden van eene van beiden voor Hem 
 Testateur, dan de Langstlevende en Hem overlevende van  
 Haar beide alleen omme alzoo zijne geheele nalatenschap, 
 het zij elk voor de helfte, het zij de Langslevende en hem over 
 =levende geheel en alleen, in vollen en vrijen eigendom te bezitten, 
 en daarover in allen opzigten naar goedvinden te kunnen 
 disponeeren. 
 Edoch, indien het kwame te gebeuren dat beide zijne gemelde 
 Zusters voor hem Testateur dezer wereld mogten overleden 
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 wezen, en dat dus deze erfstelling daar door geheel verviele, 
 dan verklaarde Hij tot zijne eenige en universeele Erfgenamen 
 te institueren voor een zevende gedeelte zijnen Broeder Mr. 
 Johannis Gerardus Luijken, of bij vooroverlijden van denzelve 
 zijne Descendenten bij representatie in deszelfs plaats, 
 voorts voor drie zevende gedeeltens zijne Zuster Gosuina 
 Alida Luijken gehuwd met den Heer Mr. Rudolf Ketjen 
 of bij vooroverlijden van dezelve insgelijks Hare Descendenten 
 bij gelijke representatie in Hare plaats. Eindelijk voor de drie 
 overige zevende gedeeltens zijne gezamentlijke Broeders 
 en zusters kinderen, Hem als Neven en Nichten in den bloeden 
 bestaande, hoofd voor hoofd en in egale portien, zijnde met namen 
 Mr. Jan Hendrik Ketjen, Mr. Hendricus Theodorus Ketjen, 
 Maria Albertina Luijken weduwe wijlen den Heer Fredrik 
 Glashorst, Lucia Sophia Ketjen, Mr. Willem Cornelis Ket.. 
 =jen Lodewijk Everhard Ketjen, en Hendrik Jan Adriaan 
 Ketjen ofte de langslevende derzelve, en bij vooroverlijden 
 van een of meer van Hun, derzelver wettige Descendenten 
 bij representatie in Vaders of Moeders plaatsen. 
 Nog verder verklaarde Hij Testateur te committeren tot Exe.. 
 =cutrices van dit zijn Testament en redsters van zijne boedel 
 en nalatenschap gelijk mede ter bezorging van zijn Lijk, zijne 
 Zusters Johanna Sophia Luijken en Adriana Luijken ofte 
 de Hem overlevende van Haar beide alleen, met de magt 
 van assumtie en surrogatie tot den uiteinde toe, ofte geene 
 van haar beide Hem overlevende, dan tot Executeurs in 
 Derzelver plaats zijnen Broeder Mr. Johannis Gerardus 
 Luijken, zijnen Zwager Mr. Rudolf Ketjen en zijnen Neef 
 Mr. Jan Hendrik Ketjen of, bij vooroverlijden van dezen 
 laatsten Deszelfs Broeder Mr. Willen Cornelis Ketjen in 
 derzelfs plaats allen met even dezelfde straks genoemde magt. 
 Voorts tot Voogden over de minderjarige of andere opzigt be. 
 =hoevende personen, welke in zijne nalatenschap geinteresseerd 
 zouden mogen bevonden worden en tot administrateurs van 
 hetgeen aan dezelve van Hem Testateur zouden kunnen 
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1 van dien of die  opkomen de Ouders of de langstlevende Hunner tot Voogden 
genen welke door  zullen zijn aangesteld of in derzelver plaats gesuccedeerd, 
de ouders of den  sluitende in allen gevalle uit zijnen Boedel alle Weeskameren 
langstlevende  en Geregten waar de minderjarige of andere opzigt behoeven. 
 =de perzoonen mogten wonen of de goederen gelegen zijn. 
 Eindelijk verklaarde Hij Testateur aan zich te behouden 
 de magt om onder de hand of anderzins zodanige nadere dis. 
 =positien of bestellingen te maken als hij mogt goedvinden, 
 het geen van dezelfde waarde zal moeten gehouden worden, of 
 het in dezen geinsereerd ware. 
 Al het welk des Testateurs wel bedachte uiterste wille en 
 begeerte zijnde, zoo verklaarde Hij te willen en te begeren, 
 dat het zelve na zijn overlijden alzoo zal worden nagekomen, 
 hetzij als Testament Solemneel, Codicil, of, zooals het anders 
 best in regten zal kunnen bestaan. 
 T'oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze nevens 
 Testateur getekend in Harderwijck den Zeventiende van 
 Sprokkelmaand agttien honderd tien 
 (Was getekend) Willem Cornelis Luijken. 
 Steenwinkel W.J. de Vries 
 (onderstond) mij present 
 (Was getekend) J.C.F. de Vries. 
 (lagerstond) Geregistreerd in het Recognitieboek 
 der stad Harderwijck den 20 van Sprokkelmaand 1810 
 (Was getekend) J.C.F. de Vries  
 
 Testament 
Geschreven op twee  Compareerde,( met verklaring, onder presentatie van 
Zegels van f.20.-  eede, van in geene meerdere klasse van gegoedheid te 
er een van f.10.-  behooren, dan waar voor het zegel, op het welk deze acte 
voor de 10e verhog. f.3.-  geschreven staat voldoende is)voor ons ondergeschrevene 
 Schepenen der Stad Harderwijck benevens Derzelver 
 Secretaris, Johanna Sophia Luijken, wonende binnen 
 deze Stad, van bevoegden ouderdom, en Haar verstand en 
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 memorie volkomen magtig. 
 Dewelke uit overweging van de zekerheid des doods, 
 en de onzekere uure van dien, en niet willende van deze 
 wereld schijden zonder alvorens over hare tijdelijke goe. 
 =deren gedisponeerd te hebben, verklaarde vooraf te herroe.. 
 =pen en te vernietigen alle uiterste willens, dispositien door 
 Haar gemaakt niet willende dat dezelve eenige de 
 minste kracht of effect zullen sorteren. 
 En alze nu geheel op nieuws disponerende verklaarde 
 zij Testatrice tot Hare eenige en universeele Erfgenamen 
 te institueren Haren Broeder Willem Cornelis Luijken 
 en Hare Zuster Adriana Luijken ofte, in geval van voor. 
 overlijden van een van beide voor Haar Testatrice, dan 
 de langstlevende en Haar overlevende van Hun beide 
 alleen, omme alzoo Haare geheele nalatenschap, het 
 zij elk voor de helfte, het zij de langstlevende en Haar 
 overlevende geheel en alleen in vollen en vrijen eigen. 
 =dom te bezitten, en daarover in allen opzigten, naar 
 goedvinden te kunnen disponeren. 
 Edoch, indien het kwam te gebeuren, dat en Haar Broeder 
 Willem Cornelis Luijken, en Hare Zuster Adriana 
 Luijken beide voor Haar Testatrice dezen wereld mog.. 
 =ten overleden wezen, en dat dus deze erfstellinge daar 
 door geheel verviele, dan verklaarde zij, tot Hare eenige 
 en universele Erfgenamen te institueren voor een 
 zevende gedeelte Haren Haren Broeder Mr. Johannis 
 Gerardus Luijken, of, bij vooroverlijden van Denzelven 
 zijne Descendenten bij representatie in Deszelfs plaats. 
 Voorts voor drie zevende gedeeltens Hare Zuster Gosuina 
 Alida Luijken, gehuwd met den Heer Mr. Rudolf Ketjen 
 of, bij vooroverlijden van Dezelve insgelijks Hare Des. 
 =cendenten, bij gelijke representatie in haare plaats; 
 eindelijk voor de drie overige zevende gedeeltens Hare  
 gezamentlijke Broeders en Zusters kinderen, Haar als 
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 Neven en Nichten in den bloede bestaande, hoofd voor 
 hoofd, en in egale portien; zijnde met namen Mr. Jan 
 Hendrik Ketjen, mr. Henricus Theodorus Ketjen, Maria 
 Albertina Luijken, weduwe wijlen den Heer Fredrik Glas.. 
 -horst, Lucia Sophia Ketjen, Mr. Willem Cornelis Ketjen, 
 Lodewijk Everhard Ketjen, en Hendrik Jan Adriaan 
 Ketjen ofte de langstlevende derzelven, en, bij vooroverlijden van 
 een of meer van Hun, derzelver wettige Discendenten bij repre.. 
 sentatie in Vaders of Moeders plaatse. 
 Nog verder verklaarde zij Testatrice te committeren tot Exe. 
 =cuteur en Executrice van dit Haar testament en redders van 
 Hare boedel en nalatenschap, gelijk mede ter bezorging van 
 Haar Lijk, Haren Broeder Willem Cornelis Luijken en Hare  
 Zuster Adriana Luijken, ofte de Haar overlevende van hun beiden 
 alleen, met de magt van assumtie en surrogatie tot den uijteinde 
 toe ofte, geen van Hun beiden Haar overlevende, dan in derzelver 
 plaats Hare Broeder Mr. Johannis Gerardus Luijken, Hare 
 Zwager Mr. Rudolf Ketjen en hare Neef mr. Jan Hendrik Ketjen 
 of, bij vooroverlijden van dezen laatsten Deszelfs Broeder Mr. 
 Willem Cornelis Ketjen in Deszelfs plaats allen met even die 
 zelfde straks genoemde magt. Voorts tot Voogden over de min. 
 -derjarige, of andere opzigt behoevende perzonen, welke in Haar 
 nalatenschap geinteresseerd zouden mogen bevonden worden en tot 
 Administrateurs van hetgeen aan dezelven van Haar Testatrice 
 zoude kunnen opkomen, de ouders of de langstlevende van dien, 
 of diegeenen, welke door dezelve of de langstlevende Hunner 
 tot Voogden zullen zijn aangesteld, of in derzelver plaats ge. 
 =succedeerd, sluitende in allen gevalle uit Hare Boedel 
 alle Weeskameren en Geregten, waar de minderjarige, of 
 andere opzigt behoevende mogten wonen of de goederen 
 gelegen zijn. 
 Eindelijk verklaarde zij Testatrice aan zich te behouden 
 de magt, om, onder de hand of anderzins zodanige nadere 
 Dispositie of bestellingen te maken, als zij mogt goedvinden, 
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 hetgeen van dezelfde waarde zal moeten gehouden worden, 
 of het in dezen geinsereerd ware. 
 Al het welk der Testatrices welbedachte uiterstre wille 
 en begeerte zijnde, zoo verklaarde zij te willen en te begeren, 
 dat hetzelve naa Haar overlijden alzo worde nagekomen, het 
 zij als Testament Solemneel, Codicil of zoo als het anders 
 best in regten zal kunnen bestaan. 
 T'oirkonde hebben wij Schepenen, en Secretaris deze nevens 
 Testatrice getekend in Harderwijck den zeventiende van Sprok. 
 =kelmaand agttien honderd tien 
 (Was getekend) Johanna Sophia Luijken 
 Steenwinkel W.J. de Vries 
 (onderstond) mij present 
 (Was getekend) J.C.F. de Vries 
 (lagerstond) Geregistreerd in het Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck den 20 van Sprokkelmaand 1810 
 fol.6 (Was getekend) J.C.F. de Vries 
 
 Testament 
Geschreven op twee zegels  Compareerde (met verklaring onder presentatie van eede 
een van f. 21.-  van in geene meerdere klasse van gegoedheid te behooren 
en een van f.10.-  dan waar voor het zegel, op hetwelk deze acte geschreven 
voor de 10e verhog. f. 3.-  staat,voldoende is) voor ons ondergeschrevene Schepenen der Stad 
  Harderwijck, benevens derzelver Secretaris, 
 Adriana Luijken, wonende binnen deze Stad van bevoegde 
 ouderdom, en Haar verstand en memorie volkomen magtig 
 Dewelke, uit overweging van de zekerheid des doods en de 
 onzekere uure van dien, en niet willende van deze wereld 
 schijden, zonder alvorens van Hare tijdelijke goederen 
 gedisponeerd te hebben, verklaarde vooraf te herroepen 
 en te vernietigen alle uiterste willens dispositien, door 
 Haar gemaakt, niet willende, dat dezelve eenige de minste 
 kracht of effect zullen sorteren. 
 En alzoo nu geheel op nieuw disponerende, verklaarde zij tot 
 Haare eenige en universele Erfgenamen te institueren 
 Haare Zuster Johanna Sophia Luijken en haare Broeder 



16 
 

ORAH_158 1810  fol. 8 
 
 Willem Cornelis Luijken, ofte, in geval van vooroverlijden 
 van een van beiden voor Haar Testatrice, dan de langstlevende 
 en haar overlevende van Hun beiden alleen, omme alzoo 
 Haare geheele nalatenschap, het zij elk voor de helft, het 
 zij de langstlevende en Haar overlevende geheel en alleen in 
 vollen en vrijen eigendom te bezitten, om daar over in allen op.. 
 =zigte naar goedvinden te kunnen disponeren. 
 Edoch indien het kwame te gebeuren, dat en Hare Zuster 
 Johanna Sophia Luijken en Haare Broeder Willem Cornelis 
 Luijken beide voor Haar Testatrice dezer wereld mogten over.. 
 =leden weezen, en dat dus deze erfstelling daar door geheel 
 verviele, dan verklaarde zij tot Haare eenige en universelen 
 Erfgenamen te institueren voor een zevende gedeelte Haren 
 Broeder Mr. Johannes Gerardus Luijken, of bij vooroverlijden 
 van dezelven, zijne Descendenten bij representatie in Deszelfs 
 plaats, voorts voor drie zevende gedeeltens haare Zuster 
 Gosuina Alida Luijken, gehuwd met de Heer Mr. Rudolph 
 Ketjen, of bij vooroverlijden van dezelve insgelijks Hare Des.. 
 =cendenten bij gelijke representatie in Haare plaats. 
 Eindelijk voo de drie overige zevende gedeeltens Haare 
 gezamentlijke Broeders en Zusterd kinderen, Haar als 
 Neven en Nichten in den bloede bestaande, hoofd voor 
 hoofd en in egale portien, zijnde met namen Mr. Jan Hendrik 
 Ketjen, Mr. Henricus Theodorus Ketjen, Maria Albertina 
 Luijken, Weduwe wijlen den Heer Fredrik Glashorst, 
 Lucia Sophia Ketjen, Mr. Willen Cornelis Ketjen, Lodewijk 
 Everhard Ketjen, en Hendrik Jan Adriaan Ketjen, of 
 de langstlevende derzelve, en, bij vooroverlijden van een 
 of meer van hun, derzelver wettige Descendenten bij repre.. 
 sentatie in vaders of Moeders plaatse. 
 Nog verder verklaarde zij Testatrice te Committeren tot  
 Executeur en Executrice van dit Haar Testament, en redders 
 van haare boedel en nalatenschap, gelijk mede ter bezorging 
 van Haar Lijk, Haare Zuster Johanna Sophia Luijken, en 
 Haare Broeder Willem Cornelis Luijken, ofte de Haar 
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 overlevende van hun beiden alleen, met de magt en assumtie 
 en surrogatie tot den uiteinde toe, of de geen van Hun beiden 
 Haar overlevende, dan in derzelver plaats Haare Broeder 
 Mr. Johannis Gerardus Luijken, Haare Zwager Mr. Rudolph 
 Ketjen en Haare Neef mr. Jan Hendrik Ketjen, of bij voor. 
 overlijden van deze laatsten deszelfs Broeder mr. Willem 
 Cornelis Ketjen in deszelfs plaats, allen met even dezelfde 
 straks genoemde magt; 
 Voorts tot Voogden over de minderjarige of andere opzigt be.. 
 -hoevende personen, welke in Haare nalatenschap geinteres. 
 =seerd zouden mogen bevonden worden, en tot administrateurs 
 van het geen aan dezelve van Haar Testatrice zoude kunnen 
 opkomen, de Ouders of de langstlevende van dien of die genen 
 welke door dezelve of de langstlevende Hunner tot Voogden 
 zullen zijn aangesteld of in derzelver plaats gesuccedeerd, 
 sluitende in alle gevalle uit Haare boedel alle Weeskameren 
 en Geregten, waar de minderjarige of andere opzigt behoevende 
 personen mogten wonen, ofte de goederen gelegen zijn. 
 Eindelijk verklaarde zij Testatrice aan Zich te behouden 
 de magt, om onder de hand of anderszins zodanige nadere 
 dispositien of bestellingen te maken, als zij mogt goedvinden, 
 hetgeen van dezelfde waarde zal moeten gehouden worden 
 of het in dezen geinsereerd ware. 
 Al het welk der Testatrices welbedachte uiterste Wille 
 en begeerte zijnde, zoo verklaarde zij te willen en te begeren, 
 dat het zelve, naa Haare overlijden alzoo zal worden nage. 
 -komen, het zij als Testament Solemneel, Codicil, of 
 zoo als het anders best naar regten zal kunnen bestaan. 
 T'oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze 
 nevens Testatrice getekend in Harderwijck den zeven.. 
 =tienden van Sprokkelmaand agttien honderd tien 
 (Was getekend) Adriana Luijken, Steenwinkel, W.J. de Vries 
 (onderstond) mij present 
 (was getekend) J.C.F. de Vries 
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 (lagerstond) Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 20. van Sprokkelmaand 1810 Fol 7 
 (Was getekend) J.C.F. de Vries 
 
 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerden mr. 
Geminutd op een  E.G. Ardesch en de Heer A.H.J. van der Plaat, dewelke 
zegel van 15 st. met  verklaren kragt dezes te constitueren en magtig te 
de 10e verhoging.  maken den Heer Hugo Gevers, wonende te Dordrecht, ten 
 einde namens Comparanten te ontvangen zodane intereste 
 als bereids verschenen in, of noch zal verschijnen op zekere 
 obligatien ten lasten Holland en West Friesland comptoire 
 Dordrecht, rentende 2« prct, als aan Comparanten en  
 hunne Broeders en Zusters, als kinderen en Erfgenamen 
 harer Ouders wijlen Mr. A.J. Ardesch en J.J. de Meester 
 in leven Ehel. bij magescheid over den boedel van wijlen 
 Vrouwe Antoinetta Schrassert, Douairiere Marklof zijn 
 toebedeeld, en daarvoor ten comptoire voornoemd te quiteren 
 voorts om de obligatien het zij in het openbaar, het zij uit 
 de hand te verkopen, en naar costume locaal te transpor. 
 teren, tot al zulken prijze als hij Heer Geconstitueerde 
 het best geraden zal oordeelen, alles met belofte van 
 ratihabitie en indemniteit, en overige clausulen naar 
 regten gebruikelijk of noodzakelijk, onder verband sub.. 
 missie en renunciatie als regtens. 
 Harderwijck den 20 van Sprokkelmaand 1810 
  
Geminutd op een zegel  Voor Huijsman en van Voorst Schepenen compareerden 
van 15 st. met de  Jan de Vries voor zich, en caverende voor zijne Zuster Marietje 
10e verhoging de Vries, alsmede Gerrit Buijtenhuis in qualiteit als Provi.. 
 sor van het Weeshuis, namens Neeltje van Avelt, welke 
 in het gemelde huis geälimenteerd word, zijnde de twee 
 eerstgemelde kinderen en de laatstgemelde kleinkind van 
 Jan IJsbrands de Vries, onlangs alhier overleden, welke 
 verklaarden den boedel van gemelde Jan IJsbrands de 
 Vries niet te willen adieren, maar dezelve overtelaten 
 aan het Gerigte, om daar mede te handelen als regt is, 
 dezelve dus bij deze repudierende, onder renuciatie van 
 alle exceptien, verzoekende hiervan acte. 
 Harderwijck den 24 van Sprokkelmaand 1810 
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Geminutd op een  Voor Steenwinkel en Schilders Schepenen compareerden 
zegel van 15 st.  met onze mede Raads Vriend de Heer Albertud Huijsman en 
de 10e verhoging  Vrouwe Henricka Moll Ehel. welke verklaarden 
 zich te stellen tot Borgen voor haar Zoon Jan Christiaan 
 Huijsman, voor de Somma van twee Duizend Zeshonderd 
 Guldens, zijnde tweederde der kooppenningen van 
 een huis en Apothekers winkel staande in de Stad 
 Brielle door gemelde haar Zoon gekogt van den Heer De 
 Bijl, welke som in het gemelde huis gevestigd worden, 
 en zulks tot meer securiteit van die gelden, belovende 
 bij wanbetaling van gemelde haar Zoon hetzelve 
 als eige en propere schuld te zullen voldoen, met 
 renunciatie van alle exceptien, in specie van orderen 
 excussie en zo veel Vrouwe Comparante aangaat 
 van het situm Vellejanum, en de Authentica Codecis 
 Siqua Mulier, van welker inhoud zij verklaart 
 onderrigt te zijn, onder verband en submissie als 
 na regten. 
 Harderwijck den 26 van Sprokkelmaand 1810 
 
Geminutd op een  Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde de Heer 
zegel van f 2-10  Mr. Joän Alexander Schimmelpenninck voor zichzelve 
 en als in qualiteit van mede Voogd over zijne Zuster Eli. 
 sabet Schimmelpenninck, zijnde Comparant en gemelde 
 zijne Zuster Kinderen en eenige Erfgenamen van wijlen 
 Den Heer Joän Schimmelpenninck, en verklaarde ten 
 gevolge van het overlijden van voorzeiden Heer Joän 
 Schimmelpenninck bij voortduring te volmagtigen den 
 Heer Mr. Willem Herman Cost te Deventer, in het alge. 
 meen om alle hunne zaken en belangen tot de nala.. 
 tenschap van meergemelden Heer. J. Schimmelpen. 
 ninck betrekkelijk waartenemen, en in het bijzonder 
 om de boedels van wijlen Jan Cost, Wilhelmina Cost, 
 en Lucretia Cost, waar van de gezegde Heer Joan 
 Schimmelpenninck mede Erfgenaam is geweest, 
 namens hun tot volkomene effenheid te brengen, 
 de uit dien hoofden noch gemeen zijnde vaste 



