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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 1 797-0005 1/10 1 25-07-1652 14-09-1675 Ede Hypotheek

Het goed Ginckel, toebehorend aan Fredrick van Straelen en zijn vrouw 

Johanna de Ruijter, wordt bezwaard met een hypotheek van 900 gulden ten 

behoeve van Jacob Jansz en zijn vrouw Rijckjen Wolters. De hypotheek op het 

goed Ginckel wordt door Jacob Jansz en zijn vrouw Rijckjen Wolters op 3 juni 

1680 overgedaan aan Antoni van der Hart en zijn vrouw Anna de Ruijter. Antoni 

verklaart dat er geen hypotheek meer rust op het goed Ginckel en verzoekt tot 

royement de dato 5 juni 1680. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 1 797-0005 1/10 1 00-00-0000 14-09-1675 Ede Schuldbekentenis

De weduwe Van der Poel, wonende in Arnhem, verklaart jaarlijks twee mud 

rogge uit het goed te Reemst verschuldigd te zijn aan Derck Timmer te Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 1 797-0005 1/10 1 00-00-0000 12-02-1715 Ede Koop en verkoop

Adriaen van Holthe en zijn vrouw Wilhelmina van de Poel verkopen het goed te 

Reemst aan Hermken Verhout, weduwe van Lucas van Geijn. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 1 797-0005 1/10 1 04-07-1719 16-08-1719 Ede Koop en verkoop

Hermken Verhout, weduwe van Lucas van Geijn, geassisteerd met haar zoon 

Henrick van Geijn, verkopen het goed te Reemst aan Henrick Jan van Eck, 

burgemeester van de stad Arnhem. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 1v 797-0006 1/10 1v 11-04-1676 19-04-1676 Ede Hypotheek

Het goed Klein Sweesselers behoort voor de helft toe aan Elijsabedt van Manen. 

Zij bezwaart het goed met een hypotheek van 500 gulden ten behoeve van 

Willem van Westevelt den Ouden. De hypotheek wordt op 3 december 1705 

geroyeerd via een door Willem Westervelt getoonde kwitantie van betaling van 

13 september 1705. Zie ook Nederwolt folio 1. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 1v 797-0006 1/10 1v 07-04-1678 30-11-1678 Ede Garantie

Een schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede in de Betekamp, oost- en 

zuidwaarts Jan Gerritsen van de Weteringe, west- en noordwaarts Hendrick 

Jacobsen, toebehorend aan Geurt Cornelissen en zijn vrouw Jannitien Gijsberts, 

geven hun perceel in onderpand voor de tijd van zes jaar voor een bedrag van 

100 gulden aan Gijsbert Gerritsen en zijn vrouw Caltien Gijsberts. Geurt 

Cornelissen en zijn vrouw Jantjen Gisbertsen verklaren op 23 januari 1688 geen 

eigendom meer te hebben op het land, maar het perceel voor de brand verkocht 

te hebben aan Gisbert Gerritsen, waarbij het verkoopbewijs verloren is gegaan 

bij de brand. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 1v 797-0006 1/10 1v 12-12-1665 05-06-1676 Ede Hypotheek

Philijps Hendericksz en zijn vrouw Dierckjen Wouters bezitten en wonen op drie 

vierde deel van een erf en goed, gelegen oost-, zuid- en westwaarts Aert 

Peelengoed en noordwaarts de straat en bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 108 gulden ten behoeve van de erfgenamen van dominee 

Huijbertus Lisselijus, in leven pastoor te Lunteren. De hypotheek is later 

geroyeerd op vertoon van de originele kwitantie van betaling. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 2 797-0006 1/10 2 01-07-1675 05-06-1676 Ede Hypotheek

Een huis, hof, boomgaard, kamp hooi- en weideland dat toebehoort aan Aert 

Peelen en zijn vrouw Jannetgen Jans, gelegen oostwaarts Toenis Melisz, 

westwaarts de dijk, genaamd de Estvelts Dijck, noordwaarts de straat, bezwaren 

hun perceel met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Rudtger 

Jacobus van Liessel, kustos te Lunteren en zijn vrouw Merritgen Henricks. Op 

10 juli 1675 wordt het perceel bezwaard met een tweede hypotheek van 100 

gulden ten behoeve van de erfgenamen van dominee Huijbartus Lisselius, in 

leven predikant te Lunteren. Beide hypotheken worden geroyeerd op 2 

december 1696 op vertoon van de originele kwitantie van betaling. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 2 797-0006 1/10 2 26-10-1671 14-07-1676 Ede Hypotheek

Een erf dat toebehoort aan Aleida en Elijsabeth Coolwayens, gelegen in het 

ambt van Ede, wordt samen met het erf de Hulshorst bezwaard met een 

hypotheek van 600 gulden ten behoeve van dokter Manen te Harderwijk. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 2v 797-0007 1/10 2v 18-05-1677 18-05-1677 Ede Koop en verkoop

Gerrarda Verburgh, geassisteerd met Alexander Moliart, transporteert aan 

Johanna en Maria Verburg een zesde deel en een vierde deel van een zesde 

gedeelte van een tiend gelegen in Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 2v 797-0007 1/10 2v 28-04-1677 06-06-1677 Ede Koop en verkoop

Willem Lubberts en zijn vrouw Aeltien Ricks verkopen aan Tijmen Jansen 

Raedener en Trijntien Hendricx de helft van een huis en hof met een 

naastgelegen kampje land, gelegen in het dorp van Ede, oost- en zuidwaarts de 

straat, noordwaarts Rutger Aertsz en westwaarts Derck Timmer en de helft van 

een hof aan de straat daar tegenover gelegen, groot een schepel zaailand, 

waarvan de helft al aan de koper toebehoort voor 525 gulden. Op verzoek van 

Jan Hendricksen Brouwer wordt een op het goed rustende hypotheek op 19 

januari 1688 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 2v 797-0007 1/10 2v 01-04-1676 12-05-1679 Ede Huwelijkse voorwaarden

Jan Jansen, weduwnaar, en zijn aanstaande vrouw Maesien Gerrits komen 

overeen dat als het huwelijk ontbonden wordt zonder kinderen, en de bruidegom 

het eerst komt te overlijden, de bruid 600 gulden zal moeten betalen aan diens 

erfgenamen, komt de bruid als eerste te overlijden dan zal de bruidegom 300 

gulden moeten betalen aan haar erfgenamen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 3 797-0007 1/10 3 20-11-1565 05-07-1677 Ede Schuldbekentenis

De helft van het erf en goed de Ham, gelegen in het ambt van Ede in de 

buurschap de Vallick, toebehorend aan Wijnant van Ommeren en zijn vrouw 

Alijt van Delen, wordt bezwaard met een losrente van elf Keijser guldens, 

aflosbaar ineens met 200 Keijser guldens ten behoeve van Arnt Maesen en zijn 

vrouw Besseltien. Anno 1643 heeft Johan Huijberts als voogd van zijn kinderen 

de rente van het bovenstaande goed overgedragen aan Johan van Ommeren. 

Ciliaen van Steenler verzoekt namens zijn tante, de weduwe van Jan van 

Ommeren, op vertoon van de originele kwitantie van 23 oktober 1680 de 

losrente-overeenkomst op 25 oktober 1682 te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 3 797-0007 1/10 3 29-07-1677 12-06-1678 Ede Koop en verkoop

Lammert Berntsen en zijn vrouw Berntien Aertsen verkopen aan Toenis 

Melissen en zijn vrouw Aeltien Hendricksen enige goederen in de buurschap 

Doesborgh, met als onderpand voor de hypotheek een huis en hof met de 

bijbehorende landerijen, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts Jacob 

Evertsen, zuidwaarts de straat, westwaarts de weg en noordwaarts Arien Muller. 

Zie ook Doesborgh folio 1verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 3v 797-0008 1/10 3v 29-12-1674 30-10-1677 Ede Koop en verkoop

Henrick Jochumse de Jongste verklaart van zijn schoonzoon Jan Crolboom en 

zijn vrouw Lubbertie Hendrickse volledige betaling te hebben ontvangen van de 

verkoop van de helft van een huis en hof, gelegen in het dorp Ede, oostwaarts 

Peter Knippenburgh, zuid- en westwaarts de straat en noordwaarts Peter 

Evertsz Rademaker. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 4 797-0008 1/10 4 25-02-1676 30-10-1677 Ede Koop en verkoop

Een huis en hof met de boomgaard, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de 

straat, zuid- en westwaarts het Hernhemsepat, noordwaarts het land van Arien 

Muller te Ede, gezamenlijk toebehorend aan Evert Petersen en zijn vrouw 

Aeltien Maessen, Rick Janse en zijn vrouw Mertien Gisberts, Jan Arijsen als 

voogd over de minderjarige kinderen van Reinder Janse en zijn vrouw Aertie 

Lammerts, Rick Janse en Jan Peterse als voogden over de minderjarige 

kinderen van Derrick Lammertse en Celeman van Ommeren als 

boedelbeheerder voor de minderjarige kinderen van Jan Lambertse en zijn 

vrouw Petertien Janse wordt verkocht aan Jan Crolboom en zijn vrouw 

Lubbertie Hendricx. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 4 797-0008 1/10 4 25-11-1680 13-02-1683 Ede Hypotheek

Jan Crolboom en zijn vrouw Lubbertjen Hendricx sluiten voor het bovenstaande 

huis en hof met de boomgaard een hypotheek af van 400 gulden ten behoeve 

van zijn zwager Teunis Jaspersen en zijn vrouw Gerritjen Hendricx. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 4 797-0008 1/10 4 01-03-1683 08-03-1683 Ede Hypotheek

Jan Crolboom en zijn vrouw Lubbertjen Hendricx sluiten op het bovenstaande 

huis en hof met de boomgaard een tweede hypotheek af van 350 gulden ten 

behoeve van baron Jacob van Wassenaer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 4 797-0008 1/10 4 12-02-1678 03-01-1679 Ede Koop en verkoop

De kinderen en erfgenamen van de overleden Gijsbert Hendrix en zijn vrouw 

Grietien Jordens met name Jorden Gijsberts, Rijck Gijsberts, Ot Cornelissen, 

Herculus Tjeers, Gijsbert Jacobsen en Hendrick Jansen van de Doornweert, als 

oom en voogd over de minderjarige kinderen van de overleden Hendrick 

Gijsberts en zijn vrouw Grietie Jans verkopen aan hun broer Gijsbert Gijsberts 

en zijn vrouw Hendrickien Jans, een erf en een klein goed met huis en hofstede, 

waar de koper zelf op woont, groot acht morgen, gelegen in de Vliert te Ede, 

oostwaarts juffrouw Esvelt, west- en zuidwaarts Willemtien, weduwe van Jan 

Willems en noordwaarts Aelbert Hendricx te Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 4v 797-0009 1/10 4v 03-08-1678 12-04-1679 Ede Koop en verkoop

Een huis, hof, boomgaard en zes morgen bouwland en veenveld met zijn 

houtgewassen, dat voor de helft toebehoort aan Willem Gerritsen en zijn vrouw 

Dirckjen Weijersen en voor de andere helft aan zijn zus Willemina Gerrits, 

gelegen in het ambt van Ede in de buurschap van het Aghterveen, waarvan 

Gijsbert Cornelissen pachter is, oostwaarts Crauwels Heuvel, westwaarts Aert en 

Jan Willemsen, zuidwaarts Jacob Booter en noordwaarts de kerk van Ede, 

waarbij het echtpaar hun deel verkopen aan Jan Gerritsen van de Weteringe en 

zijn vrouw Claesien Hendricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 4v 797-0009 1/10 4v 12-01-1676 30-06-1679 Ede Koop en verkoop

Geurt Aertse en zijn vrouw Merritie Thonis, Peter Aertse, Gijsbert Evertse en 

zijn vrouw Willemtie Aerts, Gerrit Aertse en zijn vrouw Nellitie Gisberts en Aris 

Aertse verkopen aan Aeltien Everts, weduwe van Hendrick Willems het vierde 

deel van een erf en goed gelegen te Lunteren in de buurschap Meulunteren, 

waar Evert Arissen op woont, bestaande uit een huis, hoven, boomgaard en 

hoge en lage landerijen, geërfd van hun oom Willem Oom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 5 797-0009 1/10 5 02-01-1664 18-06-1679 Ede Akkoord

Matthijs Evertse, weduwnaar van Willemken Gijsberts, komt overeen met Melis 

Gerritse, oom en voogd over hun minderjarige dochtertje, dat Matthijs de plicht 

op zich neemt om hun kind op te voeden, naar school te laten gaan en de 

tegoeden of schulden uit de boedel onder voorwaarden gelijkelijk te verdelen of 

te betalen, waarbij tevens afgesproken wordt dat het huis niet gedeeld mag 

worden, doch op meerderjarige leeftijd van het kind voor de helft van de 

aankoopprijs van 700 gulden mag worden uitgekocht. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 5 797-0009 1/10 5 13-08-1684 15-08-1684 Ede Akkoord

Caterijn, nu meerderjarige dochter, komt met haar vader overeen, dat hij na 

betaling van 25 gulden, het verbrande huis met hof toegewezen krijgt en bij het 

overlijden van haar vader en stiefmoeder zij meedeelt in de erfenis. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 5v 797-0010 1/10 5v 05-07-1677 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Merritie Everts, geassisteerd met haar voogd Jan Pauw, en Nicolaes Lutteke, 

scholtis van Ede die geautoriseerd is om namens de minderjarige kinderen van 

Geurt Henrickse en zijn vrouw Jantie Everts een hofstede te verkopen aan Brant 

Willemse en zijn vrouw Lijsbet Breunisse, gelegen in het dorp van Ede, 

oostwaarts de straat, zuidwaarts het land van Jacob van Ommeren, westwaarts 

de hof van Jenneke Henrick Janse en noordwaarts het vijcariegoet. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 5v 797-0010 1/10 5v 29-12-1670 06-10-1679 Ede Garantie

Reijnder Janse, weduwnaar van Aertgen Lamerts, geeft in onderpand voor een 

geldlening van 250 gulden ten behoeve van Jan Adriaense Timmerman en zijn 

vrouw Neeltie Reijnders, een perceel bouwland bij het dorp van Ede, gelegen 

aan het Wekerumsepat, groot drie schepel gezaai, genaamd Jacob 

Timmermansland, oostwaarts de weduwe Timmers, zuidwaarts de weduwe van 

Franck Rickse Boeff, westwaarts Huijbertien Tijsse en noordwaarts het heetveld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 5v 797-0010 1/10 5v 12-09-1678 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Marij Everts, geassisteerd met haar voogd Lambert Berents, verkopen aan 

Gijsbert Everts en zijn vrouw Willemtie Aerts, drie vierde deel van een halve 

mud bouwland, genaamd het Winckeltie, oostwaarts de weg, zuidwaarts Jacob 

van Ommere, west- en noordwaarts Goosen Otten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 6 797-0010 1/10 6 02-01-1677 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Jan Willemse en zijn vrouw Jenneke van Sinceler voor de ene helft verkopen 

ook namens Arnoldus van Ede en zijn vrouw Merchien Panser voor de andere 

helft, aan Gijsbert Gerritse en zijn vrouw Ceeltie Gijsberts, anderhalve schepel 

bouwland met het hout en de heggen in Ede gelegen aan het Bullecruijs, west- 

en noordwaarts de weg, zuidwaarts Steven Breunisse. Ter vrijwaring van 

ontstane schade aan het geleverde goed wordt in onderpand gegeven een mud 

bouwland gelegen in de Slunterenck te Velthuijse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 6 797-0010 1/10 6 30-05-1678 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Het minderjarige kind van Gerritie Gerrits voor een zesde deel, Jan Huijberts en 

zijn vrouw Grietien Goosens, Jacobien Gosens, geassisteerd met haar voogd 

Barthold Suermont, voor de overige vijf delen, verkopen aan Arnt Stevense van 

der Hart, onderscholtis van Ede en zijn vrouw Cornelisje Cornelis, anderhalve 

schepel bouwland, gelegen op de Ederbergh, oostwaarts Dirck Timmer, 

zuidwaarts de weduwe van Gerrit Janse, westwaarts Mattijs Janse, noordwaarts 

de weg, ter vrijwaring wordt het huis en hof ingebracht gelegen in het dorp van 

Ede, oostwaarts Gijsbert Janse Kuijper, zuidwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 6 797-0010 1/10 6 20-01-1676 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Dirck Aertse van Oort als voogd van zijn vrouw Geertien Jans en Gerbrigh 

Janse verkopen aan Roeloff Willems en zijn vrouw Neeltie Willems, zeven 

gedeelten van een akker bouwland, waarvan de koper zelf het achtste gedeelte 

bezit, gelegen in Ede, oostwaarts Gijsbert Janse te Velthuijsen, zuid- en 

noordwaarts de weg en westwaarts de scholt Ommere. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 6v 797-0011 1/10 6v 15-09-1666 06-10-1679 Ede Hypotheek

Een huis en hofstede in Ede, oostwaarts de straat, zuidwaarts Jan Hermse, 

westwaarts Dirck Elisse en noordwaarts een steegje, toebehorend aan Jacob 

Henrickse Timmerman, weduwnaar van Geertie Teunis, bezwaart het 

bovenstaande huis met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van de 

diaconie van Ede. Op vertoon van de originele akte van betaling wordt de 

hypotheek op 16 september 1748 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 6v 797-0011 1/10 6v 02-05-1676 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Arien Janse en Claes Tijmen verkopen aan Rutger Adriaense Timmerman, drie 

spint genaamd de Pall, tiendvrij, gelegen in Ede, oost- en noordwaarts de weg, 

zuid- en westwaarts Gerritie Dirx, weduwe van Dirck Dirckse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 6v 797-0011 1/10 6v 13-12-1675 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Aan Goosen Otten en zijn vrouw Weijmtie Cornelis is verkocht het huis en hof in 

het dorp Ede, oostwaarts capitein Ommere, noordwaarts de erfgenamen van 

Hendrick Rijx, zuid- en westwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 7 797-0011 1/10 7 06-02-1678 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Jan Willemse van Ede en zijn vrouw Jannicheen Sincelaers verkopen aan 

Laemert Henrickse en zijn vrouw Hilleke Everts, een hofstede, hof, schuur en de 

put met de uitweg, gelegen in het dorp van Ede, waarbij door de verkoper als 

vrijwaring gegeven wordt het goed te Venendael op folio 2verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 7 797-0011 1/10 7 16-03-1676 06-10-1679 Ede Koop en verkoop

Herman Janse en zijn vrouw Geertien Everts verkopen aan Bernt Wernersse en 

zijn vrouw Woutertien Willems, voor 406 gulden, een huis en hof gelegen in het 

dorp van Ede, oostwaarts Jan Crolboom, westwaarts Lambert Bernts 

Timmerman, zuidwaarts Aeltie Crolbooms. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 7v 797-0012 1/10 7v 10-02-1675 08-10-1679 Ede Koop en verkoop

Cosijn Reijers en zijn vrouw Aertien Reijers verkopen aan Christine Roest, 

weduwe Timmers, een huis en hof gelegen in het ambt en kerspel van Ede, 

oostwaarts de koper, zuidwaarts Dirck Timmer, westwaarts Otto Michielse, 

noordwaarts de straat. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 7v 797-0012 1/10 7v 10-02-1675 05-04-1680 Ede Koop en verkoop

Cosijn Reijers en zijn vrouw Aeltien Reijers verkopen aan Derrick Timmer en 

zijn vrouw Jannitie Wijnants, twee percelen bouwland rond het dorp van Ede, 

het ene groot anderhalf schepel gezaai, gelegen op de Eederberrigh, oostwaarts 

Goosen Otten, westwaarts de erfgenamen van Goosen Jacobs, zuidwaarts de 

weduwe van Gerrit Jansen, noordwaarts de weg en het ander genaamd de 

Brede, groot twee en halve schepel, oostwaarts de koper, zuidwaarts de weduwe 

van Brant Toenisse, noordwaarts de erfgenamen van Gosen Jacobse, 

westwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 8 797-0012 1/10 8 28-07-1675 05-04-1680 Ede Koop en verkoop

Evert Peterse en zijn vrouw Aeltien Maassen verkopen aan Derck Timmer het 

vierde gedeelte van zes schepel bouwland, gelegen in de buurschap 

Velthuijsen, waarbij ter vrijwaring van eventueel geleden schade door de koper 

tot onderpand wordt gegeven het veen dat zij samen bezitten met haar 

kinderen, gelegen naast Jan Gerritse van de Weteringe, met nog een vierde 

gedeelte van drie zwaaien hooiland, gelegen in de Edermeen, dat zij gedeeltelijk 

bezitten samen met Rick Janse, en nog een akker bouwland van een mud 

gezaai, welke de verkoper heeft gekocht van Jan Arissen, die als voogd 

optreedt voor de minderjarige kinderen van de overleden Reinder Janse, 

gelegen in de Ederein, bij de schaapschot van Lambert Brantse, noordwaarts 

het heetveld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 8 797-0012 1/10 8 20-12-1680 04-01-1681 Ede Hypotheek

Een derde gedeelte van het halve goed Westerhuijs, gelegen in het ambt van 

Ede, oostwaarts de heer Van Delen tot Laer, west- en noordwaarts het veld en 

zuidwaarts Beertien Francken, alsmede een derde deel van het zesde gedeelte 

van het goed in het ambt van Ede aan de Schertenbergerstegh, dat mede 

eigendom is en gebruikt wordt door Elbertien Bessels, weduwe van Steven 

Evertsen, toebehorend aan Rijckien Gerrits, weduwe van Gijsbert Aelbertsen, 

voogdes over haar minderjarig kind, geassisteerd met Aelt Jelissen als haar 

voogd, bezwaart de twee percelen met een hypotheek van 1012 gulden ten 

behoeve van haar zwager Steven Aelbertsen. Op vertoon van de originele akte 

van betaling wordt de hypotheek op de bovenstaande twee percelen op 16 

september 1684 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 8v 797-0013 1/10 8v 23-12-1674 05-04-1680 Ede Koop en verkoop

Jan Arissen, als voogd over de minderjarige kinderen van Reynder Jansen en 

Evert Peterse en zijn vrouw Aeltien Maessen, ieder voor de helft, verkopen met 

erfpacht aan Derck Timmer en zijn vrouw Jannitien Wijnantse een perceel 

bouwland, groot drie schepel gezaai bij het dorp van Ede, genaamd het 

Kerrenumsepats land, oostwaarts de weg, zuidwaarts Thijs Jansen, westwaarts 

de heer Van Obdam en noordwaarts de kinderen van Lubbert Evertse, waarbij 

Jan Arisse ter vrijwaring van veroorzaakte schade in onderpand geeft een 

perceel bouwland, groot een half molder gezaai, gelegen bij het dorp van Ede 

bij het Weeckerumsepat, noordwaarts de erfgenamen van Neltien Bouwen, 

oostwaarts Steven Toenisse, westwaarts Stijntie Timmers en zuidwaarts het 

pad. Evert Peterse geeft in onderpand een akker bouwland van 1 molder 

gezaai, dat hij gekocht heeft van Jan Arisse, als voogd over de minderjarige 

kinderen van Reinder Janse, gelegen in de Edereim bij de schaapschot van 

Lambert Brantse, noordwaarts het heetveld, en voorts het onderpand gelegen in 

Velthuijsen op folio 5verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 8v 797-0013 1/10 8v 20-05-1680 08-02-1681 Ede Koop en verkoop

Antoni Stevensen, Jan Bijshaer en zijn vrouw Grietien Toenis, Steven 

Toenissen en zijn vrouw Jutien Rutgersen, mede namens hun zoon en broer 

Gijsbert Toenissen verkopen aan Jan Ariensen Timmer, een hof gelegen in het 

dorp van Ede, oostwaarts Jacob Timmansen, zuidwaarts Gijsbert Jansen, 

noordwaarts de erfgenamen van Willem Otten en westwaarts de straat, ter 

vrijwaring wordt aan de koper als onderpand gegeven een akker bouwland 

gelegen in de Esschenenck bij het Wekerumsepad, oost- en westwaarts de 

gemeente, noordwaarts Jan Hendricksen en zuidwaarts Evert Hermsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 9 797-0013 1/10 9 31-08-1680 04-01-1681 Ede Registratie

Antoni Stip laat het testament registreren van de overleden Johan van Wijck, in 

leven domheer van de capelle van de St Peter te Utrecht, welk testament is 

opgemaakt door notaris Romwout van Vechoven te Utrecht volgens een 

toestemming op grond van het octrooi de dato 9 juni 1657, waarbij zijn dochters 

Aelletta en Maria alle goederen zullen erven, met de restrictie dat indien er geen 

kinderen zijn, de nalatenschap over gaat op Anthonij van Wijck, indien hij 

kinderloos mocht blijven dan zal de nalatenschap over gaan op de broers en 

zusters van Johan van Wijck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 9v 797-0014 1/10 9v 22-12-1680 04-01-1681 Ede Registratie

Antoni Stip laat de huwelijkse voorwaarden registreren, opgemaakt voor notaris 

H. van Woudenbergh te Utrecht de dato 24 juni 1675, tussen Alexander Lamij, 

vaandrig der infanterie, bruidegom, geassisteerd met zijn vader Johan Lamij, 

luitenant kolonel der infanterie, zijn zus Maria Lamij, vrouw van Dominicus 

Pasque de Cravames, kapitein en zijn neef van moeders kant Diderick Vleugels, 

advocaat voor het hof van Holland aan de ene kant en aan de andere kant 

Aletta van Wijck, bruid, geassisteerd met haar vader Johan van Wijck, kanunnik 

St Pieters, haar oom Gillis van Wijck, oud-raad en cameraar der stad Utreght en 

haar tante Wijnanda van Wijck, waarbij is overeengekomen in gemeenschap 

van goederen te trouwen met speciale voorwaarden en de weeskamer uit te 

sluiten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 10 797-0014 1/10 10 11-10-1679 11-02-1681 Ede Koop en verkoop

Jan Evertsen Swaen en zijn vrouw Jantien Jacobs verkopen aan Steven 

Thoenissen van Raij, een akkertje bouwland, groot een Arnhemer schepel, 

gelegen in het ambt van Ede, oostwaarts de landerijen van de kerk van Ede, 

zuidwaarts Bartelt Suermont, westwaarts de landerijen van de pastorie en 

noordwaarts Arent Stevensen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 10 797-0014 1/10 10 19-12-1679 26-02-1681 Ede Scheiding

Otto Michielsen, weduwnaar van Maria Gerrits van Lockhorst, komt overeen met 

Henrick Dircksen en Hermannus Holtrop, voogden over de minderjarige 

nagelaten kinderen, met name Gerrit en Michiel Otten, dat de vader de gerede 

goederen en de in- en uitgaande schulden zal overnemen, behalve het 

zilverwerk van de moeder en dat hij zal moeten uitkeren aan de kinderen zo 

gauw zij meerderjarig worden, evenzo van het huis en de hof dat zij samen 

bezitten. De vordering die hun tante Neeltien, weduwe van Toenis Wichen, 

geassisteerd met haar voogd Antonis Gerrits, op de boedel heeft, zal zij alleen 

verhalen op de goederen van de vader. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 10v 797-0015 1/10 10v 09-02-1681 28-02-1681 Ede Schuldbekentenis

Celeman van Ommeren, oud-scholtis van Ede, ook optredend namens zijn 

broer Johan van Ommeren, vaandrig, ingevolge een volmacht opgemaakt de 

dato 18 februari 1681 door Johan Otters, scholtis van Ede, geeft te kennen 6500 

gulden schuldig te zijn aan Wilhem ter Bruggen tot Wittensteyn, kolonel der 

infanterie, met de belofte dit bedrag binnen twee jaar terug te betalen, waarbij 

als onderpand gegeven wordt een erf en goed gelegen in de buurschap 

Velthuijsen in het ambt van Ede genaamd de Praestije en gepacht wordt door 

Hendrick Hermsen, voorts een hele hoeve hout in het Ederbosch en zestien 

mud gezaai, dat westwaarts ligt van het Edische Bosch dichtbij het dorp. Op 

vertoon van de originele akte van betaling wordt de schuldbekentenis op de drie 

bovengenoemde percelen op 26 februari 1687 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 11 797-0015 1/10 11 25-03-1681 31-03-1681 Ede Hypotheek

De helft van drie morgen hooiland, gelegen in de Kijffsmeeijen onder het ambt 

van Ede, waarvan de andere helft toebehoort aan de heer Van Obdam, oost- en 

noordwaarts de heer Van Obdam, westwaarts de steeg en zuidwaarts Jan 

Gerritsen, toebehorend aan Hendrick Gerritsen en zijn vrouw Hilleken Cornelis, 

wonende in Velthuijsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 300 

gulden ten behoeve van Evert Arissen. Op vertoon van de originele akte van 

betaling wordt de hypotheek op 23 mei 1697 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 11 797-0015 1/10 11 22-05-1731 22-05-1731 Ede Koop en verkoop

Gerrit Henricksen, weduwnaar van Tryntjen Bernts en Derk Gerritsen verkopen 

aan Evert Tyssen Veenendael en zijn vrouw Aeltjen Roeters van Reemst, voor 

225 gulden, de helft van een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, 

oostwaarts de straat, westwaarts Derk Volmer, zuidwaarts Isaack Moses en 

noordwaarts de verkopers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 11v 797-0016 1/10 11v 31-07-1681 16-11-1681 Ede Hypotheek

Een perceel bouwland, genaamd het Lege Stuck, westwaarts de erfgenamen 

van Maes Jacobse, noord- en zuidwaarts de landheer van Evert Gerritse, 

oostwaarts de schuldenaar en een maatje of weideland, gelegen in de Roekelse 

Maten, oost- en zuidwaarts de gemeente, westwaarts Steven Toenissen en 

noordwaarts Reijer Ebben, toebehorend aan Claes Melissen voor de ene helft 

en voor de andere helft aan Hessel Klaessen, Melis Klaessen en Jan Peterse, 

custos te Otterlo, als voogd over Jacobien en Geertien Claessen, die de 

bovenstaande twee percelen bezwaren met een hypotheek van 400 gulden ten 

behoeve van Jan Stevense en zijn vrouw Dielken Gerrits. Ter vrijwaring wordt 

door de schuldenaar in onderpand gegeven het huis en hof te Roeckel, 

oostwaarts Reijer Ebben, zuidwaarts Jacob Maesse, west- en noordwaarts het 

veld. Op vertoon van de originele akte van betaling is de hypotheek op 26 april 

1701 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 12 797-0016 1/10 12 19-02-1681 18-02-1682 Ede Koop en verkoop

Johan Wilbrenninck, als gemachtigde van Francois de Bous, oud-president en 

burgemeester der stad Breda, als voogd over de minderjarige kinderen van de 

overleden kapitein Bartholomeus Huijgens en zijn vrouw Johanna de Ruijter 

verkopen aan Derck Jansen Brouwer en zijn vrouw Beertien Francken 

Schuerman, aan Evert Huijberts en zijn vrouw Egbertgen Gerrits een vierde 

gedeelte en aan Derck Everts en zijn vrouw Itgen Jacobs het resterende vierde 

deel van een huis, hof, berg, schuren en schaapskooi met de bijbehorende bouw- 

en heidevelden in het ambt van Ede, gelegen in het maalschap Ginckel en 

gepacht door Evert Huijberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 12 797-0016 1/10 12 19-05-1732 19-05-1732 Ede Koop en verkoop

Henrick Teunissen van Ede en zijn vrouw Annetjen Bernts, ook optredend 

namens Jochum Teunissen van Ede en zijn vrouw Geertruid Beelderincks en 

Jan Teunissen van Ede en zijn vrouw Johanna Hoeckmanss, ingevolge een op 

30 april 1732 te Amsterdam afgegeven volmacht, verkopen aan Aert Brouwer, 

voor 134 gulden, drie schepel bouwland gelegen in de Ederenck aan het 

Harlepat, oostwaarts Roetert Henricksen en westwaarts de weduwe van Jacob 

Stevense. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 12v 797-0017 1/10 12v 14-02-1682 20-02-1682 Ede Overdracht

Jan van Brinck, als gemachtigde van Willemtien van Wolffswinckel, weduwe 

van Jan van Wolffswinckell, in leven scholt, volgens een volmacht de dato 7 juli 

1681 van de substituut scholtis van Scherpenzeel, geassisteerd met D. Steen, 

predikant, als voogd, verklaart overgedragen te hebben roerende en onroerende 

goederen gelegen in het ambt van Ede ten behoeve van Steven van Vinceler, 

richter te Huijssen, om hogere kosten van de betalingsachterstand van de pacht 

op de Batenburgse Tient te vermijden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 13 797-0017 1/10 13 28-06-1682 14-08-1682 Ede Koop en verkoop

Gerrit Jansen verkoopt aan Hendrick Jurrien en zijn vrouw Jacobjen Roeters, 

voor hemzelf en als voogd over zijn minderjarige zoontje Jan Gerritsen, een 

derde gedeelte van een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, oost- en 

noordwaarts Mathijs Jansen, zuidwaarts Rijck Jansen en westwaarts de weg, 

waarvan het ene derde gedeelte toebehoort aan de koper en het andere derde 

gedeelte aan Jan Jurriensen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 13 797-0017 1/10 13 13-08-1682 02-05-1683 Ede Garantie

Met betrekking tot een perceel land gelegen onder Ede op de Ederberch op de 

Langenacker, oostwaarts een vicarie, zuidwaarts de weg, westwaarts de pastorie 

van Ede en noordwaarts het bos, wordt door Hendrick Bransen, jongeman, ter 

vrijwaring in onderpand gegeven aan Gerrit Haelboom en zijn vrouw Stijntjen 

Roest, om eventuele schade aan het bovenstaande perceel te verhalen, een 

perceel land zoals vermeld en gelegen in Velthuijsen onder folio 10. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 13v 797-0018 1/10 13v 22-04-1731 22-04-1731 Ede Koop en verkoop

Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Everts, Henrick Willemsen en zijn vrouw 

Elbertjen Everts, Henrick Woutersen en zijn vrouw Marijtjen Everts en Henrick 

Henricksen en zijn vrouw Gerritjen Everts verkopen, aan Aelbert Jansen van 

Otterloo, Jan Derksen Heyenoort en Arien Cornelissen Muller, voor 930 gulden, 

een oude mud bouwland gelegen in het dorp van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 13v 797-0018 1/10 13v 22-04-1731 22-04-1731 Ede Koop en verkoop

Wouter Everts en zijn vrouw Jantjen Everts, Henrick Willemsen en zijn vrouw 

Elbertjen Everts, Henrick Woutersen en zijn vrouw Marijtjen Evers en Henrick 

Henricksen en zijn vrouw Gerritjen Everts verkopen aan Jan Cornelissen Muller 

en Philips Janssen, voor 170 gulden, ieder voor de helft drie schepel bouwland 

gelegen in het dorp van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 14 797-0018 1/10 14 11-11-1680 18-10-1682 Ede Hypotheek

Zes schepel gezaai, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de heer Van 

Obdam, westwaarts de kerk van Ede, zuidwaarts de weg en noordwaarts 

Hermen Hermsen Dickenest wordt door Hendrick Jochemsen de Jonsten 

bezwaard met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Jacob baron van 

Hasselaer, heer Van Obdam, als collateur van St Barbera vicarie, opgericht in 

de kerk van Ede. Het geld komt van gekocht hout dat op de hofstede stond te 

Velthuijsen, waar de overleden Gijsbert Jacobsen jarenlang heeft gewoond. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 14 797-0018 1/10 14 15-09-1725 15-09-1725 Ede Hypotheek

Een huis en hof, erfpachtplichtig aan de weduwe Van den Broek, oost- en 

noordwaarts de weduwe Van den Broek, zuidwaarts de straat en noordwaarts 

Jan Derksen Kleermaker, wordt door Antonij Claesen en zijn vrouw Neeltjen 

Gerritsen bezwaard met een hypotheek van 80 gulden ten behoeve van Elis de 

Ridder en zijn vrouw Aertjen Henricks Leijenhorst. Op vertoon van de originele 

akte van betaling wordt de hypotheek op 19 augustus 1728 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 14v 797-0019 1/10 14v 01-01-1684 19-01-1684 Ede Verpachting

Brentjen Aartsen, geassisteerd met haar man Lambert Beernts Timmerman, 

verpachten voor zes jaar aan Cornelis Haelboom en zijn vrouw Claesjen van 

den Havercamp, voor een bedrag van 400 gulden, twee mud bouwland gelegen 

in het dorp van Ede en de Meulencamp, in twee percelen verdeeld. Op vertoon 

van de originele pandbrief met de daarop vermelde betaling wordt de 

verpachtingsovereenkomst geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 14v 797-0019 1/10 14v 19-05-1732 19-05-1732 Ede Koop en verkoop

Henrick Teunissen van Ede en zijn vrouw Annetjen Bernts, Jochum Teunissen 

van Ede en zijn vrouw Geertruijd Beelderincks en Jan Teunissen van Ede en 

zijn vrouw Johanna Hoeckmans verkopen aan Gerrit Brouwer en zijn vrouw 

Maria van Ede, voor 172 gulden, een perceel bouwland, groot drie schepel, 

gelegen aan het dorp van Ede, oostwaarts Arnt van der Hart, westwaarts Willem 

Zuirmond, zuidwaarts de weg en noordwaarts de koper en Gerrit Haelboom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 15 797-0019 1/10 15 15-01-1684 02-02-1684 Ede Hypotheek

Een mud bouwland met zijn houtgewas, genaamd de Clappecamp, gelegen bij 

het dorp van Ede, oostwaarts het Bunschoterwechje, zuidwaarts Roetert 

Rijcksen, west- en noordwaarts de weg, wordt door Steven Teunissen van Raeij 

bezwaard met een hypotheek van 250 gulden ten behoeve van Gisbert 

Gerritsen en zijn vrouw Ceeltjen Gisbertsen. Op vertoon van de originele 

constitutiebrief door Gisbert Gerritsen en Steven Tonissen wordt de hypotheek 

op 27 januari 1688 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 15 797-0019 1/10 15 23-07-1684 13-11-1684 Ede Koop en verkoop

De erfgenamen van Steven Breunissen verkopen aan Jacob Jansen tot Ginckel, 

Derck Evertsen en zijn vrouw Itgen Jacobsen, 3½ schepel bouwland, gelegen 

onder Ede aan het Bullekruijs, oostwaarts Hermen Jansen, zuidwaarts Arien 

Cornelissen, westwaarts de wegen en noordwaarts Gisbert Gerritsen, waarbij 

men zes stuivers en een oortje jaarlijks verschuldigd is aan de kerk van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 15v 797-0020 1/10 15v 16-07-1684 13-11-1684 Ede Garantie

Een perceel land gelegen aan de zuidkant van het dorp Ede, naast de Brede op 

het Dirstvelt, oost- en zuidwaarts het naastgelegen heetveld, westwaarts de weg 

en noordwaarts de kinderen van de overleden Gerrit Gisbertsen, toebehorend 

aan Johan van Ommeren, geven dit perceel ter vrijwaring voor de overdracht 

zoals te vinden is te Weekerum op folio 15verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 15v 797-0020 1/10 15v 17-04-1684 24-12-1684 Ede Hypotheek

Een huis en hof, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts Willem Jaspersen, 

westwaarts Derck Rejersen, zuidwaarts de straat en noordwaarts Jan Maesen, 

wordt door Jan Arissen bezwaard met een hypotheek van 226 gulden ten 

behoeve van Gijsbert Jansen van Kreel, betaald aan zijn dochter Teuntjen 

Jansen, weduwe van Sander Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 16 797-0020 1/10 16 09-02-1685 17-02-1685 Ede Hypotheek

Een half afgebrande hofstede, gelegen in het dorp van Ede, met het uithangbord 

waarop de Prins vermeld staat, oostwaarts haar kinderen, westwaarts Jacob 

Evertsen, zuidwaarts de straat en noordwaarts Berent Wanners, wordt door 

Aeltjen Evertsen, weduwe van Jan Jansen Crolboom, geassisteerd met haar 

voogd Jan Gerritsen, bezwaard met een hypotheek van 500 gulden ten behoeve 

van haar dochter Rijckjen Crolbooms. Zie ook folio 19verso en 23verso. Door 

transport van de hofstede is de hypotheek op 8 december 1696 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 16 797-0020 1/10 16 17-05-1685 17-05-1686 Ede Garantie

Een huis en hof, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts Derck Jansen, 

zuidwaarts de weduwe van Gerrit Jansen Lockhorst, west- en noordwaarts de 

straat, toebehorend aan Hendrick Dercksen en zijn vrouw Willemtjen Maessen, 

geven dit perceel ter vrijwaring voor de overdracht van een goed zoals te vinden 

is te Bennekum op folio 14. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 16v 797-0021 1/10 16v 08-02-1686 19-03-1686 Ede Hypotheek

Hendrick Jochemsen de Jonste, weduwnaar van Grietjen Gerrits, belenen voor 

392 gulden en 10 stuivers aan Hendrick Rejersen, Willem Maesen, Jan en Evert 

Rejersen, Gisbert Willemsen, Maria Breunissen en Gisbert Rejersen, Geertjen 

en Breunis Antonissen, een morgen hooiland, gelegen in het Maenderbroeck in 

het Floddergat op de Toorn en op het Meijntjen, voorts een mud bouwland, 

gelegen op de Ederberch, genaamd de Vossenacker, oostwaarts Evert 

Harmsen, zuidwaarts kapitein Ommeren, westwaarts de vicarie en noordwaarts 

de Hollenwech en nog 1½ schepel bouwland, gelegen op de Ederberch, oost- en 

westwaarts Lambert Bernts, zuidwaarts de Hollenwech en noordwaarts vaandrig 

Ommeren, genaamd het Tiendtvrij Stuckjen. Op vertoon van de originele akte 

van betaling door Hendrick Reijersen en Willem Maessen wordt de 

overeenkomst op 4 november 1689 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 17 797-0021 1/10 17 02-10-1687 26-10-1687 Ede Koop en verkoop

Derck Timmer en zijn vrouw Jantjen Wijnants verkopen aan Jan Jansen 

Brouwer en zijn vrouw Grietjen Aerts, een huis en hof met de brouwerij, gelegen 

oostwaarts de straat, zuidwaarts Antonis Jaspersen en de vicarie, westwaarts de 

straat en Antonis Gerritsen en noordwaarts Gerrit Haelboom, met de heiberg 

buiten het dorp en geven ter vrijwaring voor het transport een molder bouwland, 

gelegen in Ede, genaamd het Juffer Marialant, oostwaarts de kerk van Ede, 

zuidwaarts Tijmen Jansen Sueren, westwaarts Gerrit Haelboom en noordwaarts 

het pad. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 17v 797-0022 1/10 17v 18-01-1688 20-01-1688 Ede Hypotheek

Een huis en hof met daarnaast gelegen een kampje land, oost- en zuidwaarts de 

straat, noordwaarts Rutger Arissen en westwaarts Derck Timmer, met nog een 

hof daar tegenover aan de straat gelegen, groot een schepel, waar Gosen Otten 

of Woutertjen Gerrit Rijcx naast wonen, gelegen in het dorp van Ede, wordt door 

Tijmen Jansen Raedemecker en zijn vrouw Trijntjen Hendricx, zij geassisteerd 

met mr Sander Teerinck, bezwaard met een hypotheek van 499 gulden ten 

behoeve van domin us Isaack Wilbrenninck, predikant te Otterloe. Op vertoon 

van de originele akte van betaling wordt de hypotheek op 9 maart 1701 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 18 797-0022 1/10 18 07-03-1688 17-04-1688 Ede Hypotheek

Twee mud bouwland, een molder gezaai met daarop staande een huis en hof en 

zeven schepel gezaai. De twee mud bouwland, is gelegen achter ons huis in het 

dorp van Ede op de Veluwe en verdeeld in twee percelen, het ene perceel is 

gelegen oost- en westwaarts de weg, noordwaarts Arien de Muller en zuidwaarts 

het pastorieland van Ede en het andere mud bouwland genaamd de 

Meulencamp is gelegen oost- en westwaarts de weg, zuidwaarts de 

hypotheeknemers en noordwaarts de pastorie en geërfd van hun ouders. De 

molder gezaai met huis en hof is geërfd van haar halfbroer. De zeven schepel 

gezaai, is gelegen op de Eederberch of Celenenck. De percelen worden door 

Lambert Bernts en zijn vrouw Brantjen Aertsen bezwaard met een hypotheek 

van 450 gulden ten behoeve van Maria Masen, weduwe van Jacobus Quinckert. 

