
Gelders Archief, 0203 Oud Rechterlijk Archief Veluwe en Veluwezoom, inv.nr. 983 Protocol
van bezwaar van het kerspel Dieren en de buurschap Fraterwaard, 1734-1811, magescheid
27 november 1766

folio 202 verso

Dieren 1766.

Op Huijden dato onderges(c)r(even) is er een vast En onverbreeke
lijk Erfmagescheijt opgerigt geteekent En geslooten tussen
Hemke Kets voormaels wed(uw)e van Jacob Gerritsen, thans
getrouwt met Evert Dolman ter Eenre, En Jacob van
Kreethuijsen in qualiteit als volmagtiger van Reijnier
Gerritsen ingevolge volmagt voor schepenen der Stad
Rotterdam in dato den 1e Deses Maents En Jaers gepasseert
alhier vertoont en verleesen, En Jan Fredrik van Elten
en Johanna Gerritsen Egtell(uijden) ter andere Zijde, sijnde de
Respective Vrouwen in dese geadsisteert met haere Mannen
als haere wettige momboiren, en sulx over de ongereede
goederen van Hermke Kets met haere overleedene
man Jacob Gerritse in t gemeen beseten en bij
magescheijt indato den 19 maij 1733. tussen haer
Hermke Kets ter Eenre, En Guert Gerritsen En Johan-
nes Kets als voogden over gem(elde) Reijnier Gerritsen
en Johanna Gerritsen onderling in het gemeen is
gebleeven, en nadat de gem(elde) Condividenten haere
momboiren voor haere administratie hadde
bedankt, En sulx op volgende manieren,
Dat de twee schaeren weijdens sijn vercogt, en uijt die
Coopspenn(ingen) de twee Laeste Condividenten sijn
Competerende een summa van Een hondert Carolj
guldens, welke Een hondert gulden aen haer twee
Laeste condividenten, door de Eerste Condividente
sal werden uijt gekeert en betaelt tegens
aenstaende 1o maij 1767.
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Dat vervolgens aen Evert Dolman En Hermke Kets Egtell(uijden) en
haer Erven wert toe En aengedeelt, Eerstelijk een Huijs en Hoft
door haer thans bewoont en gebruijkt wordende, en ten tweede
Een akker Lands waerop Cornelis van Den Bergh een Huijs heeft
staen, en welke akker gem(elde) Cornelis van Den Bergh in
Erfpagt is hebbende, sijnde dese twee Parceelen in Dieren gelegen.
En wert ten Derde aen Reijnier Gerritsen en Johanna
Gerritsen toegedeelt een stuk Bouwlant groot ongeveer
Drie schepel gesaeij gelegen in den Dierense Enck tussen t’
Land van de Custerije van Spankeren, En Hendrik van
Dijck sijnde Thiendvrij En vervolgens met geen meer Lasten
beswaert als sHeeren schattinge.



En sullende de twee Eerste Condividenten nog verpligt sijn
aen de twee Laeste Condividenten uijt te keeren Een
summa van ses En Dartigh gulden twaalf stuijvers,
welke gem(elde) 36–12–: de twee Laeste Condividenten bij
onderteekeningh deses bekennen ontfangen te hebben,
En daervoor bij dese sijn Quiteerende.
Waermede de Respective Parthijen van den andere sullen
sijn gescheijden En gedeelt, sonder dat den Eene op den
andere boven t’geene voors(c)r(even) is meerder heeft te Eijssen
of is Reserverende, met belofte van elkandere t toegedeelde
te sullen wagten en wharen als Magescheijts Regt is,
onder verbant, submissie, Renuntiatie als na Regten.
In waerheijds oirconde en sonder arg of List sijn hier van
twee alleensluijdene magescheijden gemaekt, en door de
Respective Parthijen neffens ondertekende magescheijts
vrienden geteekent op den 27e November 1766.
Evert Dolman Was geteekent
Hermke Kets F.N. Suermondt
Jan F. van Elten J.N. Kreethuijsen Joh. Kets } als magescheijts
dat dit merk door Johanna Gerrits G. Bitter vrienden
Eijgenhandig is geset op dato als boven Registrat(ie) Den
na voorlesinge verklaere bij desen 8 Decemb(er) 1766.