20 
 

ORAH_158 1810  fol.10 
 
 goederen en obligatien te administreren; de eerste te verkopen en 
 aan de koper overtedragen, de laatste aan de Debiteuren optezeggen, 
 en intevorderen, vestenissen op de prothocollen de doen royeeren tegen 
 gebrekkige Schuldenaren, en alle anderen zo dikwijls zulks het 
 belang der gezamentlijke Erfgenamen zal vorderen procedures 
 aantevangen, en nevens de geene, die reeds aanhangig zijn, ten 
 uiteinde te vervolgen, of ook de Erfgenamen in regten aan.. 
 gesproken wordende zich mede namens hem Comparant 
 in oppositie te stellen, penningen te ontvangen, en daar 
 voor te kwijten, en verder in dezen zo in als buiten 
 regten alles te doen en te verrigten, hetgeen de omstan 
 digheden zullen medebrengen, en hij Comparant zelve 
 tegenwoordig zijnde zou kunnen of mogen doen, alles 
 met magt van substitutie, en assumptie, belofte van 
 goedkeuring en schadelooshouding onder verband als na 
 regten. 
 Harderwijck d. 6 van Lentemaand 1810 
  
Geminutd op een  Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden 
zegel van f.8.-  Andries van der Veen en Aaltje ten Broek Ehel:, welke bekenden 
10e verhoging .16:.  in een vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en 
 over zulks kragt deze te cederen transporteren en in vollen 
 eigendom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 Jan Hendriks, een kamp zaailand met zijn houtgewasch 
 genaams den Nijenkamp, gelegen aan de elsweg in Hierden, 
 tusschen de landen van Peter Volten en van Zeger Buijten.. 
 huis, doende in verponding f.2-5-. 
 Noch een kamp zaailand met zijn houtgewasch genaamd 
 Luntermansenck in Hierden naast het land van Jufvrouw 
 van Westerveld, doende in verpondingf.14-4. 
 verders met hunne lusten en lasten, en zulks te 
 zamen voor een Somma van f.275-: , van welke pen. 
 ningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende 
 de percelen te zullen wagten en waren kommervrij, en alle 
 voorpligt de verponding over 1809 volgens het oude quohier te 
 zullen afdoen, blijvende het meerdere volgens het nieuwe 
 quohier van dat, en vorige jaren voor rekening van den 
 koper alles onder verband en submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken dat de verponding over 1809 voldaan is, en is deze boedel 
 zedert de invoering van de nieuwe ordonnantie op de collaterale 
 successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck d. 10 van Lentemaand 1810 
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Geminutd op een Voor de Vries en d’IJvoij Schepenen compareerde de Heer Mr. 
zegel van 15 st. P. van Meurs als curator over de Heer Jacob Hendrik 
 van de Graaff, en verklaarde in die zijne qualiteit kragt en 
 mids deze te constitueren en volmagtig te maken den 
 Heer Mr. B.R. Wichterink des Comparants mede 
 curator, om zodanige effecten, als de gemelde Heer 
 J.H. van de Graaff als mede Erfgenaam van Mevrouw 
 van de Graaff mede in eigendom toebehoren, en onder 
 den Heer ….Scholten wonende te Amsterdam zijn 
 berustende, te ontvangen in naam van den Comparant, 
 daarvoor behoorlijk recep is aftegeven en generaliter 
 alles te doen en verrigten, hetgeen dienaangaande 
 zal worden vereischt en de Comparant zelve present 
 zijnde zoude kunnen of moeten doen, alles met belofte 
 van goedkeuring. 
 Harderwijck d. 13 van Lentemaand 1810 
 
Geminutd op een zegel Voor Huijsman en d’IJvoij Schepenen compareerden Har.. 
van 6 st. met de 10e manus Veltkamp en Emmetje Deggering Ehel. en Harmen 
verhoging Wissink en Antonia Deggering Ehel. zijnde de tweede en 
 vierde Comparanten Dogters van wijlen Maurits Deggering 
 en verklaarden de Comparanten een wettig en onverbrekelijk 
 magescheid te hebben gemaakt van den boedel en nalaten.. 
 schap van wijlen gemelde Maurits Deggering in maniere 
 als volgt. 
 Aan Emmetje Deggering Huisvrouw van Harmanus 
 Veltkamp is toegedeeld het huis staande in de 
 Hoogstraat tusschen de huizen van de Weduwe Priester 
 en van Zegen Buijtenhuis No. 514. 
 Aan Antonia Deggering Huisvrouw van Harmen 
 Wissink is toegedeeld het huis staande in de Hoogstraat 
 tussen de huizen van Jan van Essen en van de kin. 
 deren van Gijsbert Kleintunte No. 519 
  en zulks beide met de daar op zijnde lusten en lasten 
 regt en geregtigheden. 
 Verklarende de Comparanten de voorzeide ervenis en 
 nalatenschap te hebben gescheiden en gedeelt, met 
 belofte van elkanderen te zullen wagten en waren 
 als magescheids regt is, met renunciatie van alle 
 exceptien, onder verband en submissie als na regten, 
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 zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1809 is betaald en 
 uit het permissie billet van Mr. J.C.F. de Vries dd. 25 van Sprok.. 
 kelmaand 1810, dat de boedel wegens collateraal aan den 
 Lande niet schuldig is. 
 Harderwijck den 17 van Lentemaand 1810 
 
Geminutd op een Voor Steenwinkel en d’IJvoij Schepenen compareerden de  
zegel van 8 st: Heer Jan Otto Arntzenius en Vrouwe Lydia Henriette Schacht 
met de 10e verho: Ehel:, marito tutore, en bekenden in de beste en bestendigste 
ging forma regtens te constitueren en volmagtig te maken 
 zulks doende bij dezen,den Heer L.A. Willinck, Richter 
 des Ambts Hengelo, teneinde om namens de comparanten 
 te erschijnen voor het Hoge Land Drosten Gerigt des 
 Kwartiers van Zutphen, en aldaar aan den Heer D. Muller 
  wonende te Hengelo in Gelderland te transporteren, en 
 in vollen eigendom open overtedragen haar comparanten 
 eigendommelijk akkermaals Bosch, Schoolmeesterbosch 
 genaamd, in het Land Drosten Ambt, Rigtenambt Hen.. 
 gelo, Buurschap Bakveld, in zijn kennelijke bepalingen 
 gelegen en zulks voor vrij allodiaal met geen verponding 
 of andere lasten bezwaard, doch hetgeen bij de nieuwe introductie 
 van verponding daar op mogt worden gezet, blijft voor rekening 
 van den koper, alles ingevolge koopcedul, hier omtrent de 
 nodige acte te passeren, te doen en te verrigten, hetgeen 
 de omstandigheid van zaken zal komen te vereischen, en com.. 
 paranten present zijnde, zelve zouden kunnen mogen of moeten 
 doen, alles onder belofte van goedkeuring, en verdere clausules 
 na regten gewoon en noodzakelijk, S.A.L. de super stipuland. 
 Harderwijck d. 17 van Lentemaand 1810 
 
Geschreven op  Testament 
een zegel van f.1-. Compareerden voor ons ondergeschrevene Schepenen en 
10e verhoging-:-2- Secretaris der stad Harderwijck Dirk Teutert en Geertruij 
 Lucas Ehel., laatstgemelde ziek, doch beide hun verstand 
 en uitspraak ten vollen magtig, wonende alhier, en ons 
 bekend, welke bij deze verklaarden malkanderen over en 
 weer, en dus de eerststervende aan de langstlevende te bemaken 
 de tucht en het vrugtgebruik van zijne of hare natelaten 
 goederen, en verders tot hunne universele Erfgenaam 
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 aantestellen Peter van Hemert, bij hun inwonende, 
 om na overlijden van hun beiden hunne natelatene 
 goederen in vollen eigendom te hebben en bezitten, 
 verders verklaren zij te stellen tot executeur van 
 dit hun testament en Beredderaar van hunne boedel 
 A. Bade met zodange magt als aan een executeur 
 competeerd, ook die van assumptie, substitutie en 
 surrogatie en verders bij dezen te revoceren en te niet 
 te doen alle hunne vorige dispositien, niet willende, 
 dat dezelve eenige kragt of waarde zullen hebben, bege.. 
 rende dat deze zal gelden als testament, legaat, codicil, 
 of zo en als best na regten zal kunnen bestaan, en 
 verklaren Comparanten onder offerte van eede zich 
 van het competente zegel bediend te hebben. 
 T oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze  
 getekend en hebben de Testateur en Testatrice ver.. 
 klaard niet te kunnen schrijven en deze merken 
 in onze presentie gezet. 
 Harderwijck den 22 van Lentemaand 1810 
 onderstond + dit is het merk van Dirk Teutert 
 + dit is het merk van Geertruij Lucas 
 was getekend A.Schilders G. van Voorst. onderstond 
 mij present was getekend J.C.F. de Vries lagerstond 
 Geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Har.. 
 derwijck d. 22 van Lentemaand 1810 Fol 11 was 
 getekend J.C.F. de Vries 
 
Geminutd op een zegel Voor Schilders en d’Ijvoij Schepenen compareerden Gerrit 
van      f 5-:-: Wassink meerderjarige jongman en Geertruij Engelen 
10e verhoging    :-2-: meerderjarige jonge dogter laatstgemelde geässisteerd 
noch 1/5 wegens de met haar Vader Piet Engelen, welke verklaarden met 
dispositie      :6: elkanderen een wettig huwelijk te willen aangaan 
 op volgende voorwaarden. 
 Partijen Conthoralen zullen tot stuur des huwelijks 
 aanbrengen alle hunne reeds hebbende en toekomende 
 goederen, van alle welke goederen alsmede van winst 
 en verlos een volkome gemeenschap zal plaats hebben 
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 Wanneer een van beide komt te overlijden, zal de langstlevende 
 zonder contradictie van iemand houden en bezitten eeuwig en 
 ervelijk alle des eerst overledens goederen niets uitgezonderd, 
 voorbehoudens de legitieme portie voor de ouders, indien die als 
 dan in leven mogten zijn. 
 Wanneer dit huwelijk opgeloscht word en er kind of kinderen 
 uit hetzelve overblijven en de langstlevende wederom komt 
 te hertrouwen, zal dezelve behoorlijke afgoeding van Vaders 
 of Moeders versterf moeten doen. 
 Verklarende de Comparanten onder offerte van eede zich 
 van het competente zegel bediend te hebben 
 Harderwijck den 23 van Lentemaand 1810 
 
Geminutd op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Hendrik 
zegel van 8 st. met Groote, wonende te Amsterdam, doch thans alhier present voor 
10e verhoging zich en mede caverende voor zijn vrouw Catharina Chavan, 
 welke verklaarde bij dezen te constitueren en magtig te 
 maken Gerrit Kleintunte, om namens Comparant mede 
 te transporteren zeker huis staande in deze stad op den 
 Broederen No. 167, zoals hetzelve is verkogt met zijn 
 lusten en lasten regt en geregtigheden, penningen te 
 ontvangen, en daarvoor te quiteren, wagting en waring te 
 beloven, en verders alles te verrigten wat nodig zal zijn, 
 met magt van substitutie, en belofte van goedkeuring 
 en schadelooshouding, onder verband en submissie als na 
 regten. 
 Harderwijck den 25 van Lentemaand 1810 
 
Geminutd voor de Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
helft op een zegel van f.9. Albert Bade in qualiteit als Volmagtiger van Arent de 
de andere helft       9-. Wilde en Hermanus de Wilde, ieder voor de helft eigenaar 
10e verhoging         2-: van het natemeldene huis, vermogens volmagt voor de 
 Magistraat dezer Stad op den 12 van Wintermaand 1809 
 gepasseerd, welke verklaarde in zijn voortz: qualiteit 
 te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren, en in vollen eigendom overtegeven aan 
 Geurt Willemzen en Gijsberta Cornelisze Ehel., en hunne 
 Erven, een huis met een schuur daar aan verbonden, 
 staande in deze Stad in de Schoemakerstraat, naast het 
 huis van de Weduwe Bart Peterzen op de hoek van de 
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 Valkstraat No.439, doende in verponding f11.14.- 
 straatgeld f 1-10, lantaarngeld 15 st. verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor een Somma van 
 zeshonderd zeven en twintig Guldens, van welke 
 penningen Compart p g bekend voldaan te zijn, 
 belovende hetzelve te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 
 1809, het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 1809 daar 
 van aftedoen als erfkoopsregt is, blijvende de ver.. 
 ponding, welke volgens het nieuwe quohier van 
 vorige jaren noch zal moeten betaald worden voor 
 rekening van Koperen, alles onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat het 
 straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 1809 en de verpon.. 
 ding over 1809 is voldaan en is deze boedel zedert 
 de introductie van het reglement op de collaterale 
 Successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck den 31 van Lentemaand 1810  
  
 Testament 
Was geschreven op een Compareerde voor ons ondergeschreven Schepenen en Secretaris 
zegel van 24 st. der Stad Harderwijck Jacomijna Krijd Weduwe Dirk van Asselt 
 haar verstand, memorie en uitspraak volkomen magtig zijnde, 
 verklarende dat zij eer zij deze wereld door den dood zoude verlaten 
 t’welk uit hoofde van haren hogen ouderdom binnenkort stond 
 te gebeuren, over hare goederen welke zij zoude komen natelaten 
 bestellingen wilde maken zoals zij met haren Man D. van Asselt 
 ook gedaan hadde, op den 29 Juni des Jaars 1785 voor den 
 gerichte dezer Stad – volgens welke dispositie zij de volstrekte 
 magt aan zich heeft behouden, om over hare goederen nader 
 te kunnen disponeren, naar welgevallen. 
 Hiertoe nu overgaande verklaarde zij, dat zij in aanmerking 
 genomen hebbende, hoe er onder alle hare kinderen geen een 
 was waar aan zij door betoonde liefde, en bestendige trouwe 
 zooveel verplicht en verbonden was dan aan haren Zoon  
       Willem van Asselt, welke zedert de dood van haare man 
        altij bij haar gebleven alles voor haar over gehad hadde dag en 
        nagt voor haar gewerkt hadde om haar houshouding in stand te 
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 houden,en dus tot hiertoe gezorgd had, dat zij in den hogen 
 ouderdom van 75 jaren, nog haar eigen brood eten mogte, en 
 nog door hem in alle hare Zwakheden nagt en dag geholpen 
 ondersteund en vertroost mogt worden,terwijl alle hare overige 
 kinderen haar verlaten, en ieder zijn fortuin gezogt hadde dat 
 zij daarom aan hem bemaakte haar halve Huis staande in 
 de Hondegestraat No.412 als mede de halve Hof gelegen 
 in of bij de Nijptang, tusschen de Hoven van B. Penning en 
 Joh: Migchelsen No. 792. 
 Verder verklaarde zij Comparante nog aan hare zoon Willen 
 van Asselt te bemaken alle hare klederen, Linnen, Wollen 
 Goud, Zilver en wat verder tot het Lijf behoorde, alsmeede 
 dat zij de drie Nat: Schuldbrieven (met de verlopen interessen) 
 ten laste van de Bat: Republiek nu Koninkrijk Holland No. 
 38543.. 38544.. en 38582 welke zij van hare Dochter Tijsia te Hoorn 
 overleden, geerft hadde reeds met eene warme hand aan hem tot 
 zijn wettig eigendom hadde over en weg gegeven.  
 Waar mede Comparante deeze hare Dispositie eindigende, willende 
 en begerende dezelve na haar Comparantes dood, het zij als Testa.. 
 =ment, Legaat, Codicil of op zodanige wijze als het beste in 
 rechten kan bestaan, zal agtervolgd worden, gelastende hare 
 kinderen kindskinderen en Erfgenamen deze hare uitterste wil 
 stiptelijk naar te komen, en ingeval zij hier tegen willende ver.. 
 zetten uit hoofde dat zij vermeende niet de Legitime portie 
 harer nalatenschap hadden of konden ontvangen, hier door deze 
 hare uitterste wille niet kragteloos zal kunnen worden gemaakt, 
 maar dat haar zoon Willem van Asselt in dat geval verplicht 
 zal zijn om aan elken Erfgenaam zoveel bij hunne erfportie 
 te geven dat het de legitime portie harer nalatenschap zal 
 uitmaken. 
 Stellende zij tot Excuteuren van dezen haren Testamente, 
 en bezorgers van hare begravenis Willem van Asselt en 
 Hendrik Verbeek, met zodanige magt als aan Excuteuren 
 volgens de wetten competeerd. 
 Verklarende wijders zij Comparante onder presentie van eede 
 dat in deze van het behoorlijk Zegel is gebruik gemaakt, en 
 dat zij Comparante wegens haare hogen jaren en een gebrek 
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 aan hare regterhand niet meer kan schrijven. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris dezen getekend in 
 Harderwijck den 4 van Grasmaand 1810. 
 Onderstond bij een X dat dit merk door Testatrice in onze presentie 
 gezet is attesteren wij teffens bij onze ondertekening van dit Testament. 
 Was getekend A. Schilders, G. van Voorst. onderstond mij present 
 was getekend. J.C.F. de Vries. lagerstond Geregistreerd in het 
 Recognitie Boek der Stad Harderwijck d. 4 van Grasmaand 1810   
 Tot 12 Vers was getekend J.C.F. de Vries- 
 
Geminutd op een zegel Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde 
van  -   -       f,2.10 de Heer en Mr. A.P Westervelt, dewelke verklaarde in 
10e verhog.       -6 de bestendigste forma regtens te qualificeren en volmagtig 
 te maken den Advocaat O. van Meurs wonende te Harder.. 
 wijck, om alle zodane pretentien, als hij compart.. ten 
 lasten van alle en een iegelijk is hebbende in der minne 
 en zo nodig door middelen van regten intevorderen, hetzij 
 door pijnding, citatie, of andere convenabele ingangen 
 van regten, die zijne zaken als dan tot den uiteinde en 
 executie toe te vervolgen, penningen te ontvangen, 
 en daar voor te quiteren, en in het generaal ten voorsch.. 
 einde  in naam en van wegens hem Compart.. alles te 
 doen, te verrigten, en te laten geschieden hetgeen hij 
 zelve present zijnde zou kunnen of moeten doen, 
 belovende de Comparant van kragt en waarde te zullen 
 houden het geen door de Geconstitueerde tot invorde. 
 ring van zijne pretentien zal worden gedaan en verrigt, 
 mids dat dezelve verpligt blijft van zijne ontvangst 
 en uitgave behoorlijke rekening en verandwoording 
 te doen, alles met magt van Substitutie, belofte van 
 goedkeuring en Schadelooshouding, waar op de Compart.. 
 heeft gestipuleerd als na regten. 
 Harderwijck d. 6 van Grasmaand 1810 
 
Geminutd op en zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen en als Overweesmeesteren 
voor het bewijs  f. 15-. compareerde Dirk Bartelzen Weduwnaar van wijlen Hannisje 
vestenis - - - -12-.- Hannissen, welke zich willende veranderzaten verklaarde 
10e verhoging  1-6- in tegenwoordigheid van Jan Hannissen en Willem Hendrikzen 
Geregistr. ten protocolle 
van bezwaar Rubr. 
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Oostermehen Fol. als door de Magistraat aangestelde Voogden, en Hendrik Gerritzen 
128 fso.landerijen als toeziende voogd aan zijne twee minderjarige kinderen met 
en erven in Hierden namen Bartel Dirkzen en Jan Dirkzen bij gemelde zijne 
fol.383 en 401 fso. vrouw ehelijk verwekt voor Moeders versterf te bewijzen tezamen 
 agthonderd vier en dertig Guldens, zullende ieder bij zijne 
  meerderjarigheid zijn aandeel ontvangen. 
 Tot securiteit hiervan verbind Compart. zijn persoon en goede.. 
 ren en tot een speciaal onderpand. 
 Een huis en erf met de daarbijzijnde tuin No. 37 staande en 
 gelegen in Hierden belend Lubbert Hop en de weduwe 
 Dirk Jacobzen. 
 Een kamp zaaijland genaamd de Lagenenck gelegen in 
 Hierden belend Jufvrouw van Westervelt en de Weduwe Gerrit 
 Rijerzen. 
 Een math hooijland op de Oostermehen belend de Heer J.C.F.  
 de Vries en Hendrik Hop. 
 7/4 math hooijland genaamd de Middenste kamp op de 
 Oostermehen belend Jan Hannissen en Lubbert Hop.  
 Om daar aan alle schade te kunnen verhalen. 
 Ook beloofde Compart. zijne kinderen tot hunne meerderja.. 
 righeid te zullen kleden en reden, en laten leren, wat tot een 
 behoorlijke opvoeding behoord, en alle boedelschulden tot zijne 
 lasten te nemen. 
 Hiermede waren de voogden te vreden. 
 zijnde ons gebleken dat de verponding over 1809 is betaald. 
 Harderwijck den 4 van Grasmaand 1810 
 