Op 31 maart 1688 wordt er een tweede hypotheek verleend aan Lambert Bernts 

en zijn vrouw Brantjen Aertsen voor 200 gulden door dezelfde Maria Masen, 

weduwe Quinckert. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 17v-18 797-0022 1/10 18-17v 30-09-1699 29-09-1699 Ede Kwitantie

De erfgenamen van de weduwe Quinckert ontslaan Lambert Bernts en zijn 

vrouw Brantjen Aertsen van de verplichting om nog langer de goederen te 

belenen zijnde de vijf schepel land gelegen achter Jan Crolboom's boomgaard, 

een molder op de Berg genaamd de Langenakker en twee schepel gelegen 

tussen vaandrig Ommeren en Tijmen Suren, omdat zij betaling hebben 

ontvangen voor de aflossing en de rente. Zie ook folio 23. Op vertoon van de 

originele akte van betaling wordt de hypotheek op 30 september 1701 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 18v 797-0023 1/10 18v 28-07-1688 28-07-1688 Ede Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, oost-, west- en zuidwaarts de weg 

en noordwaarts Hermen Hermsen, zoals geregistreerd op folio 4, en drie schepel 

land gelegen onder Ede, oostwaarts de heer Van Obdam, westwaarts de 

erfgenamen van Hendrick Jochemsen de Jonste, zuidwaarts de weg en 

noordwaarts Hermen Hermsen, zoals geregistreerd op folio 14verso, wordt door 

Jan Crolboom en zijn vrouw Lubbertjen Hendricxsen bezwaard met een tweede 

hypotheek van 600 gulden ten behoeve van de heer en mevrouw Van Obdam 

en Kernhem. Op vertoon van de originele akte van betaling door rentmeester 

Joachim Wichers wordt de hypotheek op 18 februari 1727 geroyeerd. Op 1 

februari 1703 worden de percelen nogmaals bezwaard met een hypotheek van 

500 gulden en op 8 februari 1703 geregistreerd, per 31 maart 1703 wordt de 

hypotheek geroyeerd na vertoon van de originele akte van betaling. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 19 797-0023 1/10 19 13-03-1688 28-12-1688 Ede Garantie

Een huis en hof, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de straat, zuidwaarts 

de weduwe van Jan Tonissen Brouwer, westwaarts Jan Maesen en noordwaarts 

Gisbert Gerritsen, toebehorend aan Mathijs Evertsen en zijn vrouw Lijsjen 

Jansen, geven dit perceel ter vrijwaring voor een perceel land zoals te vinden is 

te Velthuijsen op folio 12verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 19v 797-0024 1/10 19v 15-04-1689 06-06-1689 Ede Hypotheek

Een huis en hofstad, gelegen in het dorp van Ede, waar voor de verbranding het 

uithangbord hing met daarop vermeld de Prins, waarvan de grond verkregen is 

via een met hun moeder opgemaakt magescheid, oost- en zuidwaarts de straat, 

westwaarts hun moeder en noordwaarts Bernts Wanners. Voorts een half molder 

bouwland, genaamd Rijck Brants Schotstuck en drie perceeltjes veen, gelegen 

in Velthuijsen, in de Eederveenen, genaamd Crolboomsveen toebehorend aan 

de kinderen van Jan Jansen Crolboom. Jan Crolboom en zijn vrouw Lubbertjen 

Hendricksen, Evert Crolboom voor hemzelf en via een volmacht ten behoeve 

van het gerecht van 's-Graevenhaege de dato 14 februari 1689, voor zijn zussen 

Mensjen en Geertruijt Crolbooms, Evertjen en Aeltjen Crolbooms, geassisteerd 

met hun broers Evert en Jan Crolbooms en ook optredende namens hun 

afwezige broer Wouter Crolboom en hun afwezige zwager en zijn vrouw Rijcken 

Crolbooms bezwaren de percelen met een hypotheek van 200 gulden ten 

behoeve van Johan Otters, scholtis van Ede en zijn vrouw Johanna Hendriena 

van Brienen. Zie ook folio 16 en 23verso. Op 6 februari 1699 is het bedrag 

terugbetaald en wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 20 797-0024 1/10 20 10-02-1690 01-03-1690 Ede Hypotheek

Een huis en hof, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts Toon Cappel en Derck 

Jansen, zuidwaarts de hofstede van Geertruijt Smits, west- en noordwaarts de 

straat, wordt door Hendrick Dercksen en zijn vrouw Willemtjen Maesen 

bezwaard met een hypotheek van 400 gulden. Op vertoon van de originele brief 

van betaling wordt de hypotheek op 23 januari 1699 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 20 797-0024 1/10 20 27-12-1690 03-01-1691 Ede Garantie

Een huis en hof, gelegen in het dorp van Ede, oost-, zuid- en noordwaarts de 

straat en weg, westwaarts Gisbert Jansen en Derck Evertsen, toebehorend aan 

Teuntjen Jansen, weduwe van Jacob Timensen en daarvoor weduwe van Jan 

Sandersen, geeft dit perceel ter vrijwaring voor twee percelen land zoals te 

vinden is te Velthuijsen op folio 17 post 2. Zie ook folio 21. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 20v 797-0025 1/10 20v 19-03-1691 31-03-1691 Ede Hypotheek

Een hof en boomgaard, gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts Jacob 

Stevensen, westwaarts de straat, zuidwaarts de weduwe van Carel Philipsen en 

noordwaarts Rijck Jansen en een perceel land met pootgoed beplant, genaamd 

de Asacker, oost-, zuid- en westwaarts de Weckerumsewech en pad en 

noordwaarts de weduwe van Franck Rijcksen, toebehorend aan Steven 

Tonissen van Raij, weduwnaar van Ceeltjen Jacobsen, geassisteerd met zijn 

zoon Tonis Stevensen, bezwaart zijn percelen met een hypotheek van 100 

gulden ten behoeve van Johan Otters, scholtis van Ede. Op 4 januari 1700 is 

het bedrag terugbetaald en wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 20v 797-0025 1/10 20v 12-07-1692 13-07-1692 Ede Hypotheek

Een huis in Ede, met het uithangbord het Rode Hart erop, oost-, zuid- en 

westwaarts de weg en straat, noordwaarts Gisbert Barbier, voorts een perceel 

land genaamd de Clappecamp, oost-, west- en noordwaarts de weg, zuidwaarts 

Lambert Rejnders, toebehorend aan Gisbertjen Stevensen van Raij en haar man 

Aert Lambertsen, bezwaren de percelen met een hypotheek van 325 gulden ten 

behoeve van Johan Otters, scholtis van Ede. Op 16 september 1695 en 

geregistreerd op dezelfde datum zijn dezelfde partijen betrokken bij het verlenen 

van een tweede hypotheek voor een bedrag van 300 gulden. Op vertoon van de 

originele akten van betaling worden op 16 mei 1708 beide hypotheken 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 21 797-0025 1/10 21 18-10-1692 19-10-1692 Ede Hypotheek

Een huis en hof met het land daaraan gelegen en hetgeen daarvan Jan 

Sandersen in erfpacht heeft, gelegen in het noorden van het dorp van Ede, oost-

, zuid-, en noordwaarts de weg en straat, westwaarts de erfgenamen van Gisbert 

van Kreel en de Clompemaeckershof, toebehorend Teuntjen Jansen, weduwe 

van Jacob Tijmensen en daarvoor weduwe van Sander Jansen, geassisteerd 

met haar oudste zoon Jan Sandersen, bezwaart haar perceel met een 

hypotheek van 150 gulden ten behoeve van Johan Otters. Zie ook folio 20. Op 

vertoon van de originele akte van betaling wordt de hypotheek op 20 augustus 

1699 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 21 797-0025 1/10 21 03-01-1728 05-01-1728 Ede Koop en verkoop

Aletta Verschuir, weduwe van Everhard Haeck, geassisteerd met haar voogd 

Everhard Rukembeek verkoopt aan Johannes Bol en zijn vrouw Itjen Brantsen 

een woning of schuur, met de vaalt en het planketsel bij de vaalt of de post waar 

de poort aan bevestigd is tot aan het einde van de woning of schuur, gelegen in 

het dorp van Ede, oost- en zuidwaarts de verkoper, westwaarts de weg en 

noordwaarts Aris Vonck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 21v 797-0026 1/10 21v 27-06-1671 02-03-1693 Ede Hypotheek

Een huis en hof, gelegen in Ede, zuidwaarts Jan Tonissen, westwaarts (niet 

vermeld), noordwaarts Gerrit Gisbertsen en oostwaarts de straat, toebehorend 

aan Mathijs Evertsen en zijn vrouw Lijsjen Jansen, bezwaren het perceel met 

een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Lamert Barruwen en zijn vrouw 

Willemtjen Gerrits. Zie ook folio 5. Mathijs Evertsen en zijn vrouw Lijsbet Jansen 

hebben op 1 maart 1693 een tweede hypotheek afgesloten van 80 gulden ten 

behoeve van Johan van Quinckren, vaandrig, en geregistreerd op 21 maart 

1693. Op 19 maart 1693 hebben Petertjen Wijnen en Steven Petersen door het 

overlijden van Lambert Barruwen het recht op de helft van de eerste hypotheek 

overgedragen aan Johan Otters, scholtis van Ede en op dezelfde datum 

geregistreerd. Op vertoon van de originele akte van betaling wordt de tweede 

hypotheek de dato 1 maart 1693 op 31 augustus 1716 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 22 797-0026 1/10 22 19-10-1694 19-10-1694 Ede Insinuatie

Johan Otters, scholtis van Ede, geeft te kennen om in opdracht van Willem 

Jordens, gemachtigde van Peter Mortijn, als voogd over zijn kinderen bij Jantjen 

Jansen verwekt, een bedrag van 150 gulden te vorderen ingevolge het 

magescheid van 21 maart 1663 tussen de overleden Jan Pauw en zijn vrouw 

Jantjen Jansen, uit een huis gelegen in het dorp van Ede, oost- en westwaarts 

de straat, zuidwaarts Roeloff Smit en noordwaarts Derck Jansen Brouwer, 

toebehorend aan de weduwe van Jan Pauw. Zie ook folio 26verso. Willem 

Jordens verklaart op 13 november 1694 dat de vordering van 150 gulden is 

voldaan door Luijtjen Pauw. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 22 797-0026 1/10 22 13-11-1694 22-01-1695 Ede Hypotheek

Geertjen Jansen, weduwe van Jan Pauw heeft namens haarzelf en haar twee 

kinderen, Jan en Lutjen Pauwen, het huis gelegen in het dorp van Ede, oost- en 

westwaarts de straat, zuidwaarts Roeloff Smit en noordwaarts Derck Jansen 

Brouwer, bezwaard met een hypotheek van 160 gulden ten behoeve van Gerrit 

Egbertsen en zijn vrouw Neeltjen Remmers. Geertjen Jansen, weduwe van Jan 

Pauw, heeft namens haarzelf en haar twee kinderen, Jan en Lutjen Pauwen, het 

bovenstaande huis op 14 november 1694 nogmaals bezwaard met een 

hypotheek van 50 gulden ten behoeve van haar dochter Luijtjen Pauwen en 

geregistreerd op 30 januari 1695. Op vertoon van de originele akte van betaling 

worden op 20 september 1701 beide hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 22v 797-0027 1/10 22v 11-12-1695 16-03-1696 Ede Hypotheek

Een huis, hof, berg en schuur en het daaraan gelegen drie schepel bouwland in 

het dorp van Ede, oostwaarts de pastorie van Ede, zuid-, west- en noordwaarts 

de weg, voorts drie schepel bouwland op de Ederberch in de Ael van 

Essenscamp, oostwaarts Derck Timmer, zuidwaarts de Kreelsewech, westwaarts 

Derck Rejersen en noordwaarts het bos en twee akkers bouwland aan de 

Paesberch, naast het ene Johan van Ommeren, westwaarts de weduwe van 

capitein Ommeren en naast het andere, oostwaarts de weduwe van capitein 

Ommeren, westwaarts Lambert Reijnders toebehorend aan Derck Gerritsen 

Slophoos en zijn vrouw Aeltjen Maesen, hebben hun percelen bezwaard met 

een hypotheek van 300 gulden ten behoeve van Roetert Haelboom en zijn 

vrouw Wejmtjen Hendricksen. Later wordt afgesplitst de Ael van Essenscamp 

en toegevoegd een molder land genaamd het Maelenlant aan de Paesberch, 

oostwaarts Elis Timmer, westwaarts de kerk van Ede, zuid- en noordwaarts de 

weg. Het echtpaar heeft op 15 juli 1716 de bovenstaande percelen bezwaard 

met een tweede hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Hendrick Otters en 

geregistreerd op 9 januari 1717. Zie ook folio 90verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 23 797-0027 1/10 23 10-02-1696 01-01-1705 Ede Hypotheek

Alle goederen op de hiervoor vermelde folio 18 geregistreerd, toebehorend aan 

Brentjen Aertsen, weduwe van Lambert Bernts Timmerman, en voogdes over 

haar minderjarige kinderen met name Wouter, Jan en Gerritjen Lamberts en 

haar overige kinderen, Willemtjen Lambertsen, weduwe van Cornelis Dercksen, 

als voogdes over haar minderjarige kinderen, geassisteerd met haar zoon en 

broer Bernt Lambertsen, en Bernt Lambertsen en Brant Lambertsen, worden 

bezwaard met een hypotheek van 200 gulden ingevolge een obligatie de dato 

11 oktober 1682 ten gunste van Evert Aertsen en Aeltjen Evertsen en een 

tweede hypotheek afgesloten voor 860 gulden ten behoeve van Aert 

Lambertsen Eman en zijn vrouw Gisbertjen Stevensen van Raij. Op vertoon van 

de originele akte van betaling wordt de eerste hypotheek op 1 januari 1705 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 23 797-0027 1/10 23 24-02-1696 26-02-1696 Ede Hypotheek

Alle percelen, geregistreerd op de hiervoor vermelde folio 18 en de percelen 

gelegen in Velthuijsen op folio 17verso en 18 wordt door Brentjen Aertsen, 

weduwe van Lambert Bernts Timmerman, namens haar kinderen, nogmaals 

bezwaard met een hypotheek van 276 gulden ten behoeve van Aert Lambertsen 

Eman en zijn vrouw Gisbertjen Stevensen van Raij. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 23 797-0027 1/10 23 30-09-1699 26-10-1699 Ede Kwitantie

Evert Aertsen en Aert Lamberts hebben uit de verkoop van drie percelen land 

vermeld op folio 18, met name vijf schepel land achter Jan Crolboom's 

boomgaard, een molder land genaamd de Langenacker en twee schepel land 

gelegen tussen de vaandrig Ommeren en Tijmen Suren, hun rente en aflossing 

van de eerste hypotheek betaald gekregen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 23 797-0027 1/10 23 11-12-1699 11-12-1699 Ede Akkoord

De hypotheek ten behoeve van Aert Lambertsen de dato 10 februari 1699 is 

terugbetaald op 100 gulden na en zal op St Petri met 90 gulden afgelost worden, 

waarbij ook de 80 gulden die de moeder inclusief rente schuldig is, zal worden 

terugbetaald aan vaandrig Ommeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 23v 797-0028 1/10 23v 10-03-1698 11-03-1698 Ede Beslaglegging

Derck Brouwer machtigt Johan Otters, scholtis van Ede, om van Aeltgen 

Evertsen, weduwe van Jan Jansen Crolboom, via beslaglegging op een huis en 

hof gelegen in het dorp van Ede, betaling af te dwingen van in een proces 

toegewezen vordering van 261 gulden en 9 stuivers vanwege geleverd bier, het 

brouwen en geleende rogge en voorts als erfgenaam van zijn vader Jan 

Tonissen om betaling te verkrijgen van 90 gulden van twee jaar pacht van een 

wei in Velthuijsen en van het brouwen. Zie folio 16 en 19verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 23v 797-0028 1/10 23v 01-10-1700 06-10-1700 Ede Beslaglegging

Derck Brouwer machtigt Johan Otters, scholtis van Ede, om van Huijbert 

Evertsen, via beslaglegging uit zijn deel van het goed Ginckel en op de 

goederen gelegen in Bennekum volgens folio 22verso, een betaling af te 

dwingen van een vordering de dato 16 maart 1699 van 630 gulden en 18 

stuivers voor geleverd bier, voorts een vordering van 33 gulden en 10 stuivers 

ook van geleverd bier en een vordering van 20 gulden van geleend geld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 24 797-0028 1/10 24 15-06-1706 18-05-1708 Ede Borgtocht

Johan Otters, scholtis van Ede en zijn vrouw Johanna Hendrina van Brienen 

staan garant voor hun zoon Hendrick Otters inzake de afrekening in Gelderland 

van het rentambt van de Veluwe met de volgende goederen: een huis en hof 

gelegen in Ede, een hoeve hout min een achtste deel in het Ederbosch, een erf 

en goed bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende bouw-, weide- en 

hooilanden dat gebruikt wordt door Willem Geurtsen, gelegen te Bennekum en 

een erf en goed, bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende bouw-, 

weide- en veenlanden, gelegen in de buurschap Maenen en Venendael. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 24v 797-0029 1/10 24v 16-05-1708 16-05-1708 Ede Garantie

Gisbertjen Stevens van Raij en haar man Aert Lambertsen Eman geven in 

onderpand voor de tijd van zes jaar en voor een bedrag van 300 gulden een 

huis, gelegen in Ede, waar het Roode Hart op het uithangbord vermeld is, oost-, 

zuid- en westwaarts de straat, noordwaarts de weduwe van Gisbert van 

Woudenberch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 24v 797-0029 1/10 24v 07-08-1731 07-08-1721 Ede Koop en verkoop

Evert Willemsen en zijn vrouw Goutjen Gerrits verkopen aan Willem Jacobsen 

en zijn vrouw Maetjen Rijks, voor 635 gulden, een huis, hof en een molder 

bouwland, oostwaarts Willem Petersen en Zuijrmond, westwaarts Maas 

Brantsen, zuidwaarts de weg en noordwaarts Stompecamp. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 25 797-0029 1/10 25 16-05-1708 16-05-1708 Ede Koop en verkoop

Gisbertjen Stevens en haar man Aert Lambertsen Eman verkopen aan Jan 

Jansen Brouwer en zijn vrouw Grietjen Aertsen een kamp land genaamd de 

Klappecamp met het houtgewas en de schuur, oost-, noord-, west,- en 

zuidwaarts Barthold Zuermond, nog een perceel land op de Clappecamp, 

oostwaarts het Bunschotersteechjen, westwaarts Arien Sandersen, voorts een 

hof, gelegen in Ede, genaamd de Boomgaert, zuidwaarts Teunis Stevens en 

noordwaarts Bartus Bransen en als laatste een halve morgen hooiland in de 

Kiewitsmeen, samen met Gerrit Francken. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 25v 797-0030 1/10 25v 29-03-1710 29-03-1710 Ede Hypotheek

3½ schepel land op de Langenacker, gelegen onder Ede op de Berch, oost- en 

noordwaarts de erfgenamen van het Eederbos, zuidwaarts de 

Beuckerboomsewech en westwaarts Lambert Reijndersen, worden door Derck 

Reijersen, weduwnaar van Geertjen Cornelissen, bezwaard met een hypotheek 

van 100 gulden ten behoeve van Jasper Antonissen. Op vertoon van de 

originele akte van betaling wordt de hypotheek op 6 januari 1712 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 25v 797-0030 1/10 25v 07-01-1712 07-01-1712 Ede Hypotheek

Drie vierde deel van een huis en hof in Ede, waarvan het andere een vierde 

gedeelte toebehoort aan Fijtjen Dercksen, oostwaarts Lambert Reijnders, zuid- 

en westwaarts de straat en noordwaarts het kampje toebehorend aan Wouter 

Dercksen en zijn vrouw Geertjen Gisbertsen, bezwaren het perceel met een 

hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Derck Evertsen, weduwnaar van 

Itjen Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 26 797-0030 1/10 26 16-04-1703 07-07-1710 Ede Hypotheek

Een huis en hof, gelegen in Ede, staande op een verbrande hofstede die 

bewoond wordt door de eigenaar Bernt Wanners en zijn vrouw Woutertjen 

Willems, oost- en noordwaarts de weg en het pad, zuidwaarts Evert Crolboom 

en westwaarts de weduwe van Lambert Bernts, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 250 gulden ten behoeve van de diaconie van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 26 797-0030 1/10 26 24-11-1710 24-11-1710 Ede Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Jacobus van Wessel, die 

een hypotheek verleend heeft op een derde deel van een huis dat Johannes 

Wolffsen heeft nagelaten aan zijn tante Elisabet van Roessel, weduwe van 

Johan Haeck om via een beslaglegging op het huis een betaling van 250 gulden 

af te dwingen ingevolge een obligatie van 13 oktober 1680. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 26v 797-0031 1/10 26v 08-02-1711 11-02-1711 Ede Hypotheek

Een huis gelegen in Ede, oost- en westwaarts de straat, zuidwaarts de weduwe 

van Roeloff Sant en noordwaarts Derck Brouwer, toebehorend aan Geertjen 

Jansen, weduwe van Jan Pauw, die Tonis Stevensen van Raij machtigt om het 

perceel te bezwaren met een hypotheek van 125 gulden ten behoeve van de 

erfgenamen van Celeman en Johan van Ommeren. Op 9 augustus 1714 heeft 

Geertjen Jansen, weduwe van Jan Pauw, geassisteerd met Jan Pauw de Jonge 

en zijn vrouw Derckjen Fredricx, het perceel nogmaals bezwaard met een 

hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Adam Qaack en zijn vrouw Lutjen 

Pauwen. Op vertoon van de originele akte van betaling worden de twee 

hypotheken op 19 juni 1716 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 27 797-0031 1/10 27 31-01-1699 27-05-1711 Ede Registratie

Hermannus Coets en Johan Spoltman, burgemeesters van de stad Arnhem, 

laten de akte van lijftocht registreren van Diederick Huijgens, capitein, en zijn 

vrouw Maria van Ommeren, geassisteerd met haar broer Reijnier van 

Ommeren, waarin zij elkaar over en weer lijftochten voor alle goederen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 27v 797-0032 1/10 27v 20-12-1711 20-12-1711 Ede Hypotheek

Een huis en hof gelegen in Ede, waar de Jachthoorn op het uithangbord vermeld 

is, oostwaarts het huis en hof van Tijs Jansen, zuid- en westwaarts de straat en 

noordwaarts de weduwe Verschuir, voorts een hof genaamd de Boomgaert, 

oostwaarts de weduwe van Jacob Stevens, westwaarts de straat, zuidwaarts de 

weduwe Verscheur Vootss en noordwaarts Aert Lambertsen en verder een 

vierde deel van een hoeve hout in het Eder Hooge en Loebosch, dat nu gedeeld 

wordt in twee hoeves, toebehorend aan Geertjen Wolbertsen en haar man Tonis 

Stevensen van Raij, welke percelen zij bezwaren met een hypotheek van 1375 

gulden. Op 25 april 1715 bezwaren zij nogmaals de bovengenoemde percelen 

plus 1½ schepel land gelegen in Velthuijsen voor een bedrag van 550 gulden 

ten behoeve van de vrouw van Jan Jansen Brouwer. Op vertoon van de 

originele in stukken gesneden akten worden de twee hypotheken geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 28-28v 797-0032/33 1/10 28-28v 23-01-1715 30-01-1716 Ede Registratie

Maria Teresia van der Horst, weduwe van Johan Brant van den Ham, laat het 

testament registreren van haar zwager Reijnier Brant tot Bruijnhorst, waarbij al 

zijn bezittingen bij zijn overlijden geërfd worden door Maria Teresia van der 

Horst en indien zij eerder overlijdt dan de erflater of hertrouwt, de bezittingen 

overgaan op haar kinderen verwekt bij Johan Brant. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 28v 797-0033 1/10 28v 08-04-1732 08-04-1732 Ede Koop en verkoop

Geertruyd van Ede, weduwe van Elias Timmer, Cornelis Timmer, Antonij 

Timmer, Rutger van de Vijsel en zijn vrouw Neeltjen Timmer, Elisabeth Timmer 

en Derk Timmer, minderjarige zoon van Geertruyd van Ede en Elias Timmer, 

geassisteerd met zijn voogden Gerrit Brouwer en Cornelis Timmer, verkopen 

aan Frans van Ravensteyn en zijn vrouw Jantjen Janssen, voor 500 gulden, een 

schuur waar een huis van gemaakt is, een hofje en de omheining. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 29-30 797-0033/34 1/10 29-29v-30 17-06-1718 27-07-1718 Ede Registratie

Pieter Brant, capitein en luitenant te paard, laat het magescheid registreren 

tussen Maria Teresia van der Horst, weduwe van Johan Brant tot den Ham, met 

haar kinderen Johanna, Hadewich, Maria Antonetta, Wilhelmina en Maria 

Lucretia Brant, allen geassisteerd met Jan Adam Brant, Johan Adam Brant met 

zijn vrouw Geertruijd Cloek, Henrick Brant, en Clasina Brant, geassisteerd met 

haar voogd Jan Adam Brant, ten ene zijde en Peter Brant en zijn vrouw Aleijda 

Meijers aan de andere zijde, waarbij een magescheid overeengekomen wordt 

ten overstaan van Lubbert Adolp Turck, drost en burgemeester van Wageningen 

en Peter Eijgel, burgemeester van Arnhem, over de nalatenschappen van Johan 

Brant en Wilhelmina van Esveld, weduwe Brant tot Bruijnhorst, en van de 

overleden vaandrig Johan van Ommeren, waarbij Teresia van der Horst, 

weduwe van Johan Brant tot den Ham en hun kinderen en Clasina Brant, de 

bezittingen erven van Wilhelmina van Esveld, weduwe Brant tot Bruijnhorst en 

van de vaandrig Johan van Ommeren. Voorts ontvangt Peter Brant ter garantie 

tot terugbetaling van zijn gemaakte kosten bij Henrick Timmer en voor de 

paarden, het goed het Grote Veen onder Lunteren, leenroerig aan het huis 

Buren, alsmede drie vierde gedeelte in het Edische Bos voor de tijd van een 

jaar en zes weken. Peter Brant en zijn vrouw Aleijda Meijers erven het goed de 

Bruijnhorst, een signetring, een bijbel en de rente van een aan hen 

overgedragen lening van 2000 gulden, gevestigd te Haeseldonk de dato oktober 

1688 ten laste van de boedel van Van Balveren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 30v 797-0035 1/10 30v 13-01-1720 13-01-1720 Ede Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Maria Theresia van der 

Horst, weduwe van Johan Brant van den Ham, geassisteerd met haar zoon 

Henrick Brant, om van Brentjen Aerts, weduwe van Lambert Timmerman, via 

beslaglegging betaling te verkrijgen van de helft van een lening van 116 gulden 

de dato 11 juni 1685 en van 29 jaren de rente zijnde 10 gulden, alsmede om 

van Aert Lambertsen Eman en zijn vrouw Gijsbertjen van Raeij betaling af te 

dwingen van de helft van een lening de dato 2 juni 1692 van 199 gulden en 39 

jaren rente, samen 174 gulden. Ter vrijwaring wordt in onderpand gegeven het 

perceel land op de Ederberg, genaamd het Tientvrije Stuckjen, alsmede een 

half molder land in de Bettecamp, gelegen aan de Velthuijserbrinc, waarbij als 

borg optreedt Aert Lambertsen Eman en zijn vrouw Gijsbertjen van Raeij. Op 

vertoon van de originele akte van betaling door de weduwe Brant wordt de 

beslaglegging opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 31 797-0035 1/10 31 27-01-1720 27-01-1720 Ede Koop en verkoop

Brentjen Aertsen, weduwe van Lambert Bernts en Gijsbertjen Stevensen van 

Raeij met haar man Aert Lambertsen Eman verkopen aan de diaconie van Ede, 

een erfpachtplichtig hof, oostwaarts de graaf Van Wassenaer, zuidwaarts de 

Meulensteeg, westwaarts de Velthuijserbrinck en noordwaarts Arien van de 

Weterinck, voorts een hoekje land genaamd het Tientvrij Stukjen, oostwaarts 

Tijmen Zuren, zuidwaarts de weg, westwaarts Lambert Reijnders en Teunis 

Jaspersen en noordwaarts Roeloff van Reenest, beiden gelegen in het kerspel 

van Ede, dan nog drie hoeken veen in het Ederveen, het ene in het 

Veenmansenveen, één naast de erfgenamen van Jan van Ommeren, en het 

derde achter in het veen, oostwaarts Lambert Richolt, alsmede nog een hoek 

veen genaamd Noorwegen en als laatste nog een hoek veen genaamd 

Noorwegen, onder de voorwaarde dat de diaconie Brentjen Aerts haar leven 

lang onderhoudt en haar een behoorlijke begrafenis geeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 31v 797-0036 1/10 31v 18-11-1720 19-11-1720 Ede Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Egbertjen Huijbertsen 

en haar man Steven van Raeij, om van de erfgenamen van Philippus Verschuir, 

in leven cornet, haar broer, via beslaglegging betaling te verkrijgen van een 

derde deel van 1200 gulden, die Philippus aan zijn zus Egbertjen op 5 

november 1719 heeft gelegateerd, alsmede een derde deel van nog een legaat 

van 400 gulden voor een dubbele rouw- en magescheidsloon waarop reeds 275 

gulden is betaald. Ter garantie tot uitkering zijn de onderstaande goederen in 

onderpand gegeven: een vierde gedeelte van de Doesburger Molen met het 

halve huis daarbij gelegen en gebruikt door Jan Daniels, voorts negen schepel 

land gelegen in de Bettecamp en gebruikt door Arnt van der Hart, Henrick 

Petersen en Evert Janssen Hulst, verder een half huis gelegen in Ede en 

gebruikt door Weijmtjen Jacobsen, toebehorend aan Elias Verschuir, secretaris, 

alsmede een wei gelegen in Velthuijsen en gebruikt door Teunis van Raeij en 

zes schepel land aan het Harlepat, gebruikt door Peter Lambertsen en 

toebehorend aan Clasina Verschuir. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 31v-32 797-0036 1/10 31v-32 16-12-1721 17-05-1721 Ede Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Johan Henrick, heer 

Van Wassenaer, holtrichter van de Edische en Weekerumse Bossen, om via 

beslaglegging op de onderstaande goederen, die toebehoren aan Clasina 

Verschuer en haar man Everhard Haeck als erfgenamen van haar broers 

Henricus en Philippus Verschuir, die holtrichter waren van de bovenstaande 

bossen, om betaling te verkrijgen van een schuld van 2944 gulden en 4 stuivers 

overeenkomstig de eindafrekening van 10 juni 1721, waarbij 910 gulden, 11 

stuivers en 8 penningen reeds zijn voldaan. Ter vrijwaring van de betaling van 

hun aandeel in de schuld van 10981 gulden, 10 stuivers en 8 penningen 

overeenkomstig de afrekening van 20 mei 1721 zijn de onderstaande goederen 

in onderpand gegeven: een wei in Velthuijsen, vijf schepel bouwland aan het 

Harlepat en als laatste de helft van twee derde delen van een half huis in Ede, 

gebruikt door Isaack de Jode, toebehorend aan Clasina Verschuir, voorts een erf 

en herengoed genaamd Rotterdam, gelegen te Lunteren, gebruikt door Willem 

Philipsen, het kleine goed in het Kleijne Veen, gebruikt door Jan Maessen, acht 

morgen hooiland in de Burgt, vijf schepel bouwland in de Bettecamp en als 

laatste een huis en hof in Ede toebehorend aan Eberhard Haeck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 32v-33 797-0037 1/10 32v-33 02-09-1722 05-09-1722 Ede Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Jan Janssen Brouwer, 

om van Teunis van Raeij en zijn vrouw Geertjen Wolberts, van de onderstaande 

in onderpand gegeven goederen, betaling te verkrijgen van een lening van 230 

gulden voortkomende uit een schuldbekentenis de dato 4 september 1721, 

alsmede een toegekend bedrag van 32 gulden en 10 stuivers voor geleverd 

bier. Ter vrijwaring van de betaling wordt in onderpand gegeven een huis en hof 

in Ede met het uithangbord waarop de Jagthoorn vermeld staat, een hof 

genaamd de Boomgaerd, alsmede een vierde gedeelte van een hoeve hout in 

het Ederbosch en als laatste twee percelen bouwland, het ene in de Bettecamp 

en het andere gelegen op de Waterloe. Op 2 september 1722 krijgt Henrick 

Otters ook een machtiging van Jan Adam Brant om op de bovenstaande in 

onderpand gegeven goederen van Teunis van Raeij, betaling te verkrijgen van 

10 gulden rente inzake een schuld van 200 gulden de dato 1 juli 1722 en een 

machtiging van de kinderen van burgemeester Henrick van Baeijen, om op de 

bovenstaande in onderpand gegeven goederen van Teunis van Raeij alsmede 

de ongerede goederen van de borgen Steven van Raeij en Claes Aertsen van 

Heerde, betaling af te dwingen van 540 gulden inzake de pacht van het 

Vierendeel Tiend van het restant over het jaar 1720 en geheel 1721. Op vertoon 

van de originele akte van betaling door Jan Janssen Brouwer en Anna 

Geertruijd Cloek en haar man Jan Adam Brant wordt de beslaglegging op 17 

oktober 1725 opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 33-33v 797-0037/38 1/10 33-33v 09-02-1723 15-02-1723 Ede Akkoord

Everhard Haeck en zijn vrouw Aletta Verschuir komen overeen met Elias 

Verschuir, secretaris in Venendael, ingevolge het magescheid van 19 december 

1719 over de boedels van Hendrina van Wessel, weduwe Verschuir en Henricus 

en Philippus Verschuir, waarin de clausule is opgenomen dat Everhard en Aletta 

hun zus Claesjen Verschuir haar leven lang zullen onderhouden en verzorgen, 

om dit te kunnen bekostigen ontvangen zij de opbrengst van de goederen die 

Claesjen zijn toebedeeld, zoals de goederen van Rootseler te Barneveld, 

alsmede 1½ morgen hooiland, gelegen in de Edermeen, welke met goedvinden 

van Elias Verschuir verkocht zijn. Als onderpand voor de alimentatie van 

Clasina Verschuir wordt ingebracht acht morgen hooiland in de Kiewitsmeen en 

een huis, hof en erf in Ede, dat door Everhard Haack en Aletta Verschuir 

bewoond wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 33v 797-0038 1/10 33v 08-01-1725 08-01-1725 Ede Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Elias Verschuir, beslag 

te leggen op de goederen van Everhard Haack en zijn vrouw Aletta Verschuir, 

met name het huis en hof en acht morgen hooiland, alsmede vijf schepel 

bouwland in de Bettecamp, zoals vermeld op folio 33verso post 1, ten einde 

voldoende onderpand te hebben voor twee derde gedeelten die in 1723 van hun 

overleden broer Henricus Verschuir nog verdeeld moeten worden, een derde 

deel van hunzelf en een derde deel uit de verkochte goederen van Clasina 

Verschuir, bij nalatigheid is de schadevergoeding 5000 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 34 797-0038 1/10 34 14-06-1723 14-06-1723 Ede Koop en verkoop

Aeltjen Janssen en haar man Cornelis Gijsbertsen Vonck en Lubbertjen 

Gijsberts Vonck verkopen, voor 150 gulden, aan Cristina van den Haverkamp, 

weduwe Van den Broek, 2½ schepel bouwland gelegen op de Ederberg, 

oostwaarts Willem Zuijrmond, westwaarts de erfgenamen van Andries van 

Schoonouwen, zuidwaarts Jacob Gerritsen en noordwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 34 797-0038 1/10 34 28-04-1727 28-04-1727 Ede Hypotheek

Een huis, erfpachtplichtig aan Claes van Heerde, oostwaarts de weduwe Brant, 

westwaarts de straat, zuidwaarts de weduwe Haeck en noordwaarts Jan 

Brouwer, toebehorend aan Aris Cornelissen Vonck en zijn vrouw Willemijntjen 

van Bergen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 60 gulden ten 

behoeve van de vrouw van Jacob van Schuijlenburg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 34v 797-0039 1/10 34v 04-10-1723 04-10-1723 Ede Garantie

Teunis Stevensen van Raeij en zijn vrouw Geertjen Wolberts geven in 

onderpand voor de tijd van zes jaar, aan Johanna Hendrina van Brienen, 

weduwe van Johan Otters en aan Jan Janssen Brouwer en zijn vrouw Grietjen 

Aerts, ieder voor de helft, een huis, hof, bleek en schuur, gelegen in het dorp 

van Ede, waar de Jagthoorn op het uithangbord vermeld is, oostwaarts de 

weduwe Timmers, zuid- en westwaarts de straat en noordwaarts Everhard 

Haeck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 34v 797-0039 1/10 34v 04-10-1723 04-10-1723 Ede Koop en verkoop

Teunis Stevensen van Raeij en zijn vrouw Geertjen Wolberts verkopen aan 

Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, een vierde deel van 

een hoeve hout in het Eder Hoge en Loebosch. De andere drie vierde delen 

behoren aan de erfgenamen van de vrouw van Walbeek, burgemeester 

Brantsen en Philipsjen Cornelissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 35 797-0039 1/10 35 04-10-1723 04-10-1723 Ede Koop en verkoop

Teunis Stevensen van Raeij en zijn vrouw Geertjen Wolberts verkopen aan Aert 

Brouwer, negen spint bouwland gelegen bij het dorp van Ede, oostwaarts Willem 

van Baek, westwaarts de brink, zuidwaarts Everhard Haeck en noordwaarts 

Albertjen Alberts Smits. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 35 797-0039 1/10 35 11-02-1726 11-02-1726 Ede Koop en verkoop

Aert Cristiaensen van Meurs en zijn vrouw Henrickjen Everts verkopen aan 

Willem Cristiaensen van Meurs, de helft van een molder bouwland genaamd het 

Schoenmakersland, waarvan de andere helft al toebehoort aan de koper, 

gelegen langs de Kernhemmersteeg, oostwaarts Maes Evertsen, westwaarts de 

Kernhemsesteeg, noordwaarts de heer Van Obdam en zuidwaarts het veld, 

voorts de helft van een half molder bouwland genaamd de Geer, gelegen langs 

de Meulensteeg, oost-, west- en noordwaarts de kinderen van Jan Aelbertsen en 

zuidwaarts Sander Janssen van Otterlo, verder de helft van het Rutger 

Gerritsveen gelegen in het Ederveen, west- en zuidwaarts Willem Zuijrmond, 

oostwaarts het pad en noordwaarts de kinderen van Willem Gijsberts en als 

laatste de helft van drie blokjes veen in het Ederveen, genaamd het Tijs 

Henrickbeun. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 35v 797-0040 1/10 35v 12-02-1728 12-02-1728 Ede Beslaglegging

Wouter Crolboom, onderscholtis van Ede, wordt gemachtigd door Henrick 

Otters, scholtis van Ede, om via beslaglegging te verhalen op de gerede en 

ongerede goederen van Lambert Henricksen, met name op een huis, staande in 

het dorp van Ede, dat bewoond wordt door de debiteur, een hof naast de 

jufferen Van Ommeren en het bouwland op de Peertshuijl, wegens de 

achterstand in het terugbetalen van drie leningen en verschuldigde rente van 

767 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 35v 797-0040 1/10 35v 12-02-1728 12-02-1728 Ede Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Frederick Willem baron 

Torck, burgemeester van Hattum, om via beslaglegging te verhalen op de 

gerede en ongerede goederen van Lambert Henricksen, met name op een huis, 

staande in het dorp van Ede, dat bewoond wordt door de debiteur, een hof naast 

de jufferen Van Ommeren en het land op de Peertshuijl, wegens de achterstand 

in het betalen van een bedrag van 141 gulden van een gekocht perceel 

eikenschilhout aan de Doesburgerdijk door Peter Lamberts op 1 maart 1726, 

waarbij Gerrit Derksen en Brant Henricksen Raymaker zich als borgen 

verbonden hebben. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 36 797-0040 1/10 36 12-02-1728 13-02-1728 Ede Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Johan Henrick 

Baender, heer Van Wassenaer, om via beslaglegging te verhalen op de gerede 

en ongerede goederen van Peter Lamberts, die borg staat voor zijn zoon 

Lambert Henricksen, met name op een huis, staande in het dorp van Ede, dat 

bewoond wordt door de debiteur, een hof naast de jufferen Van Ommeren en 

het bouwland op de Peertshuijl, wegens de achterstand in het betalen van een 

bedrag van 110 gulden en zestien stuivers van een gekocht perceel 

eikenschilhout op het goed van Bernt Gerritsen op 1 maart 1726 en kosten, 

waarbij Gerrit Derksen en Brant Henricksen zich als borgen verbonden hebben, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 36 797-0040 1/10 36 05-04-1730 15-09-1730 Ede Testament

Lucia van Ommeren, vrouw van Ernst van Dompseler, legateert aan haar nicht 

Maria van Dompseler, dochter van Ambrosius van Dompseler, een halve hoeve 

hout in het Edische Bos, welke verkregen is uit een verdeling van een boedel 

tussen haar zussen en zwagers en een vierde gedeelte van een halve hoeve 

hout in het Edische Bos, die zij verkregen heeft uit de boedel van haar zus 

Adriana Maria van Ommeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 36v-37 797-0041 1/10 36v-37 23-07-1725 23-04-1728 Ede Testament

Tijman Janssen Zuren, weduwnaar van Trijntjen Henrickx, maakt zijn testament 

op en benoemt zijn dochter Hendrina Tijmanssen, gehuwd met Reijer 

Teunissen, tot enig erfgenaam en bij haar vooroverlijden zal haar dochter 

Geertruijdt Jaspers uit haar eerste huwelijk verwekt bij Jasper Willemsen in de 

plaats van haar moeder treden, met uitsluiting van alle andere erfgenamen, 

onder de voorwaarde dat Hendrina of Geertruijdt hem zijn verdere leven zal 

onderhouden en zijn begrafenis zal betalen. Daarnaast legateert hij aan zijn 

kleindochter Mechteld Janssen, dochter van Jan Maassen en zijn dochter 

Mechteld Janssen, 150 gulden uit de gerede goederen, onder de voorwaarde dat 

zij trouwt, voor het overige onterft hij haar voor haar slechte gedrag. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 37v-38 797-0042 2/10 37v-38 15-02-1713 00-00-0000 Ede Testament

Gerrit van Wijck maakt zijn testament op en benoemt tot zijn enig erfgenamen 

de vijf kinderen van zijn broer Hendrik van Wijck en zijn vrouw Jasperijn de 

Banck, met name Peter, Jeruphaas, Maria, Albert en Jan, waarbij de kinderen 

aan hun vader Hendrik na het overlijden van Gerrit 30 gulden jaarlijks moeten 

uitkeren zo lang deze leeft. Zie ook Venendael folio 48. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 38 797-0042 2/10 38 13-06-1729 13-06-1729 Ede Koop en verkoop

Gerrit Haelboom, weduwnaar van Stijntjen Roest verkoopt aan Jan Lambertsen 

van den Brinck en zijn vrouw Hermtjen Gerritsen, voor 250 gulden, een half 

molder bouwland gelegen in de Bettecamp, oostwaarts Otto Goossens en Jan 

Brouwer, westwaarts de weg, zuidwaarts de koper en noordwaarts Maes 

Janssen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 38v 797-0043 2/10 38v 05-10-1728 10-10-1728 Ede Koop en verkoop

Albertus Octavus Josephus Ernestus graaf van Renesse, Elderen etc., Fredrick 

Jan baron van IJsendoorn a Blois, heer tot Cannenburg etc. en zijn vrouw Anna 

Margrieta de Renesse verkopen aan de geërfden van het Eder Hoge en 

Loobossch, een derde gedeelte van een vierde deel van een hoeve hout in het 

Eder Hoge en Loebos, gelegen in de tiende hoeve. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 39 797-0043 2/10 39 05-09-1716 11-11-1729 Ede Testament

Evert Brantsen, jongeman en wonende in Ede, maakt zijn testament op en 

verklaart dat al zijn gerede en ongerede goederen overgaan op zijn broer Gerrit 

Brantsen, indien Gerrit eerder overlijdt dan Evert, dan gaat de erfenis naar 

Rijkjen Otten met wie Gerrit in ondertrouw is, indien beiden eerder sterven dan 

Evert, dan zullen de kinderen uit hun huwelijk tot enig erfgenaam benoemd 

worden, met uitsluiting van alle andere rechthebbenden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 39v 797-0044 2/10 39v 02-02-1729 02-02-1729 Ede Koop en verkoop

Lambert Henricksen van Scherrenburg en zijn vrouw Hilletjen Everts verkopen 

aan Jan Tyssen Venendael en zijn vrouw Maria Vertilat, een hof gelegen in het 

dorp van Ede, oostwaarts het pad achter Doelen, westwaarts de straat, 

zuidwaarts Bartold Zuirmond en noordwaarts juffer Van Ommeren en het 

turfveen in het Ederveen gelegen naast Cornelis Arissen Muller. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 39v 797-0044 2/10 39v 02-02-1729 02-02-1729 Ede Koop en verkoop

Lambert Henricksen van Scherrenburg en zijn vrouw Hilletjen Everts verkopen 

aan Henrick Tijssen en zijn vrouw Metjen Bernts, voor 105 gulden, anderhalf 

schepel bouwland gelegen op de Ederberg, oost- en westwaarts de pastorie van 

Ede, zuidwaarts de weduwe van Henrick Timmer en noordwaarts de kerk van 

Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 40 797-0044 2/10 40 02-02-1729 02-02-1729 Ede Koop en verkoop

Lambert Henricksen van Scherrenburg en zijn vrouw Hilletjen Everts verkopen 

aan Bernardus Kerkhoff en zijn vrouw Niesjen Collerts, voor 120 gulden, een 

huis gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de uitweg van Barthold Zuijrmond, 

westwaarts de straat, zuidwaarts Barthold Zuijrmond en noordwaarts Aelbertje 

van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 40 797-0044 2/10 40 06-02-1729 10-04-1729 Ede Hypotheek

Een half molder bouwland gelegen aan het dorp van Ede, oostwaarts het 

Kernhemmerpat, westwaarts de Molenweg, zuidwaarts de weduwe van Henrick 

Petersen en noordwaarts Arien Cornelissen, toebehorend aan Gijsbert Janssen 

en zijn vrouw Aeltjen Janssen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 

125 gulden ten behoeve van Evert Derksen van Ede en zijn vrouw Lysbet 

Bernts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 40v 797-0045 2/10 40v 10-11-1729 10-11-1729 Ede Hypotheek

Een huis, hof, berg en schuur en de daaraan gelegen drie schepel bouwland in 

het dorp van Ede, oostwaarts de pastorie van Ede, zuid-, west- en noordwaarts 

de weg, voorts een molder bouwland gelegen aan de Paesberg genaamd het 

Maelenland, oostwaarts de weduwe van Elias Timmer, westwaarts de kerk van 

Ede, zuid- en noordwaarts de weg en nog twee akkers bouwland naast de 

Paesberg, het ene is gelegen oost- en westwaarts de kinderen van Jacob van 

Ommeren en het andere, oostwaarts de kinderen van Jacob van Ommeren, 

westwaarts Lambert Reijndersen, toebehorend aan Derk Gerritsen Slophoos en 

zijn vrouw Aeltjen Maessen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 512 

gulden te besteden aan hout in het Edische Bos en op Kernhem de dato 1729 

ten behoeve van Joachim Wickers, substituut holtrichter en rentmeester van de 

graaf Van Wassenaer en Obdam. Zie ook folio 22verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 41 797-0045 2/10 41 05-06-1730 05-06-1730 Ede Koop en verkoop

Rutger van de Vijsel, Brant van Raeij en Maes Janssen, samen 

vertegenwoordigend de diaconie van Ede, verkopen aan Jan Woutersen en zijn 

vrouw Maria Gijsberts, voor 405 gulden, een huis en hof gelegen in het dorp van 

Ede, oostwaarts de straat, westwaarts de weduwe van Henrick Petersen, 

zuidwaarts Derk Volmer en noordwaarts Steven Berntsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 41 797-0045 2/10 41 05-06-1730 05-06-1730 Ede Koop en verkoop

Rutger van de Vijsel, Brant van Raeij en Maes Janssen, samen 

vertegenwoordigend de diaconie van Ede, verkopen aan Derk Volmer en zijn 

vrouw Grietjen Philipsen, voor 67 gulden, een hof gelegen in het dorp van Ede, 

oostwaarts de koper, zuidwaarts de straat en west- en noordwaarts Jan 

Woutersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 41v 797-0046 2/10 41v 05-06-1730 05-06-1730 Ede Koop en verkoop

Henrick van Welbergen verkoopt als gevolmachtigde van zijn vrouw Beatricx 

van Meurs, ingevolge een volmacht afgegeven de dato 2 juni 1730 door 

Cornelis van Haestenburg, scholtis van Voorst, aan Otto Goossens, voor 120 

gulden, een half molder bouwland gelegen in de Ederenk, oostwaarts Gerrit 

Woutersen, west- en noordwaarts Maes Janssen en zuidwaarts de kinderen van 

Cornelis Brantsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 41v 797-0046 2/10 41v 05-06-1730 05-06-1730 Ede Koop en verkoop

Henrick van Welbergen verkoopt als gevolmachtigde van zijn vrouw Beatricx 

van Meurs aan de diaconie van Ede, 3½ schepel bouwland gelegen op de 

Langeackers, oostwaarts de koper, westwaarts de kinderen van Jan Reijersen, 

zuidwaarts de weg en noordwaarts het Ederbos. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 42 797-0046 2/10 42 09-09-1730 20-09-1730 Ede Registratie

Ernst van Dompseler, scholtis van Brummen, heeft in het bijzijn van Henrick 

Biels, landschrijver tussen Maes en Wael, en Geertruyd Elisabeth van 

Ommeren, een besloten testament overhandigd aan Zeger van Arnhem, scholtis 

van Rheeden, en laten voorlezen en registreren te Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 42v 797-0047 2/10 42v 18-12-1730 18-12-1730 Ede Koop en verkoop

Arent van het Voort en zijn vrouw Teuntjen van Eckeren en Arien van Eck en 

zijn vrouw Jacomijntjen Gerrits van Hogersoelen, erfgenamen van Roeloff 

Arissen en zijn vrouw Martjen Aerts, verkopen aan Brant Cristiaansen van 

Meurs en zijn vrouw Claesjen Hannissen, voor 300 gulden, een huis en hof 

gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts juffer Van Ommeren, westwaarts de 

straat, zuidwaarts de weduwe Timmer en noordwaarts Mechteld Janssen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 42v 797-0047 2/10 42v 19-05-1731 19-05-1731 Ede Koop en verkoop

Evert Tijssen van Venendael en zijn vrouw Aeltjen Roeters van Reemst 

verkopen aan Bernt Schuirinck en zijn vrouw Grietjen Janssen, voor 350 gulden, 

een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts Henrick Tyssen, 

westwaarts het Bunschotersteegjen, zuidwaarts de straat en noordwaarts Wouter 

Derksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 43-43v 797-0047/48 2/10 43-43v 26-10-1730 03-02-1731 Ede Testament

Aelbertjen Aelbers van Ede maakt haar testament op en benoemt tot haar enig 

erfgenaam haar halfzus Philipsjen Cornelissen, gehuwd met Brand van Raij, 

indien Philipsjen eerder overlijdt dan Aelbertjen dan zal de erfenis overgaan op 

haar kinderen met uitsluiting van alle andere belanghebbenden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 43v 797-0048 2/10 43v 04-05-1733 05-05-1733 Ede Koop en verkoop

Jan Righolt en zijn vrouw Henrickjen Haelboom verkopen aan Johanna 

Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, voor 150 gulden, 1½ schepel 

bouwland gelegen aan de Meulesteeg, oost-, west- en zuidwaarts Gerrit Brouwer 

en noordwaarts de Meulensteeg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 44-44v 797-0048/49 2/10 44-44v 23-09-1730 20-02-1731 Ede Testament

Breunisjen Janssen van Otterloo, weduwe van Hendrick Heerdinck, maakt haar 

testament op en legateert aan haar nicht Marritjen Sanders van Otterloo, 

dochter van Sander Janssen van Otterloo, een vierde gedeelte van een huis, 

hof, berg en schuur gelegen in het dorp van Ede, alsmede een vierde gedeelte 

van een hof in Velthuijsen met een vierde gedeelte van het daaraan gelegen 

Elsgadt, dat gebruikt wordt door Sander Janssen van Otterloo. Voorts legateert 

zij aan haar nicht Gerritjen Jansen van Otterloo, dochter van Jan Janssen van 

Otterloo, een schepel bouwland in de Edischenenck gelegen aan de 

Arnhemschenweg, naast de kamp van de weduwe van Derck Slophoos en 

enkele roerende goederen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 45 797-0049 2/10 45 29-09-1731 29-09-1731 Ede Koop en verkoop

Aelbert Janssen van Otterloo en zijn vrouw Willemtjen van de Weterinck, 

Sander Janssen van Otterloo, weduwnaar van Ceeltjen van Raeij, Jacob 

Peterssen en zijn vrouw Neeltjen Janssen van Otterloo, Henrick Willemse en 

zijn vrouw Elbertjen Everts, Henrick Wouters en zijn vrouw Marritjen Everts, 

Henrick Henricksen en zijn vrouw Gerritjen Everts, Wouter Everts en zijn vrouw 

Jantjen Everts, Eva van Venendael, weduwe van Jan Janssen van Otterloo en 

Steven Roeloffsen en zijn vrouw Henrickjen van de Weterinck, tezamen 

erfgenamen van Breunisjen Janssen van Otterloo verkopen aan de diaconie van 

Ede, voor 269 gulden, vijf schepel bouwland gelegen aan het Edische Bos, 

oostwaarts de kerk van Ede, west- en zuidwaarts het Edische Bos en 

noordwaarts de Beukeboomseweg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 45 797-0049 2/10 45 30-06-1732 01-07-1732 Ede Koop en verkoop

Jan Henricksen van de Weterinck en zijn vrouw Henrickjen Collert verkopen aan 

Henrick Roeloffsen, voor 222 gulden, een mud bouwland, voor een deel 

tiendvrij, gelegen oostwaarts Henrick Lambers, westwaarts de Meulenweg, 

zuidwaarts Peter Willemsen en Arien Cornelissen en noordwaarts Gerrit 

Gijsbers van Ede en de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 45v 797-0050 2/10 45v 26-10-1730 05-02-1732 Ede Testament

Geurt Petersen maakt zijn testament op en benoemt zijn zwager en zijn zus, 

Reijer Cornelissen en zijn vrouw Geertjen Peters, als enig erfgenaam met 

uitsluiting van alle andere belanghebbenden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 46-46v 797-0050/51 2/10 46/46v 22-09-1730 29-11-1732 Ede Testament

Gerrit Haalboom, weduwnaar van Stijntjen Roest, maakt zijn testament op en 

verklaart dat het besloten testament van 28 oktober 1722, opgemaakt voor de 

stadhouder en schepenen te Wageningen, van kracht blijft, met als toevoeging 

dat zijn nicht Henrickjen Haalboom, dochter van zijn broer Henrick Haalboom, 

benoemd wordt tot zijn enige erfgenaam met uitsluiting van alle andere 

belanghebbenden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 47 797-0051 2/10 47 28-11-1732 28-11-1732 Ede Per abuis genoteerd onder Ede en doorgehaald. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 47 797-0051 2/10 47 16-02-1733 16-02-1733 Ede Koop en verkoop

Gerrit van der Sande, weduwnaar van Arentjen van Leeuwen, Jan Cornelissen 

Muller en zijn vrouw Rijkjen van der Sande, Ot Woutersen van Ginkel, Otto van 

de Vijsel en Bernt Andriessen, optredend namens hun absente vrouwen en de 

kinderen van Derk Evertsen, eigenaren van drie vierde deel van een huis en hof 

in Ede en Jacobjen Henricks, eigenares van het overige vierde deel, verkopen 

hun perceel voor 400 gulden aan Lambert Reynders Richolt en zijn vrouw Bijtjen 

Rutgers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 47v 797-0052 2/10 47v 18-04-1733 18-04-1733 Ede Koop en verkoop

Henrick van Welbergen, weduwnaar van Beatricx van Meurs, verkoopt aan Jan 

Richolt en zijn vrouw Henrickjen Haelboom, voor 30 gulden, een zesde deel van 

een half molder bouwland op den Ederberg genaamd Butselersland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 47v 797-0052 2/10 47v 04-05-1733 05-05-1733 Ede Koop en verkoop

Jan Richolt en zijn vrouw Henrickjen Haelboom verkopen aan Henrick 

Roeloffsen, voor 195 gulden, 2½ schepel bouwland gelegen aan de 

Meulenpollen, oostwaarts Henrick Willemsen en westwaarts Willem van Gewelt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 48 797-0053 2/10 1 03-06-1677 08-06-1677 Doesburg Koop en verkoop

Cornelis Petersz van der Wisch en zijn vrouw Geurtien Jacobs verkopen aan 

Arijen Jansz van Gelder en zijn vrouw Dercxjen Dercx, de helft van de 

koornwindmolen, staande in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, alsmede 

de helft van een hof, gelegen bij dezelfde molen, voorts de helft van de hof 

gelegen in het goed van Jacob van Ommeren en het paard en het koren, welke 

goederen Arijen Jansz van Gelder reeds zijn toegewezen van Gerrit Evertsz en 

zijn vrouw Elisken van Gelder, waarvan de andere helft toebehoort aan 

Hendrickien Wolters, weduwe van Philps Willemsz. Ter vrijwaring wordt door de 

verkoper in onderpand gegeven een vierde deel van de onroerende goederen 

die zij geërfd hebben van hun vader in Bennekom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 48 797-0053 2/10 1 07-07-1705 07-07-1705 Doesburg Koop en verkoop

Arien van Gelder verkoopt aan Hendrick Claesen van Gelder en Elisjen van 

Gelder, voor 1200 gulden, ingevolge het contract van 28 december 1704. Zie 

ook folio 7verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 48 797-0053 2/10 1 10-04-1677 12-06-1678 Doesburg Koop en verkoop

Evert Melissen en zijn vrouw Gerritien Gerrits verkopen aan Tonis Melissen en 

zijn vrouw Aeltien Hendricxsen, een erf en goed gelegen in het ambt van Ede in 

de buurschap Doesborgh, waar Geurt Evertsen Knep op woont, oostwaarts 

Lammert Timmerman, zuid- en westwaarts de steeg en noordwaarts de 

erfgenamen van Hendrick Aertsen, voorts een erf en goed, waar Claes Gerritsen 

op woont, oostwaarts de steeg, zuidwaarts de erfgenamen van Rutger 

Woutersen, westwaarts de heer Van Roosendael en noordwaarts Jan Gerritsen 

en als laatste enkele percelen bouwland, waarvan het eerste perceel de 

Schaepacker genoemd wordt, groot 2½ schepel gezaai en twee perceeltjes 

genaamd de Wijeltgens, groot twee schepel gezaai. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 48v 797-0054 2/10 1v 29-07-1677 12-06-1678 Doesburg Koop en verkoop

Lammert Berntsen en zijn vrouw Berntien Aers verkopen aan Toenis Melissen 

en zijn vrouw Aeltien Hendricks, drie percelen bouwland aan het Peter 

Niessenland, gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Doesborgh, het 

eerste perceel genaamd het Middelstuckjen, groot anderhalf schepel land, oost- 

en westwaarts de weg, zuidwaarts Lubbert Coenderssen en noordwaarts de 

armen van Ede, het tweede perceeltje, genaamd de Eeckbosch, oostwaarts de 

heer Van Roosendael, zuidwaarts Jan van Domselaerswegh, westwaarts de 

armen van Ede, noordwaarts de Muelenwegh, groot twee schepel gezaai en het 

derde perceeltje bouwland, groot anderhalf schepel, genaamd de Kleij, 

oostwaarts de heetberg, zuidwaarts Lubbert Coenders, westwaarts Hendrick 

Hendricksen, noordwaarts Evert Jan Toenissen. Ter vrijwaring wordt het goed in 

onderpand gegeven in het kerspel Ede onder folio 3recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 48v 797-0054 2/10 1v 12-02-1678 03-01-1679 Doesburg Koop en verkoop

De kinderen en erfgenamen van Gijsbert Hendrickse en zijn vrouw Grietien 

Jordens verkopen aan Gijsbert Gijsberts, hun broer, en zijn vrouw Hendrickien 

Jans, een kamp land, waarvan de grond bestaat uit veenveld, heidewater en 

weide, groot vier morgen, gelegen in het ambt van Ede in het Doesburghse 

Veen, oost- en zuidwaarts Johan van Esvelt, noord- en westwaarts de 

erfgenamen van Jacob Aris en twee perceeltjes veen of veld, gelegen in het 

ambt van Ede in het Doesburgerveen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 49 797-0054 2/10 2 15-04-1678 00-04-1679 Doesburg Koop en verkoop

Hendrick Toenisse en Gijsbert Thoenisse, broers, verkopen aan Rijck 

Huijbertsen en zijn vrouw Truchge Wouters, een perceeltje veen genaamd het 

Creelsveen, gelegen in Doesburgh onder Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 49 797-0054 2/10 2 01-05-1649 06-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

De helft van een perceel bouwland, groot een molder gezaai, gelegen in het 

kerspel Ede in de Doesburgerenck, oostwaarts de Middelwegh, zuidwaarts Brant 

Rixen, westwaarts het voetpad en noordwaarts Jan van Ommeren, voorts nog 

een helft van een perceel bouwland, genaamd de Eeckbos, groot een halve 

molder gezaai, ook gelegen in de Doesburgerenck, oostwaarts de heer Van 

Rosendael, zuidwaarts de heetweg, westwaarts de weduwe en kinderen van 

Celeman van Ommeren, scholtis, en noordwaarts de weg, is door Jannitie 

Everts en haar man Lubbert Coenderse bezwaard met een hypotheek van 200 

gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 49v 797-0055 2/10 2v 13-08-1676 07-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

Aert Pelen en zijn vrouw Jannitie Jans verkopen aan Hendrick Wouterse 

Timmerman en zijn vrouw Aertien Gerrits, voor 300 gulden, een hooikamp, 

groot twee morgen, oost- en noordwaarts de straat, zuidwaarts de erfgenamen 

van Teunis Melissen en westwaarts Olde Janshofstede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 49v 797-0055 2/10 2v 27-03-1678 07-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

Op 16 mei 1677 heeft Cornelisie Hermse en haar dochter Elbertie Derx aan 

Gijsbert Gijsbersen en zijn vrouw Hendrickie Jans verkocht, anderhalve morgen 

veen, gelegen in het Doesburgerveen, oostwaarts Philips Janse, zuidwaarts 

Gijsbert Janse, noordwaarts Jacob Francken en westwaarts Jan Huijbertse, 

waarbij een ander deel veen van het bovenstaande perceel is afgescheiden. 

Vervolgens heeft Gijsbert Gijsbertse het bovengenoemde perceel veen 

doorverkocht aan Jan Huijbertse en zijn vrouw Tijsien Ernst. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 50 797-0055 2/10 3 29-08-1675 07-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

Herme Janse en zijn vrouw Reijntien Janse verkopen aan Jan Janse van 

Dompseler, een huis en hof, gelegen in het ambt van Ede in de buurschap 

Doesburgh, oost- en noordwaarts de koper, zuidwaarts Jan Hendrickse en 

westwaarts de steeg. Ter vrijwaring worden twee scharen weide ingebracht, 

gelegen in Ede in de buurschap Maene, oostwaarts Celeman van Ommeren, 

zuid- en westwaarts Jan Toenissen Brouwer en noordwaarts Ebbe Gerritse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 50 797-0055 2/10 3 12-01-1677 08-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

Gerrit Philipse verkoopt aan Ott Evertse, een huis, hof en een half kampje waar 

het huis op staat gelegen in Doesburgh, noord-, oost- en zuidwaarts Hendrick 

Hendrickse en westwaarts de steeg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 50v 797-0056 2/10 3v 26-05-1675 07-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

Antoni van Setten en zijn vrouw Willemtie van Horst verkopen aan Philips 

Janse, een hof in het ambt van Ede in de buurschap Doesburg, oost- en 

westwaarts Jan Toenisse, noordwaarts de uitweg van de koper, zuidwaarts de 

uitweg van de heer Van Wijnberge, voorts een perceel bouwland groot 1½ 

schepel, genaamd Hoogh Petrom, oostwaarts het pad en het veen, zuid- en 

westwaarts de weg en noordwaarts Jan Rijckse, nog een perceel bouwland 

genaamd de Groote Kleij, groot twee schepel gezaai, oostwaarts het heetveld, 

zuidwaarts Franck Janse, westwaarts Jan Willems en noordwaarts de heer 

Wijnberge en als laatste een perceel bouwland genaamd de Kleijne Kleij, groot 

een half schepel gezaai, oostwaarts het heetveld, zuidwaarts Hendrick 

Hendrickse, westwaarts Jan Willemse en noordwaarts de commanderij van St 

Jan. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 50v 797-0056 2/10 3v 25-03-1675 22-11-1679 Doesburg Koop en verkoop

De erfgenamen van Hendrickien Gerrits, weduwe van Wijn Jansen, alsmede het 

St Peters gasthuis verkopen aan Willem Francken, een perceeltje veen gelegen 

in het Doesburgerveen, in gezamenlijk bezit met Gerrit Evertsen Timmerman en 

de helft van de kamp Stroetvelt, dat in onderpand ontvangen is van Aert Jansen 

en zijn vrouw Gijsbertien Francken, beiden overleden. Ter vrijwaring wordt door 

het gasthuis in onderpand gegeven het goed in Nederwoud folio 1recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 51 797-0056 2/10 4 16-09-1677 18-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

Breunis Guertse voor hemzelf, Beeltien Guerts, geassisteerd met Jan Peterse, 

custos, alsmede Jan Janse Hulst en zijn vrouw Weijmtie Guerts, allen 

erfgenaam van Jan Maesse, waarbij Maes Janse namens hen te kennen geeft 

dat twee achtste deel onverkocht is en blijft bij Geurt Evertse en de weduwe van 

Derck Maesse, en zes achtste deel verkocht is aan Geurt Derckse, en 

vervolgens aan de erfgenamen hun erfenis en aan de koper het goed 

overdraagt dat gelegen is in de Doesburgersteegh, bestaande uit het huis, hof 

en landerijen met twee percelen veen, oostwaarts de heer Wijnbergen, 

zuidwaarts Lambert Timmerman en westwaarts Franck Rijckse, voorts een 

kampje, gelegen westwaarts Brant Evertse, zuidwaarts de steeg en oostwaarts 

Jan Rijckse, met hoge en lage heide en weide, dat door Reijer Gerritse gebruikt 

wordt en dat zij geërfd hebben van Jan Hendrickse Piper en Gerrit Maesse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 51 797-0056 2/10 4 19-04-1675 18-10-1679 Doesburg Koop en verkoop

Evert Peterse en zijn vrouw Aeltie Maesse en Jan Sijmense, als voogd over de 

minderjarige kinderen van de overleden Jan Lamertse, verkopen aan Geurt 

Derckse, een halve morgen hooiland, gelegen in het ambt van Ede in de 

buurschap Doesburgh in de Doesburger Kleijne Meijen, oostwaarts de 

erfgenamen van Brant Rickse, zuidwaarts de heer Wijnbergen, westwaarts de 

Veensteegh en noordwaarts Jochem Cornelisse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 51v 797-0057 2/10 4v 28-05-1671 11-10-1679 Doesburg Hypotheek

Gerrit Evertsen Mullenaer en zijn vrouw Elsien bezwaren de korenwindmolen, 

staande in het ambt van Ede in de buurschap Doesburgh, met een hypotheek 

van 1500 gulden ten behoeve van Wouter Francken en zijn vouw Jannitien Aris. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 51v 797-0057 2/10 4v 08-03-1686 22-03-1686 Doesburg Koop en verkoop

Jacob Gosens en zijn vrouw Lijsbet Petersen verkopen aan Aert Jansen, custos 

tot Renswouw, en zijn vrouw Hendrickjen Willemsen, de oostzijde van een wei 

waarvan de helft ligt in het Doesburgerveen, oost- en zuidwaarts Jan van Esvelt, 

westwaarts Veltgensgraeff en noordwaarts de erfgenamen van Mor Driesen. 

Bovenstaand perceel is in 1681 in onderpand gegeven, zoals vermeld in 

Velthuijsen folio 10verso. Op 27 februari 1689 is geregistreerd en verkocht een 

vierde gedeelte van het bovenstaande perceel door Hendrick Hendricksen en 

zijn vrouw Emmichjen Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 52 797-0057 2/10 5 18-05-1685 05-11-1685 Doesburg Hypotheek

Een erf en goed genaamd de Oude Janshofstede, bestaande uit een huis, hof, 

bouw- en weilanden, gelegen in het ambt van Ede in het Doesburgerveen dat 

toebehoort aan Aert Pelen, wordt op 18 mei 1685 in onderpand gegeven aan 

Johan van Ommeren ter vrijwaring van onbetaalde pachtgelden ingevolge de 

pachtakte van 5 januari 1683. Johan van Ommeren draagt deze pachtbrief op 

17 augustus 1685 over aan Hendrick Hendricksen, die zich als borg had 

verbonden en op 5 november 1685 krijgt Hendrick Hendricksen de 

bovenstaande hofstede in onderpand van Aert Pelen en zijn vrouw Jannetjen 

Jansen ter vrijwaring van de door hem betaalde pachtgelden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 52v 797-0058 2/10 5v 07-05-1685 18-05-1686 Doesburg Koop en verkoop

Elbert Assuer Rejnier baron de Voorst, heer tot Baertwijck en Schoonderbeeck 

en zijn vrouw Mechtelt Adriana de Renesse verkopen aan Chatarina Mechtelt 

baronesse de Renesse, een hofstede of keuterplaats met vijf morgen en 27 

roeden bouw- en plaggenland, gelegen tussen Ede en Lunteren en dat gebruikt 

wordt door Willem Cornelissen, voorts een perceel heide of veenland, groot 14 

morgen en 242 roeden, dat gebruikt wordt door Aert Jansen Smith tot 

Renswoude. Op 17 mei 1686 wordt het bovenstaande verkocht aan Rutger 

Jacobsen, custos, en Roelof Roelofsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 53 797-0058 2/10 6 09-02-1689 19-03-1689 Doesburg Koop en verkoop

Peter Geurtsen Knip verkoopt aan Maes Jansen en zijn vrouw Martjen Geurts, 

het vijfde gedeelte van de hierna beschreven goederen gelegen in het ambt van 

Ede in de buurschap Doesburch, bouw- en weideland dat van Mengel Geurtsen 

is, groot twee morgen, oost- en zuidwaarts de steeg, westwaarts Philip Jansen 

en noordwaarts Lubbert Coenders, nog drie perceeltjes bouwland in de 

Veenderenck, het ene genaamd het Nieuwlant, het tweede het Stuckjen en het 

derde het Santlant, met zijn drieën groot een molder gezaai, voorts twee 

hoekjes plaggenveld, genaamd de Veenderseck langs de grote steeg en als 

laatste twee hoekjes veenveld, genaamd het Cleijne Veen in het Lunterse Veen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 53 797-0058 2/10 6 25-07-1694 30-01-1695 Doesburg Hypotheek

Een huis en hof gelegen in Lunteren, oost- en zuidwaarts het Brinckerlant en 

westwaarts het Barnevelder Veentjen, alsmede de erfgrondgoederen, 

oostwaarts Hendrick Willemsen, zuidwaarts Gerrit Aertsen, west- en 

noordwaarts de weg, toebehorend aan Jacob Jansen Vaerecamp en zijn vrouw 

Evertjen Aerts bezwaren hun perceel met een hypotheek van 150 gulden ten 

behoeve van de diaconie van Lunteren. Op vertoon van de originele, in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek op 12 december 1713 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 53v 797-0059 2/10 6v 26-08-1689 03-09-1690 Doesburg Koop en verkoop

Cornelis Tijssen en Hendrick Jansen verkopen aan Jelis Evertsen, elk hun vijfde 

deel van een huis, hof en een schuurtje, gelegen op erfpachtgrond van 

Doesburch, en het daarbij gelegen drie schepel land, oostwaarts de steeg, 

zuidwaarts de heer Van Rosendael, westwaarts de Lagesteeg en noordwaarts 

Jansen Dompselaer, voorts drie schepel bouwland in de Doesburgerenck, oost-, 

zuid- en noordwaarts de weg en westwaarts Mathijs Jansen, welk land 

toebehoord aan Gisbert Hendricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 53v 797-0059 2/10 6v 12-04-1686 28-01-1698 Doesburg Hypotheek

Twee morgen heideland, genaamd de Heijcamp gelegen in Doesburch, oost- en 

noordwaarts de straat, zuidwaarts de erfgenamen van het goed waar Teunis 

Melissen op woont en westwaarts Aert Pelen, toebehorend aan Rutger 

Woutersen en zijn vrouw Willemtjen Geurt bezwaren hun percelen met een 

hypotheek van 100 gulden ten behoeve van de kinderen van Teunis 

Hendricksen en zijn vrouw Gerritje Gerrietsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 54 797-0059 2/10 7 22-07-1694 24-08-1701 Doesburg Koop en verkoop

Rutger Jacobsen,custos, en zijn vrouw Martje Hendricx verkopen aan Gerrit 

Woutersen en zijn vrouw Gisbertjen Francken, voor 150 gulden, een zestiende 

gedeelte van een erf en goed gelegen in Doesburch dat bewoond wordt door 

Geurt Woutersen, welk land hiervoor verkocht is door Wouter Gerritsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 54 797-0059 2/10 7 12-03-1699 24-08-1701 Doesburg Koop en verkoop

Geurt Cornelissen, weduwnaar van Elbertjen Geurts, Philips Alerts en zijn vrouw 

Hendrickjen Wouters, Hendrick Wouters en zijn vrouw Jantjen Wouters, Geurt 

Woutersen en zijn vrouw Martje Wouters en Aelt Jansen en zijn vrouw 

Wouterjen Cornelissen verkopen aan Gerrit Woutersen en zijn vrouw Gisbertjen 

Francken, voor 15 gulden, een zestigste deel van een erf en goed in Doesburch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 54 797-0059 2/10 7 24-04-1699 24-08-1701 Doesburg Koop en verkoop

Jacobje Cornelissen, weduwe van Aris Hendricksen, geassisteerd met haar 

schoonzoon Hendrick Petersen, verkopen aan Gerrit Woutersen en zijn vrouw 

Gisbertjen Francken, voor 400 gulden, een twaalfde deel van een erf en goed in 

Doesburch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 54 797-0059 2/10 7 12-05-1699 24-08-1701 Doesburg Koop en verkoop

Evert Hendricksen en zijn vrouw Brentjen Woutersen verkopen aan Gerrit 

Woutersen en zijn vrouw Gisbertjen Francken, voor 800 gulden, een zesde en 

een derde deel van een half zesde gedeelte van een erf en goed in Doesburch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 54 797-0059 2/10 7 12-05-1699 24-08-1701 Doesburg Koop en verkoop

Gerritjen Woutersen, weduwe van Evert Arissen verkopen aan Gerrit Woutersen 

en zijn vrouw Gisberten Francken, voor 800 gulden, een zesde en een derde 

deel van een half zesde gedeelte van een erf en goed in Doesburch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 54v 797-0060 2/10 7v 19-09-1707 19-09-1707 Doesburg Hypotheek

Zie folio 1recto. De helft van de molen te Doesburch met de halve schuur en de 

helft van de twee hoven, toebehorend aan Elisjen van Gelder, geassisteerd met 

haar man Hendrick Claesen Muller, bezwaren hun percelen met een hypotheek 

van 900 gulden ten behoeve van Evert Gerritsen, als voogd van Geertjen 

Jansen. Op vertoon van de originele in stukken gesneden akte is deze 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 54v 797-0060 2/10 7v 23-05-1712 24-05-1712 Doesburg Beslaglegging

Johan Otters, als geautoriseerde van Gerrit Brouwer, scholtis van Ermel, legt 

beslag op de roerende en onroerende goederen van Hendrick Claesen en zijn 

vrouw Elia van Gelder om betaling af te dwingen van de verschuldigde rente 

over een kapitaal van 500 gulden of het restantbedrag van 470 gulden, 

ingevolge een obligatie van 6 april 1670. Op vertoon van het originele vonnis, 

waaruit blijkt dat Gerrit Brouwer ten onrechte beslag heeft laten leggen, wordt de 

beslaglegging op 20 mei 1713 opgeheven. Zie folio 9. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 55 797-0060 2/10 8 27-12-1712 27-12-1712 Doesburg Schulbekentenis

Willem van Broeckhuijsen, weduwnaar van Teuntjen Lubbers, verklaart 600 

gulden schuldig te zijn aan Evert Petersen en geeft als onderpand het huis en 

hof met de bijbehorende bouw-, weide- en veenvelden, gelegen op de Veluwe in 

het ambt van Ede in het Doesburger Achterveen, oostwaarts de Dwarsdijck, 

westwaarts Veltjensgraeff, zuidwaarts Hermen Morren en noordwaarts Aris 

Helmers. Op vertoon van de originele akte van betaling wordt de hypotheek 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 55 797-0060 2/10 8 29-10-1729 29-10-1729 Doesburg Koop en verkoop

Evertjen Henricksen, geassisteerd met haar voogd Wouter Crolboom, verkoopt 

aan haar broer Jacob Henricksen, een twintigste deel van een klein erf en goed, 

gelegen in het Doesburgerveen en voorts uit de erfenis het versterf van 

Geertjen Willemsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 55v 797-0061 2/10 8v 21-05-1714 21-05-1714 Doesburg Garantie

Een huis en hof met een daarop staand gedeelte van het land gelegen naast het 

Brinckerlant, voorts een perceel bouwland genaamd Gijsbert Cornelissenlant, 

een hoekje akkerland, westwaarts de Dwarssteech naast het land van Gerrit 

Aertsen en als laatste een gedeelte van een akkerland en een veenveld gelegen 

naast het Doesburgerveen dat toebehoort en bewoond wordt door Jan van 

Deventer en zijn vrouw Lijsjen Eersten. Lijsjen Eersten en haar man Jan van 

Deventer hebben de percelen voor zes jaar in onderpand gegeven aan Martjen 

Eersten, weduwe van Hendrick Willemsen ter vrijwaring van 280 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 55v 797-0061 2/10 8v 16-11-1723 16-11-1723 Doesburg Koop en verkoop

Maes Janssen, weduwnaar van Martjen Geurts, verkoopt aan Geurt Maessen en 

zijn vrouw Teuntjen Aelberts, de helft van een kamp land genaamd het Mengels 

Geurtjen, voorts de helft van een hooikamp en een plaggenhoekje, gelegen in 

de Veenderlecht in het ambt van Ede, in de buurschap Doesburg, met nog de 

helft van twee hoekjes veen in het Lunterse Kleijne Veen, waarvan de koper de 

andere helft bezit. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 56 797-0061 2/10 9 03-05-1717 10-05-1717 Doesburg Koop en verkoop

Elisjen van Gelder, weduwe van Henrick Claessen, Jan van Gelder en zijn 

vrouw Margrieta van Gelder, Gerrit Stevens van 't Loo en zijn vrouw Weymtjen 

van Gelder verkopen aan Evert Gerritsen van Voorthuijsen en zijn vrouw Aeltjen 

Henricx, voor 2500 gulden, de halve korenwindmolen, staande in het ambt van 

Ede, buurschap Doesburg, alsmede de helft van de hof gelegen bij dezelfde 

molen, voorts de helft van een hof gelegen in het perceel van de weduwe van 

Jacob van Ommeren en nog het gehele schuurtje, waarvan de wederhelft 

toebehoort aan Hendrina van Wessel, weduwe Verschuur. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 56 797-0061 2/10 9 21-05-1725 21-05-1725 Doesburg Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburg, oostwaarts 

de weg, zuid- en westwaarts de heer Frederick Wilhelm Torck en noordwaarts 

Melis Teunissen, worden door Evert Gerritsen en zijn vrouw Reijntjen 

Henricksen bezwaard met een hypotheek van 60 gulden ten behoeve van 

Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van 

Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 56v 797-0062 2/10 9v 16-04-1720 20-04-1720 Doesburg Koop en verkoop

Aris Gijsbertsen en zijn vrouw Martjen Teunissen verkopen aan Henrick Otters, 

scholtis van Ede, een erf en goedje bestaande uit een huis, hoven, berg, schuur 

en een schaapschot met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi-, broek- en 

veenlanden met uitzondering van het halve veen aan de benedenste zijde, welk 

perceel door de koper gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 56v 797-0062 2/10 9v 18-11-1720 19-11-1720 Doesburg Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, als gemachtigde van Egbertjen Huiberts en 

haar man Steven van Raeij, legt beslag op een vierde gedeelte van de 

Doesburger molen met het daar bijstaande halve huis, dat gebruikt wordt door 

Jan Daniels Muller, negen schepel land in de Bettecamp, dat gebruikt wordt 

door Arnt van der Hart, Henrick Petersen en Evert Hulst, voorts nog een half 

huis in het dorp van Ede, dat gebruikt wordt door Weijmtjen Jacobsen, 

toebehorend aan Elias Verschuir, secretaris in Venendael, om daarvan te 

verhalen als mede-erfgenaam van haar broer Philippus Verschuir, een derde 

deel van 1200 gulden die Philip Verschuir op 5 november 1719 aan Egbertjen 

Huijberts heeft gelegateerd, alsmede een derde gedeelte van 400 gulden, mede 

volgens een legaat voortgekomen uit een dubbele rouw- en verdiend 

magescheidsloon, waarop reeds 275 is betaald, waarvoor Elias Verschuir is 

veroordeeld voor het gerecht van Ede. Zie ook Venendael folio 44verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 57 797-0062 2/10 9bis 13-03-1720 13-03-1720 Doesburg Hypotheek

Een huis, hof en een daarbij gelegen kampje in Doesburg aan de Goorsteeg, 

erfpachtplichtig aan de buurt Doesburg en een hoek veen in het 

Doesburgerveen, dat samen in gebruik is met de scholtis Otters, toebehorend 

aan Martjen Teunissen, geassisteerd met haar man Aris Gijsbertsen, bezwaren 

zij hun percelen met een hypotheek van 282 gulden en 15 stuivers ten behoeve 

van Brant en Brentjen Teunissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 57 797-0062 2/10 9bis 11-01-1729 14-01-1729 Doesburg Koop en verkoop

Henrick Otters, scholtis, verkoopt aan Gijsbert Janssen en zijn vrouw Aeltjen 

Janssen, voor 980 gulden, een mud bouwland gelegen in Doesburg, oost- en 

noordwaarts de weg, zuidwaarts de heer Torck en westwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 57v-58 797-0063 2/10 9vbis-10 21-11-1729 06-02-1725 Doesburg Garantie