Geminutd op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Lena Groote, 
zegel voor ieder vijfde Weduwe van Hannes Farger, voor zich en als Moeder en Voogdesse 
part f.7 dus     f.35.. over hare minderjarige kinderen met namen Steven, Jan, en 
10e verhoging     3-10 Mientje Farger, ingevolge authorisatie van de Magistraat dezer 
 Stad d.d. 2 van Grasmaand 1810, Bernardus Groote, en Johanna 
 Arentzen Ehel. Gerrit Groote en Hendrika Keizer Ehel., en 
 Gerrit Kleintunte in qualiteit als volmagtiger van Hendrik 
 Groote, voor zich en mede caverende voor zijne Vrouw Catharina Charan, 
 wonende te Amsterdam, vermogensvolmagt voor de Magistraat 
 dezer Stad op de 25 van Lentemaand 1810 ad hunc actum 
 gepasseerd, en noch als volmagtiger van Hendrikus Rijnders 
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 pro se en als in huwelijk hebbende Catharina Groote 
 vermogens volmagt voor Schout en Gerigtslieden van 
 Barnevelt op den 29 van Lentemaand 1810 gepasseerd, welke 
 volmagten bij ons gezien en gelezen zijn, zijnde zij vijf kinde.. 
 ren van wijlen Steven Groote, en 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 Harmen 
 Mulder en Catharina Bredenbach Ehel., een huis staande 
 op den Broederen binnen deze Stad No. 167, naast de  
 Waag, doende in verponding f.6-10- welke betaald is 
 over het jaar 1809, straatgeld f.-15-: lantaarngeld 17 st.8 penn. 
 welke beide betaald zijn tot Bloeimaand 1809, verder met 
 zijn lusten en lasten, en zulks tezamen voor elf honderd 
 twintig Guldens, van welke penningen Comparanten be.. 
 kennen voldaan te zijn, belovende dat huis te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt daarvan 
 aftedoen als erfkoops regt is onder verband en submissie 
 als na regten, blijvende hetgeen van vorige jaren vol.. 
 gens het nieuwe quohier noch in verponding zal moeten 
 betaald worden voor rekening van de Kopers, en is ons uit 
 het permissie billet van Mr. J.C.F. de Vries als Directeur 
 der collaterale successie dd. 17 van Louwmaand 1809 
 gebleken, dat alle boedel wegens collateraal niet schuldig is. 
 Harderwijk den 9 van Grasmaand 1810 
 
Geminutd op een zegel Voor de Vries en Moojen Schepenen compareerden onze 
van -    -    -        f.13- mede Raadsvriend de Heer Alexander Schilders en Vrouwe 
10e verhoging         1-6 Maria Apeldoorn Ehel., de Vrouwe geassisteerd met 
Geregistr. ten protoc. gemelde haar man, welke verklaarden wegens opgenomen 
van bezwaar Rubr. en ter leen ontvangen penningen wel en deugdig schul.. 
Landerijen in den enck dig te zijn aan Mevrouw de Weduwe Schacht gebore 
Fol 204 fso Gildemeester de Somma van negenhonderd negen 
 en negentig Guldens, aannemende derhalve jaarlijks 
 te zullen verrenten met vijf Guldens van de honderd 
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 waarvan het eerste zal verschijnen heden over een jaar en zo 
 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 opgezegd werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand een hage genaamd 
 de Klerkenkamp gelegen in de Harderwijcker enck  Westen het 
 land van de Erfgen. van den Heer Persoon, Oosten het land van 
 Arend Kreenen, om daar aan alle schade te kunnen verhalen, 
 renuntierende van alle exceptien, in spetie die van ongetelde 
 gelden, en zo veel Vrouwe Comparante aangaat van het Senat. 
 Cons. Vellej en de authent. Cod. Siqua Mulier, van welker 
 inhoud zij verklaard onderrigt te zijn, onder verband en 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de verpon.. 
 ding over 1810 is betaald. 
 Harderwijck den 10e van Grasmaand 1810 
 
Geminutd op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Gerrit van 
zegel van  f 4.- Nijendaal welke verklaarde bij dezen afstand te doen van zijnen 
met de 10e verhoging -:8.. geheelen boedel zo gereede als ongereede goederen aan zijne kinderen 
 teneinde dezelve te verdeelen zo en in dier voegen als hier na zal 
 volgen, blijvende hij echter van de verdeelde gereede goederen eenige 
 zijn leven lang in gebruik behouden, welke zij na zijne dood zullen 
 kunnen na zich nemen. 
 Noch compareerden Jacobus van Nijendaal, Albertus van Nijendaal 
 en  Rijnt Koning als Volmagtigden van Evert Frans en Judith van 
 Nijendaal, vermogens volmagt voor H.H. van Hasselt onderschout 
 te Barnevelt op den 13e dezer gepasseerd, te zamen kinderen van 
 eerst comparant, welke verklaarden met genoegen de boedel 
 van hare Vader verdeeld te hebben, in maniere als volgt. 
 Aan Jacobus van Nijendaal is toegedeeld de helft in het erf 
 Sturmbroek genaamd, No.26, leggende onder Putten, tusschen 
 het land van den Heer H. van Westervelt en de Putterbrink, 
 zoals hetzelve bij Jan Wouterzen gebruikt word. 
 Vier schepels Zaaijland de Wagen Akker genaamd in den buiten 
 enck aan het Veld te Putten. 
 2½ schepels zaaijland met de grondpagt gelegen aan de Bult 
 en het Hunnerpad te Putten. 
 De helft in den hof buiten deze Stad aan de gragt naast de 
 gang, welke na den hof van Mevrouw Boonen lijd en den hof 
 van Jan Blommenberg No. 82S. 
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 Aan Albertus van Nijendaal is toegedeeld het huis in 
 deze Stad in de Donkerstraat No.181 met de winkel. 
 De andere helft in den bovengemelde hof No.82S. 
 Een boschje akkermaals hout in het veld bij het Putter 
 bosch de Driest genaamd. 
 Een deling in het Putterbosch. 
 Aan Judith van Nijendaal getrouwd met Evert Frens 
 twee kampjes 3 1/8 morgen mehenland aan de Arlensteeg 
 in de Putter mehen gelegen. 
 Aan Gerrit Frens Zoon van gemelde Evert Frans en 
 Judith van Nijendaal Ehel:. de andere helft in het 
 bovengemelde erf Sturmbroek No. 26, doch zullen de 
 Ouders hun leven lang de inkomsten daarvan genieten. 
 Verklaren de Comparanten de boedel alzo te hebben ge.. 
 scheiden en gedeeld, een ieder het toegedeelde met de 
 daarop zijnde lusten en lasten te hebben ontvangen, 
 en belovende de eene de andere te zullen wagten en waren, 
 onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons 
 gebleken, dat de verponding over 1810 is betaald, en is deze 
 boedel zedert de invoering van de ordonnantie op de colla. 
 terale successie niet verstorven geweest, en verklaren de 
 Comparanten onder offerte van eede zich van com.. 
 petente zegel bediend te hebben. 
 Harderwijck den 14 van Grasmaand 1810 
 
Geminutd. op een zegel Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden Cor.. 
van 15 st. met de 10e ver. nelis van Nunspeet en Catharina Picart Ehel: welke verklaarden 
hoging te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als hare 
 Dogter Hendrica van Nunspeet voornemens is integaan en 
 te voltrekken met Jan Ketelaar te Amsterdam, verzoekende 
 dat dit gegeve consent bij Heren Commissarissen van huwe. 
 lijkszaken der Stad Amsterdam of elders daar het vereischt 
 word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd alsof de 
 Comparanten in persoon bij de intekening en voltrekking tegen.. 
 woordig waren, belovende hetzelve van waarde te zullen 
 houden. 
 Harderwijck den 14 van Grasmaand 1810 
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Geminutd. op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerde Jannetje 
zegel van       f 1.- Hendrikzen Weduwe van Jan Rijerzen voor zich en als legitime 
10e verhoging -:-2- Voogdes over hare minderjarige kinderen genaamd Willempje 
 en Hendrik, zijnde hiertoe door de Magistraat dezer Stad geäutho.. 
 riseerd, 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 en ten ervelijke 
 behoeven van Gijsbert Aarzen en Teuntje Olthuisen, Ehel., 
 een hofje gelegen aan de Molenwal No. 944 tusschen een hofje 
 van Toon Vonk en van Koperen, doende in verponding f 1-10, welke 
 gezuiverd zal worden over het jaar 1809, en ons gebleken is, dat 
 betaald is, doch blijvende het meerdere, dat van vorige jaren 
 noch zal moeten betaald worden, voor rekening van de kopers, 
 en zulks voor de som van tien Guldens, van welke penningen 
 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 uit het permissie billet van Mr. 
 J.C.F. de Vries dd. 18 van Slachtmaand 1807 gebleken, dat deze 
 boedel wegens collateraal aan den Lande niet schuldig is. 
 Harderwijck den 16 van Grasmaand 1810 
 
Geminutd. op een  Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Aart 
zegel van      f 3-: Hendrikzen Brouwer Weduwnaar en Jannetje Jans jonge Dogter 
10e verhoging      :6. beide meerderjarig zijnde, welke verklaarden voornemens te zijn 
 een wettig huwelijk aantegaan op volgende Voorwaarden. 
 Comparanten zullen tot stuur des huwelijks aanbrengen 
 alle hunne reeds hebbende en toekomende goederen, van welke 
 zowel als van winst en verlos de conjugale gemeenschap zal 
 plaats hebben. 
 Indien een van beiden komt te overlijden zonder kind of 
 kinderen uit dit huwelijk natelaten zal de langstlevende 
 in het volle bezit blijven van alle des eerstoverledene 
 goederen, kunnende hij of zij die overblijft daarmede 
 handelen na welgevallen, doch na dode van de langstlevende 
 zullen alle de als dan overzijnde goederen in twee egale 
 portiën verdeeld, en van weerskanten ieder de helft door de 
 daar toe geregtigde Erfgenamen genoten worden. 
 Ingeval er kind of kinderen uit dit huwelijk mogten 
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 nagelaten worden, zal de langstlevende de tucht en het 
 vrugtgebruik hebben van alle des eerstoverledene goederen 
 zijn of haar leven lang, en indien de langstlevende zich in 
 een tweede huwelijk mogt begeven, zal dezelve gehouden zijn 
 inventaris van de goederen actien en crediten, niets uitge.. 
 zonderd te maken, waarvan de helft voor Vaders of Moeders 
 versterf aan het kind of kinderen zal worden bewezen, 
 waar voor goede borg gesteld, of verband van vaste goederen 
 zal moeten gegeven worden tot genoegen der kinderen, 
 of Voogden, als zij niet meerderjarig zijn, hetzelve zal ook 
 moeten geschieden, als er geene kinderen uit het eerste 
 huwelijk zijn, en de langstlevende weder komt te hertrouwen. 
 En verklaren Comparanten op deze voorwaarden hun hu.. 
 welijk te zamen te zullen voltrekken, en zich van het 
 competente zegel bediend te hebben onder offerte van eede. 
 Harderwijck den 20 van Grasmaand 1810 
 
Geminutd. op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
van             f 1-:- Wouter Janzen Jongman geässisteerd met zijne Moeder 
10e verhog.         :-:2- Wijmpje Wouters Weduwe van Jan Beelen en Evertje 
 Hendrikze Brouwer jonge Dogter geässisteerd met hare 
 Ouders Hendrik Aartzen Brouwer en Hendrikje Aals Ehel. 
 welke verklaarden voornemens te zijn met malkan.. 
 deren een wettig huwelijk aantegaan op volgende voor.. 
 waarden. 
 Comparanten zullen tot stuur des huwelijks aanbren.. 
 gen alle hunne goederen hebbende en toekomende 
 waarvan, als mede van winst en verlos de conju.. 
 gale gemeenschap zal plaats hebben. 
 Indien een der Comparanten komt te overlijden zonder 
 kind of kinderen uit dit huwelijk natelaten, zal de 
 langstlevende alle des eerst overledene goederen 
 erven en bezitten, en daar mede kunnen handelen 
 na welgevallen, doch na dode van de langstlevende 
 zal de boedel in twee portien verdeeld, en aan weerzijden 
 ieder de helft door de wettige Erfgenamen genoten 
 en geprofiteerd worden. 
 Indien dit huwelijk werde opgeloscht en er kind 
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 of kinderen uit hetzelve overblijven zal de langstlevende 
 de tucht en het vrugtgebruik hebben van de goederen van de  
 eerststervende zijn of haar leven lang, en indien de langstle.. 
 vende weder mogt komen te hertrouwen zal dezelve gehouden 
 zijn staat en inventaris van den boedel te geven, waarvan 
 de helft zal moeten bewezen worden aan het kind of de 
 kinderen voor Vaders of Moeders versterf, waarvoor alsdan 
 goede borg zal moeten worden gesteld, of goederen tot onderpand 
 ten genoegen der Kinderen of Voogden, indien de Kinderen 
 minderjarig mogten zijn, hetwelk mede plaats zal hebben, 
 indien er geene kinderen uit dit huwelijk over zijn, en de 
 langstlevende een tweede huwelijk mogt aangaan. 
 Verklarende Comparanten op deze voorwaarden hun 
 huwelijk te zullen voltrekken, en onder offerte van 
 eede zich van het competente zegel bediend te hebben. 
 Harderwijck den 20 van Grasmaand 1810 
 
Geminutd. op een Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
zegel van     f 3-:- Dirk Bartelzen Weduwnaar en Maria Gerrits jonge Dogter, 
10e verhoging    :-6- welke verklaarden voornemens te zijn met malkanderen 
 een wettig huwelijk aantegaan op volgende voorwaarden. 
 Comparanten zullen tot stuur des huwelijks aanbrengen 
 alle hunne goederen hebbende en toekomende, waar van 
 de conjugale gemeenschap zal zijn uitgesloten, en alleen 
 winst en verlos gemeen zijn, zullende ervenis voor 
 geen winst gerekend worden, doch zal de langstlevende 
 de tucht en het vrugtgebruik hebben van de goederen 
 des eerststervende zijn of haar leven lang, en die tucht 
 moeten verburgen. 
 Indien dit huwelijk worde opgeloscht zonder dat er kind of 
 kinderen uit hetzelve overblijven, zullen na dode van beiden 
 de ongereede goederen vererven aan die zijden, daar dezelve 
 zijn vandaan gekomen, en de gereede goederen in twee portien 
 verdeeld, en aan weerzijden ieder half genoten worden. 
 Verklarende Compatanten hun huwelijk op deze voor.. 
 waarden te zullen voltrekken, en onder offerte van eede 
 zich van het competente zegel bediend te hebben. 
 Harderwijck den 24 van Grasmaand 1810 
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 Testament 
Was geschreven op een Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen en 
zegel van        f 1-:- Secretaris der Srad Harderwijck Geertruij Drost alhier 
10e verhog.      -: -2- woonagtig en ons bekend, zijnde wat ziekelijk, doch haar 
 verstand en uitspraak ten vollen magtig, welke ver.. 
 klaarde bij dezen te stellen en nomineren tot hare 
 Erfgenamen de Kinderen van haar Zuster Petronella  
 Drost, in huwelijk verwekt bij den Predikant Johan 
 van der Linden, en de Kinderen van hare Zuster Stijntje 
 Drost, in huwelijk verwekt bij Hendrik Teekman alle 
 in egale portien, zullende echter hare Moeder Sara 
 Egge Weduwe Drost haar leven lang het vrugtgebruik 
 van die goederen genieten. 
 Begerende Comparante 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 zich van het competente zegel bediend 
 te hebben. 
 T’oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze 
 nevens Testatrice getekend in Harderwijck den derden 
 van Bloeimaand 1810 
 Was getekend Geertruida Drost, G. van Voorst 
 J. Moojen Jz:  onderstond mij present was getekend 
 J.C.F. de Vries  lagerstond geregistreerd in het Recogni.. 
 tieboek der Stad Harderwijck den 3e van Bloeimaand 
 1810 Fo. 17.   was getekend J.C.F. de Vries 
 
Geminutd. op een zegel Voor Fisscher en Moojen Schepenen compareerden Gerrit 
van         f 12--  Buitenhuis en Johanna Engellina Maria Rautert Ehel. 
10e verhoging 1-4 dewelke verklaarden te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in volle eigen. 
 dom overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van 
 Gerrit van Veldhuizen en Dirkje Reijers Ehel. een kamp 
 zaaij of haverland, gelegen voor deze Stad aan de Wijsteeg, 
 grenzende aan het land van Albertus Gelderman, hoge 
 Priester en de hoven van Hannes Miggelzen en Pieter 
 Olthuizen, om derhalve terstond te aanvaarden, zijnde 
 dit land tiendvrij, doende in de oude verponding f 1-19-: 
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 ende zulks voor een Somme van f 417-10-:, waar van de Comparan. 
 ten bekenden voldaan en betaald te wezen, en daarom geen regt 
 of eigendom aan dit getransporteerde meer te behouden, belovende 
 hetzelve te zullen wagten en waren kommervrij en alle voorpligt, 
 de verponding tot over het jaar 1810 daar van aftedoen, als erfkoops 
 regt is, blijvende hetgeen in den nieuwen aanslag van vorige 
 jaren nog zal moeten betaald worden voor rekening van de 
 kopers, alles onder verband en Submissie als na regten, 
 zijnde ons gebleken dat de verponding over 1810 is betaald, 
 en is deze boedel zedert de invoering van het reglement op 
 de collaterale successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck den 2 van Bloeimaand 1810 
 
Geminutd. op een Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerden Hermanus 
zegel van       f 3-:- Berendzen meerderjarige Jongman en Hendrica Volten 
10e verhoging        -6st meerderjarige Jonge Dogter, thans Bruidegom en Bruid, welke 
 verklaarden voornemens te zijn met malkanderen een wettig 
 huwelijk aantegaan op volgende voorwaarden. 
 Bruidegom en Bruid zullen tot stuur des huwelijks aanbrengen 
 alle hunne goederen, hebbende en toekomende, van welke 
 de conjugale gemeenschap zowel als van winst en verlos 
 zal plaats hebben. 
 Indien dit huwelijk word opgeloscht en er geen kind of 
 kinderen uit hetzelve overblijven, zal de langstlevende 
 erven en bezitten alle de goederen des eerstoverledene, en daar 
 mede kunnen handelen na welgevallen doch wanneer de 
 langstlevende niet mogt hertrouwen zal bij zijn of haar 
 overlijden de boedel in twee portien verdeeld, en aan weder. 
 zijden ieder de helft door de naaste Erfgenamen genoten worden. 
 Indien bij overlijden van een van beiden kind of kinderen 
 uit dit huwelijk overblijven, zal de langstlevende de tucht 
 en het vrugtgebruik hebben van de goederen des eerstoverledene 
 zijn of haar leven lang, doch de eigendom op de kinderen komen. 
 Indien de bruidegom komt te overlijden en de Bruid te hertrou.. 
 wen, zullen de kinderen uit dit huwelijk Vaders versterf 
 genieten doch de tucht aan de Bruid blijven, hetzelve zal 
 plaats hebben indien de Bruid komt te overlijden, en de Brui. 
 degom te hertrouwen, in welk geval laatstgemelde de tucht 
 zal behouden, doch moeten uitkeren aan het Voorkind van de 
 Bruid met name Elisabeth twee honderd Guldens vooruit, welk 
 Voorkind vervolgens met de andere kinderen zal moeten 
 doordeelen. 
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 Verklarende Bruidegom en Bruid onder offerte van 
 eede zich van het competente zegel bediend te hebben. 
 Harderwijk den 4 van Grasmaand 1810 
 
Geschreven op een Testament 
zegel van     f 1-:-: Compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen en 
10e verhoging      -2-: Secretaris der Stad Harderwijck Lubbert Peterzen Hop, 
 gezond van lighaam en verstand, welke verklaarde 
 bij dezen te stellen tot mede Voogd over zijne minder. 
 jarige kinderen en mede administrateur over de aan 
 hun natelaten goederen met en nevens Jan Priesten 
 en Hendrik Hop, bij dispositie van den 10e van Sprokkel.. 
 maand 1809 reeds aangesteld, Albert Bade, mede met 
 zodanige magt als aan Voogden competeerd, ook zowel 
 als de andere twee Voogden die van assumptie substi.. 
 tutie en surrogatie, hem voor zijne moeite toeleggende 
 drie honderd Guldens, welke hij zal genieten als 
 jongste meerderjarig zal zijn, en hij van zijne admi.. 
 nistratie ontslagen. 
 Begerende Comparant, dat deze zal gelden als testament, 
 codicil, of zo en als best na regten zal kunnen bestaan. 
 T’oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze nevens 
 Testateur getekend in Harderwijck den 10 van Bloeimd.. 
 1810 
 was getekend Lubbert Peterzen,   W.J. de Vries 
 J.W.V.O. Fisscher  onderstond mij present  J.C.F. de Vries 
 lagerstond  geregistreerd in het recognitieboek der 
 Stad Harderwijck den 10 van Bloeimaand 1810 Fol 18 fso 
 wasgetekend J.C.F. de Vries. 
 