Henrick Otters, scholtis van Ede, geeft de onderstaande goederen in onderpand 

ter vrijwaring van het innen van de belastingen voor de ontvanger generaal van 

het Veluwe Quartier: het goed genaamd Hoogbettrum gelegen in het ambt van 

Ede in de buurschap Doesburg, bestaande uit een huis, hoven, boomgaard, 

twee bergen, schuur en twee schaapschotten met 18 molder bouwland, 4 

morgen broek- of haverland, 2 weiden, 14 morgen veen of weide in het 

Doesburgerveen en een hoeve hout in het Gello; voorts een goed de Kleijne 

Veen, gelegen in de buurschap Doesburg, bestaande uit een huis, hof, berg, 

schuur en schaapschot met tien molder bouwland, drie morgen broek- of 

haverland, de weide in de Legt, het veen of de weide in het Doesburgerveen, 

1½ morgen hooiland in de Kleijne Meen met een halve hoeve in het Gello; item 

een erf en goed mede in Doesburg aan de Laegesteeg, bestaande uit een huis, 

hof, berg en schuur met vijf molder bouwland, drie molder haverland, de weide 

de Oudencamp, de weide in de Goor. Voorts tien schepel bouwland in de 

Edischenenck in Bettecamp aan de Meulenweg; ongeveer een half molder 

bouwland mede gelegen in Bettecamp aan de Velthuijserbrinck; een huis en hof 

in Ede gelegen bij de toren; anderhalve schepel bouwland mede in Ede gelegen 

genaamd de Plankenhoff; acht schepel bouwland gelegen onder Ede op de 

Ganseweij; een hooikamp, groot vier morgen, gelegen in Velthuijsen in de 

Kiewitsmeen aan de Polderdijk; en als laatste de helft van zes morgen 

akkermaalsland, gelegen boven het dorp van Ede genaamd de Klinkenberg, 

waarvan Johan Nicolaes Otters de andere helft toebehoort. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 58v 797-0064 2/10 10v 05-10-1728 05-10-1728 Doesburg Koop en verkoop

Willem van Trijs en Laurens Pocin, gemachtigd door de heer Albertus Octavus 

Josephus Ernestus graaf van Renesse, Elderen etc. en de heer Frederick Jan 

baron van IJsendoorn a Blois, heer van Cannenburg en zijn vrouw Anna Maria 

van Renesse verkopen aan de heer Peter van Westerveld, weduwnaar van 

Johanna Catrina van Esveld, voor 6100 gulden, een vierde deel van de tiend 

gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Doesburg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 59 797-0064 2/10 11 02-05-1729 02-05-1729 Doesburg Koop en verkoop

Theodorus van Velthuijsen, als gemachtigde van zijn vrouw Maria Dullard, 

ingevolge een volmacht afgegeven door de burgemeester van Leijden op 29 

april 1729 en als gemachtigde van Jacob van Schevichoven en zijn vrouw Maria 

van Velthuijsen, ingevolge een volmacht afgegeven door de burgemeester van 

Wassenaer op 22 april 1729, verkoopt aan Jan Danielsen Muller en zijn vrouw 

Aeltjen Henricksen, voor 1200 gulden, het vierde deel van de windkorenmolen, 

een vierde deel van de Molenhoff en de helft van het huis en de hof dat gebruikt 

wordt door de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 59 797-0064 2/10 11 06-04-1733 06-04-1733 Doesburg Koop en verkoop

Wouter Evertsen en zijn vrouw Geertruij Edema verkopen aan Jan Danielsen 

Muller en zijn vrouw Aeltjen Henricksen, voor 400 gulden, een twaalfde deel van 

de korenwindmolen, een twaalfde deel van de twee hoven en een zesde deel 

van de schuur. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 59v 797-0065 2/10 11v 06-09-1729 06-09-1729 Doesburg Koop en verkoop

Willemtjen Everts en haar man Claes van Snoekeveld verkopen aan Wouter 

Everts, een twaalfde deel van de koornwindmolen met de twee hoven en een 

zesde gedeelte van de schuur, die door Jan Danielsen Muller gebruikt wordt, 

onder de conditie dat indien Wouter kinderloos blijft de verkoper het verkochte 

tegen dezelfde prijs kan terugkopen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 59v 797-0065 2/10 11v 20-10-1732 20-10-1732 Doesburg Koop en verkoop

Geertruijd de Niet en haar man Teunis Maessen verkopen aan Gerrit Maessen, 

een vijfde gedeelte in een drie vierde deel van een huis, hof en land gelegen in 

Doesburg, dat door Cornelis Henricksen gebruikt wordt, alsmede ook in drie 

schepel bouwland, dat door Henrick Teunissen gebruikt wordt, voorts een vijfde 

gedeelte van een morgen hooiland gelegen in het Maenderbroek, het aandeel in 

een halve morgen hooiland in de Kleijne Meen en het aandeel aan het 

Slunterland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 60 797-0065 2/10 12 02-02-1730 03-02-1730 Doesburg Koop en verkoop

Willem Henricksen, weduwnaar van Marrichjen Sijmonsen van der Hul verkoopt 

aan zijn broer Jacob Henricksen, voor 40 gulden, hun aandeel in vaders en 

moeders versterf van een klein erf en goed gelegen in het Doesburgerveen, dat 

door Hermen Roeloffsen gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 60 797-0065 2/10 12 08-06-1730 08-06-1730 Doesburg Hypotheek

De helft van een klein erf en goed met de bijbehorende bouw-, weide- en 

hooilanden, dat door de hypotheekverstrekker bewoond wordt, toebehorend aan 

Jacob Peelen en zijn vrouw Dilia van Otterloo en Henrick Woutersen, 

weduwnaar van Aertjen Pelen, wordt bezwaard met een hypotheek van 700 

gulden ten behoeve van Teunis Janssen en zijn vrouw Lubbertjen Coenders. Op 

vertoon van de originele akte van betaling wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 60v 797-0066 2/10 12v 26-01-1731 28-01-1731 Doesburg Koop en verkoop

Jan Verbeek, als gevolmachtigde van Jan van Rijntelen, weduwe van Catrijna 

van Heumen, Derkjen van Heumen, weduwe van Claes de Beuck, Naeleken 

van Heumen, weduwe van Frans Wijnen en Francina van Heumen, weduwe van 

Jan Weggen, geassisteerd met hun voogd Jan Verbeek, verkopen aan Jacob 

Peelen en zijn vrouw Dilia van Otterloo en de kinderen van Aertjen Peelen, voor 

700 gulden, de helft van een huis, de helft van een hof, genaamd Baetenhoff, 

de helft van drie en half vierde gedeelte van een morgen hooiland en een vierde 

gedeelte van een klein erf met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden en 

venen, dat Teunis Janssen gebruikt, waarvan de kopers en de erfgenamen van 

Gerbrick van Domseler de andere helft toebehoort. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 61-61v 797-0066/67 2/10 13-13v 11-01-1730 27-04-1731 Doesburg Testament

Henrickjen Dibbets maakt haar testament op en benoemt haar halfbroer en de 

kinderen die nog geboren worden uit het huwelijk van haar vader Dibbet 

Janssen en haar stiefmoeder Jacomina Henrikx Buijs tot haar enige 

erfgenamen, waarbij alle andere erfgenamen worden uitgesloten. Zij geeft het 

vruchtgebruik aan haar vader en indien haar halfbroer Evert Dibbet of halfzus 

sterft zonder kinderen, dan zal haar stiefmoeder en haar kinderen uit een 

volgend huwelijk niet erven maar zal de nalatenschap in drie porties verdeeld 

moeten worden over de kinderen van Jan Reijersen en zijn vrouw Beeltjen 

Hendricksen, over Rutger Wolbertsen en zijn vrouw Aaltje Hendricksen en over 

Jantjen Hendricksen en haar man Jacob Hendricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 62 797-0067 2/10 14 09-09-1730 09-09-1730 Doesburg Koop en verkoop

Reijer Janssen en zijn vrouw Henrickjen Gerrits, Teunis Janssen en zijn vrouw 

Lubbertjen Coenders, Gijsbert Otten en zijn vrouw Henrickjen Janssen, Frans 

van Ravesteijn en zijn vrouw Jantjen Jansen, Aert Jacobsen als erfgenaam van 

zijn zoon verwekt bij zijn vrouw Marritjen Janssen en als laatste Evert Reijersen 

en Rutger Wolbers, ingevolge een machtiging van de bank van Ede de dato 18 

mei 1730, ooms en voogden over de zonen van Willemtjen Janssen, verkopen 

aan Henrick Otters, scholtis van Ede, voor 1300 gulden, twee schepel bouwland 

en een half molder bouwland gelegen op de Binnenenck, een half molder 

bouwland genaamd de Niestacker, een half molder bouwland genaamd de 

Sparacker, een schepel bouwland en een wei met zijn toebehoren, alles gelegen 

in Doesburg, voorts drie schepel bouwland gelegen in Lunteren en een halve 

morgen hooiland gelegen in het Langebont te Wageningen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 62v-63 797-0068 2/10 14v-15 09-03-1724 31-05-1732 Doesburg Scheiding

Peel Aertsen, weduwnaar van Gerritjen Brantsen, aan de ene kant en Cornelis 

Peelen, Wouter Henricksen en zijn vrouw Jantjen Peelen, Jan Brantsen en zijn 

vrouw Brantjen Peelen en Henrickjen Peelen, geassisteerd met haar broer en 

voogd Cornelis Peelen aan de andere kant, waarbij afgesproken wordt dat hun 

vader alle roerende goederen en contant geld mag behouden met uitzondering 

dat Cornelis Peelen en Henrickjen Peelen een kist mogen behouden en Wouter 

Henriksen vijf gulden aan contant geld. Voorts is aan Peel Aertsen erfelijk 

toegekomen de twee voorste kampen op het broek van Evert Brantsen en mag 

Peel Aertsen het derde kampje gebruiken zolang hij leeft, en ontvangt hij de hof 

aan de Nieffsteegh, een molder land aan de Nieffsteeg aan de noordzijde en 

een half molder land van het bovenste land. Daartegenover ontvangen de vier 

kinderen het erf en goed de Bruijnehoeff, dat gebruikt wordt door Wouter 

Geurtsen, twee kampen aan de Goorsteegh, de zuidzijde van twee molder 

bouwland zijnde de helft van drie schepel bouwland, genaamd de Langenacker, 

een halve molder bouwland zijnde de noordzijde en als laatste een halve 

morgen hooiland in de Oortenhouw. Het veen in het Doesburgerveen blijft tot 

algemeen gebruik. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 63v 797-0069 2/10 15v 27-10-1732 27-10-1732 Doesburg Koop en verkoop

Nicolaes van Bogertjen en zijn vrouw Reijertjen Jacobs verkopen aan Wijn 

Ellerts en zijn vrouw Jantjen Jacobs en Elbert Jansen en zijn vrouw Nellitjen 

Jacobs, voor 400 gulden, een vijfde deel van een klein erf en goed in het 

Doesburgerveen dat door Jan Reijers gebruikt wordt, nog een vijfde deel van 

twee kampen bouwland te Lunteren, genaamd de Hulcamp en het 

Nijlantscampjen en als laatste een vijfde deel van een erfpacht in het 

Doesburgerveen dat gebruikt wordt door Rijk Henricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 63v 797-0069 2/10 15v 30-03-1733 30-03-1733 Doesburg Koop en verkoop

Reijer Janssen en zijn vrouw Henrickjen Gerrits verkopen aan Henrick Otters, 

scholtis van Ede, voor 290 gulden, een morgen hooiland gelegen in het 

Maenderbroek, oostwaarts de heer Ommeren en westwaarts Lubbert Derksen, 

waarbij deze ene morgen gehooid moet worden samen met de weduwe van Jan 

Aertsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 64 797-0070 2/10 1 00-00-1360 04-09-1675 Manen Schuldbekentenis

Een erf en goed gelegen in Maenen dat toebehoort aan Celeman van 

Ommeren, scholtis van Ede, is sinds 1360 bezwaard met een jaarlijkse rente 

van dertien molder koren ten behoeve van het Chatarijnen gasthuis te Arnhem. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 64 797-0070 2/10 1 03-07-1563 19-06-1676 Manen Schuldbekentenis

Een erf en goed genaamd de Santschelx, bewoond door Wouter Lubberts 

Infonts als pachter, toebehorend aan Floris graaf tot Culenburgh, vrijheer van 

Palland en Withem, heer van Weerde ter Leede Lynden Redenborgh, is 

bezwaard met een jaarlijkse rente van 240 gulden, af te lossen ineens met een 

kapitaal van 4000 gulden ten behoeve van Belija van Sepraad, weduwe van 

Johan van Sallant. Op 12 april 1684 wordt geregistreerd dat op 9 april 1684 

beslag is gelegd op het bovenstaande pand om 2005 gulden te verhalen van 

verlopen rente op het bovengenoemde kapitaal van 4000 gulden, welk afgelost 

was in opdracht van Joost Pronck, als gemachtigde van Johan Strick, oud-

burgemeester van Utrecht. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 64 797-0070 2/10 1 00-00-1675 06-09-1679 Manen Koop en verkoop

Geurt Derx en Sander Roeloffs en zijn vrouw Woutertien Derx verkopen begin 

1675 aan Aert Jacobs en zijn vrouw Elijsie Willems, een huis en hof gelegen in 

de buurschap Maene in het ambt van Ede, oostwaarts de scholt van Ede, west- 

en noordwaarts de erfgenamen van Willem Janse en zuidwaarts de brink. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 64v 797-0071 2/10 1v 21-01-1563 08-12-1676 Manen Schuldbekentenis

Floris graaf tot Culenborgh is schuldig aan Johan to Boecop te Harseloe en 

Elisabet van Arnhem een jaarlijkse rente van 120 gulden, voortgekomen uit een 

kapitaal van 2000 gulden dat rust op een bouwhof genaamd de Groote Heest 

gelegen in de buurschap Maenen in het ambt van Ede. Op de laatste februari 

1632 heeft Margarita van Arnhem, dochter van Kernim, geassisteerd met haar 

voogd Robert van Arnhem, de bovenstaande rente overgedragen aan Arnold 

Leijdecker. Op vertoon van de originele akte van betaling wordt de hypotheek 

op 28 april 1715 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 64v 797-0071 2/10 1v 16-09-1663 04-03-1677 Manen Garantie

Philips de Nassou geeft zijn twee Maenense Tienden gelegen in het ambt van 

Ede in onderpand voor een bedrag van 8000 gulden tegen een jaarlijkse rente 

van 300 gulden. Op 21 september 1663 is de verpanding bekrachtigd door de 

graaf van Zolms als proost van de St Janskerk te Utreght. De schuldvordering 

behoort nu toe aan Willem Verbruggen, gecommitteerde van de rekenkamer 

van Zelant te 's Gravenhage en Louijsse Huijgens in Vriesland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 64v 797-0071 2/10 1v 16-09-1663 20-05-1692 Manen Registratie

Willem Verbruggen, oud-rekenmeester in de generaliteits-rekenkamer en Casijn 

van der Hell tot de Wiltbaen, raad van het vorstendom van Gelder en het 

graafschap Zuphen, beiden optredend namens hun echtgenoten, laten het recht 

registreren op de obligatie de dato 16 september 1663 van 8000 gulden, 

gevestigd op de Heuckelumse Thienden te Maenen in het ambt van Ede en de 

bekrachtiging van de leenheer de dato 21 september 1663 met het verzoek 

tevens een aantekening te maken van de toewijzingsbrief de dato 26 april 1680, 

weergevende dat het recht van onderpand nu in hun bezit is. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 65 797-0071 2/10 2 27-04-1666 06-01-1679 Manen Koop en verkoop

Adriaen Versteegh en zijn vrouw Maritgen Jansen en Arnt de Man en zijn vrouw 

Merritgen Jansen Versteegh verkopen aan Franck Henrixen en zijn vrouw 

Aertgen Cornelissen en haar erven, nu Jan Melissen, een morgen hooiland in 

het Maenderbroeck in een kamp genaamd Ginckelsmanskamp in het ambt van 

Ede, dat samen met Aris Henrix gebruikt wordt en begrensd is door de 

Dijckenenck en wetering die daar van ouds toebehoren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 65 797-0071 2/10 2 11-07-1676 06-10-1679 Manen Koop en verkoop

Gosen Jacobs verkoopt aan Jan Peterse, custos te Otterlo, en zijn vrouw Aeltie 

Jacobs van Liessel, alle roerende en onroerende goederen die hij heeft geërfd 

van zijn schoonmoeder Anna Herms. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 65 797-0071 2/10 2 05-05-1676 06-10-1679 Manen Koop en verkoop

Roeloff Willemse en zijn vrouw Neeltien Willemse verkopen, een perceel 

bouwland, groot half molder gezaai, gelegen in de buurschap Manen in het ambt 

van Ede, waarvan de ene helft Guert Willemse en de andere helft Jan Willemse 

toekomt, waarbij de verkoper ter vrijwaring in onderpand geeft hun huis met de 

grond gelegen in het dorp van Ede, noordwaarts Jan Pauwen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 65v 797-0072 2/10 2v 26-02-1669 06-10-1679 Manen Hypotheek

Een perceel bouwland, groot een halve molder gezaai, gelegen in de buurschap 

Maenen in het ambt van Ede genaamd het Hooffstuckien, oost- en zuidwaarts 

Jan Janse, westwaarts Cornelis Dirckse en noordwaarts de weg, toebehorend 

aan Fijtie Bartie, weduwe van Derck Geurtse in Maene, geassisteerd met haar 

voogd Lucas Weijer en Derck Janse als voogd over haar kinderen, bezwaart 

haar perceel met een hypotheek van 250 gulden ten behoeve van Jan Janse en 

zijn vrouw Jenneke Janse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 65v 797-0072 2/10 2v 00-00-1675 06-10-1679 Manen Koop en verkoop

Geurt Derx en Sander Roeloffs en zijn vrouw Woutertien Derx verkopen anno 

1675 aan Jan Janse Elis, een akkertje bouwland, groot een schepel gezaai, in 

de buurschap Maenen, oostwaarts de armen van Ede, zuid- en westwaarts de 

weg en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 65v 797-0072 2/10 2v 02-04-1678 06-10-1679 Manen Koop en verkoop

Anna Willems, weduwe van Derck Everts van Diest, geassisteerd met haar 

voogden Gerrit Huijberts en Hendrick Derrixse, verkoopt aan Jan Janse en zijn 

vrouw Willemtie Rijx, een derde gedeelte van een morgen hooiland gelegen in 

het ambt van Ede in de buurschap Maene in het Broeck, oostwaarts Aert 

Jacobse, zuidwaarts de Middelsteegh, westwaarts Brant Willems en noordwaarts 

de Wolffsdijck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 66 797-0072 2/10 3 09-06-1676 07-10-1679 Manen Koop en verkoop

Evert Huijberts en zijn vrouw Egbertien Gerrits, Gerrit Huijberts en zijn vrouw 

Hendrickie Maesse en Hendrickie Huijberts, weduwe van Tijs Janse, verkopen 

aan Gerrit Peterse en zijn vrouw Geertie Janse, acht schepel bouwland, 

waarvan twee akkers in het ambt van Ede in de buurschap Maene, het ene 

perceel genaamd het Kusterlant, gelegen oostwaarts de weg, zuidwaarts de 

armen van Ede en Jacob Rickse, westwaarts de weg en noordwaarts Jacob 

Rijckse en het andere perceel genaamd Gerrit Wijnenlant, gelegen oostwaarts 

Jochem Cornelisse, zuidwaarts burgemeester Eck, westwaarts de Papenacker 

en noordwaarts de reeds genoemde heer Eck, waar de verkoper Gerrit Huijberts 

zich daarnaast bevindt met de helft van zijn deel, te weten een schepel land en 

de verkoper Evert en Henrickie Huijberts ook een schepel, zijnde hun aandeel 

van twee schepel in de acht schepel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 66 797-0072 2/10 3 04-11-1675 07-10-1679 Manen Koop en verkoop

Hermen Derckse en zijn vrouw Grietie Teunissen verkopen aan Gerrit Arissen 

een perceel bouwland gelegen in de Maanderenck, groot een molder gezaai, 

genaamd de Elst, oost- en noordwaarts de scholtis van Ede, westwaarts de weg 

en zuidwaarts de kerk van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 66v 797-0073 2/10 3v 02-11-1675 07-10-1679 Manen Koop en verkoop

Hermen Dercksen verkoopt aan Jochum Cornelissen en zijn vrouw Evertie 

Jacobse, een huis en hof met twee molder bouwland, oostwaarts de koper, 

zuidwaarts de straat, westwaarts Celeman van Ommeren en noordwaarts een 

kampje met hooi- en weideland genaamd het Onderscholtencampien, groot 2½ 

morgen, westwaarts Gerrit Arissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 66v 797-0073 2/10 3v 02-11-1675 07-10-1679 Manen Koop en verkoop

Hermen Derckse verkoopt aan Derck Cornelissen en zijn vrouw Nellitien Everts, 

een perceel bouwland genaamd de Schimmel, groot zeven schepel gezaai, 

gelegen oostwaarts de graaf Van Waldijck, noordwaarts het land van de koper, 

zuidwaarts Jochem Cnelissen, voorts een perceeltje land, groot vier schepel, 

genaamd de Langenacker, gelegen oostwaarts de scholtis, noordwaarts het 

Sant, zuidwaarts Derck Derckse en westwaarts de koper en als laatste een 

perceeltje bouwland, groot drie schepel gezaai, gelegen oost- en zuidwaarts de 

scholtis van Ede, noordwaarts de algemene (niet vermeld), westwaarts Derck 

Derckse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 67 797-0073 2/10 4 06-03-1679 08-11-1679 Manen Koop en verkoop

Lubbert Dirckse van Maenen en zijn vrouw Aeltien de Kemp verkopen aan 

Broenis Adriaense, voor 400 gulden, een zesde gedeelte van een goed dat hij 

geërfd heeft van zijn ouders, gelegen in het ambt van Ede in de buurschap 

Maenen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 67 797-0073 2/10 4 05-12-1679 10-01-1680 Manen Koop en verkoop

Jacobien Aerts, weduwe van Michiel van Oostenrijck en daarvoor weduwe van 

Gerrit Dirckse, geassisteerd met haar voogd Bartolt Suermont en Hendrik 

Maessen als gemachtigde van de kinderen van Gerrit Dirckse en Jacobien 

Aerts, verkopen aan Jan Peterse en zijn vrouw Aeltien van Liessel, hun aandeel 

in een kamp weide- en hooiland gelegen in het ambt van Ede in de buurschap 

Maenen genaamd Humescamp, waarvan Hermen Derrickse de ene helft bezit 

en de andere helft in bezit is van de koper, oostwaarts de graaf Van 

Cuijlenburgh, westwaarts Gerrit Arissen, zuid- en noordwaarts de steeg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 67v 797-0074 2/10 4v 16-05-1680 12-11-1680 Manen Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Maenen, noord- 

en oostwaarts de weduwe van Jan Toenissen Brouwer, westwaarts Bronis 

Ariensen en zuidwaarts de Heerenwegh, toebehorend aan Hendrick Berenden 

en zijn vrouw Jenneken Aertsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 

150 gulden ten behoeve van Bernt Derxsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 67v 797-0074 2/10 4v 19-05-1732 19-05-1732 Manen Koop en verkoop

Henrick Teunissen van Ede en zijn vrouw Annetjen Bernts, ook optredend 

namens Jochum Teunissen van Ede en zijn vrouw Geertruyd Beelderincks en 

Jan Teunissen van Ede en zijn vrouw Johanna Hoeckmans, ingevolge een op 

30 april 1732 te Amsterdam afgegeven volmacht, verkopen aan Teunis 

Henricksen Brouwer en zijn vrouw Jantjen Jansen, voor 233 gulden, een morgen 

hooiland gelegen in het Maenderbroeck, dat twee jaar gelegen heeft in het 

Floddergat en een jaar op de Toorn en het vierde jaar in het Meyntjen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 68 797-0074 2/10 5 14-09-1661 17-01-1681 Manen Garantie

Jordaen Geusont geeft op 25 april 1656, als gevolmachtigde van Georgh 

Fredrick graaf van Waldecq Piermont en Cuijlenburgh en Henrick Walraet graaf 

tot Waldecq en Cuijlenburgh, aan Everhart Huijgen, commissaris ordinaris van 

de monsteringe der Verenigde Nederlanden en zijn vrouw Maria van Ommeren, 

voor de tijd van twaalf jaren drie bouwhoven in onderpand, ter vrijwaring van de 

terugbetaling van een lening van 15.000 gulden, gelegen in het ambt van Ede in 

de buurschap Maenen met name een bouwhof, genaamd Grootheest waarvan 

de pachter is Huijbert Evertsen, een bouwhof genaamd Kleijnheest, die gebruikt 

wordt door Gijsbert Dircksen en de bouwhof de Zantschulp met als pachter 

Jacob Derricksen met een kleine hofstede daarbij gelegen, die gebruikt wordt 

door Breunis Geurts, waarvan de pachten afgedragen moeten worden aan 

Everhart Huijgen en Maria van Ommeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 68v 797-0075 2/10 5v 17-05-1686 20-05-1686 Manen Koop en verkoop

Evert Jansen, Zeger Jansen, Jan Hendricksen ook optredend namens zijn zus 

Hendrickjen, en Hendrick van Beusecum als voogd over de minderjarige 

kinderen van Steven van Beusecum, verkopen aan Jochem Cornelissen en zijn 

vrouw Gerritje Woutersen en haar zoon, een perceel bouwland genaamd het 

Drieschepelstuckjen gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Maenen in de 

enk, zuidwaarts Geurt Woutersen, westwaarts de koper en oost- en noordwaarts 

de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 68v 797-0075 2/10 5v 17-05-1686 20-05-1686 Manen Koop en verkoop

Evert Jansen, Zeger Jansen, Jan Hendricksen ook optredend namens zijn zus 

Hendrickjen, en Hendrick van Beusecum als voogd over de minderjarige 

kinderen van Steven van Beusecum, verkopen aan Aert Jacobsen en zijn vrouw 

Elisjen Willemsen, een perceel bouwland de Langenacker, groot vijf schepel 

gezaai, gelegen in het ambt van Ede in de Maenderenck, oost- en westwaarts 

Johan van Ommeren, noordwaarts het Oortvelt en zuidwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 69 797-0075 2/10 6 23-02-1684 08-02-1687 Manen Koop en verkoop

Hermen Dercksen en zijn vrouw Grietjen Teunissen verkopen aan Jochem 

Cornelissen en zijn vrouw Grietjen Woutersen een kamp weide gelegen in de 

buurschap Maenen, oostwaarts de graaf Van Cuijlenburch en de armen van 

Ede, zuidwaarts de custos van de Aenstoot, westwaarts de koper en Gerrit 

Arissen en noordwaarts de straat, waarbij ter vrijwaring in onderpand gegeven 

wordt een huis en hofstede en het land daarbij gelegen in Maenen waar de 

koper in woont, oost- en noordwaarts de erfgenamen van Willem Jansen, 

zuidwaarts de weg en westwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 69 797-0075 2/10 6 19-05-1732 19-05-1732 Manen Koop en verkoop

Henrick Teunissen van Ede en zijn vrouw Annetjen Bernts, ook optredend 

namens Jochum Teunissen van Ede en zijn vrouw Geertruyd Beelderincks en 

Jan Teunissen van Ede en zijn vrouw Johanna Hoeckmans, ingevolge een op 

30 april 1732 te Amsterdam afgegeven volmacht, verkopen aan Reijer 

Teunissen en zijn vrouw Hendrina Tymens, voor 200 gulden, drie vierde 

gedeelten van een morgen hooiland gelegen in het Maenderbroek in de 

Rietcampen, omgeven door de weduwe van Derk Rutgers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 69v 797-0076 2/10 6v 09-12-1687 20-12-1687 Manen Hypotheek

Een vierde gedeelte minus een 28ste deel van een herengoed, bestaande uit 

een huis, hof, berg, schuur, bouw-, hooi- en weidelanden, dat geërfd is van haar 

ouders, gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Maenen en gepacht wordt 

door Aris Arissen wordt door Martjen Jansen, geassisteerd met haar voogd 

scholtis Johan Otters, en haar man Bernt Rijcksen, in onderpand gegeven ter 

vrijwaring voor een lening van 350 gulden ten behoeve van Derck Timmer en 

zijn vrouw Jantjen Winants. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 69v 797-0076 2/10 6v 12-01-1688 29-03-1688 Manen Koop en verkoop

Martjen Jansen en haar man Bernt Rijcksen verkopen aan Aris Arissen en zijn 

vrouw Hendrickjen Gerrits, het vierde gedeelte minus een 28ste deel van een 

herengoed gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Maenen met de last 

van de hypotheek. Op vertoon van de originele schuldbrief en de kwitantie van 

23 januari 1693 wordt de hypotheek op 27 november 1694 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 70 797-0076 2/10 7 12-01-1691 29-01-1691 Manen Koop en verkoop

Willem Cornelissen en zijn vrouw Melisjen Wouters verkopen aan Anna 

Willems, weduwe van Derck Evertsen, een vierde gedeelte van een kamp weide 

in Maenen genaamd de Hotcamp, waarvan de helft in bezit is van de weduwe 

van Jochem Jacobsen en haar kinderen en het andere vierde gedeelte in bezit 

is van Barru Bernts en Neeltjen Cornelissen, gelegen oostwaarts de koper, 

zuidwaarts de Santstech, westwaarts de weduwe van capitein Ommeren en 

noordwaarts Johan Otters, scholtis. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 70v 797-0077 2/10 7v 01-02-1693 26-06-1693 Manen Koop en verkoop

Rutger Jacobsen van Lissel, custos te Lunteren, en zijn vrouw Martjen Hendricx 

verkopen aan Willem Maesen en zijn vrouw Elisjen Willemsen, twee morgen 

hooiland gelegen in het Maenderbroeck, genaamd de Reemstermergens, oost- 

en westwaarts Johan van Ommeren, zuidwaarts de Maenderdijck en 

noordwaarts Allemansrietcamp, waarbij de verkoper ter vrijwaring in onderpand 

geeft een perceel bouwland in Lunteren, zie Lunteren folio 18. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 70v 797-0077 2/10 7v 04-00-1648 12-05-1694 Manen Garantie

Ter vrijwaring geven Aert Jansen, voor twee delen, en Steven Otten, voor één 

deel, in onderpand een perceel bouwland, groot 3½ molder gezaai, gelegen in 

het Santschulperenck, oost- en westwaarts de graaf Van Cuijlenburch, (richting 

niet vermeld) de steeg en noordwaarts de Vlock, zie folio 8. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 71 797-0077 2/10 8 04-00-1648 12-05-1694 Manen Koop en verkoop

Aert Jansen, voor twee delen, en Steven Otten, voor één deel, verkopen aan 

Jan Gerritsen en zijn vrouw Claesjen Hendricx een wei genaamd de Vlock, groot 

acht morgen, gelegen in Maenen, waarbij de verkoper ter vrijwaring in 

onderpand geeft een perceel bouwland zoals vermeld op folio 7verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 71 797-0077 2/10 8 05-08-1730 05-08-1730 Manen Koop en verkoop

Henrick Otters, scholtis van Ede, Lambert Henricks Richolt en zijn vrouw 

Goutjen Martensen, Aeteris Henricksen, weduwe van Evert Robberts en 

Beertjen Brantsen, weduwe van Jan Janssen Richolt, de weduwen geassisteerd 

met hun voogd Rijk Evertsen, verkopen aan Gerrit Brouwer en zijn vrouw Maria 

van Ede voor de ene helft en aan de kinderen van Jan Brouwer en zijn vrouw 

Maria Holtrop voor de andere helft, voor 280 gulden, een kamp bouwland, groot 

vijf schepel, genaamd het Horsgen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 71v 797-0078 2/10 8v 06-12-1696 06-12-1696 Manen Hypotheek

Twee akkers bouwland, het ene groot één molder gezaai genaamd de Horst, 

oost-, zuid- en noordwaarts Jochem Cornelissen en westwaarts Johan van 

Ommeren, en het andere groot 2½ schepel land genaamd de Langenacker, oost- 

en westwaarts de heer Ommeren, zuidwaarts de weg en noordwaarts Willem 

Maesen, toebehorend aan Anneken Hendricksen en haar man Gerrit 

Jochemsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 250 gulden ten 

behoeve van Johan van Ommeren. Op vertoon van de originele in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek op 18 mei 1712 geroyeerd. Tevens wordt op 

18 mei 1712 dit land verkocht aan Maria van den Havercamp, weduwe Holterop. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 71v 797-0078 2/10 8v 11-07-1702 15-07-1702 Manen Koop en verkoop

De erfgenamen van Eb Gerritsen verkopen aan Willem Dercksen, jongeman, 

een kamp bouwland genaamd het Horsjen, groot drie schepel, gelegen 

noordwaarts de Spendersteech, oost- en zuidwaarts Gerrit Haelboom en 

westwaarts Derck Brouwer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 72 797-0078 2/10 9 27-07-1706 01-08-1706 Manen Akkoord

Johan Otters heeft in opdracht van Hermannus Muijs, gemachtigde van Anna 

Huijgens, beslag gelegd op het erf en goederen genaamd Groothees, 

Kleijnhees, de Santschulp en het land genaamd Leuckeren, dat toebehoort aan 

mevrouw Van Waldeck, gravin van Cuijlenburch en douairière Van Erbach om 

een akkoord te sluiten ter betaling van niet alleen de pachtpenningen, maar ook 

van enige tijd geleden gemaakte kosten van het timmeren en repareren van 

7896 gulden en 5 stuivers volgens de begroting van 22 november 1700 en die 

voor rekening komen van de gravin, en betaling te vorderen van de 2000 gulden 

die de weduwe Staverden geleend heeft op de bovenstaande bouwhoven, voor 

de datum van het pandschap en waarvan geen melding is gemaakt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 72v 797-0079 2/10 9v 09-01-1714 14-05-1714 Manen Hypotheek

Een huis, hof en een akkertje land gelegen bij het huis in Maenen, waar de 

eigenaren in wonen, oostwaarts het land van Hendrick Jacobsen, westwaarts de 

kinderen van Gisbert Teunissen, noordwaarts de Vlock en zuidwaarts de steeg, 

toebehorend aan Reijer Jacobsen en zijn vrouw Anna Hendricksen, wordt door 

hun in onderpand gegeven ter vrijwaring voor een lening van 155 gulden ten 

behoeve van de armen van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 72v 797-0079 2/10 9v 09-07-1720 28-01-1721 Manen Hypotheek

Een huis, hof en drie schepel land gelegen bij het huis in Maenen, waar de 

eigenaren in wonen, westwaarts Albert van Delen, oostwaarts Reijer Jacobsen, 

toebehorend aan Court Tack en zijn vrouw Marritjen Philipsen, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Albert van Delen, 

heer van Maurick en Oudenaller. Op vertoon van de originele akte van betaling 

wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 73 797-0079 2/10 10 28-03-1721 04-03-1721 Manen Beslaglegging

Stephen van Raeij, onderscholtis van Ede, wordt gemachtigd door Henrickjen 

Slock, weduwe van Wouter van Maenen, geassisteerd met haar vader Henrick 

Slock, om beslag te leggen op de goederen van Geertruij van Maenen, weduwe 

van de luitenant Abraham van Veen, met name een gedeelte van een erf en 

goed gelegen in Maenen, zijnde een herengoed dat gebruikt wordt door Geurt 

Derksen, voorts de helft van een kampje bouwland, genaamd de Schotcamp, 

dat gebruikt wordt door Henrick Cornelissen, ten einde betaling te verkrijgen van 

24 gulden rente en voldoende onderpand te hebben voor de terugbetaling van 

de lening van 100 gulden de dato 1 april 1721. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 73-73v 797-0079/80 2/10 10-10v 07-04-1721 08-04-1721 Manen Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Pouwel Denijs, 

burgemeester van de stad Wageningen, om beslag te leggen op de goederen 

zoals vermeld in de geregistreerde akte van 4 april 1721 op folio 10, ten einde 

betaling te verkrijgen en voldoende onderpand te hebben voor de betaling van 

geleverde winkelwaren van 56 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 73v 797-0080 2/10 10v 07-04-1721 08-04-1721 Manen Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Hermannus van Creel 

om beslag te leggen op de goederen zoals vermeld in de geregistreerde akte 

van 4 april 1721 op folio 10, ten einde betaling te verkrijgen en voldoende 

onderpand te hebben voor de betaling van geleverd vlees in het jaar 1717 van 

41 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 74 797-0080 2/10 11 05-07-1721 06-07-1721 Manen Koop en verkoop

Aelbertjen Brantsen en haar man Aert Arissen verkopen aan Gijsbert op ten 

Noorth en zijn vrouw Helena Henrica van Eck, een erf en een klein goed 

gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Maenen, bestaande uit een huis 

en hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, alsmede twee 

akkers land, het ene genaamd het Doleweertse land en het andere genaamd 

Lijssenland, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 74v-75 797-0081 2/10 11v-12 14-06-1729 27-06-1729 Manen Testament

Jan Breunissen den Oltsten maakt zijn testament op en legateert aan zijn neef 

Evert Gerritsen, zoon van Gerrit Evertsen, een hooikampje gelegen in de 

buurschap Maenen, oostwaarts de erfgenamen van Albert Van Delen en 

westwaarts Geurt Derksen en aan zijn nicht Gerbrich Gerritsen, drie schepel 

bouwland genaamd de Elstacker ook in Maenen gelegen, oost- en westwaarts 

Willem Maessen. onder de conditie dat bij het vooroverlijden van een van hen 

de langstlevende de percelen zal erven, mochten beiden geen kinderen krijgen, 

dan zullen de percelen vererven op de bloedverwanten van Jan Breunissen. 

Voorts worden zijn zonen Arien en Jochum van Maenen onterfd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 75v-76 797-0082 3/10 12v-13 31-07-1728 31-07-1728 Manen Akkoord

Reijer Jacobsen en zijn vrouw Annitjen Hendricksen komen overeen met hun 

schoonzoon Rijck Willemsen en hun dochter Grietjen Reijersen dat aan hen 

direct wordt overgedragen een huis, hof en vijf schepel gezaai gelegen op de 

Veluwe, in het kerspel Ede, in de buurschap Maenen, oostwaarts de heer Van 

Dedem en westwaarts Coort Tack en Wijm (achternaam niet vermeld), voorts 

een halve morgen hooiland gelegen in het Maanderbroeck in de Veencampjes, 

noordwaarts Henrick Jacobsen en zuidwaarts Gijsbert Jacobsen, alsmede alle 

roerende goederen, onder de conditie dat Reijer en Annitjen hun leven lang 

zullen worden onderhouden, zij begraven zullen worden en alle schulden voor 

hen betaald worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 76v 797-0083 3/10 13v 09-02-1729 09-02-1729 Manen Koop en verkoop

Willem Janssen van den Ligtenbeek en zijn vrouw Willemtjen Janssen verkopen 

aan Bart Henricksen van Dompseler, weduwe van Martjen Claessen, voor 800 

gulden, de helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, hoven, berg 

en schuur met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, die Henrick Barten 

gebruikt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 76v 797-0083 3/10 13v 08-08-1729 08-08-1729 Manen Koop en verkoop

Gerritjen van Maenen, weduwe van Antonij van Setten, geassisteerd met haar 

voogd Henrick Roeloffsen, verkoopt aan Gijsbert op ten Noorth, secretaris van 

de stad Arnhem en zijn vrouw H. H. van Eck, voor 137 gulden en 10 stuivers, 

een achtste gedeelte van een wei in Maenen, waarvan de kinderen van Derk 

Derksen de resterende zeven achtste delen toebehoren, voorts een negende 

morgen hooiland, waarvan de weduwe van Geurt Derksen het andere vierde 

deel toebehoort. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 77 797-0083 3/10 14 18-09-1724 08-06-1729 Manen Koop en verkoop

Weijmtjen Abels, weduwe van Henrick Jacobsen, geassisteerd met haar voogd 

Henrick Otters, scholtis van Ede, verkoopt aan de diaconie van Ede, voor 230 

gulden, een kamp weide of plaggenveld, oostwaarts secretaris Op ten Noorth, 

westwaarts Willem Petersen, zuidwaarts de Maenderdijk en noordwaarts Geurt 

Derksen, voorts 1½ schepel bouwland, zuidwaarts de diaconie en noordwaarts 

secretaris Verschuir. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 77 797-0083 3/10 14 27-04-1728 08-06-1729 Manen Koop en verkoop

Breunis Aertsen en Peter Rijksen verkopen aan de diaconie van Ede, voor 60 

gulden, een halve morgen weideland genaamd de Elscamp, oostwaarts de 

diaconie van Ede, westwaarts de Maenderdijk, zuidwaarts Willem Petersen en 

noordwaarts de diaconie van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 77v 797-0084 3/10 14v 16-06-1732 17-06-1732 Manen Koop en verkoop

Gerrit Evertsen en zijn vrouw Marritjen Janssen verkopen aan Henrick 

Cornelissen en zijn vrouw Lubbertjen Breunissen, voor 80 gulden, 1½ gedeelte 

van een vierde deel van een morgen hooiland, zijnde een vierde gedeelte van 

een kampje in de Rietcampen, waarvan de koper de andere delen toebehoort. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 77v 797-0084 3/10 14v 12-01-1733 12-01-1733 Manen Koop en verkoop

Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Philipsjen Barruwen en Jacob Lubbertsen en 

zijn vrouw Willemtjen Barruwen verkopen aan Cornelis Geurtsen en zijn vrouw 

Neeltjen Gerritsen, voor 112 gulden, anderhalve schepel bouwland op 

Schutterenck, oostwaarts de kinderen van Henrick Rijksen en westwaarts de 

armen van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 78 797-0084 3/10 15 27-05-1733 27-05-1733 Manen Koop en verkoop

Jan Richolt en zijn vrouw Henrickjen Haelboom verkopen aan Otto van de Vijsel 

en zijn vrouw Egbertjen van de Sande, voor 625 gulden, een wei met zijn 

wallen, sloten en houtgewas, oostwaarts burgemeester Ommeren, west- en 

zuidwaarts Gerrit Brouwer en noordwaarts de Spennesteeg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 79 797-0085 3/10 1 07-05-1674 19-09-1675 Bennekom Hypotheek

Een perceel land gelegen aan de noordzijde van Bennecum, zuidwaarts aan de 

weg, oostwaarts de weduwe van Willem Hermensen, noordwaarts Evert 

Huijbertsz en westwaarts Roeloff Rijcksz, toebehorend aan Jasper Teunissen, 

bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van 

Jacob Henricksz Buijs en zijn vrouw Jantjen Cornelisz. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 79 797-0085 3/10 1 13-06-1667 06-06-1676 Bennekom Hypotheek

Een huis, hof en huisstede, oostwaarts de Didewegh, westwaarts de straat, 

zuidwaarts Bije Smidts en noordwaarts Jacop Henricksz Buijs, toebehorend aan 

Peeter Jansz en zijn vrouw Anneken Gerritsz, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 327 gulden, 12 stuivers en 8 penningen ten behoeve van Reijnier 

van Estvelt en zijn vrouw Rebecca Bruijnix. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 79v 797-0086 3/10 1v 21-12-1666 00-01-1676 Bennekom Hypotheek

Een erf en goed genaamd het Gravenheetvelt, bestaande uit een huis, hof, hoge 

en lage landerijen, toebehorend aan Otto van Setten en zijn vrouw Marritjen 

Tonis Roest, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 500 gulden ten 

behoeve van Franck Gerritsz en zijn vrouw Willemken Jacobs. In januari 1676 is 

deze hypotheek afgelost aan Willem Francken, zoon van Franck Gerritsz. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 79v 797-0086 3/10 1v 24-03-1660 15-06-1676 Bennekom Hypotheek

Het huis Boeckeloo met zijn hoeven, weidelanden en zaailanden, zijnde vrije 

goederen, een perceel genaamd de Groote Maet leenroerig aan de heer Hafften 

't Pudtten; de Kleine Maet; de Notencamp en het Maetgen; de Forrierscamp, 

half met heesters bepoot en half boomgaard en hiervoor bouwland geweest, 

groot 14 á 15 koeweiden; voorts het Maetstuck, groot 1½ morgen, ook 

leenroerig aan de heer 't Putten; het huisgedeelte 1½ morgen; de Broeckacker 1 

morgen; de Lage Algermeer 2¼ morgen; de Hoge Algermeer, groot 7 schepel 

gezaai; de Langenacker 1 morgen; het Halfstuck 1½ morgen; de akker langs de 

Wiltgraeff, 7 schepel gezaai; het Bussecamp 5½ morgen; de Schotackers 1½ 

morgen; drie kleine akkertjes, groot vijf schepel; het Mollenstuck 2 morgen, 

samen bouwland met 4 á 5 morgen houtgewas en de bezittingen die onder het 

schependom Wageningen vallen, zijnde 5 koeweiden; 4 morgen, half weideland 

en half plaggenveld; 5 morgen hooiland, de Veencamp; 1½ morgen hooiland en 

2½ morgen kleiland, toebehorend aan Tijman Sloot, capitein luitenant en Alida 

van de Ruewenoort, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 12.000 

gulden en een jaarlijkse rente van 645 gulden 17 stuivers en 2 penningen ten 

behoeve van Ditmer van Wijnbergen, heer tot Horssen, capitein. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 80 797-0086 3/10 2 18-04-1675 30-11-1678 Bennekom Garantie

Hendrick Geurtsen en zijn vrouw Gerretien Woltersen en Egbert Dercksen als 

voogd over het minderjarige kind van de overleden Jorfijs Dercksen, verwekt bij 

Gerretien Wolters, die aan Gijsbert Gerritsen, Derck Jansen Brouwer en Antoni 

Gerritsen in onderpand geven ter vrijwaring van eventueel te lijden schade aan 

de verkoop van een onroerend goed, een huis en hofstede gelegen in 

Bennecom onder Ede, oost- en noordwaarts de weg, zuidwaarts de hofstede van 

Derck van Eck en noordwaarts het huis van Tonis Weijersen Smit tot 

Bennecom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 80 797-0086 3/10 2 29-04-1678 30-11-1678 Bennekom Beslaglegging

Nicolaes Lutteken, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Rijck Muijs, die uit 

naam van de erfgenamen van Garrard van der Lijnden, hem verzoekt om via 

beslaglegging op de gerede en de vrije ongerede goederen van het leengoed 

genaamd het Oude Goed tot Hoeclum, gelegen op de Veluwe onder Bennecum, 

toebehorend aan de erfgenamen van Philippe van Nassauw, betaling te 

verkrijgen van zes jaren rente op een kapitaal van 3200 gulden, totaal 1162 

gulden en zes jaren rente op een kapitaal van 800 gulden, totaal 288 gulden, 

waarbij ook de twee geldleningen opgeëist worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 80v 797-0087 3/10 2v 02-05-1678 23-12-1678 Bennekom Beslaglegging

Nicolaes Lutteken, scholtis van Ede, wordt gemachtigd door Ameldonck Coets, 

die uit naam van Aletta van Vinceler, hem verzoekt om via beslaglegging op de 

gerede en vrije ongerede goederen van het leengoed genaamd het Oude Goed 

tot Heuclum, gelegen op de  Veluwe onder Bennecum, toebehorend aan de 

erfgenamen van Philips van Nassauw, betaling te verkrijgen van 500 gulden, 

zijnde de rente van tien jaren op een kapitaal van 1000 gulden, waarbij ook de 

geldlening opgeëist wordt. De pachter Egbert Gerritsen heeft ten onrechte de 

aanwijzing tot betaling ontvangen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 80v 797-0087 3/10 2v 12-02-1677 06-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Willem Breunisse, als vader en voogd over zijn kinderen, verkoopt aan Brant 

Willemse en zijn vrouw Lijsbet Breunisse, een kamp bouwland, groot zes 

schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennecom, oostwaarts 

het Gasthuijsgoet te Arnhem, zuidwaarts de commanderij van St Jan te Arnhem, 

westwaarts Claes Willemse en noordwaarts Otto Breunisse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 81 797-0087 3/10 3 01-07-1678 14-01-1679 Bennekom Koop en verkoop

Elisabet Maria Hackfort en haar man Alart Hackfort van der Horst verkopen aan 

Evert Wilbrenninck, burger hopman, en zijn vrouw Judith Mom, een erf en goed 

genaamd Brucksvoort op de Veluwe, onder Bennecom in het ambt van Ede, 

bestaande uit een huis, hof, boomgaard, berg, schuur en hooi-, bouw- en 

weidelanden, groot 58 á 60 morgen land. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 81 797-0087 3/10 3 01-10-1676 06-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Roebert Rijckse en zijn vrouw Evertie Jans verkopen aan Merrijke Rijcke, 

weduwe van Peter Janse, een korenrente van zeven schepel rogge, komende 

van het goed genaamd Nederheuclum, waar Merrijke Rijcke op woont, voorts 

nog drie vierde hooiland, zijnde het tiende deel van een kamp hooiland 

genaamd Schonckerecamp, gelegen in het schependom Wageningen, 

oostwaarts de Slagsteeg, westwaarts de Veensteeg, noordwaarts Gerrit Ariense 

en zuidwaarts Evert Aertse, waarbij door de verkopers ter vrijwaring in 

onderpand wordt gegeven twee akkertjes bouwland in het ambt van Ede, het 

ene gelegen oost- en westwaarts aan de weg en het andere gelegen aan het 

Edese Bosch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 81v 797-0088 3/10 3v 06-04-1675 06-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Dirck Everts van Diest en zijn vrouw Anne Willems verkopen aan Merrijke Rijx, 

weduwe van Peter Janse, twee akkers bouwland, het ene twee schepel gezaai, 

oostwaarts het Enge Steegje en het tweede perceel (onleesbaar) morgen heet- 

of plaggenveld in de Heuclums Hoeff, oostwaarts de brink, westwaarts de 

Kecschesteeg, zuidwaarts de heer Van Moesbergen en noordwaarts Henrick 

Haelboom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 81v 797-0088 3/10 3v 05-03-1677 06-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Jan Cornelisse van den Born verkoopt aan Jacob Henrickse Buijs en zijn vrouw 

Jannigien Cornelis, een perceel bouwland genaamd het Klaertieshegh, groot 

een mud gezaai, gelegen in Bennecom, oost- en westwaarts de weduwe van 

Philips Willems, noordwaarts Aelbert Stevens en zuidwaarts de Berghacker. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 81v 797-0088 3/10 3v 00-00-1679 06-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Willem Cornelisse en zijn vrouw Willemken verkopen aan Jacob Hendrickse 

Buijs, timmerman en zijn vrouw Jannigien Cornelis, een perceel bouwland, groot 

2½ schepel gezaai, gelegen in Bennecom aan de Dootsteegh rondom de 

algemene weg, westwaarts Jac ob van der Wijsse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 82 797-0088 3/10 4 20-05-1678 06-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Janse Haelboom en zijn vrouw Metien Wouterse verkopen aan Jan 

Janse Elissen en zijn vrouw Willemke Rijxe, een morgen weideland zijnde het 

oosteinde van een weidekampje gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Bennecom, oostwaarts de koper, zuid-, west- en noordwaarts de verkoper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 82 797-0088 3/10 4 22-10-1674 06-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Verkocht aan Rijckie Ariaens, weduwe van Peter Geurtsen, een perceel 

bouwland, groot drie schepel gelegen in Bennecom, waar Gerrits, rademaker, 

naast woont, zuid- en oostwaarts de pastorie van Bennecom, noordwaarts de 

erfgenamen van Geurt Janse en westwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 82 797-0088 3/10 4 00-00-1678 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Anna Janse, geassisteerd met haar voogd Herme Hermse en Catharina Janse, 

geassisteerd met haar voogd Henrick Brants, verkopen aan Roeloff Rijxe en zijn 

vrouw Aeltie Jans, een huis en hofstede gelegen in het ambt van Ede in het 

kerspel Bennecom, oost- en noordwaarts de heer Hackfort, zuidwaarts Willem 

Gijsberts en westwaarts de brink. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 82v 797-0089 3/10 4v 17-02-1678 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Wouter Robberts verkoopt aan Jacob Janse en Jochem Cornelisse, twee 

akkertjes bouwland, samen groot 2½ schepel gezaai gelegen in het ambt van 

Ede in het kerspel Bennecom in de Heuclumse Enck, oostwaarts Gijsbert 

Brantse, zuidwaarts Egbert Gerritse en noordwaarts Henrick Haelboom, het 

andere akkertje, gelegen oostwaarts Henrick Haelboom, noordwaarts Jan Janse, 

westwaarts Jacobien Arissen en zuidwaarts Jan Robberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 82v 797-0089 3/10 4v 13-03-1678 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Gerrit Brantse en zijn vrouw Geertien Wouters verkopen aan Willem Robbertse 

en zijn vrouw Merrijke Hermens, de helft van een morgen land en plaggenveld, 

waarvan Jannitien Hermans de andere helft bezit. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 82v 797-0089 3/10 4v 24-02-1676 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

De minderjarige kinderen van Willem Gerritse en Petertie Jans verkopen aan 

Rutger Gerritse en zijn vrouw Metien Jans, een perceel weide- en bouwland 

genaamd de Wandelaer, oostwaarts de Dijckgraeff, zuidwaarts Hendrick 

Cornelisse, westwaarts de Rijnsteegh en noordwaarts Gerrit Noeij van 

Barnevelt, waarbij ter vrijwaring in onderpand wordt gegeven een erf en goed 

dat door Willem Gerritse is nagelaten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 83 797-0089 3/10 5 09-06-1676 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Hermen Hermse en zijn vrouw Betijen Goosens verkopen aan Aelbert Evertse 

Versteegh, een perceel bouwland gelegen in het ambt van Ede in het kerspel 

Bennecom, groot zes schepel gezaai met het schaapschot en de schaapdrift, 

oostwaarts de weg naar de molen, zuidwaarts een weg van Hall komende, 

westwaarts het kerkland en noordwaarts het land van het St Catharijne gasthuis. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 83 797-0089 3/10 5 23-07-1678 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Willem Cornelisse en zijn vrouw Willemke Willems verkopen aan Willem Claes 

en zijn vrouw Willemke Everts, een perceeltje bouwland, groot drie spint gezaai, 

gelegen in het ambt van Ede in het kerspel Bennecom bij de Bennecomse 

molen, oost- en westwaarts de weg ernaast, zuidwaarts Willem Bruenisse en 

noordwaarts de commanderij van St Jan. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 83v 797-0090 3/10 5v 15-08-1677 07-10-1679 Bennekom Hypotheek

Een hof, oostwaarts de weg, zuid- en westwaarts het huis te Boeckeloo en 

noordwaarts Jacob Hendrickse Buijs, toebehorend aan Anna Pintirou, weduwe 

van Bartolt Jacobse, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 120 gulden 

ten behoeve van de armen van Bennecom. Op vertoon van de originele akte, 

verklaart Jan Claesen, diaken, dat door de overname van de hof de hypotheek 

kan worden geroyeerd op 29 februari 1688. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 83v 797-0090 3/10 5v 20-06-1679 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Willem Jacobse en zijn vrouw Anne Gerits verkopen aan de diaconie van 

Bennecom, een perceel land genaamd de Spinacker, oostwaarts de Hooge 

Ackers, westwaarts Ellert Janse op de Born en zuidwaarts de kinderen van 

Claes Willems. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 83v 797-0090 3/10 5v 05-11-1676 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Dirrickse en zijn vrouw Willemtie Maes verkopen aan Hendrick 

Jurriense en zijn vrouw Jacobie Roeters, vijf schepel land bij de Heuclumse 

Brinck, oostwaarts de verkoper met Gerrit Huijberts, zuidwaarts de weduwe van 

Peter Janse, westwaarts de steeg en noordwaarts de heer Van Moesberge, 

waarbij de verkoper ter vrijwaring in onderpand geeft zes schepel bouwland 

onder Bennecom gelegen, bij de Heuclumse Brinck, oost-, zuid- en westwaarts 

de Heerewegh. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 84 797-0090 3/10 6 20-05-1678 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Lijsien Peters, weduwe van Willem Hermense, geassisteerd met haar voogd 

Derck Maesse, alsmede Gerrit Hermense als voogd over haar minderjarige kind 

en Willem Robberts, verkopen aan Henrick Janse Haelboom en zijn vrouw 

Metien Wouters, een weidekampje met daarin gelegen een bouwkampje, groot 

2½ morgen, gelegen in het ambt van Ede in het kerspel Bennecom, zuid- en 

noordwaarts de koper, oostwaarts Jan Janse Elisse en westwaarts de koper en 

Hendrick Peterse, voorts een half mud bouwland gelegen in Bennecom in de 

Heuclumse Enck, oostwaarts de kerk van Ede, zuidwaarts de commenderij van 

St Jan, westwaarts Hendrick Peterse en noordwaarts Jacob Rijckse en als 

laatste een morgen hooiland gelegen in het schependom van Wageningen, 

oostwaarts de Slaghsteeg, westwaarts de Veensteegh, noordwaarts Evert Aertse 

en zuidwaarts Jan Janse Elisse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 84 797-0090 3/10 6 26-11-1677 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Gerrit Robbertse verkoopt aan Willem Robberts en zijn vrouw Merritie Hermse, 

twee percelen bouwland, groot 2½ schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede 

in het kerspel Bennecom in de Hueckelomsenenck, het ene genaamd de 

Steltakker, oostwaarts Gijsbert Breunissen, zuidwaarts Gijsbert Gerritse, west- 

en noordwaarts Hendrick Haelboom, en het andere genaamd Willem 

Jacobsackertien, oostwaarts Hendrick Haelboom, noordwaarts Jan Janse, 

westwaarts Jacobie Aertse en zuidwaarts Jan Robbertse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 84v 797-0091 3/10 6v 09-11-1676 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Jantien Brants en haar man Aelbert Elberts verkopen aan Huijgh Hendrickse en 

zijn vrouw Grietie Hendrix, een akkertje met de hof gelegen in Bennecom aan 

de Heuclumse Brinck, zuid- en noordwaarts de koper en oostwaarts Jacob 

Hendrixe Buijs. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 84v 797-0091 3/10 6v 24-05-1677 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Lijsbet Peterse, weduwe van Willem Cornelisse, verkoopt aan Jacob van der 

Wisse en zijn vrouw Woutertien Stevens, een perceel bouwland, groot 2½ 

schepel gezaai, noordwaarts de Halderwegh, oostwaarts de Didenwegh 

zuidwaarts de erfgenamen van Breunis Otten en westwaarts de erfgenamen van 

(niet vermeld). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 85 797-0091 3/10 7 09-06-1676 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Antoni van Setten, chirurgijn, en zijn vrouw Willemijna van Horst verkopen aan 

Harmen Harmse Dijckenest en zijn vrouw Betien Goosens, een half mud gezaai, 

zuid- en westwaarts het erf van Dijckenest, noordwaarts de kinderen van Gerrit 

Teunis en oostwaarts Willem Aertse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 85 797-0091 3/10 7 28-03-1676 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Antoni van Setten en zijn vrouw Wilmijna van Horst verkopen aan Gerrit 

Peterse en zijn vrouw Geertie Janse, een hofstede bestaande uit een huis, hof, 

bouw- en weideland, gelegen op de Dijckgraft in het kerspel Bennecom, 

oostwaarts de Harnse steegh, zuidwaarts de heer Van Rosendael en westwaarts 

de Dijckgraft, waarbij door de verkoper ter vrijwaring in onderpand wordt 

gegeven het erf Kattenbroeck, gelegen in het kerspel Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 85v 797-0092 3/10 7v 28-01-1676 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Gijsbert Peters verkoopt aan Gerrit Peterse en zijn vrouw Geertie Janse, een 

vierde gedeelte van een huis, hof en een kampje bouwland en een vierde 

gedeelte van een kampje weide, gelegen oost-, zuid- en westwaarts de 

landheren van Evertie Toenis Broenis en noordwaarts de brink. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 85v 797-0092 3/10 7v 06-03-1679 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Cornelis Jacobse en zijn vrouw Jantie Jans verkopen aan Jacob van der Wisch 

en zijn vrouw Woutertie Stevens, een perceel bouwland, groot 1½ schepel 

gezaai, gelegen op de Kuijden Aerden, oost- en westwaarts de weg en 

zuidwaarts Jasper Teunissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 86 797-0092 3/10 8 11-06-1677 07-10-1679 Bennekom Koop en verkoop

Evert Evertsen Bosch en zijn vrouw (voornaam niet vermeld) Derckse voor de 

ene helft en Barru Gosens en zijn vrouw Petertien Derx voor de andere helft, 

verkopen aan Gosen Geurts en zijn vrouw Evertien Aerts, een half molder 

gezaai gelegen op de Hardense Enck, westwaarts de koper, noordwaarts de 

straat, oostwaarts de weduwe van Jacob Lambertse en zuidwaarts het goed van 

Laewijck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 86 797-0092 3/10 8 27-04-1679 03-11-1679 Bennekom Koop en verkoop

Gijsbert Jacobse en zijn vrouw Merritien Thuenissen verkopen aan Hermen 

Aelberts, het derde gedeelte van een huisje, hof, bouwland en wat plaggenveld 

gelegen in de Hueckelomse Hoeff aan de Kercksteegh met een perceeltje 

bouwland genaamd de Immenacker, gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Bennecom in Neerhueclom, dat bewoond en gebruikt wordt door Elbert Aertsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 86v 797-0093 3/10 8v 18-10-1543 22-11-1679 Bennekom Schuldbekentenis

Evert Evertsoen van Diest en zijn vrouw Injuijs bekennen schuldig te zijn twee 

molder goede droge rogge, Arnhemse maat, aan Derrick Arnssoen en zijn vrouw 

Getrud, te betalen op 11 november en 29 juni, waarbij ter vrijwaring in 

onderpand wordt gegeven een perceel land genaamd Veraelleijdencamp, 

gelegen in het ambt van Ede, in het kerspel van Berchem bij Nederheuclum, 

oostwaarts de Dijetwegh, noord- en westwaarts Floris Arntssoen en verklaren 

tevens dat het erf en zand geërfd wordt door Derrick en Getrud. Op 18 april 

1631 verkopen Jan Jansen en zijn vrouw Jutgen Jans de twee molder goede 

droge rogge, die zij hebben uit een perceel land, groot drie molder gezaai, 

genaamd het Joffer Veraleijdencamp aan Henrick Teijnegel en zijn vrouw 

Naeleken Noeijen. Op 13 augustus 1662 verkopen Maria Tinagel en haar man 

Cornelis van Segen, de twee molder goede droge rogge uit het perceel Joffer 

Alijdencamp, aan Franck Gerritse Schuijrman en zijn vrouw Wilkem Jacobs, 

waarbij door de verkoper ter vrijwaring in onderpand is gegeven een perceel 

bouwland, genaamd de Haagh ter grootte van een morgen land onder 

Wageningen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 87 797-0093 3/10 9 29-06-1678 05-04-1680 Bennekom Koop en verkoop

Elisabeth Maria Hackford en haar man Alart Hackfordt toe der Horst verkopen 

aan Derck Timmer en zijn vrouw Jannitien Wijnants, de helft van een hofstede, 

gelegen op de Veluwe in het ambt van Ede in het kerspel Bennekom en 

gedeeltelijk in de schependom van Wageningen, bestaande uit een huis, 

bergen, schotten, bouw- en weidelanden, dat in gebruik is door Egbert Gerritsen 

en waarvan de andere helft toebehoort aan Aelbert Steck als erfgenaam van 

joffer Leijdeckers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 87 797-0093 3/10 9 04-06-1728 04-06-1728 Bennekom Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht om beslag te leggen op de 

onroerende goederen van Evert Methorst, met name een perceel weide- en 

bouwland genaamd de Wheem en een perceel bouwland genaamd de Geer, 

beiden gelegen onder Bennecum, om betaling af te dwingen van een bedrag 

van 400 gulden ingevolge een obligatie van 21 april 1721. Op vertoon van de 

akte van betaling blijkt dat Aert Cornelissen betaald heeft, waardoor de 

beslaglegging geroyeerd wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 87v 797-0094 3/10 9v 05-04-1680 15-04-1681 Bennekom Koop en verkoop

Albertus Steck verkoopt aan Derck Timmer en zijn vrouw Jannitien Wijnants de 

helft van een erf en goed genaamd Duijshofstede onder Bennecom op de 

Veluwe met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, dat gebruikt wordt 

door Egbert Gerritsen en waarvan de koper de andere helft reeds gekocht heeft 

van jonker Hackfort tot de Horst. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 87v 797-0094 3/10 9v 08-05-1682 21-06-1682 Bennekom Koop en verkoop

Jan Claesen en zijn vrouw Grietjen Jansen verkopen aan Eb Jacobsen, voor 

100 gulden, twee derde delen van een half mud gezaai, waarvan het andere 

derde gedeelte toebehoort aan Peter Huijbers, genaamd Horninck gelegen in 

het ambt van Ede onder Bennekum, oostwaarts Gosen Geurtsen, zuidwaarts 

Gerrit Gerritsen, westwaarts Hendrick Cornelissen en noordwaarts de straat. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 88 797-0094 3/10 10 04-07-1682 23-08-1682 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Petersen en zijn vrouw Aeltjen Bransen verkopen aan Willem 

Robbertsen en zijn vrouw Marritjen Herms, een half mud bouwland gelegen in 

het ambt van Ede, kerspel Bennekum op de Harnschenenck, oost- en 

zuidwaarts de erfgenamen van Jacob Arissen, westwaarts de erfgenamen van 

Jan Philips en noordwaarts de Geertsteech en een perceeltje weide- of 

plaggenveld gelegen te Neerheuckelum, groot drie vierde van een morgen, oost-

, zuid- en noordwaarts Haelboom en westwaarts de Klecksteech, vrij erf en 

goed. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 88 797-0094 3/10 10 07-12-1682 04-01-1683 Bennekom Koop en verkoop

De erfgenamen van Hendrick Rutgers en zijn vrouw Jantjen Gerrits verkopen 

aan Gerrit Caesen, voor 346 gulden, een hof met het daaraan gelegen land met 

de bovenste zijde uit het oosten van het Meulenstuck in Bennecum, dat laatst 

gebruikt werd door Gerrit Gerritsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 88v 797-0095 3/10 10v 13-02-1682 05-02-1683 Bennekom Koop en verkoop

Brant Jansen, als voogd over het minderjarige kind van de overleden Tijmen 

Gerritsen, genaamd Gerrit Tijmensen, verkoopt met toestemming van de stad 

Wageningen aan Anne Jansen, weduwe van Evert Tonissen, een hof gelegen in 

het kerspel van Bennekum, tegenover de Wildecamp genaamd Schuijroven, 

oost- en noordwaarts de verkoper, zuidwaarts de Leuwencamp en westwaarts de 

straat. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 88v 797-0095 3/10 10v 03-12-1681 14-01-1685 Bennekom Koop en verkoop

Brant Jansen, als voogd over het minderjarige kind van de overleden Timen 

Gerritsen, genaamd Gerrit Timensen, verkoopt met toestemming van de 

magistraat van Wageningen aan Gerrit Simonsen en zijn vrouw Aeltjen 

Gerritsen, een perceel bouwland, groot een half mud, gelegen in het ambt van 

Ede, kerspel Bennekum, waarbij door de verkoper ter vrijwaring in onderpand 

wordt gegeven een perceel bouwland genaamd de Scheurhove in Bennekom, 

oostwaarts Sijmen Gerritsen, westwaarts de Bennekumse Meent, zuidwaarts de 

erfgenamen van Gerrit Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 89 797-0095 3/10 11 14-12-1682 30-04-1683 Bennekom Koop en verkoop

Evert Wijnen en zijn vrouw Geertjen Hendricx verkopen aan Derck Jansen 

Brouwer en zijn vrouw Beertgen Francken en Gisbert Gerritsen en zijn vrouw 

Ceeltje Gisbertsen, een akker bouwland, groot een schepel gezaai, genaamd 

het Haeseaccertjen, gelegen te Bennekum, oostwaarts aan de weg van Ede, dat 

gebruikt wordt door Hendrick Pierlepomp. Op vertoon van de originele 

briefstukken ben ik verzocht deze te royeren op 21 maart 1713. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 89 797-0095 3/10 11 16-01-1686 07-05-1686 Bennekom Koop en verkoop

Jan Robbertsen verkoopt aan Hendrick Haelboom en zijn vrouw Metjen 

Woutersen, drie schepel bouwland genaamd het Kreelse Stuck gelegen in 

Bennekum, oost- en zuidwaarts de koper, westwaarts Jacobjen Aertsen en 

noordwaarts Jacob Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 89v 797-0096 3/10 11v 20-06-1681 30-08-1701 Bennekom Koop en verkoop

Roeloff Hermen en zijn vrouw Jantjen Brants verkopen aan Willem Roggertsen 

en zijn vrouw Martjen Hermsen, een halve morgen bouwland alsook plaggen- en 

heideveld, oostwaarts de Harrensesteech, zuidwaarts Geurt Jansen, westwaarts 

de kinderen van Willem Gerritsen en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 89v 797-0096 3/10 11v 04-01-1684 30-08-1701 Bennekom Koop en verkoop

Gerrit Gisbertsen voor zichzelf en als gemachtigde van Wolter Hendricksen 

Raijmaecker en Jacob Jansen, voorts Gijsbert Bransen en Jacob Hendricksen, 

als voogd over de minderjarige kinderen van Gijsbert Bransen, verwekt bij 

Gerritjen Breunissen, verkopen een akker land genaamd de Stel in de 

Heuckelumsenenck, oost- en westwaarts Jacob Jansen, noordwaarts Haelboom 

en zuidwaarts het land van Heuclum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 90-91v 797-0096/98 3/1012-12v-13v 31-08-1680 27-03-1683 Bennekom Registratie

Antonij Stip laat als gemachtigde van Gilles van Wijck, oud raad der stad 

Utrecht en Jacob van Wijk, kanunnik van de kapittel van St Marijen in Utrecht, 

zijnde executeurs-testamentair van het testament van de overleden Johan van 

Wijck, in zijn leven domheer van de kapittel van St Peter en gehuwd met Aletta 

Steck, het testament opgemaakt voor notaris Rombout van Veckhoven in 

Utrecht op 31 augustus 1680, bij de scholtis van Ede, Johan Otters, registreren 

dat Alexander Lamij, kapitein, en zijn vrouw Aletta van Wijck het onderstaande 

geërfd hebben: een obligatie ten behoeve van de weduwe van Jan Reijers; een 

perceel van tien morgen hooiland in Bennecom; vier morgen bouwland in 

Venendael aan het Boveneijnde, waarvan Jacob Bosch de pachter is; vijf 

morgen weideland in Venendael met de bijbehorende schuren; een gedeelte van 

een kapitaal van 6200 gulden in de goederen van Albert Steck en zijn zoon 

afgesloten op 21 mei 1679; een kapitaal van 600 gulden in de goederen van 

Abraham Oliphiers, nu tot laste van Derck Adriaens van Noort, gelegen in 

Venendael aan het Boveneijnde of Middelbuijrte en voorts het onderstaande 

willen verrekenen met de boedel. Voor een derde deel ontlast van drie 

kapitalen, de eerste van 2000 gulden, de tweede van 800 gulden en de derde 

van 200 gulden door Johan van Wijck overeengekomen met Wijnanda van 

Wijck. Ten tweede voor een derde deel te verhalen op twee kapitalen, de ene 

2000 gulden en de andere 600 gulden door de executeurs op Catharijna Zas, 

weduwe Van Asperen. Ten derde betaling te verkrijgen van 1570 gulden en 17 

stuivers, dat het comptoir van Thiel voorgeschoten heeft aan Lamij. Ten vierde 

het restitueren van 315 gulden dat door Van Wijck voor Lamij betaald is aan de 

jood tot Thiel. Ten vijfde betaling te ontvangen van 1580 gulden plus rente van 

Lamij, welk bedrag hij en zijn vrouw op 20 februari 1680 hebben ontvangen van 

Johan van Wijck uit het versterf van zijn vrouw. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

vervolg van 49, tekst 

past er niet in zijn 

geheel op vervolg van 49

Ten zesde om schadeloos gesteld te worden met betrekking tot de borgstelling 

door Johan van Wijck en betaald voor Lamij ten behoeve van de solliciteur 

Dispairteijn te 's-Gravenhage voor 700 gulden en ten behoeve van Gilles van 

Wijck voor 400 gulden. Als laatste wordt vermeld dat arresten en beslaglegging 

gedaan zijn door de scholtis Johan Otters in het bijzijn van de gerichtslieden 

Hendrick Slock en Hendrick Hensbergen op 16 maart 1683 op de vier morgen 

bouwland op Krakerswijck, op een kapitaal van Derck van Oort, op zes staarten 

in de Sack, op het weitje achter Slocken huis, op een kapitaal van Albert Steck 

en zijn zoon, op de vijf morgen met de schuren aan het Kleijne Schutjen, op het 

weitje achter Wesseljen en als laatste op de tien morgen hooiland in de 

Gagelcampen.
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 92 797-0098 3/10 14 15-05-1685 17-05-1685 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Dercksen en zijn vrouw Willemtjen Maesen verkopen aan Gerrit, 

Berndt, Willem en Cornelis Hendricksen en Maria Hendricx, broers en zuster, 

een bouwkamp met zijn houtgewas, gelegen oostwaarts de weduwe van Peter 

Jansen, zuid- en westwaarts de steeg, noorwaarts de weduwe van Aris 

Hendricksen, voorts de helft van een hofje, waarvan de andere helft toebehoort 

aan Gerrit Cornelissen, en nog een akkertje gelegen aan de Diedtwech, 

oostwaarts (niet vermeld), zuidwaarts de weduwe van Peter Jansen, westwaarts 

de gemeente en noordwaarts Hendrick Haelboom, welke percelen jaarlijks twee 

schepel rogge verschuldigd zijn aan de St Jans vicarie, af te dragen aan huize 

Kernhem. Ter vrijwaring is door de verkoper in onderpand gegeven de goederen 

zoals vermeld te Ede op folio 16. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 92v 797-0099 3/10 14v 23-04-1687 16-08-1687 Bennekom Hypotheek

De helft van een huis en hofstad met zeven morgen bouw- en weideland, 

gelegen van oost- naar westwaarts tussen de Dijckgraeff en de Hernsesteech, 

zuidwaarts Willem Robbertsen en noordwaarts Evert Melissen, waarvan de 

andere helft gekocht is door de debiteuren van de kinderen van Willem 

Gerritsen, toebehorend aan Jan Veenbrinck en zijn vrouw Hermken Willemsen, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van de 

diaconie van Bennekum. Op vertoon van de originele betaalde hypotheekakte 

van 12 mei 1689, door domi nus Ludovicus van Arrel, wordt de 

hypotheekovereenkomst op 9 juni 1719 geroyeerd. Zie folio 15verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 92v 797-0099 3/10 14v 06-11-1729 06-11-1729 Bennekom Hypotheek

Een huis en hof, oostwaarts de pastorie, westwaarts de weg, zuidwaarts het 

kerkhof van Bennecum en noordwaarts Cornelis Jaspers van Oort, toebehorend 

aan Derk van Creel en zijn vrouw Maria van Doesburg, bezwaren hun perceel 

met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Lubbert Adolph Torck, 

heer van de Rosendael en zijn vrouw Petronella van Hoorn. Zie folio 14verso 

(red.: moet zijn folio 33). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 93 797-0099 3/10 15 11-09-1687 19-03-1688 Bennekom Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende bouw- en weidelanden, gelegen in het 

ambt van Ede, kerspel Bennekum, oostwaarts de Hersesteech, westwaarts de 

Dijckgraeff, zuidwaarts Gerrit Neuij en noordwaarts Geurt Jansen, toebehorend 

en bewoond door Martjen Hermsen en haar man Willem Robbertsen, bezwaren 

hun perceel met een hypotheek van 250 gulden ten behoeve van Jan Claesen 

en Hendrick Haelboom, als diakenen van Bennekum. Op vertoon van de 

originele betaalde hypotheekakte op 12 mei 1689 door Ludovicus van Arrel 

wordt de hypotheek geroyeerd en per abuis pas op 9 juni 1719 geregistreerd. 

Abusievelijk is de bovenstaande hypotheekakte geroyeerd, dit royement heeft 

echter betrekking op folio 14v). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 93 797-0099 3/10 15 19-10-1685 10-12-1691 Bennekom Koop en verkoop

Jan Woutersen en zijn vrouw Metjen Willemsen verkopen aan Aris Jacobsen en 

zijn vrouw Maria Jansen, de helft van een hoek weide- of plaggenveld genaamd 

de Simpel gelegen onder Bennekum, oostwaarts de Dijckgraeff, zuidwaarts 

Hessel van Lawijck, westwaarts de Rijnstege en noordwaarts Gosen Geurtsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 93 797-0099 3/10 15 08-06-1730 08-06-1730 Bennekom Koop en verkoop

Lambert Reynders en zijn vrouw Bytjen Rutgers verkopen aan Jan Maessen en 

zijn vrouw Jannichjen Henricksen, voor 370 gulden, twee hoekjes bouwland 

gelegen aan beide kanten van de Bergweg, groot een molder gezaai. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 93v 797-0100 3/10 15v 01-06-1688 10-11-1688 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Jansen en Rutger Gerritsen, voogden over de minderjarige kinderen 

van Willem Gerritsen, voor de ene helft, Gisbertjen Willemsen, geassisteerd 

met haar voogd Derck Otters, bosmeester, voor een vierde deel en Jantjen 

Willemsen en haar man Aert Cornelissen Suckel voor het laatste vierde deel, 

verkopen aan Jan Aertsen Veenbrinck en zijn vrouw Hermtjen Willemsen, een 

huis en hof gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum aan de Dijckgraeff 

met de weide-, hooi- en bouwlanden, groot zeven morgen, oostwaarts van de 

Dijckgraeff tot aan de Harnschesteech, oostwaarts de Harnschesteech, 

westwaarts de Dijckgraeff, zuidwaarts Willem Robbertsen en noordwaarts Evert 

Melissen. Zie folio 14verso. Op 24 november 1688 registreren Jan Aertsen 

Veenbrinck en zijn vrouw Hermtjen Willemsen, geassisteerd met haar voogd 

Rijck Jansen, een op 22 november 1688 afgesloten hypotheek van 533 gulden 

en tien stuivers ten behoeve van Johan Otters, scholtis van Ede en zijn vrouw 

Johanna Hendriena van Brienen. Johan Otters verklaart dat hij het kapitaal heeft 

terugontvangen en daarom geroyeerd is. Zie folio 16verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 94 797-0100 3/10 16 29-03-1688 28-12-1688 Bennekom Koop en verkoop

Barthold Zuijrmond en zijn vrouw Luijtjen Roest verkopen aan Aert Gerritsen en 

zijn vrouw Cornelisjen Jansen, een hoek bouwland, groot drie schepel in het 

ambt van Ede, kerspel Bennekum, oost- en zuidwaarts de weduwe van 

Wilhelmus Philipi, westwaarts de weg en noordwaarts de kerk van Bennekum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 94 797-0100 3/10 16 25-04-1687 30-08-1701 Bennekom Koop en verkoop

Albert Everts en Peter Evertsen, als voogden over de kinderen van Hermen 

Everts, Peter Evertsen voor hemzelf, Naleken Everts, weduwe van Gisbert 

Petersen, Evert Jacobsen voor hemzelf met Jacob Woutersen namens 

Wouterjen Jacobsen verkopen aan Willem Robbertsen en zijn vrouw Martjen 

Hermsen, een bouw-, weide- en plaggenveld genaamd het Heetveld, groot twee 

morgen, gelegen oostwaarts de Harrensesteech, westwaarts Geurt Jansen, zuid- 

en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 94v 797-0101 3/10 16v 16-01-1689 17-01-1689 Bennekom Beslaglegging

Cornelis Arntsen, onderschout van Ede, wordt verzocht door Jan Jansen Muller 

te Heelsum om beslag te leggen op het huis met de bijbehorende bouw- en 

weidelanden gelegen in het kerspel Bennekum aan de Dijckgraeff, toebehorend 

en bewoond door Jan Aertsen Veenbrinck en zijn vrouw Hermtjen Willemsen, 

om 200 gulden te verhalen, welke schuldbekentenis door Jan Veenbrinck op 1 

mei 1687 voor zijn rekening is genomen. Op vertoon de dato 26 januari 1689 

van de transportakte aan Jan Jansen Muller door Jan Arissen Veenbrinck heeft 

Aris Woutersen van Leuwen als erfgenaam van Jan Jansen Muller verzocht de 

schuldbekentenis op 9 juni 1719 te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 95 797-0101 3/10 17 (Overbuerte doorgehaald) ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 95 797-0101 3/10 17 07-03-1689 19-03-1689 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Cornelissen en zijn vrouw Naeleken Cornelissen voor drie vierde 

gedeelte en Jan Woutersen en Aert Woutersen voor een vierde gedeelte, 

verkopen aan Rutger Gerritsen en zijn vrouw Metjen Jansen, twee morgen heet- 

of plaggenveld gelegen in het ambt van Ede onder Bennekum, oostwaarts de 

Dijckgraeff, zuidwaarts Gerrit Neuij, west- en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 95 797-0101 3/10 17 03-01-1689 19-03-1689 Bennekom Koop en verkoop

Gerrit Brantsen en zijn vrouw Gerritjen Wouters verkopen aan Jan Petersen, 

jongeman, een half mud bouwland gelegen in het ambt van Ede in Bennekum, 

oost- en westwaarts Hendrick Haelboom, zuid- en noordwaarts Heuckelumlant. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 95v 797-0102 3/10 17v 22-11-1688 19-03-1689 Bennekom Hypotheek

De helft van twee en half schepel bouwland, genaamd het Cortegraftlant, 

waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van Bernt Jansen en 

Joagum Arissen, gelegen in het ambt van Ede in Bennekum, oostwaarts Gerrit 

Neuij, zuidwaarts Bruijckerwech, westwaarts Rutger Arissen en noordwaarts 

Heuckelumselant, wordt door Hendrick Jansen en zijn vrouw Grietjen Goosens 

in onderpand gegeven voor een hypotheek van 89 gulden en 15 stuivers aan de 

voogden van de twee minderjarige kinderen van de reeds genoemde Grietjen 

Goosens en haar overleden man Jan Evertsen, met name Goosen en Jantjen 

Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 95v 797-0102 3/10 17v 12-08-1689 03-09-1690 Bennekom Koop en verkoop

Gerrit Hendricx en zijn vrouw Gerritjen van Setten verkopen aan Gerritsen van 

Ede en zijn vrouw Christina Brouwer, anderhalf schepel bouwland gelegen in het 

ambt van Ede, kerspel Bennekum aan het Jerefaesengat in de Bovenste Camp, 

oostwaarts de ambtman Welderen, zuidwaarts de koper, westwaarts de weg en 

noordwaarts de kinderen van Hendrick Geritsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 96 797-0102 3/10 18 21-07-1689 11-12-1689 Bennekom Koop en verkoop

Willem Jordens verkoopt, als gevolmachtigde van de voogden van de 

minderjarige kinderen van Ernst van Lawijck, aan Albert Evertsen, twee kampen 

land gelegen in het ambt van Ede in Bennekum, genaamd de 

Bosmeesterscampen boven de Wiltgraeff. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 96 797-0102 3/10 18 27-02-1693 20-03-1693 Bennekom Koop en verkoop

Cornelis Geurts en zijn vrouw Claesjen Geurtsen verkopen aan Albert Evertsen 

Versteech, een perceel bouwland, groot een half molder gezaai, oost- en 

noordwaarts de erfgenamen van Roeloff Rijcksen, westwaarts de weg en 

zuidwaarts Krijn Hendricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 96v 797-0103 3/10 18v 09-05-1690 03-09-1690 Bennekom Koop en verkoop

De gezamenlijke erfgenamen van Willemtjen Teunissen, weduwe van Philips 

Dublet, verkopen aan Evert Jansen en zijn vrouw Trijneken Jansen, een huis, 

hof en een kamp land gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de 

Kraets, oost- en noordwaarts de heer Van Rosendael, westwaarts Gerrit 

Gerritsen en zuidwaarts de weg of straat. Op 9 mei 1690 verkopen Evert Jansen 

en zijn vrouw Trijneken Jansen het perceel door aan Jan Petersen, jongeman, 

met de registratiedatum van 3 september 1690. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 96v 797-0103 3/10 18v 10-03-1664 30-03-1691 Bennekom Hypotheek

Een huis op de Bennekumse gemeente, gelegen aan het Merrij Meijnsen schut, 

oostwaarts Albert Albertsen Kuijper, noordwaarts de genoemde gemeente, 

westwaarts Derck Tonissen en zuidwaarts de Grifft van het Veen, toebehorend 

Claes Hendricksen en zijn vrouw Jantjen Fransen, bezwaren hun perceel met 

een hypotheek van 184 gulden ten behoeve van de voogden van het 

minderjarige kind van Cornelis van Schadijck, genaamd Willem van Schadijck. 