Geminutd. op een zegel Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
voor ieder helft van f11- Loge Gelderman en Albertus Gelderman, welke 
dus f 22- verklaarden in een vasten en stedigen erfkoop te 
10e verhoging    f 2-4- hebben verkogt, en over zulks kragt dezes ieder voor de 
 helft te cederen, transporteren, en in vollen eigendom 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Jan 
 Luijting en Gerritje Budding Ehel:, een huis staande in 
 deze Stad in de Vijhestraat No. 82 naast het huis van Otto van 
 Buren, doende in verponding f 9-10- Straatgeld f 1-10- 
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 lantaarngeld 15 st. en zulks voor een Somma van zeven honderd 
 Guldens, van welke penningen Comparanten bekennen vol.. 
 daan te zijn, belovende dit huis te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding tot over het jaar 
 1809 volgens het nieuwe quohier daar van af te doen, zodat 
 hetgeen van vorige jaaren noch zal moeten betaald worden 
 voor rekening van verkoperen blijft, straat en lantaarngeld 
 tot Bloeimaand 1810, alles onder verband en Submissie als 
 na regten, zijnde ons gebleken, dat de voorz: verponding, en 
 het straat en lantaarngeld is voldaan, en zijn deze 
 boedels zedert de invoering van het reglement op de 
 collaterale successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck d. 10 van Bloeimaand 1810 
 
 
Geminutd. op   
een zegel van 15 st. Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden 
 Mr. P. van Meurs en Vrouwe A.E. Werdenier Ehel. welke verklaar.. 
 den te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, 
 als der Comparanten Zoon de Herer Jan Jacob Marie van Meurs 
 voornemens is integaan en volgens order te voltrekken met 
 Jufvrouw Henrietta Sophia Enschedé, hetzelve met hunne 
 ouderlijke approbatie comborerende, met verzoek dat 
 dit gegeven consent bij Heeren Commissarissen van huwe.. 
 lijkszaken der Stad Haarlem, of elders, daar het gerqui.. 
 reerd 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. 14 van Bloeimaand 1810 
 
 Testament 
Geminutd. op een Voor van Voorst en Moojen Schepenen compareerdeJannetje Bakker, 
zegel van      f 1:-:- Weduwe van Jan Drost, zijnde haar verstand en uitspraak volkomen 
10e verhoging  -2:- magtig, welke verklaarde bij deze te revoceren en te niet te doen alle 
 vorige dispositien door haar voor dato dezes gemaakt, en nu op nieuw 
 disponerende te legateeren en te bemaken: Aan Sijmen Rijkerzen 
 en zijne vrouw Gerritje Schoemaker haar Testatrices huis, staande 
 op de Vischmarkt alhier, thans door Cornelis Kok bewoond worden.. 
 de; alsmede aan diengenen, bij wien zij bij haar overlijden zal in.. 
 woonen een bedde met al zijn toebehoren. Voords aan Jan van Essen 
 en Jannetje Rende te zamen, of aan die van haar beide, welke bij 
 haar Testatrices overlijden in leven zal zijn eene Somma van 
 vijftig Guldens eens.- Eindelijk verklaarde zij Testatrice tot 
 hare eenige en universeele Erfgenamen van hare overige na.. 
 latenschap niets daar van uitgezonderd, als de bovengemelde 
 legaten te stellen Rijkert Sijmenszen, en bij vooroverlijden van 
 haar Testatrice zijne vrouw Grietje Heijmens, en bij voorover.. 
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 lijden hare kinderen, en Gosen Sijmenszen, en bij voorover.. 
 lijden zijne huisvrouw, en indien zij mede overleden mogt  
 zijn, hare kinderen elk voor de geregte halfscheid van 
 hare geheele nalatenschap - Reserverende zij Testatrice 
 aan zich de magt deze ten allen tijde te kunnen veranderen 
 en begerende, dat deze na haar dood zal gelden, als Testa.. 
 ment, Legaat, Codicil, of zoo en als best naar Regten zal 
 kunnen bestaan, verklarende  zij ten opzigte van het ze.. 
 gel, onder offerte van Eede, zich te stellen in de classis 
 van Een Gulden, en dat zij, wegens gebrek aan de hand niet 
 kan schrijven. 
 Ten oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze ge.. 
 teekend in Harderwijck den 22 van Bloeimaand 1810. 
 Onderstond  bij een X Dit teeken is in onze tegenwoordig 
 heid gesteld, bevestigende dit door onze ondertekening 
 Was geteekend G. van Voorst . J. Moojen Jz. 
 (onderstond)  Mij present 
 (was geteekend) Steenwinkel L.S. 
 (lagerstond) Geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck den 22 van Bloeimaand 1810 fo. 19. 
 (was geteekend) Steenwinkel L.S. 
 
Geminuterd op een zegel Compareerde voor ons ondergeteekende Schepenen, en als over 
van              f 15:-:- weesmeesteren Lubbert Peterzen Hop, weduwnaar van Rijkjen 
10e verhoging       1:20:- Jacobs, welke zich willende veranderzaten, verklaarde in 
 tegenwoordigheid van Jan Hendrik Priester, Hendrik Jacobsen 
 Hop, en A. Bade, als aangestelde Voogden, aan zijne drie 
 minderjarige kinderen met namen Peter Lubbertsen Hop, 
 Jacobje Lubbertsen Hop, en Jacob Lubbertsen Hop, bij gemel.. 
 de zijne vrouw ehelijk verwekt, voor haar moeders ver. 
 sterf te bewijzen de navolgende ongerede goederen. 
 1e. aan zijn zoon Peter Lubbersen Hop. Een huis en erf met 
 schuur, genaamd den Engelenburg, gelegen in Hierden 
 zijnde No. 19. met de klaverweide daar bij gelegen, met 
 zijn houtgewas: 
 vier mudden zaailand met zijn houtgewas, genaamd de Ha.. 
 ze en Grutters Kamp, gelegen in Hierden, belend G. Wolters 
 en Aalt Woutersen. 
 2¼ Schepel gezaai, genaamd de Konijnakkers, gelegen als 
 voren, belend de Erven Jan Petersen. 
 Ongeveer 7 5/8 Morgen weiland, daar onder gerekend de Boo.. 
 nenkampjes, en graskamp met zijn houtgewas, gelegen 
 onder den genoemden Engelenburg zijnde No. 1. belend R. 
 J. Appeldoorn. 
 Een Math Hooiland op den ouden Mehen in gemeenschap 
 wandelende met Willem Hendriks, Jacob Lubbertsen Hop 
 en Jacobje Lubbertsen Hop. 
 2  Math Hooiland, Hagenskamp genaamd gelegen on.. 
 der de Buurtschap Hoophuizen, in den Ambt Ermello. 
 Een Math dito in de Schaapskamp, gelegen als voren. 
 2 Math Hooiland No. 4 gelegen op den ooster mehen onder 
 Hierden, belend de Weduwe Lubbert gerritsen en Jan Jansen. 
 Een Math dito op de Middelste Kamp No. 12 onder Hierden 
 belend Wijnand Tijssen. 
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 2e. Aan zijne Dochter Jacobje Lubbertsen Hop, Een huis en Erf,Tuin 
 Schuur en Houtgewas, met het achterste kampje zijnde No.38 ge.. 
 legen in Hierden. 
 10 Schepel zaailand met zijn houtgewas, genaamd de Pootak.. 
 ker en mudde gelegen op den Duinen onder Hierden, belend den 
 Heer J.C.F. de Vries en de wed. Bartus Volten. 
 3½ Schepel Zaailand, genaamd de Ossenkamp, gelegen in den Hier.. 
 der Enk, belend de erven van de Graaff en de wed. Lubbert 
 Gerritsen. 
 Een Schepel zaailand gen. de Holse, gelegen op den Duinen 
 onder Hierden, belend de Wed. Gerrit Reijersen, en Wouter Jacob.. 
 sen. 
 1½ Schepel gezaai genaamd het Wolfsgat, gelegen in den la.. 
 gen Enk onder Hierden belend de Jonkvrouwe van Westervelt.  
 1 ½ Schepel gezaai gen. het Hakje, gelegen in de lagen Enk onder 
 Hierden, belend Hendr. Walter en Aart Brouwer. 
 5 Schepel gezaai op de lage varen onder Hierden, belend Wijne 
 Arendsen en de wed. Jan Beelen. 
 1 5/8 morgen weiland no. 2 met zijn houtgewas, zoover het 
 land ligt, gelegen onder den Engelenburg onder Hierden, 
 belend Peter Lubbertsen Hop, moetende de gewone uitweg 
 worden vergund van dit Perceel door No. .. 
 Een Math Hooiland in den ouden Mehen onder Hierden wan.. 
 delende met Willem Hendriksen, Peter Lubbertsen Hop en Ja.. 
 cob Lubbertsen Hop. 
 ½ in een Kamp hooiland genaamd de Helmis Kamp onder 
 Hoophuizen in den Ambte van Ermello, belend de Heer Bucherfort 
 en de Erven Pronk. 
 3½ Math hooiland op den middelsten op de Mehen onder 
 Hierden No. 8. belend de Heer Uttinger en Dirk Bartelsen. 
 Het kleine Mathjen op de Oostermehen No. 11, belend de wed. 
 Jacob Hop, en Hannis Petersen in Comp. 
 3e. Aan zijn zoon Jacob Lubbertsen Hop Een Huis Schuur, Erf 
 Tuin met zijn houtgewas No. 43 gelegen in Hierden. 
 2. Schepel Zaailand genaamd het Akkertje aan ‘t Pad gelegen 
 in den lagen Enk onder Hierden, belende de Erven van de  
 Graaff en Corn. Petersen. 
 5. Schepel gezaai met zijn houtgewas, gen~ het Kampjen 
 over den weg aan de Mehensteeg onder Hierden. 
 Een en ½ Math Hooiland, genaamd Alberts Math, gelegen 
 op den Oostermehen onder Hierden, belend Jan en Wouter Lubbertsen. 
 1 5/8 Morgen Hooiland met zijn houtgewas No.3 gelegen 
 onder den Engelenburg in Hierden met de dwarscingels 
 zoo ver de breedte van het land strekt, met de geheele 
 cingel, belend de Paardensteeg. 
 2. Schepel Zaailand, genaamd het akkertje achter de 
 Boomen, in den lagen Enk, onder Hierden, belend de 
 Jonkvrouwe van Westervelt. 
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 2 Schepel gezaai, genaamd de mensenakker glegen in 
 den lagen Enk, onder Hierden, belend de Wed. Jan Janse 
 en de Wed. Lubbert Gerritsen. 
 Een Math Hooiland in den ouden Mehen, onder Hierden 
 wandelende met Peter en Jacob Lubbertsen Hop en 
 Willem Hendriksen. 
 ½ in Een Kamp Hooiland, genaamd de Helmis Kamp 
 onder Hoophuizen, Ambte van Ermello, belend den Heer 
 Bucherfort en de Erven Pronk. 
 7. Schepel gezaai met zijn houtgewas, genaamd 
 de oude Kamp en Bos, gelegen aan den Duinen 
 in Hierden, belend de Jonkvrouwe van Westervelt 
 en de Wed. Lubbert Gerritsen. 
 1½ Math hooiland op den hoogen Mehen in Hierden 
 No.3. belend het kind van Reijer den Grooten en Willem 
 Petersen. 
 T’ oirkonde der Waarheid is deze door ons geteekend 
 binnen Harderwijck den 23 van Bloeimaand 1810. 
 (was geteekend) Steenwinkel. J.Moojen Jz. 
 
Geminuterd op een Voor Steenwinkel en Huijsman Schepenen compareerden Lub.. 
zegel van f 20:-:- bert Petersen Hop weduwenaar en Gerritje Hendriks Jongedoch.. 
met de 10e verhoging ter, welke verklaarden met elkandere aante gaan de volgen.. 
 de Huwelijksche voorwaarden. 
 Bruidegom zal aanbrengen alle zijne gereede en ongeree.. 
 de goederen zoo als die door hem worden bezeten.- Brui.. 
 degom begeert dat de Conjugale Gemeenschap blijve uit.. 
 gesloten voor zoo verre het ongereede goed aangaat, zoo 
 als die tegenwoordig door hem worden bezeten, als be.. 
 houdende het beheer der Goederen aan hem zelven. 
 De Bruid brengt mede aan alle hare gereede goede.. 
 ren, tusschen welke gereede Goederen, zoo van den Bruidegom 
 als Bruid de Gemeenschap zal plaats hebben, als wil.. 
 lende, dat in deze winst en verlos te zamen zullen wor.. 
 den genoten en gedragen. 
 Indien de Bruidegom het eerst mogte komen te overlij.. 
 den, zonder kind ofte kinderen na te laten in dit aan 
 te vangen huwelijk bemaakt de Bruidegom aan zijne 
 Bruid uit zijne natelatene ongereede Goederen: 
 Voor eerst Eene Capitale Somma van Tweeduizend Guldens 
 Hollandsch Courant. 
 Ten tweede twee melkbeesten, welke naar keuze door de Bruid 
 kunnen worden genomen van de stal des Bruidegoms, dan 
 indien er als dan geene beesten voorhanden mogten zijn, zal 
 voor ieder Beest moeten worden betaald een somma van vijftig 
 guldens. 
 Ten derden vier vim ongedorscht koorn (bedoelende rog) ofte 
 wel in deszelfs plaats vijf en dertig guldens. 
 Ten vierden Drie duizend Pond Hooi ofte wel in deszelfs 
 plaats vijfentwintig guldens 
 Ten vijfden alle de melkgereedschappen 
 Ten zesden alle het stalgereedschap, zullende deze voren.. 
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 staande huwelijksgiften binnen negen maanden naar doode van den rui.. 
 degom aan zijne tegenwoordige Bruid moeten worden uitgekeerd. 
 Dan, indien uit dit aantevangene Huwelijk Kind of Kinderen mog.. 
 ten worden verwekt, bemaakt de Bruidegom aan zijne tegen.. 
 woordige Bruid de vorengemelde Huwelijksgifte, in de voorge.. 
 melde zes Artijkele omschrijven, zullende daar naar de Kin.. 
 deren zoo uit het eerste als tweede huwelijksbed in egale 
 portien, en dus hoofd voor hoofd de overige natelatene goe.. 
 deren van den Bruidegom kunnen en mogen verdeelen. 
 De Bruid bemaakt bij deze alle hare aangebragte goe.. 
 deren, het zij gereed of ongereed, ingeval zij zonder kind 
 of kinderen natelaten komt te overlijden, aan hare naaste  
 bloedverwanten. 
 Verklarende Comparanten onder offerte van Eede, het 
 competente zegel hier toe nodig te hebben genomen. 
 Geteekend binnen Harderwijck den 28 van Bloeimaand 1810 
 
Geminuterd op een Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde Mr. P. van 
zegel van 8 st Meurs, in qualiteit als Curator over den Persoon en goederen van 
 J.H. van de Graaff, dewelke verklaarde te qualificeeren en volmagtig 
 te maken zijn medecurator Mr. B.R. Wicherlink, om mede na.. 
 mens hem van de Heeren Executeuren van den Boedel van wijlen 
 den Heer Wetstein te Haarlem te ontvangen zodanig legaat, als 
 opgemelte J.H. van de Graaff bij testamentaire dispositie is 
 gemaakt en ten dien opzigte te doen, te verrigten en te ge.. 
 schieden hetgeen hij Comparant present zijnde zelve zoude 
 kunnen of in zijne qualiteit moeten doen. Waarop Comparant 
 heeft gestipuleerd als naar Regten. 
 Aldus deze beteekend den 6 van Zomermaand 1810. 
  
Geminuterd op een Testament 
zegel van       f 3:-:- Compareerde voor ons ondergeteekende Schepenen en Secretaris der 
10e verhoging       - :6- Stad Harderwijck Maria van Harderwijck, bij ons bekend en alhier 
 woonachtig, zijnde eenigzins zieklijk van ligchaam, doch haar 
 verstand en uitspraak volkomen magtig,en verklaarde bij deze te revo.. 
 ceeren, en te niet te doen alle Acten van uiterste wille, of despositien 
 over hare Goederen voor dato dezes door haar gemaakt, en nu overgaan.. 
 de tot eene nieuwe dispositie, verklaarde zij Comparante tot eenige 
 en universeele Erfgenamen van alle haar Comparante goederen, 
 geene van die uitgezonderd, die zij Comparante stervende zal na.. 
 laten, te stellen Bastiaan van Aken en deszelfs huisvrouwe Jo.. 
 hanna van Asselt, en bij voor overlijden voor haar Comparante 
 hunne kinderen, in derzelver plaats. – Reserverende zij Comparan.. 
 te aan zich de magt deze ten allen tijde te kunnen veraneren, 
 en begerende, dat deze na haar dood zal gelden, als Testament 
 Legaat, Codicil of zoo en als best na regten zal kunnen be.. 
 staan, verklarende zij ten opzigte van het zegel, onder offerte van 
 Eede, zich te stellen in de Classe van drie Gulden. 
 Ten oirkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze nevens de 
 Comparante geteekend in Harderwijk den 11. van Zomermaand 
 1810. (was geteekend) Maria van Harderwijk.  A. Huijsman. 
 J. Moojen Jz. (lagerstond) Mij present (was geteekend) Steenwinkel 
 Loco secret. (onderstond) Geregistreerd in het Recognitieboek 
 der Stad Harderwijck, den 11. van Zomermaand 1810 fo. 21 (was 
 geteekend) Steenwinkel L.S. 
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Geminutd op een Voor de Vries en Huijsman Schepenen compareerde Arend 
zegel van 15 st. met Kreenen, welke verklaarde bij dezen te consenteren en te 
de 10e verhoging bewilligen in zodanig huwelijk, als zijn Zoon Evert Kreenen 
 voornemens is integaan en volgens order te voltrekken met 
 Jufvrouw Johanna Jacoba Schravier, hetzelve met zijne 
 ouderlijke approbatie comborerende, met verzoek, dat dit 
 gegeven consent bij Heeren Commissarissen van huwelijks 
 Zaaken der Stad Zutphen, of elders, daar het vereischt 
 word, mag worden gerespecteerd en geconsidereerd, alsof Compa.. 
 rant in persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoor.. 
 dig ware, belovende hetzelve van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 13 van Zomermaand 1810 
 
Geminutd. op een zegel 
van  -   -   -   -   -   -f 2-:- Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden Jacob 
10e verhog.         – 4- van Beek en Geertruijda ten Broek Ehel:, welke bekenden 
Geregistreerd ten protho. wegens opgenomen en ter leen ontvangen penningen wel 
colle van bezwaar en deugdig schuldig te zijn aan Gerrit van Essen Willem Jan Zoon, 
Rubr. Schoemakerstraat de Somma van een honderd en vijftig Gulddens, annemende, 
Fol 262 en Hoven dezelve jaarlijkd te zullen verrenten met vijf Guldens van 
voor de Luttekepoort de honderd, waarvan het eerste zal verscheinen heden over 
Fol.48 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 worde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis in de 
 Vulderstraat No. 445 en een hof gelegen in de touwbaan in 
 de middelste gang No. 883, 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 het straat en lantaarn 
 geld tot Maij 1810, en de verponding over 1809 is betaald. 
 Harderwijk d. 22 van Zomermaand 1810. 
 
 Transport van ‘s Heren wegen 
geschreven op een zegel Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Harder.. 
van    -    -     -     -  f 10-:- wijck doen kond en certificeren mids dezen, dat de Kinde.. 
10e verhoging       1-: deren van wijlen Dirk Brouwer den boedel van hunne Vader 
 hebben geabandonneerd, in welke zich bevind een huis, staande 
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 in deze Stad in de Vijhestraat, op de hoek van de Donkerstraat No. 23 
 hetwelk in het openbaar ten meesten voordeele der Crediteuren in 
 usum jus habentium is verkogt voor drie honderd negen en veertig 
 Gulds., weshalve wij bij dezen het gemelde huis cederen, trans. 
 porteren en in vollen eigendom overgeven aan en ten ervelijken 
 behoeven van de Heer Decimer Appeldoorn en Jufvrouw Maria 
 Davelaar Ehel: doende in verponding f 3-8, straatgeld f2-: lantaarn 
 geld f 1-: verders met zijn lusten en lasten, zijnde deze f349,- 
 in handen van den Secretaris voldaan, om door het gerigt inter 
 jus habentes gedistribueerd te worden, en de verponding over 
 het jaar 1809 en het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 
 1810 aangezuiverd, blijvende indien er van vorige jaaren, 
 volgens het nieuwe quohier meer verponding zal moeten 
 betaald worden hetzelve voor rekening van de kopers, en beloven 
 wij het perceel van ’s Heerenwegen 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 den 26 van Zomermaand 1810. 
 
Geminutd. op een Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerde Arend Kreenen, 
zegel van 8 st. alhier woonagtig, dewelke verklaarde, als man en voogd hier 
met de 10e verhoging mede te authoriseren deszelfs Ehevrouw Maria Hogervorst, ten 
 einde om,bij het oprigten der huwelijksvoorwaarden tusschen 
 hunnen Zoon Evert Kreenen als Bruidegom ter eenre en 
 Johanna Jacoba Serrurier als Bruid ter andere zijde te Zutphen 
 zullende worden gepasseerd, zoveel nodig, gemelden hunnen Zoon 
 te adsisteren niet alleen, maar ook, voor haar zelve te consente.. 
 ren in al zulke bedragen en beschikkingen over de goederen na  
 den dood, als onderling zal worden geconvenieerd en goedgevonden, 
 voorst, om ten gevolge daarvan, bij diezelve huwelijksvoorwaarden, 
 verklaring te doen van renunciatie aan de legitime portie welke 
 aan ’s Comparants Ehevrouw, als Moeder, eventueel, in de nala.. 
 tenschap hunnes meergemelden Zoons zoude mogen toekomen. 
 En verklarende wijders de Comparant dezelve zijne Ehevrouw 
 speciaal kragt dezes te volmagtigen, ten einde, om mede namens 
 hem als Vader, zo veel nodig, hunnen vaakgedachten Zoon, ter 
 gelegenheid als voren te adsisteren, voorts om in zijnen naam 
 te consenteren, midsgaders in eventum afstand te doen 
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 van zijne ’s Comparants legitime portie, alles zo en als hier 
 voren is uitgedrukt, en om, in het algemeen zijne ’s Compa.. 
 tants persoon in allen opzigte bij het maken en passeren 
 dier huwelijks voorwaarden te vertegenwoordigen, en alles 
 te doen of te laten geschieden wat in eenigerlei wijze 
 zal worden vereischt, en hij Comparant zelfs present 
 zijnde zou kunnen of moeten doen, belovende al hetzelve 
 te zullen houden van volkomen waarde. 
 Harderwijck den 26 van Zomermaand 1810 
 
Geminuterd op een zegel Voor W.J. de Vries en G. van Voorst Schepenen compa.. 
van f 8 -:- reerde Peter Lubbertsen Hop, Bruidegom geassisteerd 
 met zijn Vader Lubbert Petersen Hop, en Grietje Aaltsen 
 Bruid, geassisteerd met haar Vader Aalt Johannessen, 
 welke verklaarden voornemens te zijn met malkanderen 
 een wettig huwelijk aantegaan op volgende voorwaarden. 
 Bruidegom en Bruid zullen tot stuur des huwelijks 
 aanbrengen hunne gereede en ongereede goederen, waar 
 onder ook het levendig vee begrepen is, de Conjugale  
 gemeenschap plaats hebben, doch van de ongereede 
 goederen uitgesloten blijven. 
 Wanneer de Bruidegom eerst komt te overlijden maakt 
 dezelve aan zijn Bruid de somma van Een Duizend Guldens, 
 en als de Bruid eerst komt te sterven maakt dezelve 
 aan haren Bruidegom de somma van Vijfhonder Guldens 
 Indien dit huwelijk opgeloscht word zonder dat er 
 kinderen uit hetzelve overblijven, moeten de klederen, 
 Zilver en Goud wat tot het lijf behoord van den eerst.. 
 stervenden aan zijne naaste Bloedverwanten overgegeven 
 worden. 
 Voorst zullen in zodanig geval de ongereede goederen 
 keeren na die zijde, daar dezelve vandaan gekomen 
 zijn en de Gereede goederen aan weerszijden half toege.. 
 deeld worden. 
 Verklarende Comparanten onder offerte van Eede zich 
 van het Competente zegel bediend te hebben. 
 Harderwijck den 30e van Zomermaand 1810 
 
 Voor J.W. de Vries, en G. van Voorst Schepenen com. 
 pareerde A. Bade, in qualiteit als volmagtiger van 
 Ad. de Wilde en Hermanus de Wilde vermogens vol. 
 magt mede tot het verkoopen en transporteeren van 
 goederen voor de Magistraat dezer Stad op den 12e  
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 van Wintermaand 1809 gepasseerd, welke verklaarde in zijn 
 voorschrevene qualiteit in een vasten en stedigen Erfkoop te 
 hebben verkogt in overzulks kragt dezes te cedeeren, transpor. 
 teeren en in vollen eigendom overtegeven. 
 
Geminutd. op een Aan en ten ervelijken behoeven van Jacob van Leeuwen, Ma.. 
zegel van     f 26 ria van Leeuwen en Anna van Leeuwen ieder voor een derde 
10e verhog.  -        2-12 part een kamp zaailand met zijn houtgewasch, genaamd de 
 Fraterskamp, gelegen in de Broeksteeg, belend Willem Fijn 
 Van Draat, bezwaard met een jaarlijksche uitgang van Zeven 
 Pond Rogge aan het Burgerweeshuis dezer Stad, doende in 
 verponding f 7-5-8, welke tot over 1810 zal aangezuiverd worden 
 Voorts met zijn lusten en lasten en zulks voor een somma van 
 Agthonderd Eenenveertig Guldens. 
Gemind. op een Aan en ten ervelijken behoeven van Jacob van Leeuwen, Ma.. 
zegel van  -   -    f 8-: ria van Leeuwen en Anna van Leeuwen ieder voor een derde 
10e verhog.       16 st. part Een Hage akkermaalshout gelegen in den Enck bij 
 deszelven akkers, belend A. Gelderman en R.J. Appeldoorn, 
 doende in verponding in vijf posten f 3-1-11 welke tot over 1809 
 zal gezuiverd worden voorts met zijn lusten en lasten, en 
 zulks voor een somma van tweehonderd vijftig Guldens. 
Geminutd. op en Aan en ten Ervelijken behoeven van Jan Hannissen 
zegel van       f 2-:-. en Willempje Jans Ehel., een Kamp zaailand, gelegen in 
10e verhog.       :-4-: den Enck, belend de Weduwe Bartus Volten, en de Heer van 
 de Gronden, zijnde vrij van verponding, doch verders met 
 zijn lusten en lasten en zulks voor de somma van vijftig 
 Guldens. 
Geminutd. op een Aan en ten Ervelijken behoeven van Johannes Huijgens 
zegel van      f 5-: en Sophia Kelder Ehel. en Adrianus van Dalen en Regina 
10e verhog.       10 st. Knoop Ehel. ieder voor de helft, een Hage Akkermaals 
 hout genaamd Propers Hage, aan de Zandsteeg, belend 
 de Heer van Erckelens en de gemeene weg, zijnde vrij 
 van verponding, doch verders met zijn lusten en lasten, 
 en zulks voor een somma van Eenhonderd en Sestig Guldens 
Geminutd. op een Aan en ten Ervelijken behoeven van Aart Joorman, een 
zegel van      f 30-:- kamp zaailand met zijn houtgewasch genaamd Altena 
10e verhog.       3-: gelegen aan de laage Zijpelt, belend de Jufvrouwen van 
 Cooth en Gosen Evertsen, doende in verponding f 5-6-4, welke 
 tot over 1810 zal gezuiverd worden, verders met zijn lusten en 
 lasten en zulks voor een somma van Een Duizend en Vier gulden. 
Geminutd. op een Aan en ten Ervelijken behoeven van Albert Barendsen en 
zegel van       f 12-: Geurtje Koning Ehel. een Hof gelegen in de Nijptang, 
10e verhog.- -     1-4-. zijnde No. 846, doende in verponding f 6--. welke zal ge.. 
 zuiverd worden tot over ’t jaar 1809, verders met zijn lusten en 
 lasten en zulks voor een somma van Vierhonderd Guldens. 
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Geminutd. op een Aan en ten ervelijken behoeven van Cornelis Warnek 
zegel van       f 20 -:- Hijmens Zoon en Anna Pelt Ehel. een Huis staande 
10e verhog         2-:- op de hoek van de Wolleweversstraat No. 339, doende in 
 verponding f 7-10-, welke tot over 1809 zal gezuiverd worden. 
 Verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma 
 van Seshonderd agt en tachtig guldens, van welke 
 penningen Comparant pg bekend voldaan te zijn, belovende 
 de Perceelen te zullen wagten en waren kommervrij en alle 
 voorplicht daar van af te doen als Erfkoops regt is, onder 
 verband en submissie als na regten, doch blijft de aanzui.. 
 vering van hetgeen volgens het nieuwe quohier in ver.. 
 ponding zal moeten betaald worden, voor rekening van 
 de kopers, zijnde ons gebleken dat de verponding over 
 1809 en het straatgeld en lantaarngeld tot Bloeimaand 
 1810 is betaald, en uit het permissie billet van Mr. 
 J.C.F. de Vries dd 19 van Grasmaand 1808 dat deze 
 boedel wegens Collateraal aan den Lande niet schul.. 
 dig is. 
 Harderwijck den 30e van Zomermaand 1810 
 
Geminutd. op een zegel Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde de Heer 
van  15 st. Mr. A.P. van Westervelt Baljuw van Overveluwe, welke ver.. 
 klaarde kragt en mids deze te constitueren en volmagtig te maken 
 den Heer en Mr. P.P. Everts Advocaat van den Hove van Justitie 
 van Gelderland, om zodanige procedure, welke de Comparant 
 R.O. als Appelant contra Gerrit Peterzen als Vader van 
 deszelfs minderjarige Zoon Peter Gerritzen geappelleerde 
 van eene Sententie van den 24 van Bloeimaand 1810 bij het Gerigt 
 van Overveluwe in de Bank des Ambts Ermello gewezen is 
 hebbende voor het Departementaal Gerigtshof van Gelderland, 
 waartenemen zo ten aanzien van proces wegens inappelabi.. 
 liteit der sententie voorm. ingeval de Comparant deswegens 
 mogte gedagvaard worden, tengevolge der reeds dienaangaande 
 gepasseerde acte door den geappelleerden als tot vervolging van 
 het appel zelve, ten dien einde alle termijnen regtens te 
 observeren en generaliter ter voorst. zake alles te doen en 
 te verrigten hetgeen de Comparant praesent zijnde zelve 
 zou kunnen mogen of moeten doen, met magt van Substi.. 
 tutie belofte van ratihabitie en indemnisatie waarop 
 de Comparant heeft gestipuleerd als na regten. 
 Harderwijk den 7 van Hooimaand 1810 
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Geminutd. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Evert 
zegel van 15 st. Corneliszen, Tijme Corneliszen, Peter Corneliszen, en Maria Corneliszen 
 tezamen Kinderen en Erfgenamen van wijlen haare Moeder 
 Engele Evers weduwe Cornelis Tijmesen, welke verklaarden te consti. 
 tueren en magtig te maken kragt dezes Albert Bade en Rijer 
 Appeldoorn, om den boedel van hare Moeder te redden, pretentien 
 intevorderen, schulden te betalen, goederen te verkopen en 
 transporteren, penningen te ontvangen, en te quiteren, wagting 
 en waring te beloven, en verders dien boedel te vereffenen, en 
 daarin alles te doen, wat vereischt zal worden, en Comparan.. 
 en zelfs zouden kunnen mogen of moeten doen, met magt 
 van Substitutie, belofte van goedkeuring en Schadelooshouding, 
 onder verband en Submissie als na regten, des blijven de 
 Geconstitueerden gehouden te doen behoorlijke rekening 
 bewijs en reliqua. 
 Harderwijck den 11 van Hooimaand 1810 
 
onder de f 50.- vrij Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als overweesmees.. 
van zegel teren compareerde Geertje van Beekhuisen, wed. van wijlen 
 Eijbert Haverkamp, welke zich willende veranderzaten ver.. 
 klaarde in tegenwoordigheid van Jan van Beekhuisen en 
 Hendrik Haverkamp als door de Magistraat aangestelde 
 Voogden en Gerrit Hartgerzen als toeziende Voogd, van 
 hare twee minderjarige Kinderen met naamen Jacob 
 en Betje bij gemelde haar man ehelijk verwekt, voor 
 Vaders versterf te bewijzen ieder veertien Guldens, welke 
 aan ieder bij haar meerderjarigheid zal uitgekeerd worden, 
 en beloofde Comparante de kinderen tot hunne meerderjarigheid 
 te zullen kleden en reden, en laten leren, wat tot een 
 behoorlijke opvoeding behoord, ook alle boedelschulden op zich 
 te nemen, waarvoor zij verbind haar persoon en goederen.  
  Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijck den 13 van Hooimaand 1810 
 
afgoeding en 10e verh. 6 st. Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen en als oveweesmees.. 
verband                 f 2-4 teren compareerde Gerrit Knaap Weduwnaar van wijlen Har.. 
geregistr.ten proth. van mina Mons, welke zich willende veranderzaten verklaarde in 
bezwaar Rubr. Brugge tegenwoordigheid van Tijs Mons en Abraham van Heumen 
straat Fol 108 fso 
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 als door de Magistraat aangestelde Voogden en van Hendrik 
 Verhoef als toeziende Voogd, aan zijne tien minderjaarige 
 kinderen, met naamen Stijntje, Aaltje, Jan, Gerritje, 
 Didenka Willemina, Steven, Harmen Jan, Wijmpje, Gerrit, 
 en Landa Johanna, bij gemelde zijne Vrouw ehelijk verwekt, 
 voor Moeders versterf te bewijzen ieder agttien Guldens  
 welke aan ieder bij zijne of haare meerderjarigheid zullen 
 uitgekeerd worden, en beloofde Comparant de kinderen 
 tot hunne meerderjarigheid  te zullen kleden en reden, en 
 laten leren wat tot een behoorlijke opvoeding behoord, en 
 alle boedel schulden op zich te nemen, waarvoor hij verbind 
 zijn persoon en goederen, en tot een speciaal onderpand zijn 
 huis staande in de Bruggestraat No. 135, om daar aan alle 
 schade te kunnen verhalen, renuntierende van alle 
 exceptien. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden. 
 Harderwijk den 20 van Hooimaand 1810 
 
 Testament voor de introductie van het zegel gepasseerd. 
 Compareerde voor ons ondergeschrevene Leden van de  
 Magistraat der Stad Harderwijck Dirk Wouters, en Hen 
 drice van den Ham Ehel:, gezond van lighaam, hun ver.. 
 stand memorie en uitspraak volkomen magtig, en ver.. 
 klaarden, dat zij Comparanten uit overdenking van de zeker.. 
 heid des doods en onzekere uure van dien, niet gaarne uit deze 
 wereld te willen scheiden, zonder te voren over hunne tij.. 
 delijke goederen gedisponeerd te hebben. 
 Daar toe dan overgaande verklaren zij Comparanten vooraf 
 annulerende dood en te niette doende alle dispositien, of acten 
 van uiterste wille, die van hun Comparanten mogten zijn gepas.. 
 seerd, te legateren te bemaken en te bespreken aan hunnen 
 Zoon Dirk Wouters het huis staande in de Wolleweverstraat 
 bij Comparanten thans bewoond wordende, en den hof 
 gelegen in de oude touwbaan, tusschen de hoven van 
 de Weduwe J. van Beek, en van Loge Gelderman, als 
 mede - alle de gereedschappen tot de koperslagerswinkel 
 behorende, geene van die uitgezonderd, en zulks uit 
 hoofden het verblijf van dezen hunne Zoon bij zijne voorn. 
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 Ouders, en de adstistentie in het waarnemen der affaire door hun 
 gepraesteerd. 
 Stellende voorts tot eenige en universele Erfgenaamen van alle 
 hunne overige natelatene goederen, hunne drie natelatene 
 kinderen genaamd Evert Wouters, Dirk Wouters en Helena Wouters,  
 willende en begerende, dat na hun beider dood alle de door Com.. 
 paranten natelatene goederen, en hier boven niet gelegateerd, 
 op hunne drie kinderen bovengemeld, of bij vooroverlijden op 
 derzelver wettige descendenten zullen erven en versterven in 
 gelijke deelen, zonder iemands tegenzeggen. 
 Willende en begerende wijders, dat deze zal gelden als legaat 
 codicil, gifte ofte de levende, testamentum inter liberos, of 
 op zodane andere wijze, als best in regten zal kunnen 
 bestaan,al waren niet alle solemniteiten na stiptheid van 
 regten in deze geöbserveerd, die de Comparanten voor geöbser.. 
 veerd willen gehouden hebben. 
 Dies ten Oirkonde hebben wij leden van de Magistraat voorn.. 
 deze getekend, en met ons cachet gezegeld binnen Harderwijck 
 den 26 Julij 1803. 
 Was nevens twee cachetten in rood lak gedrukt getekend 
 Steenwinkel, J.W.V.O. Fisscher. onderstond Geregistreerd in 
 het Recognitieboek der Stad Harderwijck den 30 van Hooimaand 
 1810 Fol 24 fso was getekend J.C.F. de Vries 
 
 Huwelijkkse Voorwaarden 
 
Geschreve op een Compareerden voor ons ondergeschreevene Schepenen en Secretaris der Stad 
zegel van f 1-:- Harderwijk Gerrit Knaap Weduwnaar van Harmijntje Mons 
10e verhog.:-2- en Jacoba Koning Bruidegom en Bruid verklarende dat zij voornemens 
Dispotiti 1/5 ; -6 -: waren een wettig huwelijk aantegaan – op de volgende voorwaarden. 
 Voor eerst, dat zij beide tot stuur des Huwelijks aanbragten alles 
 wat zij thans bezaten, beneevens het geene zij ooit mogte aanerven, 
 of, op een andere wijze haar wettig eigendom mogt worden, en dat 
Ten anderen, dat dat alles als gemeen goed zoude moeten gerekend worden. 
winst en verlos Ten derden. Dat ingeval er uit dit huwelijk kind of 
staande dit huwelijk kinderen verwekt wierden, dat dezelve met de voorkinderen van den ruide.. 
zamen zoude genoten gom in allen opzichten zouden gelijk staan. 
en gedragen worden Ten vierden. In geval er geen kinderen uit dit huwelijk verwekt of voor han.. 
 den waren en den Bruidegom voor den Bruid kwam te overlijden,dat dan 
 de Bruid uit den boedel zal genieten een somma van een honderd en 
 vijftig Guldens, en dan dezelve met de voorkinderen welke alsdan  nog 
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 nog in leven mogten zijn, gelijk door deelen, en dus de halfscheid 
 des Boedels genieten. 
 Ten vijfden, Dat ingeval de Bruid voor den Bruidegom kwam 
 te overlijden, zonder dat er kind of kinderen uit dit Huwelijk 
 verweckt waren, dat dan de Bruidegom alles niets uitgezonderd 
 hebben zal wat de Bruid komt natelaten, zonder aan iemand 
 eenige opening of  verantwoordinge van hare nalatenschap verschul.. 
 digd te zijn. 
 Verder verklaarden zij Comparanten, Bruidegom en Bruid,  
 dat zij begeerden dat deeze hare voorwaarden na hunnen 
 dood, ’t zij als Testament, legaat, Codicil, of op zodanige wijze 
 als best in regten zal of kan bestaan, zal agtervolgt 
 worden. 
 En verklaarden zij Comparanten onder offerte van Eede, 
 zich van het competente zegel bediend te hebben. 
  T’ oorkonde hebben wij Schepenen en Secretaris deze 
 nevens Comparanten geteekend in 
          Harderwijk den 6e van Oogstmaand 1810 
 Was geteekend 
                        Gerrit Knaap       Jacoba Koning 
 Steenwinkel    A. Huijsman                      onderstond mij present 
 Was geteekend     H.C.F. de Vries 
 Lagerstond geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijk den 6e van Oogstmaand 1810 
                                 Was geteekend J.F.C. deVries 
 