Zie Venendael folio 21verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 97 797-0103 3/10 19 20-01-1693 08-12-1693 Bennekom Hypotheek

Twee perceeltjes bouwland in het ambt van Ede in Bennekum in de Derperenck, 

het één genaamd het Meulenstuck, groot een half molder, oostwaarts Breunis 

Beernts, westwaarts de commanderij, noord- en zuidwaarts de weg en het 

ander, groot een schepel, oostwaarts het Meulenstuck, westwaarts de heer 

Torck, noord- en zuidwaarts de commanderij van St Jan, toebehorend Grietjen 

of Geertjen Everts, weduwe Evert Hermsen en de kinderen Hermen Evertsen, 

Aeltjen en Metjen Everts en Aert van Eck en zijn vrouw Geertjen Evertsen, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 110 gulden ten behoeve van 

domin us Ludovicus van Arrel, predikant te Bennekum. Op vertoon van de 

originele in stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 8 januari 1700 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 97 797-0103 3/10 19 03-02-1694 19-02-1694 Bennekom Hypotheek

Twee akkers bouwland, gelegen in het ambt van Ede in de Bovenbeurte van 

Bennekum, oostwaarts de weduwe van Hendrick Haelboom, zuid- en 

noordwaarts de weduwe van Aris Hendricksen en westwaarts de brink, waarvan 

de ander helft toebehoort aan onze zus Breunisjen Gosens, toebehorend 

Hendrick Jansen en zijn vrouw Grietjen Gosens, geven hun perceel met ingang 

van heden voor de tijd van vier jaren in onderpand voor een geleend bedrag 

van 100 gulden ten behoeve van Jacob Arissen. Op vertoon van de originele 

akte van betaling wordt de pandschap op 17 oktober 1698 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 97v 797-0104 3/10 19v 20-02-1693 14-05-1694 Bennekom Hypotheek

Een huis en hof gelegen in Bennekum, oost- en westwaarts de weg, zuidwaarts 

de heer Wijnbergen en de weduwe Philippi en noordwaarts Wouter van Eck, 

toebehorend Willem Aertsen en zijn vrouw Gerritjen Dercksen, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 100 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 97v 797-0104 3/10 19v 21-07-1696 30-08-1701 Bennekom Koop en verkoop

Eb Jacobs en zijn vrouw Grietjen Jacobsen verkopen aan Willem Robbertsen en 

zijn vrouw Martjen Hermsen, een akker bouwland, groot drie schepel gezaai, 

gelegen in de Heuclumsenenck, oostwaarts de erfgenamen van Gerrit 

Gijsbertsen, zuid- en westwaarts Gosen Geurts en noordwaarts de weduwe van 

Hendrick Haelboom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 98 797-0104 3/10 20 21-05-1682 22-08-1696 Bennekom Koop en verkoop

Brant Jansen, voogd over de minderjarige kinderen van Tijmen Gerritsen in het 

huwelijk verwekt bij zijn vrouw Claesjen Geurts, verkoopt aan Iffje Jansen, 

weduwe van Crijn Hendricksen, een mud gezaai genaamd Scheurhoven 

gelegen in Bennekum, oostwaarts Simon Gerritsen, westwaarts de weg, 

zuidwaarts Leeuwenscamp en noordwaarts Cornelis Gerritsen en geeft ter 

vrijwaring in onderpand het hieronder vermelde perceel. Zie Bennekum folio 20 

post 2. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 98 797-0104 3/10 20 21-05-1682 22-08-1696 Bennekom Garantie

Een mud land gelegen aan het einde van de Bovenste Camp, oostwaarts het 

plaggenveld, westwaarts Hendrick Gerritsen, zuidwaarts Jan Hendricksen en 

noordwaarts kolonel Wijnbergen, toebehorend aan de minderjarige kinderen van 

Tijmen Gerritsen in het huwelijk verwekt bij zijn vrouw Claesen Geurts, geven 

hun perceel in onderpand ter vrijwaring van de verkoop van het perceel 

hierboven vermeld. Zie Bennekom folio 20 post 1. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 98v 797-0105 3/10 20v 28-01-1697 26-04-1697 Bennekom Koop en verkoop

Domin us Ludovicus van Arrel, predikant tot Bennekum, verkoopt als 

gemachtigde van de pastorie van Bennekum, met toestemming van de staten 

van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen de dato 27 november 

1696, aan Evert Albertsen Versteech en zijn vrouw Maria Schaets, een 

perceeltje pastorieland, zijnde het heideveld in Bennekum, oostwaarts de koper, 

zuidwaarts de heer Wijnbergen, westwaarts de straat en noordwaarts de pastorie 

zelf. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 98v 797-0105 3/10 20v 04-11-1699 15-01-1700 Bennekom Koop en verkoop

Domin us Ludovicus van Arrel, predikant tot Bennekum, verkoopt aan Evert 

Versteech en zijn vrouw Maria Schaets, een weitje gelegen in Bennekum, groot 

twee morgen, oost- en westwaarts de straat, zuidwaarts de heer Torck en 

noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 99 797-0105 3/10 21 26-11-1697 30-05-1698 Bennekom Registratie

Steven Wilbrenninck laat registreren, als gemachtigde van Andree Fournier, 

capitein, en zijn vrouw Anna Wilbrenninck, volgens een afgegeven volmacht de 

dato 4 oktober 1687 door de burgemeester van Arnhem, om hun aandeel, zijnde 

de helft in het erf en goed genaamd Brucxvoort onder Bennekum, te verbinden 

als onderpand ter voldoening van een legaat, toegewezen bij testament de dato 

7 december 1680 door Rockus Wilbrenninck aan zijn nicht Anna Wilbrenninck, 

onder de conditie dat als Anna geen nageslacht krijgt het legaat overgaat op 

haar twee jongste broers. Op 28 juli 1701 wordt verzocht deze verbintenis te 

royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 99 797-0105 3/10 21 15-09-1732 15-09-1732 Bennekom Hypotheek

Een perceel tabaks-, bouwland en boomgaard, genaamd het Halve Bosjen, 

oostwaarts Wouter van Leeuwen, westwaarts de steeg, zuidwaarts Jan Gijsberts 

en de weg en noordwaarts Jan van Buculoe, toebehorend aan Jan van 

Doesburg en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 300 gulden ten behoeve van J.A. baron Torck en zijn vrouw 

Petronella van Hoorn. Op vertoon van de betaalde obligatie is verzocht deze 

hypotheek op 22 september 1760 te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 99v 797-0106 3/10 21v 18-11-1698 18-11-1698 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Lucassen en zijn vrouw Rijckjen Claesen verkopen aan Hessel van 

Lawijck heer tot Heuclum, een huis, hof en bouwland, groot drie schepel, 

oostwaarts de Wiltgraeff, zuidwaarts Gerrit Nouen, west- en noordwaarts de 

verkoper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 99v 797-0106 3/10 21v 06-03-1700 04-06-1700 Bennekom Koop en verkoop

Willem Aertsen en zijn vrouw Willemke Everts verkopen aan Jan Petersen en 

zijn vrouw Tonisjen Tonissen, een morgen hooiland gelegen onder Bennekum in 

de Gagelcampen, oostwaarts de Eem, westwaarts de Grifft, zuidwaarts de 

erfgenamen van Derck Timmer en noordwaarts de heer Van Wijck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 100 797-0106 3/10 22 24-10-1698 19-09-1699 Bennekom Koop en verkoop

Rejnier Temminck en zijn vrouw Walburch Hachten, Hester Teodora 

Craijvangers, weduwe van Otto Temminck, Renera Maria Verwers, geassisteerd 

met haar neef Henrick Temminck, gezamenlijk optredend namens hun afwezige 

neef Jacobus Odendael, alsook Francois Hachten, gemachtigd door Maria 

Elisabet Helledonck, zussen en erfgenamen van de overleden Reijnier 

Kempinck, verkopen aan Helmert Gerrits Kits en Frans Rijcken, een kamp 

hooiland genaamd de Gagelcamp, groot zeven morgen, gelegen tussen de Eem 

en de Veendergrifft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 100 797-0106 3/10 22 28-01-1732 28-01-1732 Bennekom Koop en verkoop

Henrick Henricksen van Steenbergen en zijn vrouw Anneken Coenders 

verkopen aan Edaart van Maenen en zijn vrouw Catrina Janssen, voor 350 

gulden, een weiland, groot twee morgen, en een akker bouwland op de Hornick, 

groot vijf spint. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 100v 797-0107 3/10 22v 05-10-1700 06-10-1700 Bennekom Beslaglegging

Johan Otters, scholtis, heeft beslag gelegd op alle goederen in Bennekum van 

Huijbert Evertsen. Zie Ede folio 24 (red.: moet zijn 23verso). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 100v 797-0107 3/10 22v 10-03-1701 12-03-1701 Bennekom Hypotheek

De havezate Buculoe, bestaande uit een huis, hoven en singels in Bennekum, 

noordwaarts gedeeltelijk domin us Ludovicus van Arrel en Aris van Leuwen, 

westwaarts de straat, zuidwaarts Jasper Tonissen en Aris van Leuwen, 

toebehorend aan Rutier Pieters en zijn vrouw Agnita Scheurman, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 1000 gulden ten behoeve van domi nus 

Johannes Kloeck en Anna Christina van Vintselaer. Op 19 april 1726 heeft Jan 

Adam Brand, als gemachtigde van Stephenia Cloek, ingevolge een volmacht 

afgegeven door de burgemeester van Hattum de dato 13 april 1726, als 

erfgenaam van domin us Johannes Cloek, de hypotheek voor een bedrag van 

900 gulden overgedragen aan Johanna Hendrina van Brienen, weduwe Otters. 

Op 25 januari 1763 wordt er 500 gulden betaald. Op vertoon van de originele in 

stukken gesneden obligatie wordt de hypotheek op 17 december 1765 

geroyeerd. Zie folio 30verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 101 797-0107 3/10 23 27-05-1700 24-08-1701 Bennekom Koop en verkoop

Wouter Roeloffsen Westervelt en zijn vrouw Maria Dercksen verkopen aan 

Gerrit Aertsen en zijn vrouw Aeltjen Jansen, voor 600 gulden, een huis en hof in 

Bennekum, oost- en noordwaarts Gerrit Haelboom, zuidwaarts Jacob Jansen en 

westwaarts de Halderbrinck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 101 797-0107 3/10 23 11-11-1695 30-08-1701 Bennekom Koop en verkoop

Antonij van Beusecum en zijn vrouw Tonisjen Tonissen verkopen aan Willem 

Robbertsen en zijn vrouw Martjen Hermsen, een erfgoed dat Tonisjen geërfd 

heeft van haar ouders, gelegen onder Bennekum, oost-, zuid- en noordwaarts 

Jan Petersen en westwaarts de Kecksteech. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 101v 797-0108 3/10 23v 29-03-1696 30-08-1701 Bennekom Koop en verkoop

Jan Petersen en zijn vrouw Tonisjen Tonissen verkopen aan Willem Robberts 

en zijn vrouw Martjen Hermsen, twee molder bouwland en enig heetveld, 

gelegen oostwaarts Gerrit Nouij en Betjen Barruwen, westwaarts de Kecksteech, 

zuidwaarts Geertjen Vincken en noordwaarts Geurt Dercksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 101v 797-0108 3/10 23v 01-12-1701 04-12-1701 Bennekom Koop en verkoop

Huijbert Evertsen heeft voor hemzelf en als voogd over zijn minderjarige 

kinderen verwekt bij Martjen Cornelissen, in het openbaar verkocht ingevolge de 

toestemming van 25 juli 1701 van het gerecht, aan Willem Cornelissen en zijn 

vrouw Gerritjen Jansen, de helft van een huis, schuur, hof en een kampje, 

gelegen aan de Halderbrinck, voorts de helft van de Kuijlacker en de helft van 

de helfte van een rouwveld genaamd het Cattegat, alles gelegen in Bennekum, 

waarvan de koper de andere helft in bezit heeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 102 797-0108 3/10 24 01-12-1701 04-12-1701 Bennekom Koop en verkoop

Huijbert Evertsen heeft voor hemzelf en als voogd over zijn minderjarige 

kinderen verwekt bij Martjen Cornelissen, in het openbaar verkocht ingevolge de 

toestemming van 25 juli 1701 van het gerecht, aan Steven van der Wis, 

jongeman, de helft van drie schepel land, waarvan de andere helft in bezit is 

van Derck Everts, gelegen oostwaarts de schaapskooi van Steenbergen, 

westwaarts het gasthuis van Arnhem, zuidwaarts de kinderen van Claes Willems 

en noordwaarts Rijckjen Romeijnders. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 102 797-0108 3/10 24 22-10-1696 13-12-1701 Bennekom Koop en verkoop

Derck Evertsen en zijn vrouw Itjen Jacobsen verkopen aan Jasper Tonissen en 

zijn vrouw Brantjen Hendricksen, een hoekje bouwland genaamd de Klevecamp, 

groot een molder, oostwaarts de Wiltgraeff, west- en zuidwaarts generaal 

Wijnbergen en noordwaarts de erfgenamen van Peter van der Wis. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 102v 797-0109 3/10 24v 04-11-1699 13-12-1701 Bennekom Koop en verkoop

Maes van Kreel verkoopt als gemachtigde van Wolter Joseph van Wijnbergen, 

heer tot Horsen en de Pol en zijn vrouw Elisabet Geertruijt van Rensen, 

ingevolge een volmacht van 19 september 1699, afgegeven door de 

burgemeester van de stad Deventer, aan Jasper Tonissen en zijn vrouw 

Brantjen Hendricx, een hoekje weideland met een streepje waar eikenbomen op 

hebben gestaan, gelegen oostwaarts de straat, Arien Peters en Willem Aerts, 

westwaarts Aris Woutersen, zuidwaarts de straat en noordwaarts Hendrick 

Stevens, domin us Van Arrel en Rutjer Peters. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 102v 797-0109 3/10 24v 17-04-1702 07-02-1703 Bennekom Koop en verkoop

Hendrick Gerrits en zijn vrouw Martjen Huijgen verkopen aan Evert Gosens, 

jongeman, een huis en hof gelegen in Bennekum, oostwaarts Hendrick 

Petersen, westwaarts de Heuclumse Brinck, zuidwaarts Jan Woutersen en 

noordwaarts Gerritsen Jacobsen en haar kinderen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 103 797-0109 3/10 25 10-04-1702 10-04-1702 Bennekom Koop en verkoop

Jantjen Cornelissen, weduwe van Jacob Hendricksen, geassisteerd met haar 

zoon Geurt Jacobsen Buijs, verkoopt aan Cornelis en Steven van den Born, 

twee akkertjes bouwland gelegen te Bennekum in de Heuclumsenenck, 

genaamd de Hasenackers, zuidwaarts tussen de beide getransporteerden, 

noordwaarts de kerk, oostwaarts de Diedenwech en westwaarts de heer van 

Heuclum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 103 797-0109 3/10 25 16-03-1716 16-03-1716 Bennekom Hypotheek

Een molder land gelegen in Bennekum, oostwaarts Gerrit Claesen, westwaarts 

Bart Barten, zuid- en noordwaarts de weg, toebehorend aan Hermen Evertsz, 

weduwnaar van Hendrina Lubberts, bezwaart zijn perceel met een hypotheek 

van 60 gulden ten behoeve van Hendrick Buijs en zijn vrouw Stijntjen Rutgers. 

Op vertoon van de originele in stukken gesneden hypotheekbrief, heeft Hermen 

Everts op 2 juni 1728 verzocht deze hypotheek te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 103v 797-0110 3/10 25v 06-01-1712 01-06-1712 Bennekom Scheiding

Een erf en goed genaamd Groot Steenbergen met de boomgaard, pachter 

Hendrick Cornelissen en het erf en goed genaamd Harren, leenroerig aan dit 

vorstendom, bouwman Reijer Woutersen, toebehorend aan Assuweer Torck 

wordt door Lubbert Adolff Torck bij magescheid verdeeld onder zijn broers en 

zuster en hemzelf. Ondertekend door A.M. Ripperda, douairière Torck, W. van 

Haersolte, L.A. Torck, W.J. Torck, J.T. Torck, J.D. van Heeckeren, F.W. Torck, 

H. Ripperda en J. van Arnhem. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 103v 797-0110 3/10 25v 07-10-1715 07-10-1715 Bennekom Hypotheek

Vier hoeken land, groot vijf schepel, waarvan de ander helft in bezit is van 

Jantjen Jansen, toebehorend aan Gosen Jansen en zijn vrouw Geurtjen 

Rutgers, geven hun gedeelte van het perceel in onderpand ter vrijwaring van 

geleend geld van 100 gulden ten behoeve van Willem Robbertsen en zijn vrouw 

Martjen Hermsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797104-105v

797-

0110/11/12 3/10

26-26v-27-

27v 10-02-1710 23-02-1717 Bennekom Testament

Jan van Arnhem en zijn vrouw Janna Margriete van Arnhem, heer en vrouw van 

Rosendael tot Harsloe, maken ingevolge de aan hen verleende octrooien van 26 

mei 1685 en 3 december 1695, hun testament op voor de langstlevende en 

benoemen elkaar tot enig erfgenaam, en komen voorts overeen dat na hun 

beide overlijden, hun zus en schoonzus Johanna Gerhardijna van Arnhem, zes 

weken na de begrafenis van de langstlevende een tweede testament mag 

openen met aanstelling van een executeur-testamentair en 

begrafenisondernemer, waarin de verdere verdeling van de goederen vermeld 

is. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 105v 797-0112 3/10 27v 03-02-1717 17-02-1721 Bennekom Koop en verkoop

Derk Jansen Cremer verkoopt aan Bart Barten en zijn vrouw Aletta Derksen, 

twee derde delen van een perceel bouwland, groot drie schepel gezaai, 

genaamd het Juffer Jegersland, oost-, west- en zuidwaarts de weg en 

noordwaarts Teunis Janssen, voorts nog een derde deel van 3½ schepel land, 

genaamd het Toebaxland, oostwaarts de heer Tork, westwaarts Gerrit Claessen, 

zuidwaarts Geurtjisland en noordwaarts de hof van Evert Methorst en als laatste 

een derde deel in een half molder land genaamd de Hoekacker, oost-, west- en 

zuidwaarts Claes Willemsen en noordwaarts het Gasthuijsgoed, waarvan de 

koper van het eerste perceel een derde deel en van het laatste perceel twee 

derde deel bezit. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 106 797-0112 3/10 28 20-03-1717 26-06-1717 Bennekom Hypotheek

Het deel uit de erfenis van Gerrit Petersen, die gewoond heeft tot Harn onder 

Bennecum, waarvan zijn vrouw Geertjen Jansen de lijftocht bezit en toebehoort 

aan Peter Jacobsen en zijn vrouw Berentjen Arnts, bezwaren hun perceel met 

een hypotheek van 100 gulden onder de conditie dat zodra de lijftocht beëindigd 

wordt, het bedrag direct opeisbaar is. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 106 797-0112 3/10 28 19-02-1723 21-04-1723 Bennekom Koop en verkoop

Goossen Willemsen en zijn vrouw Fijtgen Geurtsen en Cornelis Henricksen en 

zijn vrouw Lijsbeth Willemsen verkopen aan Jan Janssen Brouwer en zijn vrouw 

Grietjen Aertsen, voor 200 gulden, een morgen hooiland gelegen in het ambt 

van Ede, kerspel Bennecum in de Gagelcampen, waarvan het grootste gedeelte 

al toebehoort aan de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 106v 797-0113 3/10 28v 09-02-1722 09-02-1722 Bennekom Hypotheek

Vijf schepel bouwland genaamd de Scheurhoven, oostwaarts Henrick Buijs, 

zuidwaarts Jan Robbertsen, westwaarts Gijsbert Maessen en noordwaarts de 

erfgenamen van Wouter Roeloffsen, toebehorend aan Peter Geurtsen en zijn 

vrouw Neeltjen Gerritsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 275 

gulden ten behoeve van de diaconie van Bennecum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 106v 797-0113 3/10 28v 06-07-1723 07-07-1723 Bennekom Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Henrick Roetersen verzocht om 

beslag te leggen op het kamp de Schuurhoven, alsmede een schepel bouwland 

onder Bennecum toebehorend aan Peter Geurtsen als erfgenaam van Gerrit 

Symonsen om betaling af te dwingen van een bedrag van 200 gulden met rente, 

welk bedrag door Gerrit Symonsen op 20 mei 1709 was geleend. Op 22 maart 

1725 wijst de landdrost van de Veluwe de bovenstaande percelen gerechtelijk 

toe aan Henrick Roetersen om daaruit te verhalen zijn 200 gulden met kosten, 

welke geregistreerd wordt op 28 april 1725. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 106v 797-0113 3/10 28v 08-07-1723 08-07-1723 Bennekom Koop en verkoop

Peter Geurtsen en zijn vrouw Neeltjen Gerritsen verkopen aan Johan van der 

Horst en zijn vrouw Johanna Elisabeth Grameij, voor 150 gulden, de helft van 

een kamp de Scheurhoven, groot tien schepel gezaai, gelegen onder 

Bennecum, waarvan de andere helft toekomt aan Gijsbert Maessen, aan de 

westkant liggende rondom in een wal, bezwaard met 275 gulden ten behoeve 

van de armen van Bennecum welke verplichting op het perceel blijft rusten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797107-107v 797-0113/14 3/10 29-29v 01-02-1712 20-05-1723 Bennekom Testament

Hessel van Lauwick, heer van Heuclum maakt zijn testament op ingevolge het 

verleende octrooi van 9 april 1709 en benoemt tot enig erfgenaam zijn nicht 

Sibilla Elisabet van Balveren, gehuwd met zijn neef Jacob van Lauwick, 

luitenant kolonel, en zij zullen erven de havezate Heuckelom bij Bennecum 

onder Ede, leenroerig aan het vorstendom en graafschap, met de erven 

Feuysteren en het herengoed Voshol waar Bernt Crijnen op woont, en met zijn 

aandeel in het Ederbos, zijnde 2½ gedeelte van een vierde deel in een hoeve 

met al zijn toebehoren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 107v 797-0114 3/10 29v 03-04-1721 20-05-1723 Bennekom Testament

Hessel van Lauwick, heer van Heuclum, bekrachtigt het besloten testament van 

1 februari 1712 en kent toe aan zijn nicht Sibilla Elisabeth van Balveren, 

gehuwd met zijn neef Jacob van Lauwick, kolonel, naast hetgeen wat toegezegd 

is in het vorige testament, twee uiterwaarden genaamd de Bovensten en de 

Benedensten Weert, ieder groot acht morgen, alsmede de Groten Grampelt 

gelegen in het ambt van Ede in het kerspel Bennecum, waarbij het perceel altijd 

moet blijven behoren bij het huis van Heuclum en de tiend van Johan de Cock, 

gelegen in het kerspel Lunteren in de buurschap Wout en leenroerig aan de 

Proosdij van Utrecht, ingevolge de toestemming van 25 januari 1712. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 108 797-0114 3/10 30 09-11-1725 19-11-1725 Bennekom Akkoord

De helft van een huis, hof en een molder land, gelegen tot Bennecum aan de 

Harnsesteeg, waarvan de andere helft in bezit is van de zoon van de verkoper, 

toebehorend aan Henrick Willemsen Dekker, geeft het halve perceel in 

onderpand aan de diaconie van Rencum om bij zijn overlijden eventuele kosten 

van levensonderhoud voor zijn aanstaande vrouw daarop te verhalen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 108 797-0114 3/10 30 01-03-1726 01-03-1726 Bennekom Hypotheek

Een huis, hof en een molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, in het 

kerspel Bennecum, oostwaarts Metjen Wouters, weduwe Van Eck, westwaarts 

Arien Peterssen, zuidwaarts Metjen Wouters en noordwaarts Velthuijsen ter 

Gouda, toebehorend aan Welmert Wandersen en zijn vrouw Henrickjen 

Willemsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 200 gulden ten 

behoeve van Abram Petersen Collert. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 108v 797-0115 3/10 30v 01-12-1727 01-12-1727 Bennekom Hypotheek

Een huis, hof en een half mud bouwland gelegen bij het dorp van Bennecum, 

oost- en zuidwaarts de weg, westwaarts de diaconie van Bennecum en 

noordwaarts Wouter van Leuwen, toebehorend aan Gerrit Janssen en zijn vrouw 

Johanna Essen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 150 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 108v 797-0115 3/10 30v 09-12-1727 09-12-1727 Bennekom Koop en verkoop

Evert Methorst en zijn vrouw Aeltjen Elberts van den Born verkopen aan 

Cornelis Jaspers van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwers, 3½ schepel 

bouwland gelegen onder Bennecum op de Conijne Eerd, oost-, west- en 

noordwaarts de weg en zuidwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 109 797-0115 3/10 31 03-01-1729 03-01-1729 Bennekom Koop en verkoop

Hermen Everts, weduwnaar van Hendrina Lubbers, voor de helft, Johannes van 

Otten en zijn vrouw Evertjen Hermssen, Geertjen Hermsen jongedochter, met 

haar vader als haar voogd die ook optreedt als voogd van Woutertjen en Evert 

Hermsen, verkopen aan Gerrit Henricksen en zijn vrouw Gijsbertjen Bernts, de 

helft, zijnde de oostkant van een perceel bouwland, genaamd het Meulenstuck, 

oostwaarts Geurt Buijs, westwaarts de verkopers, zuid- en noordwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 109 797-0115 3/10 31 09-12-1726 26-04-1729 Bennekom Koop en verkoop

Wouter Jacobsen en zijn vrouw Jantjen van der Wis verkopen aan Bart 

Henricksen van Dompseler, weduwnaar van Marytjen Claessen, voor 400 

gulden, een mud bouwland genaamd de Halve Camp, oostwaarts de weduwe 

van Gerrit Aertsen, westwaarts Henrick Willemssen, zuidwaarts de Halderbrinck 

en noordwaarts de Bruggerweg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 109v 797-0116 3/10 31v 18-02-1729 18-02-1729 Bennekom Hypotheek

Een perceel bouwland, groot vijf schepel gezaai, gelegen in de 

Bennecumsenenck, genaamd de Lage Algemeer en een perceeltje bouwland 

genaamd Aelberdenacker, welke percelen geërfd zijn van hun moeder 

Woutertjen Stevensen, weduwe van Jacob van der Wis, en bij magescheid 

verdeeld zijn met hun zussen en broers, toebehorend aan Peter van der Wis en 

zijn vrouw Grietjen Aelbers, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 646 

gulden ten behoeve van de douairière Van Rhede, gravin van Athlone, ter 

vrijwaring tot de betaling van de pacht van de korenwindmolen in Amerongen. 

Op 21 december 1739 wordt verzocht op vertoon van de originele akte van 

betaling van 29 juli 1739 door R. van Wessel, als gemachtigde van de 

douairière Van Rheden, de hypotheek te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797110-110v 797-0116/17 3/10 32-32v 14-05-1729 19-05-1729 Bennekom Overdracht

Gerritjen Teunissen, weduwe van Geurt Dercksen Bouwmeijster, geassisteerd 

met haar zoon Peter Geurtsen Bouwmeijster, draagt in eigendom over aan haar 

dochter en schoonzoon Fijtjen Geurts Bouwmeijster en haar man Gosen 

Willemsen, een huis, hof en berg en een kampje bouwland, groot een half mud, 

gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom, oostwaarts het Langschoten, 

west- en noordwaarts de weg en zuidwaarts Willem Robbertsen en na haar 

overlijden al haar roerende goederen onder de conditie dat zij haar leven lang 

wordt onderhouden en haar begrafenis wordt geregeld, waarbij het akkoord en 

de overdracht wordt geaccepteerd door Stijntjen Geurts Bouwmeijster en haar 

man Jan de Swier, Peter Geurts Bouwmeijster en zijn vrouw Neeltjen Gerrits en 

Cornelisjen Cornelissen ( bij handtekening: Cornelisjen Bouwmeijsters), weduwe 

van Maes Henricksen, geassisteerd met haar broer Peter Geurtsen als voogd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 110v 797-0117 3/10 32v 03-10-1729 03-10-1729 Bennekom Koop en verkoop

Peter Peterssen, jongeman, verkoopt aan Gijsbert Petersen en zijn vrouw 

Metjen Janssen, voor 130 gulden, een derde gedeelte van een huis en hof onder 

Bennecum aan de Halderbrinck, waarvan de andere twee derde delen reeds in 

bezit zijn van de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 111 797-0117 3/10 33 01-08-1729 01-08-1729 Bennekom Koop en verkoop

Henrick Roeters en zijn vrouw Catrijna Jansen verkopen aan de diaconie van 

Bennecum, voor 285 gulden, de aan hen gerechtelijk toegewezen helft van de 

Schuirhovense Camp, zoals vermeld op folio 28verso, alsmede een schepel 

bouwland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 111 797-0117 3/10 33 19-11-1729 19-11-1729 Bennekom Koop en verkoop

Metjen Derks van Creel, geassisteerd met haar voogd Wouter Crolboom, 

verkoopt aan Derk van Creel en zijn vrouw Maria van Doesburg, een huis 

staande op erfpacht van de koper, oost- en noordwaarts de verkoper, zuidwaarts 

het kerkhof en westwaarts het pad, met de conditie dat Metjen haar leven lang 

in dit huis mag wonen zonder huur te betalen en de noodzakelijke reparaties 

voor haar eigen rekening komt. Zie folio 14verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 111v 797-0118 3/10 33v 21-11-1729 21-11-1729 Bennekom Koop en verkoop

Jan Haelboom en Reijntjen Henricks verkopen aan Willem Janssen Veenbrinck 

en zijn vrouw Grietjen Gijsberts, voor 100 gulden, een schepel land onder 

Bennecum in de Heuclumsenenck genaamd de Knolacker. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797111v-112 797-0118 3/10 33v-34 16-07-1712 22-12-1729 Bennekom Testament

Aertjen Gooses, weduwe van Evert Hendriksen, maakt haar testament op en 

verklaart dat haar roerende en onroerende goederen en de erfenis van haar 

broer Geurt Goosens door de nagelaten weduwe nog in lijftocht onder haar is, 

waarvan het gedeelte dat Aertjen toekomt, na haar overlijden zal vererven op 

haar schoonzoon Cornelis Jaspersen, weduwnaar van Evertje van Kreel, en 

voorts twee derde delen in het resterende derde deel zal overgaan op haar broer 

Evert Goosens en daarmee zijn aandeel zal zijn voldaan. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 112v 797-0119 3/10 34v 20-02-1730 20-02-1730 Bennekom Koop en verkoop

Steven van der Wis en zijn vrouw Mechteld Henricksen verkopen aan Cornelis 

van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwers, voor 200 gulden, drie schepel 

bouwland onder Bennecum, genaamd de Poelacker of Breunissenland, oost- en 

zuidwaarts de (niet vermeld), westwaarts Henrick Buijs en noordwaarts Cornelis 

van Creel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 112v 797-0119 3/10 34v 27-02-1730 27-02-1730 Bennekom Koop en verkoop

Geertjen van Geijtenbeek, weduwe van Jan van Santen en Meijnsjen Janssen, 

weduwe van Henrick van Nieuwenhees, voor de ene helft en de diaconie van 

Bennecum voor de andere helft, beiden geassisteerd met hun voogd Wouter 

Crolboom en domi nus George Timmer, predikant in Bennecum, met Jacob 

Bernts, diaken, verkopen aan Henrick Janssen en zijn vrouw Gerritjen Janssen, 

een schepel bouwland genaamd het Magere Ackertje onder Bennecum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 113 797-0119 3/10 35 27-02-1730 27-02-1730 Bennekom Koop en verkoop

Geertjen van Geijtenbeek, weduwe van Jan van Santen en Meijnsjen Janssen, 

weduwe van Henrick van Nieuwenhees, voor de ene helft en de diaconie van 

Bennecum voor de andere helft, beiden geassisteerd met hun voogd Wouter 

Crolboom en domi nus George Timmer, predikant in Bennecum, met Jacob 

Berntsen, diaken, verkopen, voor 987 gulden, aan Willem Willemsen en zijn 

vrouw Evertjen Willemssen, een huis, hof en berg met het bijbehorende 

bouwland in Bennecum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 113 797-0119 3/10 35 10-08-1730 10-08-1730 Bennekom Koop en verkoop

Tomas Oostendorp en zijn vrouw Maria van Beek verkopen aan Jan Henrick 

Oostendorp, jongeman, voor 750 gulden, een huis en hof in het dorp van 

Bennecum, oost- en zuidwaarts de gemeente, westwaarts Cornelis van Creel en 

noordwaarts Jan van Beek. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 113v 797-0120 3/10 35v 10-03-1730 10-03-1730 Bennekom Koop en verkoop

Marritjen Hermsen en haar man Willem Robbers verkopen aan Frans van der 

Eem en zijn vrouw Johanna van Hoeven, voor 350 gulden, 3½ schepel 

bouwland genaamd Leeuwenscamp. Op 20 januari 1733 is dit perceel 

doorverkocht aan Steven van Hal en zijn vrouw Judith van Bael voor 400 

gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 113v 797-0120 3/10 35v 10-03-1730 10-03-1730 Bennekom Koop en verkoop

Marritjen Hermsen en haar man Willem Robbers verkopen aan Henrick Janssen 

Boomcamp en zijn vrouw Anneken Janssen, voor 250 gulden, een molder 

bouwland genaamd Leeuwrickscamp, oostwaarts Gerrit Gerritsen, westwaarts 

de weg, zuidwaarts Cornelis van Oort en noordwaarts de Schuirhoven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 114 797-0120 3/10 35 20-05-1730 20-05-1730 Bennekom Koop en verkoop

Nennitjen Gijsberts, weduwe van Frans Rijksen van Santen, als gemachtigde 

voor de minderjarige kinderen van haar dochter Claesjen Fransen en haar 

kinderen Rijk Franssen van Santen en zijn vrouw Neeltjen Kaeij, Naeleken 

Fransen en haar man Arien van Agterberg, Maeijtjen Fransen en haar man 

Lambert Stevenssen en Tryntjen Fransen, jongedochter, met haar voogd 

Gijsbert van Santen, verkopen aan Derk de Man en zijn vrouw Gijsbertjen de 

Ruyter, voor 700 gulden, 3½ morgen hooiland in de Gagelcampen onder 

Bennecum, oostwaarts Jan Petersen en de weduwe van Evert Bos, westwaarts 

de Grift, zuidwaarts vrouwe Van Heekeren en noordwaarts de erfgenamen van 

domheer Wijk. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 114 797-0120 3/10 35 28-08-1730 28-08-1730 Bennekom Koop en verkoop

Tomas Oostendorp en zijn vrouw Maria van Beek verkopen aan Jan van Beek 

en zijn vrouw Betjen Breunessen van den Dijkgraeff, voor 150 gulden, een 

derde deel van een perceel bouwland, genaamd de Flieracker, zijnde het 

middelste gedeelte. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 114v 797-0121 3/10 35v 06-11-1730 06-11-1730 Bennekom Hypotheek

Een huis en hof in het dorp van Bennecum, oost-, west- en zuidwaarts de weg 

en noordwaarts de weduwe van Jan Aertsen, toebehorend aan Steven van Hal 

en zijn vrouw Geertruijd van Bael, bezwaren hun perceel met een hypotheek 

van 1000 gulden ten behoeve van Roeland van Aeken. Op vertoon van de 

originele akte van betaling is de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 114v 797-0121 3/10 35v 20-01-1733 20-01-1733 Bennekom Koop en verkoop

Steven van Hal en zijn vrouw Judith van Bael en Jantjen van Brienen, weduwe 

van Henrick Stevensen verkopen aan Frans van der Eem en zijn vrouw 

Johanna van Hoeven, voor 300 gulden, twee stukjes bouwland genaamd de Hal. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 115v 797-0122 4/10 36v 10-08-1730 10-08-1730 Bennekom Koop en verkoop

Jantjen van der Wis, weduwe van Wouter Jacobsen, geassisteerd met haar 

zoon Jacob Woutersen, gemachtigd de dato 17 augustus 1730 door de bank 

van Ede om ook namens haar minderjarige kinderen op te treden, verkopen aan 

Tomas Oostendorp en zijn vrouw Maria van Beek, voor 1250 gulden, een huis, 

hof, brouwerij, berg en schuur gelegen in het dorp van Bennecum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 115v 797-0122 4/10 36v 10-08-1730 10-08-1730 Bennekom Koop en verkoop

Jantjen van der Wis, weduwe van Wouter Jacobsen, geassisteerd met haar 

zoon Jacob Woutersen, gemachtigd de dato 17 augustus 1730 door de bank 

van Ede, om ook namens haar minderjarige kinderen op te treden, verkopen 

aan Geurt Henricksen en zijn vrouw Henrickjen Caspers, voor 150 gulden, 

anderhalve morgen hooiland genaamd Maessencamp, oostwaarts de 

Veensteeg, westwaarts de Eemwal, zuidwaarts Henrick Jochumsen en 

noordwaarts Geurt Henricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 116 797-0122 4/10 37 02-01-1731 02-01-1731 Bennekom Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Bennecum, oost- en noordwaarts de 

gemeente, westwaarts Henrick van Eck en zuidwaarts Steven van Hal, voorts 

drie schepel bouwland, oost- en westwaarts Velthuijsen ter Gouda, zuidwaarts 

de weg en noordwaarts de weduwe van Jan Aerts en nog een perceel bouwland, 

groot een mud gezaai, oostwaarts de weduwe van Jacobus van Leeuwen, west- 

en zuidwaarts de weg en noordwaarts de weduwe van Gijsbert Gerritsen, bij de 

debiteuren bewoond en gebruikt, toebehorend aan Jacobus Ipenburg en zijn 

vrouw Susanna van Leeuwen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 

450 gulden ten behoeve van Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van 

Johan Otters, in leven scholtis van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 116 797-0122 4/10 37 02-01-1731 02-01-1731 Bennekom Koop en verkoop

Gerrit Hermsen en zijn vrouw Barbara Teunessen verkopen aan Jacob 

Willemssen en zijn vrouw Barbara Teunessen, voor 500 gulden, vijf schepel 

bouwland, gelegen oostwaarts de Dijkgraeff, westwaarts de Rynsteeg, 

zuidwaarts de koper en noordwaarts de erfgenamen van Teunis Gerrits. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 116v 797-0123 4/10 37v 15-02-1731 16-02-1731 Bennekom Hypotheek

De helft van een huis en hof onder Bennecum aan de Halderbrinck en de helft 

van een half molder op de Laeren, beiden bewoond en gebruikt door de 

debiteur, waarvan de andere helft toebehoort aan de onder vermelde 

voorkinderen, toebehorend aan Hermannus Willemsen en zijn vrouw Dirkjen 

Janssen, geven hun deel van de percelen in onderpand voor een bedrag van 

152 gulden en 17 stuivers, ter vrijwaring van een schuld aan de minderjarige 

kinderen van Jan Gerritsen, vertegenwoordigd door hun voogd Lubbert Derksen, 

welke schuld terugbetaald moet worden als de kinderen meerderjarig zijn. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 116v 797-0123 4/10 37v 21-01-1732 21-01-1732 Bennekom Koop en verkoop

Reijntjen Henricksen en haar man Jan Haelboom verkopen aan Willem Janssen 

Veenbrinck en zijn vrouw Grietjen Gijsbers, voor 200 gulden, een hof aan de 

Hueclumsenbrinck, oost- en zuidwaarts Jacob Henricksen, westwaarts de 

gemeente en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 117 797-0123 4/10 38 19-01-1732 19-01-1732 Bennekom Koop en verkoop

Jantjen Gerritsen en haar man Gerrit Aertsen, Teunis Martenssen en zijn vrouw 

Jantjen Cornelissen, Claes Cornelissen en zijn vrouw Aeltjen Gerrits, Swaentjen 

Gerrits, Willem van de Vliet en zijn vrouw Jenneken Gerrits, Henrick Otters, 

scholtis, die het recht heeft van Henrick Gerrits, Wouter Gerrits en zijn vrouw 

Berntjen Egbers, Frerick Wouters, weduwnaar van Claesjen Janssen, Reijnder 

van Velp, jongeman, en Jan Willemsen Timmerman, tezamen erfgenamen van 

Lijsbet Janssen, verkopen aan Jan Gerritsen en zijn vrouw Petertjen Everts, 

voor 350 gulden, een negende deel van twee molder bouwland, een negende 

deel van zes schepel bouwland, een negende deel van een half molder 

bouwland en een derde deel van een halve molder gelegen in de Craets. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797117-117v 797-0123/24 4/10 38-38v 25-05-1725 02-02-1732 Bennekom Testament

Jan Claessen en Gieltjen Claessen, broer en zus, maken hun testament op voor 

de langstlevende en benoemen elkaar tot enig erfgenaam en legateren aan hun 

neef Claes Willemsen, zoon van Willem Willemsen, vijf zesde deel van een 

weitje gelegen onder Bennecum bij het huis van Gerrit Henricksen, welk perceel 

zij hebben gekocht van de erfgenamen van Breunis Berntsen en het zesde deel 

dat door het overlijden van hun broer Bernt Claessen is geërfd, indien Claes 

Willemsen komt te overlijden dan gaat het legaat naar zijn vader. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797118-118v 797-0124/25 4/10 39-39v 11-03-1730 02-02-1732 Bennekom Testament

Jan Claassen en Gieltjen Claassen, broer en zus, maken hun testament op en 

verklaren dat het testament van 25 mei 1725, opgemaakt voor Henrick Otters, 

scholtis van Ede, volledig van kracht blijft met de aanvulling dat na hun dood 

een legaat uitgekeerd moet worden aan hun neef en nicht Willem Willemsen en 

zijn vrouw Evertje Willems, bij hun vooroverlijden zullen hun kinderen het legaat 

ontvangen met name anderhalve schepel bouwland gelegen onder Bennecum, 

genaamd de Spinacker, welk perceel is gekocht van Evert Methorst, nog vijf 

zesde deel van een perceelbouwland, groot een molder gezaai, genaamd de 

Geer, voorts vijf zesde deel van een perceel bouwland, groot anderhalve 

schepel gezaai, genaamd Het Stuck Agter De Camp, alle percelen onder 

Bennecum gelegen, met als laatste vijf zesde deel van een halve morgen 

hooiland op de Haar in Wageningen. De schulden en de doodschulden moeten 

uit het legaat betaald worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 119 797-0125 4/10 40 21-02-1732 22-02-1732 Bennekom Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Johanna Hendrina van Brienen, 

weduwe van Johan Otters, verzocht om beslag te leggen op het huis, hof, berg 

en schuur, staande in het dorp van Bennecum, alsmede tien of elf schepel 

bouwland, genaamd Bussecampsstuk en als laatste een hof, alles staande in het 

dorp van Bennecum bij de debiteur bewoond en gebruikt, toebehorend aan 

Marritjen Robbers, weduwe van Jacobus van Leeuwen, om betaling af te 

dwingen van een bedrag van 28 gulden aan rente en een lening van 350 gulden, 

ingevolge een schuldbekentenis van 19 februari 1728, alsmede ter dekking van 

de borgsom van drie maanden huur. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 119 797-0125 4/10 40 21-02-1732 22-02-1732 Bennekom Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Gerrit Brouwer verzocht om beslag 

te leggen op het huis, hof, berg en schuur, Bussecampstuck en een hof, alles 

staande in het dorp van Bennecum, toebehorend aan Marritjen Robbers, 

weduwe van Jacobus van Leeuwen, ter vrijwaring en om betaling af te dwingen 

van een bedrag van 300 gulden van geleverd bier, ingevolge een 

schuldbekentenis van 5 februari 1732, alsmede vijf gulden voor geleverd bier 

sinds de afrekening en 82 gulden aan rente van twee leningen, de eerste voor 

250 gulden ten behoeve van Derk Brouwer, waarvan het recht gekomen is via 

een erfenis en de andere van 500 gulden, welke ontstaan is op 12 januari 1723. 