 Testamant 
Geminut. op een zegel Compareerden voor ons ondergeteekendens Schepenen en Secreta. 
                    van f 3:-:- ris der Stad Harderwijck Jan Hendrik Mantel en Willempje Evers 
10e verhoging……-:6:- Eh lieden, beide gezond, en haar verstand en uitspaak volkomen bezitten. 
 den, welken bij dezen verklaarden volkomen bij testamentaire despo. 
 sitie het volgende te besluiting. 
 Vooreerst herroepen Comparanten alle hare vorige gemaakte contrac. 
 ten van welken aard die ook mogen wezen, als doende dezelve 
 bij dezen dood en te niete. 
 Den eerst genoemde Comparant maakt zijne tegenwoordige huis. 
 vrouw universeel Erfgenaam van alle zijne natelatene goederen, 
 niets daar van uitgezonderd en bij haar overlijden, haar in 
 leven zijnde kinderen, ofte ingeval van die kinderen, mogten 
 komen te overlijden en die kind ofte kinderen mogten na 
 laten, zullen die kinderen ofte kind Erven in plaats van 
 Vader ofte Moeder, willende den eerstgenoemde Compa. 
 rant, door de kinderen van zijn vrouw hebben te ver.. 
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 staan Evert van Uchelen, Maria van Uchelen en Gijsje van 
 Uchelen. 
 Tweede genoemde Comparante bemaakt aan haren man J.H. 
 Mantel het vrucht gebruikt van alle haare natelatene goede. 
 ren tot wedertrouwens toe. Echter met deze uitzondering:, 
 dat haar klederen zo van linnen, wollen, Goud, Zilver, 
 met een woord alle haare lijvstoebehoren naar overlei. 
 den, moeten worden uitgereikt aan haar twee dochters 
  Maria en Gijsjen van Uchelen – en in de tweede plaats, dat 
 de opkomsten der houtgewassen in vier portien moeten wor. 
 den verdeeld. Een portie voor haar geñ man en meede 
 voor ieder harer drie kinderen ieder eene portie. 
 Beide comparanten in overweging genomen hebben de goe.. 
 de en getrouwe diensten, welke zij in het klimmen der ja.. 
 ren genieten van haar dochter Gijsjen van Uchelen, bema. 
 ken aan haar tot beloning. 
 1e  de winkel zo als die in haar huis aanwezig is, bestaan. 
 de in schalen, gewichten, trommels, doozen, vaten, toon.. 
 bank, met een woord alle dat geene dat maar enigsints 
 tot de winkel kan worden gerekend. Echter zal geñ 
 Gijsje van Uchelen gehouden zijn, de winkelgoederen, 
 indien zij dezelve mogte praetenderen prijs courant 
 over te nemen – en ten tweden 
 bemaken comparanten aan haar meer geñ dochter 
 Gijsje van Uchelen haar lieder woonhuis met de schuuren 
 zo als die samen thans door hun worden gebruikt en 
 bezeten, zijnde het woonhuis No.432 staande in de Schoen.. 
 makers Straat en de schuren in de Villerstraat alle 
 binnen Harderwijk. 
 Echter onder deze voorwaarde: dat Gijsje van Uchelen 
 indien zij deze geñ perselen wilde aanvaarden en in Ei.. 
 gendom overnemen, verplicht zal zijn, aan den gemeen.. 
 schappelijken boedel daar voor uit te keeren eene somma 
 van Zeshonderd Gulden holl. Courant, van welke penningen 
 zij echter in hare Erfportie zal kunnen mededelen 
 Verklarende den eerstgeñ comparant J.H. Mantel, inge.. 
 val zijne levensdagen langer mochten zijn, dan die van 
 zijne huisvrouwe aan Gijsje van Uchelen (indien zij zulks 
 begeerd) te willen afstaan de geñ winkel met alle het 
 gene daar toe behoord, hier in te voren omschreeven, 
 als mede het geñ huis en schuren, waar tegen echter 
 Gijsjen van Uchelen verplicht zal zijn in ieder jaar 
 eenmaal uit te keren aan Jan Hendk. Mantel eene 
 somma van Dertig gulden holl. courant vrij geld. 
 Verklaarden Comparanten onder offerte van Eede hun van 
 het competente zegel te hebben bediend. 
 Getekend en gezegeld binnen Harderwijck den 21 van 
 Oogstmaand 1800 tien (was geteekend) J.H. Mantel 
   W.J. de Vries                                          Willemtjen Evers 
 A.Huijsman                  (onderstond)  mij present 
                                                           Steenwinkel  
 (lagerstond)                                                    loco secr. 
 Geregistreerd in het Recognitieboek der 
 Stad Harderwijck den 24 van Oogstmaand 1810 
              (was geteekend) Steenwinkel    L.S. 
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Geminutd. op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
van    -    -     -     - f 4-10 Hessel Martenzen en Johanna Jans Ehel., welke bekenden 
10e verhoging           -10- wegens opgenomen en ter leen ontvangen penningen wel en 
Geregistr. ten prothocolle deugdig schuldig te zijn aan Hendrik van Wenum en Hijltje 
van bezwaar Rubr. van Beek Ehel: en hunne Erven of regtverkrijgende, eene 
de Marktstraat Fol. somma van drie honderd Guldens, aannemende derhalve 
313 fso Jaarlijks te zullen verrenten met vijf Guldens van ieder 
 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 werde. 
 Tot nakoming dezes verbinden Comparanten hunne personen 
 en goederen, en tot een speciaal onderpand hun huis 
 No. 578 en Schuur No. 385 staande beide in deze Stad in de 
 groote Marktstraat, om daar aan alle hinder en schade te 
 kunnen verhalen, renuntierende van alle exceptiën, in 
 Specie die van ongetelde gelden, onder Submissie als na regten, 
 zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1809 en het 
 straat en lantaarngeld tot Maij 1810 is betaald. 
 Harderwijck den 31 van Oogstmaand 1810 
 
 Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde 
 Tetje de Vries Weduwe Bartus Volten, voor zich en als 
 Moeder en Voogdes over hare minderjarige kinderen, 
 als hiertoe door de Magistraat dezer Stad geäuthoriseerd 
 op den 11 van Bloeimaand l.l., welke verklaarde in een 
 vasten en stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks 
 kragt dezes te cederen, transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven. 
Geminutd. op een Aan en ten ervelijken behoeven van Beert Hendriks een 
zegel van f 31-10 huis en erve zijnde No. 84, gelegen in Hierden op den Duijnen,  
10e verhog. -3-3 belend R.J. Appeldoorn, en Lubbert Hop, doende het huis 
 in verponding f 3-16, het land f 1-10-10, verders met zijn 
 lusten en lasten, en zulks voor eene Somma van een 
 duizend en vijftig Guldens. 
 
 Aan Hermannus Berentzen en Stijntje Volten Ehel: en 
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Geminutd. op een hunne Erven, een mudde zaailand, genaamd de langen akker 
zegel van         f 4-:- gelegen in Hierden bij de tabakschuur, belend Z. Buitenhuis en 
10e verhog.        – 8 het Voetpad, met zijne lusten en lasten, en zulks voor eene  
 Somma van een honderd twintig Gulds. 
 
Geminutd. op een Aan en ten ervelijken behoeven van Jan Hendrik Mantel 
zegel van          f 10 -. en Willempje Evers Ehel. een mudde zaailand, gelegen 
10e verhog.          - 1-. in Hierden over de tabakschuur, belend R.J. Appeldoorn 
 en Jan Roelofzen, doende in verponding f 1-:- verders met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor eene Somma van drie 
 honderd vijf en veertig Guldens 
 
Geminutd. op een Aan en ten ervelijken behoeve van Hendrik Volten en 
zegel van           f 4-. Elizabeth Bronsvelt Ehel:, twee mudden zaailand, gelegen 
10e verhog.           :8-. agter in den Harderwijker enck, belend Jufvrouw van 
 Westervelt en Jan Hannissen, doende in verponding f 10.- 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een Somma 
 van een honderd vier en veertig Guldens. 
  
 Van welke penningen Comparante bekend voldaan te zijn, 
 belovende deze perceelen te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt de verponding over het jaar 
 1810 te zullen afdoen, welke ons gebleken is, dat betaald 
 is, blijvende hetgeene van vorige jaren noch zal moeten 
 aangezuiverd worden tot lasten van de kopers, alles 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 
 dd. 27 van Lentemaand 1810 gebleken, dat deze boedel in het 
 regt op het Collateral niet verschuldigd is. 
 Harderwijck den 7 van Herfstmaand 1810. 
 
Geminutd. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Driesje 
zegel van 15 st. Willemzen Weduwe van Hendrik Janzen, welke verklaarde te con.. 
 senteren en te bewilligen in zodanig huwelijk als haar Zoon Willem 
 Hendrikzen voornemens is integaan en te voltrekken met 
 Geesje Bakker te Assen, verzoekende aan Heeren Commissarissen 
 van Huwelijks Zaaken te Assen voorn. of elders daar het 
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 vereischt word, dat dit haar gegeve consent mag worden 
 geconsidereerd, alsof zij in persoon bij de intekening en 
 voltrekking tegenwoordig ware, belovende hetzelve van 
 waarde te zullen houden. 
 Harderwijck den 10 van Herfstmaand 1810 
 
 
Geminutd. op een zegel Voor Huijsman en Moojen Schepenen compareerden de Heer 
van 15 st. Mr. P. van Meurs en Vrouwe A. E. Werdenier Ehel. welke ver.. 
 klaarden bij dezen te consenteren en te bewilligen in zoda.. 
 nig huwelijk als hunne Zoon Mr. H.F. van Meurs voornemens 
 is integaan en te voltrekken met Jongvrouwe J.S.L. de Jong, 
 hetzelve met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, 
 met verzoek dat dit gegeve consent bij Heeren Commissarissen 
 van huwelijkszaaken te Almen, of elders daar het vereischt 
 word, mag worden gerespecteerd, en geconsidereerd, alsof Com.. 
 paranten in persoon bij de intekening en voltrekking tegen. 
 woordig waren, belovende hetzelve voor waarde te zullen 
 houden. 
 Harderwijck den 17 van Herfstmaand 1810 
 
Geminutd. op een Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerde 
zegel van 15 st. Simon Samuel Levi, welke verklaarde bij deze te consti. 
 tueren en magtig te maken Hendrik Verbeek, om intevorderen 
 van zijn Zoon Isaac Simon Levi zodanige gelden als hij van hem 
 te pretenderen heeft, hetzij in het minnelijke of door mid. 
 delen regtens, en in het laatste geval hetzelve te vervolgen 
 tot de definitive Sententie en executie incluis, en alles te ver. 
 rigten, wat Compart. zelfs zou kunnen en mogen doen, met magt 
 van Substitutie, belofte van goedkeuring en schadelooshouding onder 
 verband en Submissie als na regten, blijvende geconstitueerde 
 gehouden te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliquen. 
 Harderwijck den 17 van Merfstmaand 1810 
 
Geminutd. op drie zegels Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden Johan 
van f 4-1-: Boom Rabo van Voorst Bruidegom en Willemina van Aken Bruid, 
 dewelke ten overstaan en met goedvinden van haar noch in 
 leven zijnde ouders verklaarden voor het aangaan van haar.. 
 lieder huwelijk te maken de huwelijks voorwaarden als volgt 
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 Dat zij haar voorgenome huwelijk na de landelijke wetten zullen 
 voltrekken, en elkanderen in eere en liefde houden, gelijk christe.. 
 lijke Echtgenoten betaamd. 
 Dat zo het mogt gebeuren, dat uit haar huwelijk geen kind of 
 kinderen worden verwekt, en door de eerstafstervende van haar 
 beiden worden nagelaten, als dan de ongereede goederen die ten 
 huwelijk worden aangebragt als die staande huwelijk worden 
 aangeërft, zullen retourneren aan die kant, daar dezelve zijn 
 vandaan gekomen, ten dien effecte, dat het geen de Brui.. 
 degom of Bruid reeds aan ongereede goederen bezitten, 
 speciaal mede het geen door het overlijden van des Brui.. 
 degoms Vader reeds op hem is gedevolveerd, en verder op  
 Bruidegom of Bruid door het overlijden van zijn Moeder, 
 of door dode der Bruids Ouders, of een van hetzelve mogte 
 versterven, de gemeenschap van goederen zal zijn en blijven 
 uitgesloten, zodanig nochtans, dat de langstlevende van 
 haar beide de geheele nagelate ongereede boedel van de 
 eerstafstervende gedurende zijn of haar leven lang na 
 lijftugtregten zal blijven bezitten, hetzij dat er kind of 
 kinderen uit dit huwelijk geboren en nagelaten worden, 
 of niet zonder bespiering van iemand. 
 Dat ook in alle gevallen na dode van een van beiden den 
 aanstaande conthoralen de geheele gereede boedel zal 
 devolveren op de langstlevende van haar beiden in een vollen 
 en volkomen eigendom, en dus alles wat enigzints onder het 
 gereede kan worden begrepen, om daar mede als zijn of haar 
 eigendommelijk goed te kunnen doen en handelen na welgevallen, 
 waar onder echter niet zullen behoren de klederen, lijfstoe.. 
 behoren, en lijfcieradien van de eerstafstervende, welke 
 na deszelfs overlijden binnen den tijd van zes weeken zo er 
 geene kinderen zijn aan de naaste Vrienden van de overledene 
 door de langstlevende zullen moeten worden overgegeven. 
 Voorts reserveren Bruidegom en Bruid bij deze omstaande 
 huwelijk elkanderen bij testament of andere acte verder 
 zodanig te beneficeren, als mert ’s Lands wetten overeen.. 
 komstig is. 
 Harderwijck den 25 van Herfstmaand 1810 
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Geminutd. op twee Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde 
zegels van f 7 -15 Evert Frens, voor zich en mede caverende voor zijne Huis.. 
 vrouw, 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 Gijsjen van Uchelen, 
 een kamp zaailand gelegen in den enck met zijn houtge.. 
 wasch groot ongeveer zes schepels gezaai, belend Jufvrouw 
 van Westervelt, doende in verponding f 1-6-:, verder met 
 zijn lusten en lasten, en zulks voor een somma van twee 
 honderd veertig Guldens, van welke penningen Compart. 
 bekend voldaan te zijn, belovende dit perceel te zullen 
 wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt de ver.. 
 ponding over het jaar 1810 daar van af te doen als erfkoops  
 regt is, blijvende het geen volgens een nieuw quohier van 
 vorige jaaren noch zal moeten betaald worden voor reke.. 
 ning van kopersche, onder verband en Submissie als na 
 regten, zijnde ons gebleken dat de verponding over 1810 
 is betaald. 
 Harderwijck d. 26 van Herfstmaand 1810 
 
Geminutd. op een zegel Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde Grietje 
van 8 st. Hendriks Wezelshoven Huisvrouw van Hendrik Wessels, geässis.. 
 teerd met gemelde haare man, welke verklaarde bij deze te 
 constitueren en magtig te maken den Heer J.J. van Goor 
 te Deventer, om den boedel van hare overledene halve Zuster 
 Maria Wezelshoven te Deventer voorñ. gewoond hebbende, 
 te helpen vereffenen, met de andere mede Erfgenamen, 
 goederen te verkopen en transporteren, penningen te 
 ontvangenen daar voor te quiteren, wagting en waring 
 te beloven, goederen te helpen verdelen, en de nodige mage.. 
 scheiden opterigten, en verders in deze alles te verrigten, het 
 geene Comparante present zijnde zelfs zou kunnen mogen 
 en moeten doen, willende indien tot het een of ander een 
 ampeler volmagt vereischt mogt worden, dezelve alhier 
 voorgeïnsereerd gehouden hebben, met magt van Substitutie, 
 belofte van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 en Submissie als na regten, des blijft geconstitueerde gehouden#                     
# te doen behoorlijke 
rekening et reliqua Harderwijck den 26 van Herfstmaand 1810 
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geminut op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerden 
zegel van          f 6 Albert Barends en Geurtje Koning Ehel:, welke bekenden in 
10e verhoging     : 12 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 Berend.. 
 zen en Maasje Olofzen Ehel:, een hof gelegen in een gangetje 
 in de knijptand No. 835, tusschen de hoven van Zeger Buitenhuis 
 en van Koperen, doende in verponding volgens het nieuwe 
 quohier f 2.10-, verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een Somma van een honderd negentig Guldens, van 
 welke penningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dezelve te zullen wagten en waren kommervrij, en 
 alle voorpligt de verponding tot over het Jaar 1810 daar van 
 aftedoen als erfkoops regt is, welke ons gebleken is dat 
 betaald is, blijvende het geen van vorige Jaaren nog moet 
 aangezuiverd worden voor rekening van koperen, onder verband 
 en Submissie als na regten, zijnde deze boedel zedert het 
 reglement op de collaterale successie niet verstorven geweest. 
  Harderwijck d. 3 van Wijnmaand 1810 
 
Geminutd. op een Voor Steenwinkel em Moojen Schepenen compareerde 
zegel van  15 st. Margareta de Vente Weduwe van Jan Hendrik Hulsink, 
 welke verklaarde bij deze te consenteren en te bewilligen 
 in zodanig huwelijk, als haar Zoon Johannes Theodorus 
 Hulsink voornemens is integaan en te voltrekken met 
 Anna Isabella de Wever te Brussel, hetzelve met hare 
 ouderlijke approbatie corroborerende, verzoekende dat dit 
 gegeve consent bij Heren Commissarissen van huwelijks 
 zaken aldaar, of elders, daar het vereischt word, 
 mag worden geconsidereerd, alsof Comparante in 
 persoon bij de intekening en voltrekking tegenwoor.. 
 dig ware, belovende hetzelve van waarde te zullen 
 houden. 
 Harderwijck den 8 van Wijnmaand 1810 
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Geminutd. op een Voor Steenwinkel en Moojen Schepenen compareerde 
zegel van    -       - f 2-10 Rikert Riphage wonende te Amsterdam voor zich 
10e verhog.  -    -   -    - 5 en mede caverende voor zijn Vrouw Berendina Koster, 
                              f 2-15 welke bekende in een vasten en stedigen erfkoop te 
Geregistr. ten prothoc. hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te cederen 
van bezwaar Rubr. transporteren, en in vollen eigendom overtegeven 
Bruggerstraat Fol 96 fso aan en ten ervelijken behoeven van Jan Louw en 
 Alida Buis Ehel:, een huis staande in de Rabbestraat 
 Nº: 367, doende in verponding f 6-5-8, straatgeld 
 15 st., lantaarngeld 7½ st., verders met zijn lusten 
 en lasten, en zulks voor een somma van vijf en negentig 
 Guldens, waarvan de helft zal betaald worden Slacht.. 
 maand 1811, en de andere helft Slachtmaand 1812, zullende 
 dit huis hiervoor zo lang verbonden blijven, belovende Com.. 
 part.  hetzelve te zullen wagten en waren, kommervrij, 
 en alle voorpligt, het straat en lantaarngeld tot Maij 
 1810 en de verponding tot over 1810 geheel te zullen aanzui.. 
 veren, onder verband en Submissie als na regten, 
 zijnde ons gebleken, dat de verponding over 1809, en 
 het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 1810 is 
 betaald, en is deze boedel zedert de invoering van het 
 reglement op de Collaterale Successie niet verstorven 
 geweest. 
 Harderwijk d. 11 van Wijnmaand 1810 
 
was geschreven op Testament 
een zegel van        f 3-:-:  Compareerde (met verklaaring, onder presentatie van 
10e verhoging           :-6-: Eede van in geene meerdere Classe van gegoedheid te be. 
 hooren, dan waarvoor het zegel, op hetwelk deze acte 
 geschreven staat, voldoende is) voor ons ondergeschrevenen 
 Schepenen der Stad Harderwijck, benevens derzelver Secretaris 
 Frankje van Drieënhuizen, wonende binnen deze stad, van 
 bevoegden ouderdom, en haar verstand en Memorie volkomen 
 magtig; dewelke in overweging van de zekerheid des 
 doods, en de onzekere uure van dien, en niet willende van 
 deze wereld scheiden, zonder alvoorens van Haren tijde. 
 lijke goederen gedisponeert te hebben, verklaarde vooraf 
 te herroepen, en te vernietigen, alle vorige uiterste willens 
                                                                                            dis 
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 Dispositien door haar gemaakt, niet willende dat dezelve 
 eenig de minste kragt, of effect zullen sorteren. 
 En alzo nu geheel op nieuws disponeerdende, verklaarde 
 zij te legateeren  -  Eerstelijk; aan Jannetje Loogen, Huis.. 
 vrouw van Hendrik Jansen te Harderwijck Twee derde ge. 
 deeltens van haar Testatrices natelaten Lijfstoebehooren, 
 van Linnen, Wollen en Zijde hoegenaamd, doch tevens  
 met expresse uitzondering van Goud, Zilver en andere 
 kleinodien, welke die zouden mogen zijn : voorts mede 
 aan dezelve te legateren haar Testatrices Boogkabinet 
 met het daarop staande stel; Haar bed, Peluw, Kussens, 
 Dekens en Matrassen; Eindelijk ook haar Tafel Horlogie 
 en haare Pers. – Edog, indien gemelde Jannetje Loogen                                    
 voor haar Testatrice dezer wereld overlijden mogte, dan 
 verklaarde zij in dit Legaat te institueeren, voor zoo veel de 
 gemelde meubelen van Boogkabinet, het daarop staande  
 Stel, en wat voorts meer is genoemd geworden, aangaat, Hen. 
 drik Jansen, thans Eheman van Jannetje Loogen voornoemt, 
 en, voorzooveel aangaat de twee derde gedeeltens van haare 
 Testatrices Lijfstoebehooren (met uitzondering daarvan als boven) 
 vor de Eene helfte Frankje Giesbertsen en voor de andere 
 helft Antje Giesbertsen, dochters van wijlen Testatrices Neef 
 Giesbert Barendse, gewoond hebbende en overleden te Harderwijk 
 ofte eindelijk bij mede vooroverlijden van eene van beide voor 
 haar Testatrice, dan voor de gezamentlijke twee derde gedeeltens 
 de langstlevende derzelve alleen. 
 Ten anderen verklaarde zij te legateren het resterende Een 
 derde gedeelte van dit zelve haar natelaaten lijfstoebehooren 
 (met uitzonderinge wederom van Goud, Zilver en andere Kleinodien) 
 aan Petronella Roelofsen, huisvrouw van haare Testarices Broeder 
 Willem van Drieënhuizen, ofte bij vooroverlijden van dezelve voor 
 haar Testatrice, aan voornoemde Frankje Giesbertse en Antje 
 Giesbertse, elk voor de helfte daar van, ofte Eindelijk bij 
 mede vooroverlijden van een derzelve, dan insgelijks dat ge.. 
 heele Een derde gedeelte aan de langstleevende van beiden. 
 Zijnde voorts omtrent haar geheele lijfstoebehooren, hetzij het. 
 zelve bij twee derde gedeeltens, “t zij bij Een derzelve, “t zij ook bij 
 eenige onder Verdeelinge van beide, of van een van beide,zal 
 genoten worden, de uitdrukkelijke Wil en begeerte van haar 
 Testatrice, dat niets daar van, na haar overlijden, opentlijk 
 zal mogen worden verkogt; maar integendeel hetzelve in 
                                                                                       dier. 
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 dier voege onder de onderscheiden gerechtigden zal verdeeld 
 moeten worden, als zulks ten beste, en met de meeste betrokke.. 
 lijke eevenredigheid zal mogelijk zijn. 
 Wijders verklaarde zij Testatrice tot haaren eenigen univer. 
 seelen Erfgenaam te institueeren haaren Broeder Willem 
 van Drieënhuizen, en bij vooroverlijden van dezelven des. 
 zelfs wettige kind of wettige kinderen, indien dezelve 
 door hem, thans nog kinderloos zijnde, vervolgens nog in 
 Echte verwekt mogten worden: Edoch, indien dit niet gebeuren 
 mogte, of ook, indien dit kind of die kinderen zowel als 
 haar Broeder, voor haar Testatrice overleeden waaren, dan ver.. 
 klaarde zij tot haare eenige en universele Erfgenaamen 
 te Institueren voor Een derde gedeelte haare Nichte Elisa. 
 beth Vermeer, dochter van haar Testatrices overleeden Oom 
 Hendrik Vermeer, wonende te Haarlem; of bij vooroverlij. 
 den van dezelve voor de eene helfte van dit derde gedeelte,  
 Jannetje Loogen, huisvrouw van Hendrik Jansen 
 voornoemd, of deze ook voor haar Testatrice overleeden zijnde 
 dan derzelver kind of kinderen, bij representatie in haar 
 plaatse, en voor de andere helfte daarvan de gezament. 
 lijke kinderen van wijlen haaren Neef Giesbert Barend. 
 se; en een of meer derzelve insgelijks voor haar Testatrice 
 overleeden zijnde, dan mede hun wettig kind of wettige 
 kinderen, bij representatie in Vaders of Moeders plaatse. 
 Voorst voor een ander Derde gedeelte Jannetje Loogen voorñ: 
 of bij vooroverlijden weederom haar kind of kinderen 
 bij representatie van dezelve; Eindelijk voor het overige 
 derde gedeelte de gezamentlijke kinderen van wijlen 
 haare Neef Giesbert Barendse, mede voornoemt; en bij 
 vooroverlijden van een of meer derzelve hunne wettige 
 descendenten, bij representatie als vooren. 
 Nog verder verklaarde zij Testatrice te Committeeren tot Execu. 
 teurs van dit haar Testament, en redders van haaren 
 Boedel en nalatenschap, gelijk mede tot voogden over 
 de minderjaarigen, die in tijd en wijle in deze haare Na.. 
 latenschap geïnteresseert zouden mogen bevonden worden 
 (met eerbiedige, doch expesse uitsluiting van alle 
 Weeskameren en Gerichten, waar de minderjarigen 
 mogten woonen, of die goederen gelegen weezen) den 
 Heeren Gerrit van Voorst, en Hendrik Walters beide 
 wonende te Harderwijck; met de macht van Assumtie 
 en Surrogatie tot den uiteinde toe, en voorts, met alle  
                                                                                zoo 
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 zoodanige macht, als denzelven in hunne voorschreevene 
 qualiteiten, naar rechten is competeerende. 
 Eindelijk verklaarde zij Testatrice aan zich te behouden de 
 macht, om onder de hand of anderzins, alle zodanige nadere 
 dispositien of bestellinen te maken, als zij mogte goedvinden 
 hetgeen van dezelfde waarde zal moeten gehouden worden, 
 of het in deze geïnsereerd waare. 
 Al het welk haar Testatrice wel bedachte uiterste wille 
 en begeerte zijnde, zo verklaarde zij te willen en te begeeren 
 dat hetzelve, na haar overlijden alzo zal worden nage. 
 komen, ’t zij als Testament Solemneel, Codicil of zo als 
 het anders best in rechten zal kunnen bestaan. 
 T’ oorkonde is deze door Testatrice nevens ons Schepenen 
 en Secretaris getekend in Harderwijck den 6e van Slagtmaand 
 agttien honderd tien. 
          (Was get.)  Frankje van Drienhuizen 
 Steenwinkel,  J.W.V.O. Fisscher 
       (onderstond) mij present 
                        (was get.) J.C.F. de Vries 
 (lagerstond)  geregistreerd in het Recognitieboek der Stad 
 Harderwijck den 7 van Slagtmaand 1810 Fol.29 fsº 
                                    (was get.) J.C.F. de Vries 
 
 
 Acte van Aperture 
 
Geschreven op een Wij W.J.V.O. Fisscher en J. Moojen Jz. Schependen der Stad 
zegel van             f 7-10- Harderwijck, als vervangende de plaatzen van de overledene 
10e verho.                -15 Heeren H. van Westervelt en D. Boonen doen kond en certi.. 
daartoe genomen een ficeren mids dezen, dat de Heer P. van Meurs, in qualiteit als 
zegel van f 8 en een volmagtiger van de Heeren Mr. Gisbertus Prins en Abraham 
van 6 st. Blussé de Jonge, executeuren van het testament van wijlen 
 Vrouwe Gardina Abigaël van Beem Weduwe van den 
 Hooggeleerden Heer Everhardus Scheidius, vermogens 
 volmagt op den 4e van Wijnmaand 1810 voor den Keizerlijken 
 Notaris Frederik Booij en getuigen te Leijden ad hunc 
 actum gepasseerd, welke bij ons gezien en gelezen is, voor  
 ons is gecompareerd, en aan ons heeft vertoond zeker 
 beslote papier, hetwelk ter Secretarij dezer Stad is berus.. 
 tende geweest, houdendede volgende Superscriptie. 
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 “compareerde voor ons ondergeschrevene Schepenen der 
 “Stad Harderwijck Vrouwe Gardina Abigaël van Beem 
 “Ehevrouw van den Heer Everhardus Scheidius, met ons gaande 
 “en staande, en haar verstand volkomen magtig, dewelke 
 “verklaarde in dit gecachetteerde papier haare laatste en 
 “uiterste dispositie begrepen te zijn, begerende, dat 
 “hetzelve na haare dood mag worden geopend, en als testa.. 
 “ment, legaat, codicil of anders beter agtervolgd worden. 
 “T’ oirkonde zijn hier van twee eensluidende gemaakt, waar 
 “van de eene ter Secretarije dezer Stad zal worden gese.. 
 “poneerd, en door ons nevens den Secretaris getekend en 
 “gezegeld binnen Harderwijck den 31 Maij 1787 (was ge.. 
 tekend) H. van Westervelt, D. Boonen, J.C.F. de Vries Secr. 
 gemunieerd met drie zegels, de ondertekening gezien, 
 en de zegels geëxamineerd hebbende zijn dezelve geheel 
 gaaf en ongevitiëerd bevonden, waar na hetzelve door 
 den Secretaris is geöpend, en in praesentie van ge.. 
 melden Heer P. van Meurs voorgelezen, in voegen zoals 
 bij transfix hier nevens geännexeerd is, waar van re.. 
 gistrature is verzogt. 
 En verklaarde gemelde Heer in zijn qualiteit onder offerte 
 van eede, dat ten opzigte van de gegoedheid van de overledene 
 het competente zegel gebruikt is. 
 T’ Oorkonde is deze door ons nevens den Heer P. van Meurs 
 ondergetekend in Harderwijck en 8 van Slachtmaand 
 agttienhonderd tien. 
 Was getekend P. van Meurs q.q.  J.W.V.O. Fisscher J. Moojen Jz. 
 onderstond mij present.  was getekend J.C.F. de Vries  in mar.. 
 gine stond onder een cachet in rood lak gedrukt in Fidem 
 Transfixi was getekend J.C.F. de Vries 
 
 Testament 
 Ik ondergeschrevene Gardina Abigael van Beem, 
 Ehevrouwe van den Hoog Eerw. Heer Everhard Schei. 
 dius, Professor in de Godgeleerdheid en Oostersche taalen 
                                                                                         op 
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 op de Provinciale Geldersche Akademie binnen Harderwijk 
 overdagt hebbende de zeekerheid des dood, en de onzekere 
 uure van dien, en niet gaarne van deze wereld willende 
 scheiden, bevoorens over de tijdelijke goederen, door God 
 almachtig mij genadiglijk verleend, gedisponeerd te heb.. 
 ben, zoo verklare ik vooraf, te revoceeren, te casseeren, 
 en te vernietigen alle voorgaande testamentaire disposi.. 
 tien of andere actens van uiterste wille, die ik bevorens 
 alleen of met anderen tesamen zoude mogen hebben 
 gemaakt en gepasseerd & niet te willen dat dezelve eenig effect 
 zullen gewinnen; waaronder ik evenwel niet begrijpe 
 eene zekere vrijwillige donatie van Tien duizend guldens, 
 met de warme hand (bij form van eene Obligatie, of hoe 
 men het noemen mag) voor het aangaan van mijn Huwe.. 
 lijk met gemelden Heer Everhard Scheidius op den 5 Jan~ 
 17 honderd & tachentig aan hem binnen Arnhem present  
 gedaan; nochte ook de Huwelijks voorwaarde met mijn 
 bovengemelden EheHeer voor het ingaan van ons huwelijk 
 binnen Arnhem den 26 Jañ. 1780 opgericht, alzo ik deze 
 donatie en huwelijks voorwaarde beide ben houdende in hare 
 volle kragt en waarde, speciaal in reguarde van alle zodane 
 gratificatien en beneficien, als ik zijn HEW. in beide dezelve 
 heb verleend. 
 Vervolgens dan overgaande tot deze mijne testamentaire 
 dispositie, zoo verklare, tot mijne eenige en universeele 
 Erfgenaamen te nomineeren en te institueeren, gelijk 
 ik ben doende bij dezen, de kinderen van mijn hoogeachten 
 Eheman, welgemelden Heer Everhard Scheidius, verwekt 
 bij wijlen Vrouwe Anna Maria Peiffers, met namen Johan.. 
 nes Philippus, Willem Peiffers en Maria Jacoba Scheidius 
 en bij overlijden van een of meer van henlieden, dezelver 
 wettige Erven en de langstleevende derzelve kinderen mijns 
 Ehemans voorñ: om na mijn overlijden of wel eigenlijk na 
 dat de lijftucht aan mijne natelatene goederen (welke 
 lijftucht ik aan gemelden mijnen EheHeer reeds bij 
 Huwelijksvoorwaarden voornoemd gemaakt heb, en bij 
 deze nogmaals bevestigende) nadat de lijfstucht, 
 zegge ik, aan mijne natelatene goederen zal geeindigd 
 zijn, mijne gehele nalatenschap niets uigezonderd 
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 hoegenaamd en waar ook geleegen, bij henlieden 
 in voegen voorschreven te genieten en te profiteeren om 
 daar mede als met hunne eigendommelijke goederen naar 
 hun welgevallen te kunnen en te mogen handelen. 
 Edoch zulks ten opzichte van mijn welgemelden Ehe.. 
 Heers oudsten Zoon Johannes Philippus Scheidius 
 met dien verstande, dat indien dezelve met Juffer 
 ANNA  DEBORA  DAVENVELD moge komen te trou.. 
 wen hij alsdan van deze zijne mede Erfenis mijner nate. 
 laten goederen geheel en al zal uitgesloten zijn, naardien 
 dit door hem tegenwoordig voorgenomen huwelijk ge.. 
 heel en al tegens zijn vaders en tegen mijn zin is strijdende. 
 Verder zoodanig dat door deze mijne geinstitueerde 
 Erfgenamen of den geenen van hun die mijnen 
 Sterfdag zal komen te beleeven, binnen den tijd van 
 zes weeken na mijn overlijden zullen moeten worden 
 uitgekeerd de naarvolgende legaaten. 
 Voor Eerst aan hunlieder Vader mijnen Veelgeachten 
 Eheheer Everhard Scheidius een vijfde gedeelte of portie 
 in een Huis staande binnen Rotterdam, aan de Noordzijde 
 van de Nieuwe Haven ten Prothocolle dier Stad gere.. 
 gistreerd op Nº. 3523 zo als datzelve na doode van mijnen  
 Eersten Eheheer Gabriel de Normandie op mij is gedevol.. 
 veert, vererft en verstorven; Gelijk ik mede aan zijn Hoog 
 Eerw. bij forme van Legaat vooruit make alles wat ik bij mijn 
 overlijden binnen de Stad  van Arnhem zal nalaten, hetzij 
 obligatien vestenissen actien of crediten, hetzij iets anders 
 hoegemaamt, al het welk ik aan zijn HoogEerw. als Bur. 
 ger van Arnhem volgens de rechten dier Stad bij deze 
 mijne dispositie legateere en in vollen eigendom wil 
 overgegeven hebben. 
 Edog bijaldien onvermoedelijk omtrent de bovengemelde 
 aan mijnen Eheheer besprooken goederen of een gedeelte 
 derzelve de eigendom aan mijnen gemelden Eheman 
 mogte worden bedisputeert en verstaan worden, dat ik aan 
 zijn HoogEerw. den Eigendom van een of meer dezer per. 
 ceelen niet had kunnen nalaten, dan zo make en le. 
 gateere ik aan zijn HoogEerw.in dusdanige een geval 
 speciaal ook de Lijftucht daar aan of aan die goederen 
 waar over een zodanig disput ooit zoude mogen gemaakt 
                                                                                worden 
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 worden gelijk ik ben doende bij dezen om die goederen bij zijn 
 HoogEerw: naar Lijftuchts Rechten geduurende zijn leven 
 genoten en gebruikt te worden, met dien verstande even.. 
 wel dat de eigendom daar van mede als dan zal zijn 
 en blijven aan mijne bovengenoemde Testamentaire 
 Erfgenamen, in dier voegen als dezelve boven door mij 
 zijn geinstitueerd, en niet zal overgaan tot anderen die 
 zouden vermeenen tot mijne nalatenschap ab intestato 
 berechtigd te zijn. 
 Vervolgens zo legateere ik aan mijne Erfgenamen ab 
 intestato mijne klederen alsmede het goud en zilver dat 
 tot het Lijfsbehooren pleegt gerekent te worden: Except 
 mijn beste Japon die ik tot eene gedachtenis aan mijn 
 voorñ. Eheheers eenige Zuster Mejuffrouw P.H. van 
 Teijlingen gebooren Scheidius bij deze maake om 
 diezelve Japon uit mijne kleederen binnen de zes weeken 
 na mijn overlijden ter haare keuze uit en tot zig te nemen. 
 Al het geene voorz: mijne uiterste en laatste Wille zijnde zoo 
 begeere ik dan ook dat dezelve na mijn overlijden in alle 
 leeden en deelen van die punctuëlijk zal worden nagekomen 
 en agtervolgt het zij als een Testament Codicil legaat 
 fidei commis gifte onder de levenden of ter zaake des doods 
 of op zodanige andere wijze als dezelve naar rechten 
 het best en bekwaamst zal konnen bestaan, ofschoon 
 alle formaliteiten naar strengheid van Rechten anders 
 gerequireerd en dezelve niet mogten zijn geädhibeert 
 als willende ik die nochtans in deeze voor geädhibeert 
 gehouden hebben 
 In Waarheids oirkonde zijn hier van twee eensluidende 
 gemaakt en hebbe ik dezelve eigenhandig getekend 
 en gezegeld binnen Harderwijck den 31 Meij 17 honderd 
 zeeven en tachentig. 
     (was nevens een Cachet in rood lak gedrukt getekend) Gar.. 
       dina Abigael van Beem 
 onderstond geregistreerd in het Recognitieboek der Stad Har.. 
 derwijck den 9e van Slagtmaand 1810 Fol 31fso 
                                                      (was getekend) J.C.F. de Vries 
 
Geminutd. op een  Voor Schildersen d’ IJvoij Schepenen compareerde Jan Hendrik 
zegel van           f 27-. Scheffer voor zich en als Vader en Voogd over zijn minderjarig  
10e verhog.            2.15 st. kind, als hier toe door de Nagistraat dezer Stad geäuthoriseerd 
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 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 Gerrit van 
 Velthijsen en Dirkje Rijers Ehel. een huis en erve, 
 staande en gelegen in deze Stad op Zijde van de Smeepoort 
 Nº. 3, doende in verponding f 8-14; straatgeld f1-: lantaarn. 
 geld 10 st., verders met zijn lusten en lasten, alsmede het 
 gereedschap tot de Bakkerij behorende, en zulks voor 
 een Somma van negen honderd Guldens, van welke 
 penningen Compart. bekend voldaan te zijn, belovende 
 het perceel te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt, als de verponding te zullen aanzuiveren 
 tot over 1810, en het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 
 1810 als erfkoops regt is, onder verband en Submissie als 
 na regten, zijnde ons gebleken dat gemelde verponding 
  en straat en lantaarngeld betaald is, en is deze boedel 
 zedert het reglement op de collaterale successie niet 
 verstorven geweest. 
 Harderwijck den 20 van Slachtmaand 1810 
 
In het jaar 1803 Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerde 
verkogt dus vrij Geertruij Slors, welke bekende in een vasten en ste. 
vab zegel digen erfkoop te hebben verkogt, op den 14 van 
 Wintermaand 1803, en over zulks kragt dezes te cederen, 
 transporteren en in vollen eigendom overtegeven 
 aan en ten ervelijken behoeven van Gerritje Hooiberg, 
 een huis staande in deze Stad in de Rabbestraat Nº. 372, 
 tusschen de huizen van Beert Janzen en van Arent 
 Kreenen, doende in verponding f 3-8-, straatgeld 15 st. 
 lantaarngeld 7½ st., verders met zijn lusten en lasten 
 en zulks voor een Somma van f 330-:-, van welke 
 penningen Comparante bekend voldaan te zijn, belo.. 
 vende dit huis te zullen wagten en waren kommervrij, 
 en alle voorpligt daarvan aftedoen als erfkoops regt is, 
 onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons 
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 gebleken dat de verponding over 1810 en het straat en lan.. 
 taarngeld tot Bloeimaand 1810 is voldaan en dat den 30.  
 van Zomermaand 1804 de 50e penning is betaald, zijnde deze 
 boedel zedert de invoering van het reglement op de collaterale 
 Successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck den 21 van Slachtmaand 1810 
 
vestenis f 300.-   f 4.10 Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde Jongvrouwe 

dº           f 500.-     7.- Anna Alijda van Holthe, welke bekende wegens opgenome 
dº           f 600.-     9.- en ter leen ontvange penningen wel en deugdig schuldig 
dº           f 600.-     9.- te zijn aan Mevrouwe van de Klooster Douairiere van 
 wijlen den Heer P.A. van Holthe eene Somma van drie 
dº          f 1000.-   15.- honderd Guldens, waarvan het eerste jaarinterest ad. drie procent 
                             44.10 zal verschijnen den 14 van Louwmaand 1811 
10e verhog.             4. 9 Aan dezelve eene Somma van Zes honderd Guldens waar. 
 van het eerste jaarinterest ad 3 procent zal verschijnen 
Geregistr. ten pro. den 3 van Sprokkelmaand 1811 
thocolle van bezwaar Aan dezelve eene Somma van vijfhonderd Guldens, waarvan 
Rubr. Donkerstraat het eerste jaarinterest ad vier procent zal verschijnen 
Fol.19 den 12 van Slachtmaand 1811 
 Aan dezelve eene Somma van zeshonderd Guldens, waarvan 
 het eerste jaarinterest ad vier procent zal verschijnen den 
 23 van Louwmaand 1811 
 Aan de Heeren R.O. en A.W. van Holthe eene Somma van 
 eenduizend Guldens, waarvan het eerste jaarinterest ad 
 vijf procent zal verschijnen den 22 van Hooimaand 1811 
 Belovende Comparante de voorschreve interessen Jaarlijksch 
 op de vervaltijden te zullen voldoen, en zulks tot de aflossche 
 toe, welke alle jaaren zal kunnen en moeten geschieden, 
 mids het drie maanden voor de respective vervaldagen aan 
 een van beide zijden opgezegd worde. 
 Tot nakoming dezes en tot securiteit van bovengemelde 
 capitalen en de daaruit spruitende interessen verklaard 
 Jongvrouwe Comparante te verbinden hare persoon en goederen 
 en tot een speciaal onderpand haar huis in de Donkerstraat 
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 Nº. 197 door haar bewoond, en noch twee derde gedeelte in 
 een huis in de Donkerstraat Nº. 211, om daar aan alle 
 Schade te kunnen verhalen, renuncierende van alle 
 exceptien in Specie die van ongetelde gelden, zijnde 
 voor de voorschreve sommen onderhandsche obligatien 
 afgegeven, welke hierdoor vervallen zijn, alles onder 
 Submissie als na regten. 
 En is ons gebleken, dat de verponding over 1810 en het 
 straat en lantaarngeld tot Bloeimand 1810 is betaald. 
 Harderwijck d. 20 van Slachtmaand 1810 
 
Geminutd. op een zegel Voor Steenwinkel en Fisscher Schepenen compareerden 
van 15 st. E.W. Velthuijzen en B. Brinkink Ehel:, welke verklarden 
 te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk, 
 als hare Dogter Matje Veldhuijzen voornemens is integaan 
 en te voltrekken met Peter Kramer te Amsterdam, hetzelve 
 met hunne ouderlijke approbatie corroborerende, ver.. 
 zoekende, dat dit hun gegeve consent bij Heeren 
 Commissarissen van huwelijkszaken der Stad Amsterdam, 
 of elders daar het vereischt word mag gehouden worden, 
 alsof Comparanten bij de intekening en voltrekking 
 tegenwoordig waren, belovende hetzelve van waarde 
 te zullen houden. 
 Harderwijck den 27 van Slagtmaand 1810 
 
Geminutd. op een zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen comporeerde Cornelia 
van 30 st. 10e verhog: Eijmers Weduwe Rietveld, welke bekende in een vasten en 
4 st. stedigen erfkoop te hebben verkogt, en over zulks kragt  
 dezes te cederen transporteren en in vollen eigendom 
 overtegeven, aan en ten ervelijken behoeven van Brand 
 Peterzen een kamer staande in de Weverstraat naast de 
 stal van de bijl Nº. 443, doende in verponding f 2-10, straat: 
 geld 10 st: lantaarngeld 5 st:, verders met zijn lusten en 
 lasten, en zulks voor een Somma van f 55-:, welke 
 gelden zullen betaald worden alle weeken met zes stuivers, 
 tot dat dezelve geheel zullen zijn afgedaan, zullende 
 deze kamer hier voor zo lang verbonden blijven, 