Op vertoon van de in stukken gesneden originele briefstukken worden de 

schuldbekentenissen geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 119v 797-0126 4/10 40v 21-02-1732 22-02-1732 Bennekom Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Gerrit van Beeck verzocht om 

beslag te leggen op het huis, hof, berg en schuur, staande in het dorp van 

Bennecum, alsmede tien of elf schepel bouwland, genaamd het 

Bussecampsstuck en als laatste een hof, alles staande in het dorp van 

Bennecum, toebehorend aan Marritjen Robbers, weduwe van Jacobus van 

Leeuwen, ter vrijwaring en om betaling af te dwingen van een bedrag van 300 

gulden, ingevolge een schuldbekentenis van 6 april 1729, en dekking te 

verkrijgen voor de beslag gelegde goederen onder Wageningen voor zover de 

opbrengst hieruit niet voldoende zou zijn. Op 19 augustus 1732 wordt de 

machtiging van Gerrit van Beek ingetrokken en de beslaglegging geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 119v 797-0126 4/10 40v 27-02-1732 28-02-1732 Bennekom Overdracht

Goossen Jansen en zijn vrouw Geurtjen Rutgersen dragen hun aandeel in de 

erfenis van Jantjen Janssen over aan Jacob Henricksen en zijn vrouw Grietjen 

Janssen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 120 797-0126 4/10 41 26-07-1732 26-07-1732 Bennekom Hypotheek

Twee huizen en hoven in het dorp van Bennecum, oost-, west- en zuidwaarts de 

weg en noordwaarts de weduwe van Jan Aertsen, toebehorend aan Steven van 

Hal en zijn vrouw Judith van Bael en Jantjen van Hal, weduwe van Henrick 

Stevenssen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 600 gulden ten 

behoeve van Helena Otters. Op 19 mei 1736 is de hypotheek niet meer van 

toepassing op het kleine huis en hof, maar blijft wel rusten op het grote huis en 

hof. Op vertoon van de originele kwitantie wordt de hypotheek op 3 oktober 

1769 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 120v 797-0127 4/10 41v 18-08-1732 19-08-1732 Bennekom Koop en verkoop

Martjen Robbers, weduwe van Jacobus van leeuwen, geassisteerd met haar 

voogd Wouter Crolboom, verkoopt namens haar kinderen met toestemming van 

de bank van Ede van 7 mei 1732, aan Rut Lubbers en zijn vrouw Aertjen 

Barruwen, voor 890 gulden, een huis, hof, berg en schuur met de halve uitweg 

achteruit, die ook toebehoort aan Steven Willemsen, de andere helft liggende 

oost- en westwaarts aan de weg, zuidwaarts Steven Willemsen en noordwaarts 

Geurt Buijs, toebehorend aan Martjen Robbers en haar kinderen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 120v 797-0127 4/10 41v 18-08-1732 19-08-1732 Bennekom Koop en verkoop

Martjen Robbers, weduwe van Jacobus van leeuwen, geassisteerd met haar 

voogd Wouter Crolboom, verkoopt namens haar kinderen met toestemming van 

de bank van Ede van 7 mei 1732, aan Burchard Meckinck en zijn vrouw Maria 

van Leeuwen, voor 162 gulden, een hof in het dorp van Bennecum achter 

Cornelis van Creel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 121 797-0127 4/10 42 18-08-1732 19-08-1732 Bennekom Koop en verkoop

Martjen Robbers, weduwe van Jacobus van leeuwen, geassisteerd met haar 

voogd Wouter Crolboom, verkoopt namens haar kinderen met toestemming van 

de bank van Ede van 7 mei 1732, aan Wouter van Leeuwen en zijn vrouw 

Jantjen Janssen, voor 555 gulden, tien schepel bouwland genaamd 

Bussecampsstuck, oost- en zuidwaarts de weg, westwaarts Gerrit Backer en 

noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 121 797-0127 4/10 42 29-11-1732 29-11-1732 Bennekom Koop en verkoop

Gerrit van Leeuwen en zijn vrouw Petronella Brouwers verkopen aan Gerrit van 

Haestenburg, jongeman, voor 900 gulden, een huis, hof en zes schepel bouw- 

en tabaksland, oost- en zuidwaarts Geurt Buijs, westwaarts de weg en 

noordwaarts Evert Methorst en de erfgenamen van Steven Petersen.

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 121v 797-0128 4/10 42v 30-12-1732 30-12-1732 Bennekom Hypotheek

Twee huizen in het dorp van Bennecum, het ene bewoont door Metjen van Creel 

en het andere bewoont door de pandgever, gelegen oostwaarts de pastorie, 

westwaarts de Hanegraeff, zuidwaarts het kerkhof en noordwaarts Cornelis van 

Oort, toebehorend aan Derk van Creel en zijn vrouw Maria van Doesburg, 

geven hun perceel voor zes jaren in onderpand aan Willem van Griethuijsen en 

zijn vrouw Cornelia van Horseler ter vrijwaring van een geleend bedrag van 280 

gulden. Op vertoon van de in stukken gesneden originele briefstukken wordt de 

schuldbekentenis geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 121v 797-0128 4/10 42v 23-03-1733 25-03-1733 Bennekom Hypotheek

Het erf en goed Schoonhoven, bestaande uit een huis en hoven met 

bijbehorende bouw-, wei- en hooilanden, toebehorend aan Arnold Meijnard 

Wolffsen en zijn vrouw Elisabet Eelkoma, bezwaren het perceel met een 

hypotheek van 1500 gulden ten behoeve van Johanna Hendrina van Brienen, 

weduwe Johan Otters. Op vertoon van de originele kwitantie wordt de hypotheek 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797121v-122 797-0128/29 4/10 42v-43 23-02-1733 23-02-1733 Bennekom Overdracht

Jan Egberts en zijn vrouw Heesjen Hermsen dragen in eigendom over aan haar 

dochter en schoonzoon Gerritjen Janssen en haar man Henrick Jan Gerritsen, 

een huisje en hof, gelegen op de Veluwe in het ambt van Ede, kerspel 

Bennecum, zuid-, west- en noordwaarts de weg en oostwaarts Burchard 

Meckingh, genaamd de Blaesbalk, nog een akkertje bouwland mede onder 

Bennecum, oostwaarts de gemeente, westwaarts het gasthuis van Arnhem, 

zuidwaarts de commanderij van St Jan en noordwaarts de weduwe van Wouter 

Jacobsen, tevens worden ook de roerende goederen in eigendom overgegeven 

onder de conditie dat zij hen levenslang onderhouden en hun begrafenis regelen 

en na hun overlijden al hun schulden betalen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 123 797-0129 4/10 44 28-02-1733 04-04-1733 Bennekom Koop en verkoop

Ditmar van Wijnbergen, heer tot beide Pollen en zijn vrouw Elisabeth 

Schimmelpenninck verkopen aan L.A. Baron Tork, vrijheer van den Rosendael 

en Pettekum en zijn vrouw Petronella Wilhelmina van Hoorn, voor 800 gulden, 

alle erfpacht, lenen en uitgangen onder het goed gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Berichem of Bennecum, nader gespecificeerd in de beleningsbrief van 7 

oktober 1723, ontvangen van de decaan en de kapittularen van de kerk van St 

Pieter te Utrecht. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 123 797-0129 4/10 44 28-04-1733 28-04-1733 Bennekom Koop en verkoop

Teunis Gerrits en zijn vrouw Cornelia Jansen en Hermen Gerrits, weduwnaar 

van Mechteld Janssen verkopen aan Jan Haelboom en zijn vrouw Reijntjen 

Henricks, voor 50 gulden, een schepel bouwland onder Bennecum aan de 

Heuclumsenbrinck, oostwaarts de kinderen van Jochum Cornelissen, zuid-, west- 

en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 124 797-0130 4/10 1 12-10-1668 14-09-1675 Lunteren Hypotheek

Een twaalfde gedeelte van het goed Seggelaer gelegen in het kerspel Lunteren, 

toebehorend aan Aert Woltersz en Aertjen Woltersz wordt bezwaard met een 

hypotheek van 250 gulden ten behoeve van Herman van Delen tot Spanckeren 

en zijn vrouw Geerten van Wijnbergen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 124 797-0130 4/10 1 10-03-1670 12-04-1676 Lunteren Hypotheek

Een bouwhof genaamd de Veen in de buurschap Eschoten, de enk bij het huis 

aan de noordzijde, een kampje en hof ten westen met de hofstede, groot 29 

morgen; een kampje aan de Bettemerenck genaamd de Neeff, groot 7 morgen; 

een kampje bouwland boven Tonis Tonisz stedeken genaamd Sprockelencamp, 

groot een morgen; een kampje herdervelt gelegen boven het voorgenoemde 

kampje, noordwaarts de Amersforderwegh, groot een morgen; nog twee erven 

genaamd de Hontscamp omtrent Lunteren, toebehorend aan Seelman van 

Ommeren, scholt, en zijn broer, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 

8000 gulden ten behoeve van burgemeester Eck van Arnem. Op 10 maart 1694 

en geregistreerd op 24 maart 1694 heeft Johan van Ommeren volgens 

getoonde kwitantie 4000 gulden terugbetaald aan Arnold van Eck, raad in 

Gelderland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 124v 797-0131 4/10 1v 00-00-0000 15-09-1675 Lunteren Schuldbekentenis

Henrick Tonisz verklaart jaarlijks 19 gulden verschuldigd te zijn aan het 

Catharinen gasthuis in Arnhem uit het erf en goed genaamd de Goor. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 124v 797-0131 4/10 1v 08-01-1678 11-01-1679 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van de overleden Maes Jansen Vaercamp, met name Hermen 

Aertsen als voogd van het minderjarige zoontje van Hendrick Maessen en zijn 

overleden vrouw Aeltien Jans, Wolter Francke n als voogd van de minderjarige 

kinderen van Gijsbert Arissen en zijn vrouw Hilletien M aes verkopen aan Rutger 

Jacobsen van Liessel en zijn vrouw Merritie Hendricks voor de ene helft en aan 

Hendrick Jacobsen van Liessel voor de andere helft, zes schepel bouwland 

gelegen op de Varencampsengh, oostwaarts Rutger Jacobsen van Liessel, 

zuidwaarts de Pollen, west- en noordwaarts de verkoper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 124v 797-0131 4/10 1v 03-10-1663 18-03-1676 Lunteren Hypotheek

Het erf en goed genaamd Cattenbroeck, toebehorend aan Evert Jansz en zijn 

vrouw Jannet Willemsz, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1336 

gulden, ten behoeve van Henderick van Erkel, advocaat voor het hof van 

Utrecht, en zijn vrouw Marija van Poort. Op 14 juli 1662 bezwaren zij nogmaals 

hun perceel met 964 gulden ten behoeve van dezelfde Henrick van Erkel en zijn 

vrouw Marija van Poort. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 124v 797-0131 4/10 1v 27-05-1673 31-08-1680 Lunteren Koop en verkoop

Cornelis  van Steenler heeft als gevolmachtigde van mr Henrik  van Erckel, 

advocaat, de vordering toegewezen gekregen van twee hypotheken op het goed 

Cattenbroeck van het hof van Utrecht en toestemming ontvangen om beslag te 

leggen op het betreffende goed en door het landgericht van de Veluwe het goed 

toegewezen gekregen wegens de nalatigheid in het terugbetalen van de twee 

hypotheken van 1300 respectievelijk 900 gulden. De twee rentebrieven zijn door 

Henrik van Arckel, als gevolmachtigde van zijn zoon Christiaen van Arckel, als 

enige erfgenaam van Margrieta van Poort, zijn moeder, op 5 augustus 1679 

verkocht aan Johan van Dompseler, scholtis, en zijn vrouw Alberta van 

Ommere voor twee derde gedeelte en voor een derde gedeelte aan Geurt van 

Tiler en zijn vrouw Geertruijt van Dompseler. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 125 797-0131 4/10 2 25-12-1670 22-04-1676 Lunteren Hypotheek

Het perceel land genaamd het Vuile Landt gelegen in de Luntersenenck, 

oostwaarts Henrick Albertsz, zuidwaarts Rijck Jacopsz, westwaarts de weg en 

noordwaarts Jan Evertsz Swaen, toebehorend aan Willem Evertsz en zijn vrouw 

Jannetgen Aertsz, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 gulden ten 

behoeve van Cornelis Jacopsz. Op 27 december 1697 verklaart Grietjen 

Evertsen, weduwe van Gisbert Jacobsen, geassisteerd met haar broer Elis 

Evertsen als voogd, dat door versterf de bovenstaande hypotheek op haar is 

overgegaan en dat het bedrag reeds lang geleden door haar is ontvangen en nu 

geroyeerd kan worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 125 797-0131 4/10 2 08-07-1675 20-06-1679 Lunteren Koop en verkoop

Kors Jansen en zijn vrouw Gerritie Hendricx verkopen aan Oth Evertse, een 

schepel bouwland zijnde de helft van de Oldenhoff, gelegen in het ambt van 

Ede, kerspel Lunteren, buurschap de Veen, oost- en noordwaarts Wolter 

Jansen, zuidwaarts de ouders van de koper en westwaarts de straat. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 125 797-0131 4/10 2 02-06-1676 05-06-1676 Lunteren Borgtocht

Aelbert Gijsbertsz en zijn vrouw Elijsabeth Lubberts, wonende in Lunteren, 

verbinden zich als borg met als onderpand een kamp land gelegen bij het 

kerkhof van Lunteren, groot zes schepel gezaai, ten behoeve van Jacobus van 

Lijssel inzake de kosten die Jacobus van Lijssel gemaakt heeft ten laste van 

Aelbert Gijsbertsz voor het hof van Gelderland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 125v 797-0132 4/10 2v 03-06-1675 05-06-1675 Lunteren Garantie

Jacobus van Lijssel, custos in Lunteren, geeft in onderpand zijn huis en hof tot 

Lunteren, oostwaarts Aelbert Gijsbertsz, westwaarts de brink, zuidwaarts de 

steeg en noordwaarts de koster zelf, ter garantie tot terugbetaling van de kosten 

voor een proces die Jacobus van Lijssel voor het hof van Gelderland gemaakt 

heeft voor Aelbert Gijsbertsz. Op vertoon van de originele in stukken gesneden 

brief, is deze garantie op 2 december 1697 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 125v 797-0132 4/10 2v 10-03-1679 14-06-1679 Lunteren Hypotheek

De helft van de Lebbencamp, groot een schepel bouwland gelegen bij het dorp 

van Lunteren in het ambt van Ede, oostwaarts de weg, zuidwaarts Gerrit 

Francken, westwaarts de brink en noordwaarts de crediteuren zelf, toebehorend 

aan Erris Jacobsen, weduwnaar van Jantien Jans, bezwaart zijn perceel met 

100 gulden ten behoeve van zijn broer Gijsbert Jacobsen en zijn vrouw 

Gerritgen Everts, onder de conditie dat de crediteuren het onderpand voor de 

derde garf mogen gebruiken zolang het bedrag niet is afgelost. Op verzoek van 

Gijsbert Jacobsen is deze hypotheek geroyeerd als zijnde betaald op 7 april 

1684. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 125v 797-0132 4/10 2v 13-02-1665 05-06-1676 Lunteren Hypotheek

Een perceel bouwland in de Luntersenenck, groot een mud gezaai, gelegen 

oostwaarts de weduwe van Gijsbert Gerritsz, zuidwaarts Franck Gerritsz, 

westwaarts Jan Tonissen en noordwaarts de Vallixssen Lijckwegh, toebehorend 

aan Willem Tonissen, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 109 gulden 

ten behoeve van de erfgenamen van dominee Hubbertis Lisselius, in leven 

pastoor in Lunteren. Op 28 april 1686 verklaart Rutger Jacobsen, custos en 

gevolmachtigde van de erfgenamen, dat het hypotheekbedrag is ontvangen en 

geroyeerd kan worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 126 797-0132 4/10 3 10-05-1669 05-06-1676 Lunteren Hypotheek

Twee mud gezaai gelegen in de buurschap de Veen, dat gebruikt wordt door 

Henrick Jansz, zuidwaarts Jan Willemsz, oost- en westwaarts de weg en 

noordwaarts de scholt van Ede, toebehorend aan Dierck Cornelisz en zijn vrouw 

Cornelisje  Helmerts, nu de dochter Elbertijen Diercks van Busbroeck, bezwaren 

hun perceel met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van de 

erfgenamen van dominee Huibertij Lisselius, in leven predikant in Lunteren. Op 

vertoon van de originele in stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 2 

december 1697 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 126 797-0132 4/10 3 10-06-1676 30-06-1679 Lunteren Koop en verkoop

Gerrit Janse en zijn vrouw Merritie Hendrix verkopen aan Thonis Hendrixen en 

zijn vrouw Thonisge Gerrits, een achtste deel van een erf en goed gelegen in 

het ambt van Ede, kerspel Lunteren in Meulluntere, waar de koper op woont, en 

dat de verkoper ontvangen heeft uit de erfenis van de vader van zijn huisvrouw, 

zijnde deels een herengoed en deels een allodiaal tiendvrij goed. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 126 797-0132 4/10 3 25-06-1674 05-06-1676 Lunteren Hypotheek

Een tiende gedeelte van een erf en goed genaamd het Scherrenburgh, 

zuidwaarts de weduwe van Steven Evertsz, westwaarts de Buijser en 

noordwaarts de erfgenamen van Cornelis Henricksz, toebehorend aan Goert 

Gijsbertsz en zijn vrouw Merrij Jordens, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 800 gulden ten behoeve van de erfgenamen van Gerrit 

Wolbersz. Op 12 oktober 1686 verklaren Gisbert Cornelissen en Jan Gisbertsen, 

mede-erfgenamen van Gerrit Woutersen, en op vertoon van de originele 

afgeloste schuldbekentenis, dat deze hypotheek al zes of zeven jaar geleden is 

betaald en nu geroyeerd kan worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 126v 797-0133 4/10 3v 19-01-1677 22-02-1677 Lunteren Hypotheek

Een huis in het dorp van Lunteren, waarin Jan Diercksz woont, naast Franck 

Lam en Geisijen Willems, weduwe van Henderick Jacopsz, toebehorend aan 

Cornelis Adamsz Rademaeker en zijn vrouw Fijdtijen Willemsz, bezwaren hun 

huis met een hypotheek van 135 gulden ten behoeve van Merytgen Jacopsz. 

Op vertoon van de originele in stukken gesneden brief, is deze hypotheek op 11 

september 1692 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 126v 797-0133 4/10 3v 23-02-1675 31-03-1677 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van de Aert Jansen en zijn vrouw Gisbertien Francken, beiden 

overleden, verkopen aan Rutger Jacobs van Liessel en zijn vrouw Mertien 

Hendricx, het Corte Stuckien, gelegen oostwaarts de weg, westwaarts Aelbert 

Gisbertsen en noordwaarts Gerrit Francken, voorts een dreest of plaggenveld, 

groot een morgen, gelegen oostwaarts de heetberg, zuidwaarts Gerrit Francken 

en westwaarts de weg, nog een hoek plaggenveld, groot 1½ morgen, westwaarts 

de weg en noordwaarts Willem Everts, gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren, ter vrijwaring geven de verkopers in onderpand hun huis en hof in 

Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 126v 797-0133 4/10 3v 05-07-1676 31-03-1677 Lunteren Koop en verkoop

Aelbert Gisbertsen en zijn vrouw Lijsbet Lubbertsz verkopen aan Rutger 

Jacobsz van Liessel en zijn vrouw Merritgen Hendricx, een mud bouwland in het 

kerspel Lunteren op de Vaerscampsengh, oostwaarts gelegen aan het Sant, 

zuidwaarts de erfgenamen van Maes Vaercamp, westwaarts het Kerckenlant en 

noordwaarts het Pastorijelant van het dorp Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 127 797-0133 4/10 4 08-07-1648 18-11-1670 Lunteren Hypotheek

Een erf en goed genaamd de Veen, zijnde een herengoed in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren, toebehorende aan Jan Willemsen, nu Claes Jansen, bezwaart 

zijn perceel met een hypotheek van 495 gulden ten behoeve van de kinderen 

van Elbert Hendrixen Ham. Op 11 februari 1710 wordt geregistreerd dat op de 

originele akte vermeld is dat de helfte van dit kapitaal met rente door scholtis 

Otters betaalt is als koper van de zaalweer en het halve herengoed en dat de 

andere helft van het kapitaal op de andere helft van het herengoed op naam 

gesteld is van Elbert Maesen. Op vertoon van de betaalde en in stukken 

gesneden originele akte wordt de hypotheek op 2 januari 1725 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 127 797-0133 4/10 4 14-02-1720 20-02-1720 Lunteren Koop en verkoop

Willem Corsen en zijn vrouw Jacobjen Henricksen en Marritjen Corsen, weduwe 

van Jan Remmen verkopen aan Gerrit Aertsen en zijn vrouw Lijsjen Willems, 

1½ schepel gezaai genaamd het Hoge Veentjen op de Hontscamperenck, 

gelegen oostwaarts Evert Henricksen, westwaarts Henrick Rutgersen, 

zuidwaarts Aelbert Jacobsen en noordwaarts de Engweg, voorts een perceeltje 

land genaamd de Ruynacker, groot een schepel gezaai, gelegen oostwaarts 

Henrick Swaen, westwaarts Huijbertus van Lijssel, zuidwaarts de Engweg en 

noordwaarts de Ruunberg, en een huis en hof waarin de verkopers wonen in het 

dorp van Lunteren, gelegen zuidwaarts Jan Gerritsen, noordwaarts Melchert 

Henricksen, westwaarts de pastorij-wheem en oostwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 127 797-0133 4/10 4 13-09-1677 11-08-167? Lunteren Koop en verkoop

Reijer Jansen, Bessel Gerrits en zijn vrouw Arisien Jans, samen met Jan 

Wouterse Aeterix, Hendrick Gerritsen en Reijer Jans voornoemd, allen oom en 

voogd van de minderjarige kinderen van Goosen Jansen en zijn vrouw Meijntien 

Gerrits, beiden overleden samen met Lambert Jansen Westenengh en Reijer 

Janse voornoemd, oom en voogd van de minderjarige kinderen van de 

overleden Lambert Janse en zijn vrouw Grietien Jans, verkopen aan Derck 

Jansen Brouwer en zijn vrouw Beertien Francken, een morgen bouwland in het 

ambt van Ede, kerspel Lunteren, gelegen oostwaarts de beek, zuidwaarts 

Claesien Jan Wolven, westwaarts de steeg en noordwaarts Celeman van 

Ommeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 127v 797-0134 4/10 4v 27-11-1677 01-12-1677 Lunteren Hypotheek

Twee erven en goederen genaamd Groot- en Kleijn Blankespoor, naast elkaar 

gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren en in de buurschap 

Meullunteren, oostwaarts de Meuluntersenenck, zuidwaarts Evert Arissen, 

westwaarts de Lunterse Beeck en noordwaarts Teunis Hendrickse, waarbij het 

ene gebruikt wordt door Gerrit Maessen en het andere door Brant Gerritsen, 

toebehorend aan Coelleman van Ingen en Johanna Helena van Ingen, 

geassisteerd met haar voogd de voornoemde Celeman van Ingen, tevens 

gemachtigde van haar broer Jurrien Ernst van Ingen en haar minderjarige zus 

Wolffia Helena van Ingen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 1400 

gulden ten behoeve van de kinderen van Franck Gerritse Schuijrman en zijn 

vrouw Willemke Jacobs, beiden overleden. Op 30 juli 1688 laat Derck Jansen 

Brouwer, die gehuwd is met een dochter van Franck Gerritsen, registeren dat de 

hypotheekschuld reeds lang geleden is betaald door Willem van Westervelt en 

nu geroyeerd kan worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 127v 797-0134 4/10 4v 23-05-1645 26-11-1677 Lunteren Hypotheek

Het herengoed genaamd Vaerscampsgoet, gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren en waar Jan Gerritse Vaercamp samen met zijn broers en 

zusters de zaalweer van bezit, geeft hij in onderpand ter vrijwaring van geleend 

geld van Maes Janse Vaercamp en Franck Gerritsen voor 2450 gulden en aan 

Jan Jansen voor 1850 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 128 797-0134 4/10 5 23-02-1675 26-11-1677 Lunteren Koop en verkoop

Jorden Toenissen en zijn vrouw Jannitge Aertse, Evert Aertsen en Jan Aertse 

verkopen aan Gerrit Francken en zijn vrouw Aeltien Hendricx, een weiland 

gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, oost- en zuidwaarts de kinderen 

en erfgenamen van Franck Gerritse, westwaarts de beek, waarbij door de 

verkoper als onderpand wordt gegeven een huis, hof en boomgaard gelegen in 

het dorp van Lunteren naast Jan Evertse Swaen om eventuele schade daarop te 

verhalen. Op 30 juli 1688 wordt op verzoek van Willem van Westervelt den 

Ouden deze overeenkomst doorgehaald, zie de koop en transport op folio 10 

post 2. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 128 797-0134 4/10 5 28-02-1678 04-03-1678 Lunteren Hypotheek

Twee erven en goederen genaamd Groot en Cleijn Blanckespoor, gelegen in het 

ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap Muelunteren, waar Gerrit Maessen 

en Brant Gerritse de pachters van zijn, toebehorend aan de kinderen en 

erfgenamen van de overleden capitein Jacob van Ingen tot den Burgh en zijn 

vrouw Algonda Witten, geven hun percelen in onderpand aan Wilhelmus van 

Westervelt den Outsten voor een bedrag van 4525 gulden. Op 30 juli 1688 

wordt op verzoek van Willem van Westervelt den Ouden deze overeenkomst 

doorgehaald, zie de koop en transport op folio 10 post 2. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 128v 797-0135 4/10 5v 04-01-1675 24-06-1677 Lunteren Hypotheek

Het halve erf en goed de Camp in Barnevelt alsmede een goed genaamd 

Furstengeler in het ambt van Ede, buurschap de Lege Valckt, toebehorend aan 

Hendrick van Huijssen en zijn vrouw Meghtelt Coolwagens, heer en vrouwe tot 

de Wart, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 1500 gulden ten 

behoeve van Cornelis van Coot, scholtis van het ambt Ermel, ingevolge een 

overeengekomen magescheid. Op 14 mei 1678 verzoekt Arnolda Elisabet 

Coolwagens, weduwe van Cornelis van Coot, in leven scholtis van Ermel, de 

hypotheek te royeren omdat deze afgelost is. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 128v 797-0135 4/10 5v 28-02-1678 17-03-1678 Lunteren Hypotheek

Het erf en goed de Ham, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Hoge Valckt, toebehorend aan de kinderen van de overleden capitein 

Jacob van Ingen, bezwaren het perceel met een hypotheek van 1000 gulden ten 

behoeve van Catharina van Heuckelum, weduwe van Jan Witten, in leven 

burgemeester van de stad Hardewijck, ontstaan uit een borgtocht tot 

zekerheidstelling van het goed de Ham. Zie Ede folio 3recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 128v 797-0135 4/10 5v 12-02-1663 30-06-1679 Lunteren Insinuatie

Op 12 februari 1663 hebben Johan van Ommere en Roederick Voets namens 

Margarita Sael verkocht drie vierde delen van een vierde deel van het erf en 

goed de Ham onder Lunteren aan Jacob van Ingen tot den Burgh met de 

verplichting dat op Petri 1666 een eerste termijn van 500 gulden met rente 

betaald zal worden maar dat deze betaling op heden nog niet heeft plaatsgehad. 

Op vertoon van de kwitantie van de 500 gulden onder de originele koopakte, 

welke op 21 oktober 1680 aan Ciliaen van Steenler is voldaan, wordt deze 

overeenkomst op 25 februari 1682 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 129 797-0135 4/10 6 26-02-1678 14-06-1678 Lunteren Koop en verkoop

Hendrick van Huijssen tot de Wart en zijn vrouw Meghtelt Coolwagen verkopen 

aan Hermen van Delen, ontvanger generaal van het Quartier van Veluwe en zijn 

vrouw Getruida van Wijnbergen, een erf en goed genaamd Furstingeler onder 

het ambt van Ede, kerspel Lunteren, tussen den Ham en het Camp en tussen de 

beek, die Ede en Bernevelt van elkaar scheiden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 129 797-0135 4/10 6 02-05-1675 15-06-1678 Lunteren Hypotheek

Een akker bouwland van het grote Kerckenlant, dat Jan Derxsen als pachter in 

gebruik heeft, gelegen in de Luntersenenck, oost- en westwaarts het Kerckenlant 

en zuidwaarts de weg, toebehorend aan Wijn Francken en Beert Aelbertsen in 

de hoedanigheid als kerkmeesters van Lunteren, bezwaren het perceel met een 

hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Cornelis Jacobsz voor de tijd van 

zes jaren, waarbij ter vrijwaring door de kerkmeesters in onderpand wordt 

gegeven het kerkengoed genaamd de Boschhoff in het kerspel Lunteren. Op 

vertoon van de originele in stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 13 

december 1718 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 129v 797-0136 4/10 6v 13-09-1677 27-06-1678 Lunteren Koop en verkoop

Reijer Jansen, Bessel Gerritse en zijn vrouw Arisgen Jans, Jan Woutersz en zijn 

vrouw Aterix Jans en Hendrick Gerritsen met Reijer Jansz voornoemd, samen 

als ooms en voogden van de minderjarige kinderen van Goosen Jansz en zijn 

vrouw Mentien Gerrits, beiden overleden, Lambert Jansz Westenengh en Reijer 

Jansz voornoemd, samen als ooms en voogden van de minderjarige van 

Lambert Jansz en zijn vrouw Grietien Jans, gewezen echtelieden, verkopen aan 

Gerrit Francken Schuirman en zijn vrouw Aeltien Hendrix, twee morgen 

weideland in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, oostwaarts de beek, 

zuidwaarts de Voort, noordwaarts de weduwe van Jan Hendrick Wolluven en 

westwaarts de steeg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 129v 797-0136 4/10 6v 08-01-1678 27-06-1678 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van Maes Jansz Vaercamp en zijn vrouw Evertien Gerrits, beiden 

overleden, Hermen Aertsen als voogd van het minderjarige zoontje van 

Hendrick Maessen en zijn overleden vrouw Aeltien Jans, Wouter Francken als 

voogd van de minderjarige kinderen van de overleden Gijsbert Arrijssen, 

verkopen aan Cornelis Stevens en zijn vrouw Lijsbetien Gijsberts, een half veen 

in het ambt van Ede, gelegen in het Lunterse Groote Veen, dat door Hermen 

Aertsen als pachter wordt gebruikt en met in het westen de landheren van 

Blanckespoor. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 130 797-0136 4/10 7 24-05-1677 27-06-1678 Lunteren Koop en verkoop

Beert Gerritsen en zijn vrouw Hendrickien Jans verkopen aan Gerrit Francken 

Schuirsman en zijn vrouw Aeltien Hendrix, de helft en een veertiende deel van 

de andere helft van vier kampjes weideland in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren, oost- en zuidwaarts de koper, westwaarts de beek, noordwaarts de 

erfgenamen van Jan Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 130 797-0136 4/10 7 22-02-1676 27-06-1678 Lunteren Koop en verkoop

Reijer Gosens en zijn vrouw Trijntien verkopen aan Jan Stevensen en zijn 

vrouw Beertien Goosens hun aandeel in een erf en goed genaamd de Voort in 

het ambt van Ede, kerspel Lunteren, dat Tonis Wulluven als pachter gebruikt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 130 797-0136 4/10 7 18-08-1678 23-11-1678 Lunteren Koop en verkoop

Aeltgen Jans, weduwe van Jan Gijsberts, geassisteerd met haar zoon Gerrit 

Jansen als voogd, voor de ene helft en de gezamenlijke erfgenamen van Jan 

Gijsberts voor de andere helft, verkopen aan Willem Jansen en zijn vrouw 

Aertgen Eersten, het vierde gedeelte van een klein erf en goed genaamd 

Knutselaer, gelegen in het ambt van Ede, buurschap de Leege Valckt, 

oostwaarts de koper, noordwaarts de gemeente en westwaarts Jacob Wouters. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 130v 797-0137 4/10 7v 01-05-1675 27-06-1678 Lunteren Hypotheek

Een zesde gedeelte van een erf en goed genaamd de Kleijne Voort, gelegen in 

het ambt van Ede, kerspel Lunteren, bestaande uit een huis, hof, boomgaard en 

de hoge en lage landerijen, oostwaarts Gerrit Jacobsz, zuidwaarts de 

erfgenamen van Jan van Esvelt, west- en noordwaarts de andere Voort, 

toebehorend aan Hendrick Maessen, weduwnaar van zijn vrouw Grietien 

Stevens, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve 

van Cornelis Stevens en zijn vrouw Lijsbet Gijsberts. Op vertoon van de 

originele in stukken gesneden brief door Cornelis Stevensen, wordt de 

hypotheek op zijn verzoek op 19 oktober 1686 geroyeerd, omdat hij het perceel 

door koop heeft verworven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 130v 797-0137 4/10 7v 22-03-1676 24-08-1678 Lunteren Koop en verkoop

Evert Everts en zijn vrouw Trijntien Jacobs, Jan Jacobs, Geertien Jacobs, 

geassisteerd met haar oom Elbert Jansen als voogd, Elbert Jansen als oom en 

gemachtigde voogd van de twee minderjarige kinderen van Jacob Jansen en 

zijn vrouw Hendrickie Jans, beiden overleden, verkopen ingevolge een akte van 

toestemming de dato 8 juni 1675 van de landdrost van Veluwen, aan Gerritien 

Willems, weduwe van Jan Aertsen, een hof met acht Arnhemer schepel 

bouwland, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap de Valckt, 

oost- en zuidwaarts Evert Derrix, westwaarts Gijsbert Aerts en Cornelis Gijsberts 

en noordwaarts de gemeente, dat gebruikt werd door Jacob Jansen als 

eigenaars. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 131 797-0137 4/10 8 08-03-1676 24-08-1678 Lunteren Koop en verkoop

Nennitie Gerrits, weduwe van Willem Toenissen, geassisteerd met haar zoon 

Toenis Willems als voogd, voor de ene helft en Tonis Willems voor hemzelf en 

als gemachtigde van zijn vrouw Marriken Willems, Feijtgen Willems en haar 

man Adams en Willemien Willems, weduwe van Geurt Cornelissen, namens 

haar kinderen, geassisteerd met haar broer Toenis Willems als voogd, voor de 

andere helft, verkopen aan Gerrit Francken en zijn vrouw Aeltien Hendrix, een 

weiland, groot een koeweide, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

zuidwaarts de erfgenamen van Jan Jan Jansen en noordwaarts het Kerckenlant. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 131 797-0137 4/10 8 15-12-1676 24-08-1678 Lunteren Koop en verkoop

Cornelis Adamsen en zijn vrouw Feijtgen Willems verkopen aan Hendrick 

Gerrits en zijn vrouw Hilligien Everts, een schepel bouwland gelegen in het ambt 

van Ede, in de Luntersenengh, genaamd de Driest, oostwaarts Gerritie Jacobs, 

weduwe van Gijsbert Gerrits, zuidwaarts Willem Francken, westwaarts Wijn 

Francken en noordwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 131 797-0137 4/10 8 08-09-1679 09-09-1679 Lunteren Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, wordt door Jan Hendrickse verzocht om beslag 

te leggen op de roerende goederen en indien ontoereikend op het erf en goed 

den Ham met de bijbehorende weide-, hooi- en bouwlanden, toebehorend aan 

en bewoond wordende door de kinderen van de overleden capitein Jacob van 

Ingen, hetwelk door Jacob Maese als pachter gebruikt wordt, gelegen in het 

ambt van Ede onder Lunteren om daarop te verhalen en betaling af te dwingen 

van het restantbedrag van 300 gulden van de hoofdsom van 500 gulden, 

ingevolge een schuldbekentenis van Pasen 1670. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 131v 797-0138 4/10 8v 08-03-1676 24-08-1678 Lunteren Koop en verkoop

Nennitie Gerrits, weduwe van Willem Tonissen, geassisteerd met haar zoon 

Tonis Willems, voor de ene helft, en Tonis Willems en zijn vrouw Marriken 

Willems samen met Cornelis Adams en zijn vrouw Feijtgen Willems, Willemken 

Willems, weduwe van Geurt Cornelissen ook optredend namens haar kinderen, 

geassisteerd met haar broer Tonis Willems, voor de andere helft, verkopen aan 

Hendrick Gerritsen en zijn vrouw Hillitien Everts, een onbezwaard huis gelegen 

in het dorp van Lunteren tussen de koper en Willem Everts op de gemeente. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 131v 797-0138 4/10 8v 08-03-1677 24-08-1678 Lunteren Koop en verkoop

Antonetta van Harn, weduwe van Johan Wiselius, in leven predikant in 

Lunteren, verkoopt aan Hendrick Gerrits, voor 292 gulden, drie schaar 

weideland in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, oostwaarts de erfgenamen 

van Jan Jansen, zuidwaarts Willemtien Jans, weduwe van Jacob Everts, 

westwaarts Jacob Aelberts en noordwaarts de weg, met aanstelling van de 

borgen Jan Everts en Rutger Jacobs van Liessel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 132 797-0138 4/10 9 24-05-1677 02-01-1679 Lunteren Koop en verkoop

Gerrit Jansen als voogd van de minderjarige kinderen van Jan Jansen en zijn 

vrouw Aertien Jans, beiden overleden, Jan Wijnen en zijn vrouw Merritien Jans, 

samen met Willemtien Jans, weduwe van Jacob Evertsen, geassisteerd met 

haar zoon en voogd Evert Jacobsen, ook optredend namens haar afwezige 

kinderen en gevolmachtigde van haar broer Melis Jansen en zijn vrouw 

Willemtien Jans, verkopen aan Beert Gerritsen en zijn vrouw Hendrickien Jans, 

het Santhuijs met het Santkamptien gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren, omgeven door de wegen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 132 797-0138 4/10 9 08-01-1678 11-02-1679 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van de overleden Maes Jansen Vaercamp en zijn vrouw Evertien 

Gerrits, Hermen Aertsen als voogd van het minderjarige zoontje van Hendrick 

Maessen en zijn vrouw Aeltien Jans, Wouter Francken als voogd van de 

minderjarige kinderen van Gijsbert Arissen en zijn vrouw Hillitien Maes, 

verkopen aan Hendrick Jacobse van Liessel, de Cruisacker met het 

Brummelstuck gelegen in het ambt van Ede, in de Luntersenengh, beiden groot 

vijf schepel land, waarbij het Brummelstuck gelegen is zuidwaarts aan het 

Kerckenlant, westwaarts Wouter Evertsen en noordwaarts de Cruisacker. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 132v 797-0139 4/10 9v 02-05-1675 11-01-1679 Lunteren Hypotheek

Een mud bouwland met een akkertje ter grootte van een schepel land, genaamd 

het Toenis Ackertien, zijnde kerkenland gelegen in het ambt van Ede in 

Lunteren, in de Meuluntersenengh, het mud land is gelegen oostwaarts de 

erfgenamen van Gerrit Aertsen, westwaarts de erfgenamen van de overleden 

Hendrick Willemsen, het Toenis Ackertien is gelegen oost- en westwaarts 

capitein Ingen, hetwelk door Jan Rutenbeeck gebruikt wordt, toebehorend aan 

Evert van Delen van Laer, alsmede Wijn Francken en Beert Aelbertsen in de 

hoedanigheid als kerkmeesters van de kerk in Lunteren, waarbij de 

kerkmeesters hun kerkenland bezwaren met een hypotheek van 175 gulden 

voor de tijd van zes jaren ten behoeve van Reijer Gosens en ter vrijwaring in 

onderpand geven het kerkengoed de Berckhoff, gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren. Op vertoon van de originele betaalde en in stukken gesneden 

brief wordt de hypotheek op 13 december 1718 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 132v 797-0139 4/10 9v 08-01-1678 11-02-1679 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van de overleden Maes Jansen Vaercamp en zijn vrouw Evertien 

Gerrits, Hermen Aertsen als voogd van het minderjarige zoontje van Hendrick 

Maessen en zijn overleden vrouw Aeltien Jans, Wouter Francken als voogd van 

de minderjarige kinderen van Gijsbert Arissen en zijn vrouw Hillitien Maes, 

verkopen aan Rutger Jacobsen van Liessel en zijn vrouw Merritien Hendricks, 

het weidekampje in het kerspel van Lunteren, gelegen naast Hendrick Gerritsen 

in het oosten, westwaarts Jan Tonissen en de daarbij gelegen straat, oostwaarts 

de erfgenamen van Franck Gerritsen, met de Heethorst rakende in het zuiden 

het kampje voornoemd en noordwaarts de erfgenamen van Gerrit Gijsberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 133 797-0139 4/10 10 31-07-1676 31-05-1679 Lunteren Koop en verkoop

Thonis Willemsen en zijn vrouw Marrijken Willems, samen met Willemtie 

Willems, weduwe van Guert Cornelissen, ook optredend namens haar zes 

minderjarige kinderen, geassisteerd met haar broer en voogd Thonis Willemse, 

verkopen aan Wijn Francken en zijn vrouw Reijntien Wouters, twee derde delen 

van een mud bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

genaamd de Driest, oostwaarts Gerritgen Jacobs, weduwe van Gijsbert 

Gerritsen, zuidwaarts de erfgenamen van Franck Gerritse, westwaarts Jan 

Toenissen en noordwaarts de weg, onder de conditie dat de kinderen van de 

verkoper het bouwland mogen terugkopen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 133 797-0139 4/10 10 31-05-1679 07-06-1679 Lunteren Koop en verkoop