70 
 

ORAH_158 1810 fol. 35 
 
 belovende Comparante dit perceel te zullen wagten en waren 
 kommervrij, en alle voorpligt daar van afdoen als erfkoopsregt 
 is, en wel de verponding over het jaar 1810 en straat en lan. 
 taarngeld tot Bloeimaand 1810 (hetwelk ons gebleken is dat 
 voldaan is) onder verband en Submissie als na regten, zijnde 
 deze boedel zedert de invoering van het reglement op de 
 collaterale Successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck den 30 van Slagtmaand 1810 
 
Geminutd. op een Voor A. Huijsman en J. Moojen Jz. Schepenen 
zegel van f 3-. compareerde Gerrit Eijbertsen, Jongman, geassisteerd met zijne 
10e verhog.-6- Vader Eijbert Jansen, Bruidegom ter eenre en Jannetje Rijnt.  
 zen, weduwe van Jan Eijbertsen, geassisteerd met haare Vader 
 Rijnt Petersen, Bruid ter andere zijde, welke voornemens 
 zijnde samen een wettig huwelijk te voltrekken, verklaarden 
 vooraf de volgende Huwelijksche voorwaarden opterigten 
 Bruidegom en Bruid zullen ieder tot stuur des Huwelijks 
 aanbrengen eene somma van Zeshonderd Guldens, winst 
 en verlos staande Huwelijk te vallen zal gemeen zijn. 
 Indien dit Huwelijk worde opgeloscht en er geene kinderen 
 uit hetzelve overblijven, zal de langstlevende in het bezit blijven 
 van alle de gereede goederen tot weertrouwens toe, zullende 
 de ongereede goederen, alsmede het lijfstoebehooren als klederen 
 Linnen, Wollen, Goud en Zilver keeren naar die zijde, daar 
 dezelve vandaan zijn gekoomen. 
 Indien uit dit huwelijk kinderen worden verwekt, zullen 
 dezelve het goed van de Eerststervende hunner ouders erven, en 
 een of meer dier kinderen naderhand komende te overlijden 
 zonder wettige Lijfs Erven na te laten zullen de goederen Erven en 
 versterven van het eene kind op het andere met uitsluiting van 
 de Langstlevende Vader of Moeder, en de laatste zonder wettige 
 descendenten komende te overlijden, zullen de goederen keeren aan 
 die zijde daar die vandaan zijn gekomen. 
 Bruidegom en Bruid reserveeren aan zich de magt om ten 
 allen tijden Elkander nader te mogen beneficeeren, en verklaaren onder 
 offerte van Eede zich van het Competente zegel bediend te hebben. 
 Harderwijck den 3e van Wintermaand 1810 
 
Geminut. op een Voor Steenwinkel en IJvoij Schepenen compareerde Jan 
zegel van 8 st. van Loon alhier woonachtig welke verklaarde op de beste 
 en bestendigste forme regtens te constitueeren en magtig te 
 maken, zulks doende kragt dezes den Procureur F.J. van Everdingen 
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 wonende te Thiel, speciaal om namens hem Comparant des.. 
 zelfs belang in den Boedel en nalatenschap van zijn comparts. 
 Vader L.H. van Loon gewoond hebbende en overleeden bin. 
 nen Thiel waarteneemen, de door zijn Comparants Moeder 
 Mejuffrouw Sara Maria van Wessem, in qualiteit als 
 Weduwe en getugtigde Boedelhoudster van gemelde zijns 
 Vaders Boedel en nalatenschap te formeerden Inventaris, 
 te approbeeren, of des nodig oordeelende te debatteeren 
 Voorts te passeeren en te betekenen zodanig magescheid 
 of acte van Scheiding als door gemelde zijne Moeder 
 en haare kinderen of wel de voogden van dezelve 
 zal worden opgerigt, daarbij van het aan een ieder der 
 Contrahenten toe en aanbedeeld wordende de behoor. 
 lijke vrijwaring te beloven, voor en in voldoening van 
 zijn Comparants Vaderlijk Erfdeel het nodige te ontvangen 
 en voor het zelve te quiteeren, en al dat geene ten dezen 
 verder te Contracteren en verrigten, het geen de aart der 
 zake zal vereischen, en de Geconstitueerde zal nodig en 
 en raadzaam oordeelen te behooren, en de Comparant 
 zelfs present zijnde zou kunnen mogen en moeten 
 doen, belovende hij van waarde te zullen houden, al 
 het geen door de Geconstitueerde zal worden verrigt, met 
 belofte van Indemniteit ten Effecte als na regten 
 Harderwijck den 3e van Wintermaand 1810 
 
Geminutd. op een Voor Schilders en d’ IJvoij Schepenen compareerde Johanna 
zegel van 15 st. Jakken Weduwe van Willem Zegers, welke verklaarde bij 
 deze te consenteren en te bewilligen in zodanig huwelijk 
 als haare Zoon Zeger Zegers voornemens is aantegaan en 
 te voltrekken met Hendrika Dorpel te Zutphen, hetzelve 
 met haare ouderlijke approbatie corroborerende, ver.. 
 zoekende, dat dit haar gegeve consent bij Heeren 
 Commissarissen van huwelijks zaaken der Stad 
 Zutphen of elders, daar het vereischt word, moge worden 
 gehouden, alsof Comparante bij de intekening en 
 voltrekking tegenwoordig ware, belovende hetzelve 
 van waarde te zullen houden. 
 Harderwijck d. 4 van Wintermaand 1810 



72 
 

ORAH 158 1811  fol.41 
 
Geminutd. op een Voor Fisscher en d’ IJvoij Schepenen compareerde Fedde 
zegel van 12 st.  Hijlkes Scheeps Timmerman wonende in de Lemmer, en 
 verklaarde te constitueren en volmagtig te maken Mr. 
 P. van Meurs Advocaat wonende te Harderwijck, om voor 
 hem als houder der bijlbrief van een kofschip, leggende 
 in de haven te Harderwijck Cornelis Janzen toebehorende, 
 zijn interesse waartenemen wegens zodane pretentie 
 als hem Comparant per resto nog competeerd wegens 
 geleverd hout en arbeidsloonen van gemelde Cornelis 
 Janzen volgens obligatie en verband van dat kofschip van 
 den 6 December 1808 daarvan zijnde, en zulks met de 
 daar bij beloofde interessen tegen vijf percent daar op 
 reeds verschuld, en die tot de dadelijke voldoening mogte 
 komen te verschulden, die gelden te zijner tijd voor 
 hem Comparant intevorderen tegen uitreiking van pen.. 
 ningen in cas van executie van dat schip aan anderen 
 reeds daar op affectatie gemaakt hebbende crediteuren 
 te protesteren voor en aleer de Comparant wegens zijne 
 gepraefereerde pretentie interessen en kosten zal zijn 
 voldaan, en ten voorz: einde alles te doen, te verrigten 
 en te laten geschieden, het geen hij Comparant zelve 
 present zijnde zou kunnen mogen en moeten doen, 
 speciaal mede om penningen te ontvangen en daar 
 voor te quiteren, mitsgaders roijement van de gere.. 
 gistreerde obligatie te bevorderen, belovende de Com.. 
 parant van kragt en waarde te zullen houden, 
 hetgeen door den Geconstitueerde namens hem zal 
 worden gedaan en verrigt, met magt van Sustitutie 
 en Schadelooshouding, waar op de Comparant heeft 
 gestipuleerd als na regten. 
 Harderwijck d. 11 van Louwmaand 1811 
 
Geminutd op een zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen en als overweesmeesteren  
van 6 st. compareerde Aartje Hendriks Weduwe van Aalt Peterzen, 
 welke zich willende veranderzaten verklaarde in tegen.. 
 woordigheid van Gerrit Peterzen en Hendrik Brouwer 
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 als door de Magistraat aangestelde Voogden en van Jacob Brouwer 
 als toeziend Voogd aan haare twee minderjarige kinderen met 
 naamen Beeltje en Hendrik Aalzen, bij gemelde haar man 
 ehelijk verwekt voor Vaders versterf te bewijzen de volgende  
 goederen. 
 Een paar goude knoopen. 
 Een paar broeksknoopen zilvere  
 Een paar zilvere gespen 
 Vier broeken 
 Drie rokken 
 Een kammizool  
 Vier hembden 
 Een borstrok 
 Een hoed 
 Twee dassen 
 welke aan de Voogden in bewaring zijn gegeven. 
 Dan nog aan ieder kind een honderd guldens, welke bij 
 de meerderjarigheid zullen worden uitgekeerd, en beloofde 
 Comparante de kinderen tot hunne meerderjarigheid te 
 zullen kleden en reden, en laten leren wat tot een behoor.. 
 lijke opvoeding behoord, en alle boedelschulden op zich te 
 nemen, waarvoor zij verbind haar persoon en goederen. 
 Hiermede waren de Voogden te vreden 
 Harderwijck den 16 van Louwmaand 1811 
 
Geminutd. op een Voor de Vries en van Voorst Schepenen compareerden onze 
zegel van 12 st. mede Raadsvriend de Heer A. Huijsman en Vrouwe Hendrika 
 Moll Ehel:, welke verklaarden te consenteren in zodanig 
 huwelijk, als zijn zoon Antonij Evert Huijsman voorne.. 
 mens is integaan en te voltrekken met Jufvrouw Christina 
 Johanna Jacoba ter Maat te Amsterdam, hetzelve met 
 hunne ouderlijke approbatie corroborerende, met verzoek, 
 dat dit hun gegeve consent bij Heeren Commissarissen van 
 huwelijks zaaken der Stad Amsterdam of elders daar 
 het vereischt word, mag worden geconsidereerd, alsof 
 Comparanten bij de intekening en voltrekking tegen.. 
 woordig waren, belovende hetzelve van waarde te 
 zullen houden. 
 Harderwijck den 26 van Louwmaand 1811 
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Geminutd. op een zegel Voor van Voorst en d’ IJvoij Schepenen compareerden Simon 
van f 4-:- Samuel Levi Penningmeester der Joodsche Gemeente, Nathan 
geregistreerd ten pro. Joseph Levi, J.N. Levi, en J.S. Levi, leden van gemelde 
thocolle van bezwaar Gemeente, welke bekenden in een vasten en stedigen erf.. 
rubr.Bruggestraat koop te hebben verkogt, en over zulks kragt dezes te 
fol.100 fso cederen transporteren en in vollen eigendom overte.. 
 geven aan en ten ervelijken behoeven van de Weduwe 
 Joän van Voorst en Zoon een schuur staande in de Bonger 
 steeg Nº. 111, doende in verponding f 1-:- straatgeld 10 st., lantaarn.. 
 geld 5 st., verders met zijn lusten en lasten, en zulks 
 voor een somma van een honderd zes en dertig Guldens, 
 welke gelden in de schuur zullen gevestigd blijven, 
 waarvooor betaald zal worden een interest van vier 
 Guldens van het honderd, waarvan het eerste jaar 
 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, belo.. 
 vende Comparanten deze schuur te zullen wagten en  
 waren kommervrij en alle voorpligt daarvan aftedoen 
 als erfkoops regt is, onder verband en submissie als 
 na regten, zijnde ons gebleken dat de verponding over 
 1810, en het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 
 1810 is betaald. 
 Harderwijck d. 28 van Louwmaand 1811 
 
Geminutd. op een  Voor Steenwinkel en de Vries Schepenen compareerde de 
zegel van 6 st. Heer Theodorus Barends, welke verklaarde bij deze te con.. 
 stitueren en magtig te maken zijnen Broeder de Herer Hen.. 
 drik Barends wonende te Amsterdam, om zijn interest als 
 mede Erfgenaam van Mejufvrouw Petronella Cornelia 
 Planke in dien boedel waartenemen, wanneer het nodig is, 
 een acte van beraad te passeren, doch zulks niet nodig bevon.. 
 den wordende, en de boedel tot liquiditeit gebragt zijnde, tot 
 scheiding en deling te treden, zijn erfportie te ontvangen, 
 en daarvoor te quiteren, en verders alles te verrigten, 
 wat er vereischt zal worden, en de Compart: present 
 zijnde zelfs zou kunnen mogen en moeten doen, 
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                                              (tot het een of ander) 
 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 gehouden 
 te doen behoorlijke rekening bewijs en reliqua.  
 Harderwijck den 28 van Louwmaand 1811 
 
Geminutd. op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Peter 
zegel van f 9-:- Volten en Gerritje de Ruiter Ehel:, welke bekenden wegens 
geregistr. ten protho. opgenomen en ter leen ontvangen penningen wel en deugdig 
colle van bezwaar schuldig te zijn aan Hermannus Berendzen en Hendrika 
Rubr.Hoogstraat Volten Ehel:, de Somma van zes honderd tagtig Guldens, 
Fol.42 Landerijen aannemende dezelve jaarlijks te zullen verrenten met 
aan Oosten Fol. 95 fso vijf Guldens van het honderd, waar van het eerste jaar 
 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 tot een speciaal onderpand hunne zevende 
 portie in de drie volgende percelen. 
 In een huis staande in de Hoogstraat Nº. 519 
 In een hof in de touwbaan Nº. 869 
 In een kamp aan den haven naast het land van de Weduwe 
 Loge Gelderman ( aan welke goederen hunne Moeder 
 haar leven lang de tugt en het vrugtgebruik heeft) om 
 daaraan alle schade te kunnen verhalen, renuncierende zij 
 van alle exceptien, in specie die van ongetelde gelden, onder 
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken dat de verponding 
 over 1810 en het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand  
 1810 is betaald. 
 Harderwijck den 29 van Louwmaand 1811 
 
Geminutd. op een Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden de Heeren  
zegel van f 1-:- Heribert van Westervelt, Franciscus Henricus van Erkelens, en  
 Hendrik Frans van Meus, welke verklaarden kragt en mits dezen te 
 authoriseren den Heer Mr. P.P. Everts, Advocaat te Arnhem, om ter 
 plaatze, waar zulks behoord, voor de Comparanten te ligten de door hun 
 gevraagde port d’armes tegen voldoening van zodanige gelden, als 
 daarvoor zullen moeten uitgereikt worden, en verder ten dien 
 opzigten alles te doen en te verrigten het geen Comparanten 
 present zijnde zelve zouden kunnen mogen of moeten doen. 
 Harderwijck d. 30 van Louwmaand 1811 
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Geminutd. op een zegel Voor Schilders en Moojen Schepenen compareerden Tijmen 
van f 1-10. Corneliszen Jongman en Bruidegom en Aartje Hendriks 
 Weduwe Aalt Peterzen Bruid geassisteerd met haar Vader 
 Hendrik Brouwer, welke voornemens zijn met malkan.. 
 deren een wettig huwelijk aantegaan, verklaarden vooraf 
 te maken de volgende huwelijks voorwaarden. 
 Bruidegom en Bruid zullen tot stuur des huwelijks aan.. 
 brengen alle haare reeds hebbende en toekomende goederen, 
 van alle welke goederen, als mede van winst en verlos 
 de conjugale gemeenschap zal plaats hebben. 
 Wanneer een van beiden komt te overlijden zal de 
 langstlevende zonder contradictie van iemand hebben 
 bezitten en behouden alle des eerst overledens goederen 
 tot weertrouwens toe. 
 Indien er kinderen uit dit huwelijk overblijven 
 zullen na dode van beide Comparanten dezelve met 
 de Voorkinderen den geheelen boedel egaal erven. 
 Indien er geene kinderen uit dit huwelijk overblijven, 
 zal na dode van beide Comparanten de boedel in twee 
 portien gedeeld worden, en aan iedere zijde de helft ver.. 
 sterven. 
 Verklarende Comparanten dir hunne begeerte te 
 zijn, en onder offerte van eede zich van het competente 
 zegel bediend te hebben. 
 Harderwijck d. 2 van Sprokkelmaand 1811 
 
Geminutd. op een zegel Voor de Vries en Schilders Schepenen compareerde Elske Kop.. 
van 6 st pelman, welke verklaarde bij deze te constitueren en mag.. 
 tig te maken hare Zuster Hendrika Koppelman, wonende  
 te Zutphen, om namens haar den boedel van hare overle.. 
 dene Ouders te helpen vereffenen, en tot liquiditeit te 
 brengen, scheiding en deling te maken, hare erfportie 
 te ontvangen, en daar voor te quiteren, en verders daar 
 in alles te verrigten wat vereischt zal worden, en Com.. 
 parante zelfs present zijnde zou kunnen mogen of 
 moeten doen, met magt van Substitutie, belofte 
 van goedkeuring en schadelooshouding, onder verband 
 en Submissie als na regten. 
 Harderwijck den 14 van Sprokkelmaand 1811 
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Geminutd. op een Voor Steenwinkel en van Voorst Schepenen compareerden  
zegel van f 20.-. 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 
 overtegeven aan en ten ervelijken behoeven van Willem 
 Beertsen en Cornelia Ottenberg Ehel:, een huis en erve 
 staande en gelegen in deze Stad in de Vijhestraat Nº. 84, 
 doende in verponding f 6-14, straatgeld f1-:-, lantaarngeld 
 10 st, verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een 
 Somma van zes honderd vijftig Guldens, van welke penningen 
 Comparanten bekennen voldaan te zijn, belovende dit 
 huis te zullen wagten en waren kommervrij, en alle voorpligt 
 de verponding tot over 1810, het straat en lantaarngeld tot 
 Bloeimaand 1810 daarvan aftedoen als erfkoops regt is 
 onder verband en Submissie als na regten, zijnde ons gebleken 
 dat de gemelde lasten over het jaar 1810 betaald zijn, en is 
 deze boedel zedert de invoering van het reglement op de 
 collaterale Successie niet verstorven geweest. 
 Harderwijck den 18 van Sprokkelaand 1811 
 
Geminutd. op 2 Voor Schilders en d’IJvoij Schepenen compareerden Harmina 
zegels van F 14 van Sitteren  Weduwe van Dries Jakken, Johanna Jakken 
 Weduwe van Willem Zegers, en Gerrit Lammers en Jannetje 
 Jakken Ehel:, 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 Bernart Hulsink 
 en Wilhelmina van Rossom Ehel:, een huis en erve staande 
 en gelegen in de Wolleweverstraat Nº. 337 tusschen de 
 huizen van koperen en van Gerrit Kleintunte doende 
 in verponding f 8-4-, straatgeld f 1-10 lantaarngeld 15 st:, 
 verders met zijn lusten en lasten, en zulks voor een 
 Somma van vier honderd vijftig Guldens, van welke pen.. 
 ningen Comparanten bekennen voldaan te zijn, 
 belovende dit huis te zullen wagten en waren  
 kommervrij, en alle voorpligt, de verponding over 1810, 
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 en het straat en lantaarngeld tot Bloeimaand 1810 daar 
 van aftedoen als erfkoops regt is, onder verband en  
 Submissie als na regten, zijnde ons gebleken, dat de 
 bovengemelde lasten betaald zijn, en zijn deze boedels 
 zedert de introductie van het reglement op de collate.. 
 rale Successie niet verstorven geweest, als alleen die 
 van de Weduwe Zegers, welke uit het permissie billet van 
 Mr. J.C.F. de Vries dd. 29 van Wintermaand 1807 gebleken is, 
 dat wegens collateraal aan den Lande niet schuldig is. 
 Harderwijck d. 23 van Sprokkelmaand 1811 
 
 Transport van ’s Heren wegen 
 
vrij van zegel Wij Burgemeesteren Schepenen en Raad der Stad Har.. 
 derwijck doen kond en certificeren mids dezen, dat op den 
 6 van Wijnmaand 1804 gepijnd is op alle de goederen van 
 Willem Sevenbergen, en speciaal op een huis staande in 
 deze stad in de Hoogstraat Nº. 522 tusschen de huizen van 
 W: Antinolo en A: Mello, aangeslagen in de nieuwe 
 verponding op f 4-4-:, bezwaard met straatgeld f 1 
 lantaarngeld 10 st:, hetwelk op een zesjarige losse in 
 usum jus habentium ten overstaan der tijdelijke 
 Heeren Rigteren op den 27 van Sprokkelmaand 1805 in 
 het openbaar bij executie is verkogt aan Willem Martens 
 en Maria Dirks Ehel:, voor een Somma van f 268-:, welke in 
 handen van den Secretaris zijn voldaan, en door het Gerigt inter 
 jus habentes gedistribueerd geworden, doch waar van niet als 
 na expiratie der zesjarige losse transport heeft kun.. 
 nen gedaan worden, en nadien die losse thans verstreken 
 is, zonder dat dit perceel is ingeloscht, en dies dit regt 
 weder met den eigendom geconsolideert is, verklaren 
 wij mids dezen het voorschrevene huis met alle zijne 
 lusten en lasten te transporteren aan en ten erve.. 
 lijken behoeve van gemelde Willem Martens en 
 Maria Dirks Ehel:, om daar mede te handelen als 
 eigendoms regt is, belovende hun van ’s Heren wegen 
 te zullen wagten en waren, zijnde ons gebleken dat 
 de verponding over 1810 is betaald. 
 Harderwijk d. 27 van Sprokkelmaand 1811 
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