Celeman van Ingen, Jurrien Ernst van Ingen en Johanna Helena van Ingen, 

gezamenlijk optredend namens hun minderjarige zuster Wolffphia Antonetta van 

Ingen, waarbij Johanna Helena geassisteerd wordt door haar broer en voogd 

Celeman van Ingen, verkopen aan Wilhelm van Westervelt den Outsten, voor 

8000 gulden, de twee erven en goederen Groot en Kleijn Blanckespoor in het 

ambt van Ede, kerspel Lunteren en buurschap Meulunteren, naast elkaar 

gelegen, met de huizen, hoven, hoge en lage landerijen, houtgewassen, velden 

en slagen, waarbij het ene door Gerrit Maessen en het andere door Brant 

Gerritsen gebruikt wordt. Ten einde alle schade en hinder door de koper op het 

gekochte te verhalen wordt ter vrijwaring in onderpand gegeven het goed den 

Ham, mede gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, en dat bewoond 

wordt door de verkopers en Jacob Maessen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 133v 797-0140 4/10 10v 26-08-1679 26-08-1679 Lunteren Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, wordt door Jacobus van Liessel en Eva van 

Liessel, geassisteerd met haar man en voogd Gijsbert Cornelisse, chirurgijn, 

erfgenamen van dominus  Hubertus Liesselius, in leven predikant in Lunteren, 

verzocht om beslag te leggen op de roerende goederen en indien ontoereikend 

op het erf en goed de Ham met de bijbehorende weide-, hooi- en bouwlanden, 

toebehorend aan en bewoond door de kinderen van de overleden capitein Jacob 

van Ingen en door Jacob Maessen als pachter gebruikt, gelegen in het ambt van 

Ede onder Lunteren om daarop te verhalen en betaling af te dwingen van twee 

obligaties voor een bedrag van 600 gulden van geleend geld aan Gerrit de Wit, 

in leven burgemeester van Harderwijck en door de overleden capitein Ingen 

aangenomen, gezamenlijk aansprakelijk voor de kosten en schade. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 133v 797-0140 4/10 10v 16-09-1677 01-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Evert Janse en zijn vrouw Grietie Jans, samen met Willemtie Jans, weduwe van 

Jan Claesse, verkopen aan Gerrit Evertse een huis, hof, het daarbij gelegen 

brinkje en een berghof, bewoond door Willemtie Jans, gelegen in het ambt van 

Ede, buurschap de Veen, kerspel Lunteren, oost- en zuidwaarts Wouter Janse, 

westwaarts de straat en noordwaarts Gerrit Aertse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 133v 797-0140 4/10 10v 25-03-1675 06-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

De erfgenamen van de overleden Henrickie Gerrits, weduwe van Wijn Janse, 

voor een derde gedeelte en Geussie Willems, weduwe van Hendrick  Jacobse, 

geassisteerd met Herme Janse Hundelaer, mede-regent van St Peters gasthuis, 

verkopen aan Wolter Everts en zijn vrouw Geertien Jacobs, een akkertje 

bouwland genaamd de Brummelacker, groot een schepel gezaai, gelegen in het 

ambt van Ede in de Luntersenenck, oost- en noordwaarts Henrick  Maessen, 

zuidwaarts het Kerckenlant en westwaarts de koper, waarbij door de verkoper ter 

vrijwaring in onderpand wordt gegeven het erf de Buijsert in het Buisertse 

Woud. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 134 797-0140 4/10 11 11-01-1679 06-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Sijmon Gerritse, weduwnaar van Neeltie Hendrix en Hendrick Gerritse als voogd 

van de minderjarige Gerrit Sijmons, verkopen aan Gerrit Aertse en zijn vrouw 

Neeltien Gijsberts, ten eerste een perceel land genaamd de Hulcamp, 

oostwaarts naast de Hullewegh, zuidwaarts Gijsbert Gerrits, westwaarts de 

erfgenamen van Jan Willemse en noordwaarts Hendrick  Wouterse; nog een 

perceeltje land achter de hof, oostwaarts de Kerckwegh; item twee akkers, in het 

noorden gelegen in twee percelen; nog een hoekje gelegen in het Sant, 

westwaarts de weg van de kerk; nog een hoekje genaamd de Buijtenacker, 

oostwaarts het Zant, westwaarts de koper; item de helft van de Veencamp, van 

de straat tot het veen van de overleden Gerritie Brouwer; voorts twee hoekjes 

veen in de Veencamp gelegen; nog een hoekje in het Lunterse Veen en de 

Veencamp met het aandeel in de Seck; voorts een hoekje heetveld op het 

Swartewaeter; nog het aandeel van het heetveld en het houtgewas dat voor 

deze verkoop van het Bruijnen Jansgoet afgescheiden is. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 134 797-0140 4/10 11 06-02-1678 06-10-1679 Lunteren Hypotheek

Een half kampje zaadland, groot een schepel gezaai, in Luntere, gelegen oost- 

en noordwaarts de weg, zuidwaarts de pandnemers en westwaarts het erf 

Vaerkamp, toekomende de kerk van Luntere, bezwaart het perceel met een 

hypotheek van 125 gulden ten behoeve van Henrick  Aelbersen en zijn vrouw 

Beertie Elberts. Op 6 februari 1679 wordt het pand opnieuw bezwaard met een 

hypotheek van 18 gulden voor de tijd van tien jaar ten behoeve van Geijsien 

Willems, weduwe van Henrick Jacobs. Op vertoon van de originele betaalde en 

in stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 13 december 1718 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 134 797-0140 4/10 11 13-11-1719 20-11-1719 Lunteren Koop en verkoop

Evert Aelbertsen en zijn vrouw Henrickjen Elissen verkopen aan Huijbertus van 

Lijssel en zijn vrouw Ceeltjen Aelberts, een derde deel van een perceel land 

genaamd de Boomgaerd, oostwaarts de weg, westwaarts de uitweg naar de 

kampjes, noordwaarts Frank Jacobsen en zuidwaarts Gijsbert Jacobsen, groot 

een schepel gezaai, voorts een vierde gedeelte van een hof genaamd de 

Hoeffhoff, gelegen oostwaarts de uitweg, noord- en zuidwaarts Ot Gijsbertsen 

en westwaarts Willem Janssen, onder de conditie dat de verkoper de percelen 

mag terugkopen indien zij binnen zes jaren de koopsom van 150 gulden terug 

hebben gegeven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 134v 797-0141 4/10 11v 16-08-1668 06-10-1679 Lunteren Hypotheek

Een perceel bouwland, groot een half mud gezaai, met het bijbehorende 

plaggenland, beiden genaamd het Heijtvelt, gelegen in het kerspel Lunteren bij 

het Vaercampsstruijkvelt, oostwaarts de Bisschopswegh, zuid- en westwaarts 

het land van Gerrit Jacobse Vaercamp en noordwaarts het land van Franck 

Gerritse Schuijrman, toebehorend aan Toenis Jacobse en zijn vrouw Merritien 

Janse, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve 

van zijn broer Cornelisse Jacobse. Op vertoon van de originele betaalde en in 

stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 26 juni 1693 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 134v 797-0141 4/10 11v 28-10-1655 06-10-1679 Lunteren Hypotheek

Een perceel bouwland genaamd het Bovenste Lant, groot zes schepel, 

oostwaarts gelegen aan de heetberg, westwaarts Franck Gerritse Brummelstuck, 

noordwaarts de erfgenamen van Aert Gerritse te Harsselaer en zuidwaarts 

Gerrit Jacobsen, met een schepel land daarbij gelegen dat afgescheiden is van 

het heetveld, oostwaarts gelegen aan de heetberg, westwaarts Franck Gerritse, 

toebehorend Jan Gerritse Vaercamp en zijn vrouw Geertie Jacobs, bezwaren 

hun percelen met een hypotheek van 360 gulden ten behoeve van Willem 

Everts en zijn vrouw Stijne Aelberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 134v 797-0141 4/10 11v 25-03-1675 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Reijnier Hooft van Huijsduijne en Herme  Janse Hundelaer, regenten van het St 

Peter gasthuis, welk gasthuis erfgenaam is van de overleden Wijn Janse, 

verkopen aan Guessien Willems, weduwe van Hendrick Jacobse, twee 

Conijnenackers gelegen in de Lunterse Enck, de ene groot twee schepel gezaai 

en de ander een schepel, met het Breetien groot twee schepel gezaai en de 

heetakker, in bezit een derde gedeelte van de ene helft en een derde gedeelte 

voor deze koopakte gekocht door de verkoper, waarbij ter vrijwaring in 

onderpand wordt gegeven het perceel zoals vermeld in Nederwout op folio 

1recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 135 797-0141 4/10 12 21-11-1652 07-10-1679 Lunteren Hypotheek

Een plaggen- of heetkamp gelegen in het Lunterse Veenbroeck, aan alle kanten 

omgeven door de landerijen van Franck Gerritse, toebehorend aan Aert Jansen 

en zijn vrouw Gijsbertgen Francken, bezwaren hun perceel met een hypotheek 

van 200 gulden ten behoeve van Wijn Janse en zijn vrouw Hendrickie Gerrits en 

Hendrick Jacobse en zijn vrouw Geusien Willems. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 135 797-0141 4/10 12 08-03-1676 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

De erfgenamen van Willem Toenisse verkopen aan Hendrick  Jacobse van 

Liessel, een akkertje bouwland in het ambt van Ede op de Ruissenbergh, 

zuidwaarts Rick Jacobse en noordwaarts de erfgenamen van Franck Gerrits. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 135 797-0141 4/10 12 25-01-1675 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Weijmtie Willems en haar man Dirck Andreessen verkopen aan Guessien 

Willems, weduwe van Hendrick Jacobse, voor 100 gulden, een erf en het 

versterf dat de overleden Hendrickie Gerrits in Lunteren nagelaten heeft aan 

bovengenoemd echtpaar. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 135v 797-0142 4/10 12v 22-02-1676 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Jan Stevense en zijn vrouw Beertie Gosens verkopen aan haar broer Reijer 

Gosens en zijn vrouw Trijntie Beerts, hun aandeel in de onroerende goederen 

van zowel heren- of tinsgoederen hetwelk door de koper bewoond en gebruikt 

wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 135v 797-0142 4/10 12v 11-04-1675 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Gerrit Philipsen en zijn vrouw Aertien Maes verkopen aan Jan Wijnen, een huis 

in het kerspel Luntere, oostwaarts de brink, zuidwaarts de weg, westwaarts de 

predikant en noordwaarts Hendrick Gerrits. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 135v 797-0142 4/10 12v 08-03-1676 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Nennighien Gerrits, weduwe van Willem Toenissen, voor de ene helft en de 

kinderen voor de andere helft, verkopen aan Jan Wijnen en zijn vrouw 

Merrighien Janse, twee hoekjes veen in het Lunterse Veen, het ene breed vijf 

treden, oostwaarts Henrick  Gerritse, zuidwaarts Reijer Tomense, westwaarts 

Evert Arissen en noordwaarts Willem Evertse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 136 797-0142 4/10 13 09-04-1676 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Hendrick Henrickse en zijn vrouw Evertien Jans verkopen aan Wouter Jansen 

en zijn vrouw Jannighien Jacobs, een half mud bouwland in het ambt van Ede 

onder Lunteren in de buurschap de Veen, gelegen naast drie percelen op het 

heetveld in de Seckt alsook in de Hoff. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 136 797-0142 4/10 13 25-04-1677 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Willem Philipse en zijn vrouw Jacobien Jans verkopen aan Aelbert Hendrickse, 

een achtste deel van het geheel en een twaalfde deel van de helft en ook nog 

een twaalfde deel van een achtste deel van het geheel van een erf en goed 

genaamd het Heijvelt, waar de koper op woont. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 136 797-0142 4/10 13 12-04-1676 07-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Willem Cornelissen, smid tot Ameronge verkoopt aan Jan Evertse Swaen en 

zijn vrouw Jannitie Jacobs, een akker bouwland, groot een schepel land, 

genaamd de Santacker in de Luntersenenck, oostwaarts de koper, zuidwaarts 

Willem Evertse, westwaarts de Pollen en noordwaarts de erfgenamen van 

Franck Gerritsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 136v 797-0143 4/10 13v 06-10-1679 25-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Willem Everts Pompoos en Jan Everts Pompoos verkopen aan Evert Henrickse, 

het Haerveen gelegen in het ambt van Ede in het Lunterse Groote Veen, dat de 

verkopers van hun ouders geërfd hebben, waarbij door de verkopers ter 

vrijwaring in onderpand wordt gegeven de rente van de rogge dat voortkomt uit 

het erf en goed genaamd het Buijtenhuijs, waar Willemtie Jans, weduwe van 

Jacob Everts, tegenwoordig op woont. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 136v 797-0143 4/10 13v 09-10-1679 25-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Willem Everts Pompoos en zijn vrouw Nieske, Jan Everts Pompoos en 

Hendrickie Everts Pompoos, geassisteerd met Willem Hendrickse, verkopen 

veen aan Hendrick Janse en zijn vrouw Jantie Jacobs voor de ene helft en aan 

Evert Hendrickse voor de andere helft, en de rente van de rogge dat voortkomt 

uit het erf en goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, genaamd het 

Buijtenhuijs, waar Willemtie Jans, weduwe van Jacob Everts, tegenwoordig op 

woont en geven ter vrijwaring in onderpand het huis in het dorp van Bernevelt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 136v 797-0143 4/10 13v 27-01-1720 27-01-1720 Lunteren Koop en verkoop

Wulft Jelissen en zijn vrouw Lubbertjen Willemsen verkopen aan Willem 

Janssen en zijn vrouw Sibilla Heijstercamp, een vierde gedeelte van de erfenis 

van Weijmtjen Aelberts, welke hun vader Willem Janssen ongedeeld in zijn 

bezit heeft en door hem gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 137 797-0143 4/10 14 15-051679 25-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Derck Hendrickse Campart en zijn vrouw Moesien Jans verkopen aan Gerrit 

Janse en zijn vrouw Merritien Hendrix, het derde gedeelte van twee vijfde delen 

in het erf en goed waar de kopers op wonen, oostwaarts de Herenhoeff, 

zuidwaarts Evert Everts, westwaarts de Buijsart en noordwaarts Brant Everts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 137 797-0143 4/10 14 16-09-1677 25-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Evert Janse en zijn vrouw Grietie Jans, samen met Willemtie Jans, weduwe van 

Jan Claessen, geassisteerd met Claes Janse, verkopen aan Jan Everts Swaen, 

voogd van Arisie Jans, en Bart Janse en zijn vrouw Gerritie Jans, een mud 

bouwland met het daarop staande eikenhout genaamd het Bovenste- of 

Elisselant, oostwaarts de heetberg, zuidwaarts Claes Janse, westwaarts de weg 

en noordwaarts Gerrit Aertse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 137v 797-0144 4/10 14v 09-03-1679 25-10-1679 Lunteren Koop en verkoop

Gerritie Berten, weduwe van Dirck Dirckse, geassisteerd met haar zoon Cornelis 

Dirckse, en in aanwezigheid van haar zwager Sander Thonisse, verkopen aan 

Willem Aertse en zijn vrouw Hendrickie Rutgers voor de ene helft en Gerrit 

Aertse voor de andere helft, haar erf en erfenis van het minderjarige kind van 

Rutger Aertse en zijn vrouw Derckie Derx, beiden overleden, dusdanige 

onroerende goederen die zij als grootmoeder van het voornoemde kind heeft 

geërfd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 137v 797-0144 4/10 14v 02-01-1676 08-11-1679 Lunteren Koop en verkoop

Cornelis Brantsen Pothoven tot Utreght en zijn vrouw Grietien Derx verkopen 

aan de erfgenamen van Gerrit Stevense en zijn vrouw Hilletien Brants, het 

zesde gedeelte van een huis, hof en boomgaard, het zesde gedeelte in een 

twee en halve vierendeel van de hoge en lage landerijen welke de verkoper 

bezit in een erf en goed gelegen in het ambt van Ede in Lunteren in de Valckt, 

genaamd het Heijvelt, oostwaarts het voornoemde perceel, west- en 

noordwaarts de meent en zuidwaarts Aert Gijssen. Op 9 april 1676 wordt het 

zesde gedeelte van het bovengenoemde erf genaamd Heijvelt van het huis, hof 

en de boomgaard en met het zesde deel in het twee en halve vierendeel van de 

hoge en lage landerijen gelegen in het voornoemde ambt en kerspel door Brant 

Hendrickse voor de ene helft en Cornelis Geurtsen, als gemachtigde van de 

minderjarige kinderen van Aris Aelten, verkocht aan de kinderen van de 

overleden Gerrit Stevense en Hesseltie Brants. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 138 797-0144 4/10 15 09-12-1674 15-11-1679 Lunteren Hypotheek

Een perceel bouw- en weideland gelegen in de Hull onder het kerspel van 

Lunteren, oostwaarts Hendrick  Gerritse, zuidwaarts de Hull, westwaarts Reijer 

Toenissen en noordwaarts Hendrick  Gerritsen met de kinderen van Jan Evertse 

den Olden, toebehorend aan Gerrit Christiaense en zijn vrouw Fijtien Cornelis, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van 

(man niet vermeld) en zijn vrouw Weijmtien Aelbertsen. Op vertoon van de 

originele in stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 29 maart 1713 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 138 797-0144 4/10 15 15-03-1675 15-11-1679 Lunteren Koop en verkoop

Steven Jansen en zijn vrouw Merrijken Jansen verkopen aan Jacob Woutersen 

en zijn vrouw Niesken Rutgers, een huis, hof en een kampje bouwland gelegen 

naast het huis tot aan de moeshof met nog een kampje bouwland genaamd het 

Hartien, dat gebruikt wordt door Rutger Stevensen, gelegen in de buurschap de 

Lege Valckt in het kerspel Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 138v 797-0145 4/10 15v 23-02-1675 22-11-1679 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van de overleden Aert Jansen en zijn vrouw Gijsbertien Francken 

verkopen aan Jacob Francken en zijn vrouw Neeltien Wouters voor de ene helft 

en Willem Francken voor de andere helft, een klein haar veen gelegen in het 

ambt van Ede in het Lunterse Veen met de Meenthof in het kerspel Lunteren, 

oostwaarts Jan Everts Swaen, zuidwaarts Willemtien Jans, weduwe van Jacob 

Evertsen, westwaarts de steeg, noordwaarts de erfgenamen van Jan Jansen, 

waarbij door de verkoper ter vrijwaring in onderpand wordt gegeven hun huis, 

hof en boomgaard, gelegen in het dorp van Lunteren naast Jan Everts Swaen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 138v 797-0145 4/10 15v 20-05-1678 03-04-1680 Lunteren Koop en verkoop

Mertien Toenisse, weduwe van Gerrit Brantse, geassisteerd met haar zoon en 

voogd Brant Gerritse, ook optredend namens zijn minderjarige zusters en broers 

en Willemtie, Hesseltie, Beeltie en Lijsien Brants, geassisteerd met hun voogd 

Jan Crolboom, verkopen met toestemming van het gerecht de dato 2 september 

1678, aan Arris Janse en zijn vrouw Geertien Brants, hun aandeel in het goed 

de Heijvelt gelegen in het ambt van Ede onder Lunteren in de buurschap de 

Valck, het zesde gedeelte van de helft en een zesde gedeelte van een half 

vierendeel, gelegen oostwaarts de gemeente, westwaarts Geurt Bertse, 

noordwaarts de weg en zuidwaarts Aert Gijsberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 139 797-0145 4/10 16 28-01-1680 17-04-1680 Lunteren Koop en verkoop

Peter Jansen en zijn vrouw Grietien Zeelen, Dibbet Jansen, Jantien en Rutger 

Janse, geassisteerd met hun voogd Hermen  Hermsen, verkopen pachtvrij en 

onbelast aan hun broer Wouter Janse, hun aandeel in de roerende en 

onroerende goederen, gelegen in het ambt van Ede in het kerspel Lunteren, 

welke zij geërfd hebben van hun ouders. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 139 797-0145 4/10 16 17-12-1681 19-12-1681 Lunteren Koop en verkoop

Wijn Francken en zijn vrouw Reijntien Wouters verkopen aan Jan Wijnen en zijn 

vrouw Merritien Jans, de helft van de Helacker, de westzijde en de helft van het 

Hoogeveentje, ook de westzijde, samen met de helft van het weiland gelegen 

aan de Hull met name de westzijde, het Korte Stuckien met de Kortekamp en 

het perceeltje veen in het Kleijnveentje gelegen met de Hoeffhoff en een 

perceel bouwland genaamd de Driest in het ambt van Ede in Lunteren, 

ontvangen ingevolge een verdeellijst van 6 maart 1679. Op 15 maart 1682 

hebben Jan Wijnen en zijn vrouw Maaren Jansen het hoekje op de Cortecamp 

verkocht aan Jan Eversen Swaen voor 65 gulden en geregistreerd op 15 mei 

1682. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 139v 797-0146 4/10 16v 17-12-1681 19-12-1681 Lunteren Koop en verkoop

Wijn Francken en zijn vrouw Reijntien Wouters verkopen aan Evert Wijnen en 

zijn vrouw Geertgen Henrix, de helft van het huis, schuur, vaalt, boomgaard, hof 

en het land daarbij gelegen, in het ambt van Ede, in het dorp van Lunteren, 

welke de verkoper ontvangen heeft volgens een verdeellijst van 6 maart 1679 

met zijn kinderen. Op 6 juli 1713 verkopen de kinderen van Evert Wijnen de 

helft van het huis van Wijn Francken en het vierde gedeelte van de andere helft 

aan Aert Cornelissen en geregistreerd op 21 maart 1713. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 139v 797-0146 4/10 16v 14-12-1682 30-04-1683 Lunteren Koop en verkoop

Evert Wijnen en zijn vrouw Geertjen Hendricx verkopen aan Derck Jansen 

Brouwer en zijn vrouw Beertgen Francken en Gisbert Gerritsen en zijn vrouw 

Ceeltjen Gisbertsen, de helft van het huis, schuur, vaalt, boomgaard, hof en het 

land gelegen in het ambt van Ede, in het dorp van Lunteren en hun aandeel in 

het huis dat zij geërfd hebben van hun moeder. Op vertoon van de originele 

brief wordt deze koop op 21 maart 1713 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 139v 797-0146 4/10 16v 23-02-1675 15-05-1682 Lunteren Koop en verkoop

De erfgenamen van Aert Jansen en zijn vrouw Gijsbertjen Francken verkopen 

aan Jan Swaen en Jantjen Jacobsen, een huis, hof met de boomgaard gelegen 

in Lunteren, oostwaarts Jan Swaen, zuidwaarts de brink, west- en noordwaarts 

de meenthoven, waarbij dit perceel voor meerdere verkopen ter garantie in 

onderpand is gegeven, ook wordt tot zekerheidstelling aan de custos in Lunteren 

gegeven een half schepel en anderhalf spint rogge. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 140 797-0146 4/10 17 27-04-1682 28-04-1682 Lunteren Koop en verkoop

Derck Jansen Brouwer en zijn vrouw Beertgen Francken verkopen aan Reijer 

Woutersen, de helft van een erf en goed genaamd de Loenhorst, gelegen in het 

ambt van Ede onder Lunteren aan de Scherenburgersteech, dat bewoond wordt 

door Jan Harmsen, waarbij ter vrijwaring in onderpand wordt gegeven de helft 

van de helft van een erf en klein goed met een zesde gedeelte van een derde 

deel gelegen in Overwolt, genaamd Gutselaer, zie Overwout folio 8. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 140 797-0146 4/10 17 11-05-1682 17-08-1682 Lunteren Schuldbekentenis

Jan Wijnen en zijn vrouw Mertjen Jansen samen met Evert Wijnen en zijn 

vrouw Geertjen Hendricx bekennen schuldig te zijn 830 gulden en 10 stuivers 

aan Jacob van Hattum, koopman te Utrecht, vanwege een obligatie afgesloten 

door hun overleden vader Wijn Francken, en komen overeen het verschuldigde 

bedrag binnen drie termijnen terug te betalen, ter garantie geven zij het huis in 

onderpand waar Jan Wijnen en Mertgen Jansen in wonen en de helft van het 

huis waar Evert Wijnen en Geertjen Hendricx in wonen met nog vijf koeweiden 

gelegen aan de Hul, nog een mud bouwland genaamd de Driest of het Vijllandt, 

voorts de helft van de Helacker en de helft van het Hoge Veentjen in de 

Hoeffhoff, alles gelegen in het ambt van Ede onder Lunteren. Op 14 december 

1682 is de schuld volledig afgelost en is na vertoning van de kwitantie door 

Jacob van Hattum deze schuldbekentenis geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 140v 797-0147 4/10 17v 06-12-1682 13-12-1682 Lunteren Koop en verkoop

Jan Wijnen Schuijrman en zijn vrouw Marritgen Jansen verkopen aan Rutger 

Jacobsen van Lijssel, Hendrick Jacobsen Van Lijssel en Cornelis Stevensen, 

voor 770 gulden, het voorste weiland gelegen aan de Hul bij het huis, oostwaarts 

Jacobus van Lijssel, zuidwaarts het land van de overleden Breunis Reijersen dat 

hij als eigenaar of pachter gebruikt heeft, westwaarts Cornelis Stevensen en 

noordwaarts het beekje; het weiland over het beekje, gelegen zuidwaarts het 

steegje, noordwaarts Gerrit Jacobsen; de Hoeffhoff; de westzijde van een 

perceel bouwland genaamd het Hooge Veentjen; de helft van de Helacker met 

name de westzijde; het Corte Stuckjen groot anderhalve schepel; het Breetjen, 

zijnde een akker bouwland, groot een schepel gezaai en een hoek bouwland, 

groot drie schepel gezaai, genaamd de Driest, alles gelegen in het ambt van 

Ede in Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 140v 797-0147 4/10 17v 22-12-1712 24-12-1712 Lunteren Hypotheek

Een kamp bouwland genaamd de Berchkamp, met de hof bij het huis waar de 

debiteuren in wonen, gelegen in Meulunteren, toebehorend aan Breunis 

Geurtsen, weduwnaar van Lijsjen Philips en Geurt Breunissen en zijn vrouw 

Petertjen Wouters, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 150 gulden 

ten behoeve van Gerrit Francken. Op vertoon van de originele in stukken 

gesneden brief wordt de hypotheek op 23 september 1715 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 141 797-0147 4/10 18 08-04-1685 04-05-1685 Lunteren Hypotheek

Enig land in de Berchhoff, gelegen oostwaarts de brink, zuidwaarts Jan Evertsen 

Swaen, westwaarts Willem Francken en noordwaarts Rick Hendricksen, 

toebehorend Jan Wijnen Schuerman en zijn vrouw Martjen Jansen, bezwaren 

hun perceel met een hypotheek van 120 gulden ten behoeve van Hendrick 

Gerritsen en zijn vrouw Hilletjen Evertsen. Op vertoon van de originele in 

stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 26 mei 1704 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 141 797-0147 4/10 18 01-02-1693 26-06-1693 Lunteren Garantie

Een dag bouwland onder Lunteren genaamd Gerrit Jacobsenscamp, oostwaarts 

de weg, zuidwaarts de armen, westwaarts de erfgenamen van Jacob Breunissen 

en noordwaarts Gijsbert Gerritsen, toebehorend aan Rutger Jacobsen van 

Lijssel, custos in Lunteren, en zijn vrouw Martjen Hendricksen, geven hun 

perceel in onderpand ter vrijwaring van twee percelen hooiland in Maenen, zie 

Manen folio 7verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 141v 797-0148 4/10 18v 14-08-1682 19-10-1686 Lunteren Koop en verkoop

Jan Hendricksen en zijn zuster Martjen Hendricx verkopen aan Cornelis 

Stevensen en zijn vrouw Lijsbetjen Gisbertsen, het vijfde deel van een erf en 

goed genaamd de Kleijne Voort, bestaande uit een huis, hoven, boomgaard en 

hoge en lage landerijen gelegen in Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 141v 797-0148 4/10 18v 24-10-1681 23-11-1686 Lunteren Koop en verkoop

De erfgenamen van Martjen Jacobsen verkopen aan Albert Gisbertsen, de 

noordzijde van de Hoeff met de enkele wal gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren, waarvan de zuidzijde toebehoort aan Willem Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 142 797-0148 4/10 19 24-10-1681 23-11-1686 Lunteren Koop en verkoop

De erfgenamen van Martjen Jacobsen verkopen aan Willem Jansen, de 

zuidzijde van de Hoeff waar Albert Gisbertsen de noordzijde van heeft, voorts 

een perceel land genaamd de Langenacker en nog een hoek land genaamd de 

Stroetacker, alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 142 797-0148 4/10 19 24-10-1681 23-11-1686 Lunteren Koop en verkoop

De erfgenamen van Martjen Jacobsen verkopen aan Hendrick Jansen, een 

perceel bouwland genaamd het Breetjen gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 142v 797-0149 4/10 19v 24-10-1681 23-11-1686 Lunteren Koop en verkoop

Jan Jacobsen, jongeman, verkoopt aan Willem Janse, een kampje bouwland, 

groot drie spint gezaai, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, oost- en 

zuidwaarts Albert Gisbertsen, westwaarts Willem Jansen en noordwaarts de hof 

van het kind van Tonis Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 142v 797-0149 4/10 19v 26-12-1689 26-12-1689 Lunteren Garantie

Drie en half schepel land gelegen in de Veenderenck, oostwaarts de berg, west- 

en noordwaarts de Bruijnen Wouter en zuidwaarts de vaandrig Ommeren, 

toebehorend aan Jacob Aertsen en zijn vrouw Jantjen Jansen, geven hun 

perceel ter vrijwaring voor een vierendeel hout in het Weeckerumse Bosch, zie 

Weeckerum folio 18recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 142v 797-0149 4/10 19v 28-04-1733 28-04-1733 Lunteren Koop en verkoop

Gijsbert Aelbers en zijn vrouw Gerritjen Gerrits verkopen aan Franck Gerritsen 

Schuirman en Henrick Gerrits Schuirman, voor 265 gulden, een half molder 

bouwland op Vaerecampsenck, oostwaarts de verkoper en westwaarts Reijer 

Teunissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 143 797-0149 4/10 20 16-12-1689 13-05-1690 Lunteren Hypotheek

Bouw- en weidelanden gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

genaamd Rijckenlant aan de Hul, oostwaarts Willem Jansen, zuidwaarts het 

armenland, westwaarts Albert Hendricksen en noordwaarts Jacob Breunissen, 

toebehorend aan Bessel Jansen en zijn vrouw Geertjen Breunissen, bezwaren 

hun percelen met een hypoheek van 100 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 143 797-0149 4/10 20 18-02-1691 02-03-1691 Lunteren Koop en verkoop

Jacobjen Willemsen en haar man Jan Rutgers verkopen aan Rutger Jacobsen 

en zijn vrouw Martjen Hendricks, voor tien dukatonnen en een dukaton voor 

verering, het veertiende deel van alle door haar vader Willem Jansen aan haar 

nagelaten onroerende goederen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 143 797-0149 4/10 20 18-02-1691 29-01-1694 Lunteren Koop en verkoop

Jacobjen Willemsen en haar man Jan Rutgers verkopen aan Rutger Jacobsen 

en zijn vrouw Martjen Hendricks, voor tien dukatonnen en een dukaton voor 

verering, het veertiende deel van alle door haar moeder Martjen Rutgers, die 14 

dagen geleden is overleden, aan haar nagelaten onroerende goederen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 143v 797-0150 4/10 20v 01-01-1686 22-01-1695 Lunteren Hypotheek

Een weiland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, oostwaarts de 

koper en de weduwe van Jacob Evertsen, zuidwaarts de weduwe van Jacob 

Evertsen, westwaarts Rijck Hendricksen en noordwaarts de weg, toebehorend 

aan Jan Wijnen en zijn vrouw Martjen Jansen, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Hendrick Gerritsen en zijn vrouw 

Hilleken Everts. Op vertoon van de originele in stukken gesneden brief wordt de 

hypotheek op 26 mei 1704 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 143v 797-0150 4/10 20v 22-08-1694 30-01-1695 Lunteren Hypotheek

Een huis in het dorp van Lunteren waar de eigenaar in woont, gelegen 

oostwaarts de weg, zuidwaarts Cornelis Adams Raijmaecker, westwaarts het 

pastorieland en noordwaarts Jan Evertsen Swaen, alsmede de Kuijnderacker, 

oostwaarts Albert Hendricksen, zuidwaarts Gerrit Christianen, westwaarts de 

weg tot het einde van de Kolckacker en noordwaarts de kinderen van de 

overleden Jacob Everts en voorts de Driest, oostwaarts Albert Willemsen, 

zuidwaarts de kinderen van de overleden Jacob Evertsen, westwaarts Jan 

Jansen en noordwaarts Willem Francken, toebehorend aan Frans Hendricksen 

Lam, weduwnaar van Evertjen Jansen, bezwaart zijn percelen met een 

hypotheek van 100 gulden ten behoeve van de diaconie van Lunteren. Op 

vertoon van de originele in stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 4 

februari 1710 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 144 797-0150 4/10 21 31-05-1694 30-01-1695 Lunteren Borgtocht

Gerritjen Huijberts, weduwe van Jan Dercksen, verbindt zich als borg voor 

Gerritjen Bessels, weduwe van Derck Jansen, voor een bedrag van 50 gulden 

ten behoeve van de armen van Lunteren met als onderpand een huis binnen 

Lunteren, gelegen oostwaarts de brink, zuidwaarts Cornelis Cornelissen Rust, 

westwaarts de pastorie van Lunteren en noordwaarts Gerritjen Bessels en voorts 

een perceel bouwland, groot negen schepel, gelegen op Vaerecampsenck, 

oostwaarts de Pollen, zuidwaarts de erfgenamen van Jan Sant, westwaarts 

Gerrit Francken en noordwaarts Rutger Jacobsen van Lissel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 144 797-0150 4/10 21 26-08-1709 21-10-1709 Lunteren Koop en verkoop

Breunis Geurtsen en zijn vrouw Lijsjen Philips verkopen aan Albert Otten en zijn 

vrouw Gisbertjen Jansen, een half molder bouwland gelegen in Meulunteren, 

noordwaarts Stam van Wessel, oostwaarts het land van de kerk, zuidwaarts het 

goed van Hermen Aertsen en westwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 144v 797-0151 4/10 21v 27-01-1695 19-05-1695 Lunteren Koop en verkoop

Jacob Jansen Sant verkoopt aan Gerrit Francken Scheurman en zijn vrouw 

Aeltjen Hendricksen, de helft minus een veertiende deel van vier kampjes 

weideland, gelegen noord-, oost- en zuidwaarts de koper en westwaarts de beek; 

twee vijfde delen van een akker bouwland op Vaerecampsenck, gelegen 

oostwaarts de Lunterse Pollen, zuidwaarts Peel Jacobsen, west- en noordwaarts 

het kerkengoed; een perceel veen in het Doesburgerveen zijnde een zevende 

deel van het Remmickerveen en het recht van pandschap op een akker 

bouwland op Vaerecampsenck uit het Vaerecampserf, groot twee Arnhemse 

schepel, oostwaarts de Lunterse Pollen, zuidwaarts Fijtjen Beerts, westwaarts de 

koper en noordwaarts Geert Jan Dercksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 144v 797-0151 4/10 21v 22-08-1688 08-05-1713 Lunteren Garantie

Peter Aertsen en zijn vrouw Beertjen Stevensen geven in onderpand tot 

zekerheidstelling van de door zijn broeders en zusters verleende borgtocht ten 

bedrage van 100 gulden ten behoeve van Cornelis Jansen op Nienhuijs, een 

huis en hof omgeven door Geurt Woutersen, Jan Hendricksen en de weg en 

voorts een perceel veen in het Groote Lunterse Veen, aangekomen van Geurt 

en Hendrick Simonsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 145 797-0151 4/10 22 04-06-1696 10-08-1696 Lunteren Koop en verkoop

Albert Gisbertsen en zijn vrouw Lisbet Lubberts verkopen ten overstaan van 

Gisbert Gerritsen en zijn vrouw Ceeltje Gisbertsen aan Huijbertus van Lissel en 

zijn vrouw Ceeltjen Albertsen, voor 800 gulden, een huis en hof in het dorp van 

Lunteren, dat door de verkoper bewoond wordt, gelegen oostwaarts de weg, 

noordwaarts het Pastoriesteechjen, westwaarts Albert en Evert Willemsen en 

zuidwaarts Albert Willemsen voornoemd, voorts een hof gelegen bij het huis 

van de dominee, oost- en zuidwaarts de weg, westwaarts Evert Hendricksen en 

noordwaarts de verkoper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 145 797-0151 4/10 22 02-04-1700 08-04-1700 Lunteren Koop en verkoop

Derck Hendricksen en zijn vrouw Neeltjen Hendricksen verkopen aan Arien van 

de Weterinck, voor 500 gulden, een huis gelegen in Lunteren, oostwaarts de 

brink, zuidwaarts de weduwe van Derck Jansen, westwaarts de pastorie en 

noordwaarts de raijmaecker. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 145v 797-0152 4/10 22v 02-06-1692 08-04-1700 Lunteren Schuldbekentenis

Albert Gisbertsen en zijn vrouw Elisabet Lubberts bekennen schuldig te zijn aan 

hun schoonzoon en dochter Huijbert Petersen en Lijsjen Alberts een obligatie 

van 600 gulden en komen overeen dat een perceel bouwland in Lunteren, 

genaamd de Kerckencamp gelegen bij de kerk van Lunteren niet verkocht, 

bezwaard of verpand mag worden totdat de schuld is voldaan. Aan de 

achterkant van de obligatie is vermeld dat op 1 april 1700 de rente is betaald tot 

en met 2 juni 1700 en 200 gulden is afgelost. Voorts wordt op 28 augustus 1704 

vermeld dat de helft van de restschuld voor het gedeelte van de weduwe van 

Albert Gisberts is betaald en ook het achtste deel van Huijbertus van Lissel met 

290 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 145v 797-0152 4/10 22v 21-07-1708 09-05-1709 Lunteren Koop en verkoop

Gisbert Albertsen en zijn vrouw Aeltjen Maessen verkopen aan Jacob Francken 

en zijn vrouw Neeltjen Wouter, het twee achtste deel van het bovenstaande 

Kerckencamp met de belofte dat op hun gedeelte geen verplichtingen rusten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 146 797-0152 4/10 23 13-09-1700 14-09-1700 Lunteren Registratie

De graaf van Attholone, als luitenant  opper-jagermeester van het vorstendom 

Gelre en graafschap Zutphen laat via Jelis Jelissen, wiltjagerknecht, registreren 

dat op de roerende en onroerende goederen van Gisbert Alberts beslag gelegd 

is en dat deze goederen niet bezwaard mogen worden om eventuele schade 

waarin Gisbert is veroordeeld te verhalen, vanwege het vangen of schieten van 

een kalf of hert waar hij nog voor veroordeeld moet worden. Op vertoon van het 

vonnis van de jachtrechtbank van 25 januari 1702 wordt door gebrek aan bewijs 

van het jagen en schieten van een hert door Gisbert Albertsen deze registratie 

geroyeerd op 4 juli 1716. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 146 797-0152 4/10 23 24-05-1710 29-08-1711 Lunteren Hypotheek

Een gedeelte van het goed Vaerecamp dat reeds geërfd is van moeder Beertjen 

en dat geërfd zal worden van vader Gerrit Jacobsen, toekomende aan Hendrick 

Gerritsen en zijn vrouw Adriaentje Willemsen, wordt bezwaard met een 

hypotheek van 120 gulden. Op 29 maart 1712 wordt deze hypotheek door de 

geërfde verhoogd met 31 gulden en 17 stuivers en geregistreerd op 5 april 1712. 

Op vertoon van de originele in stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 

10 juli 1717 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 146v 797-0153 4/10 23v 25-02-1701 01-03-1701 Lunteren Koop en verkoop

Frans Hendricksen Lam voor de ene helft en Grietjen Frans en haar man 

Hendrick Walre, Hendrick Fransen en zijn vrouw Cornelisjen Wouters, Jacobjen 

Frans en haar man Johan Harrij, Jantjen Frans en Frans Fransen en zijn vrouw 

Gisbertjen Hendricx voor de andere helft, verkopen aan Hendrick Jansen Swaen 

en zijn vrouw Jantjen Jacobsen, voor 90 gulden, een schepel land in de 

Luntersenenck genaamd de Konindenacker, gelegen oostwaarts Albert 

Hendricksen, noordwaarts Jacob Francken, zuidwaarts Gerrit Christianen en 

westwaarts de koper, waarbij het bezit van het land wordt aangetoond in een 

brief van de armvoogden van Lunteren, de verkopers geven ter vrijwaring in 

onderpand alle goederen die zij bezitten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 147 797-0153 4/10 24 17-12-1701 28-12-1701 Lunteren Koop en verkoop

Rijck Joosten en zijn vrouw Aeltjen van Lissel en voor een kwart daarin de 

kinderen van Aeltjen, verkopen aan Hendrick Jacobsen van Lijssel en zijn vrouw 

Bijtjen Everts, voor 109 gulden, een derde gedeelte van een molder land onder 

Lunteren genaamd de Hulcamp, gelegen oostwaarts de weg, westwaarts de 

kinderen van Rutger Jacobs, noordwaarts de erfgenamen van Johan van 

Ommeren en zuidwaarts de erfgenamen van Willem Jansen ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 147 797-0153 4/10 24 14-10-1706 19-11-1706 Lunteren Hypotheek

Twee hoeken bouwland in de Veenderenck, het ene groot 2½ schepel, gelegen 

zuidwaarts de Arnhemsewech, westwaarts de Meulenwech, oostwaarts de 

heetberg en noordwaarts de erfgenamen van de Bruijnen Wouter en het andere 

ligt achter de Bruijnen Wouters, groot 1½ schepel, gelegen oostwaarts de 

Meulenwech, zuid- en westwaarts de Bruijnen Wouters en noordwaarts Gerrit 

Aertsen, toebehorend aan Evert Lubberts en zijn vrouw Evertjen Aerts, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van 

Jansen van Dompselaer en zijn vrouw Naeleken van Heumen. Op vertoon van 

de originele in stukken gesneden brief wordt de hypotheek op 25 september 

1708 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 147v 797-0154 4/10 24v 29-09-1707 20-01-1708 Lunteren Hypotheek

Een huis en hof in Lunteren, toebehorend aan Wouter Evertsen en zijn vrouw 

Geertjen Jacobsen, dat door hen bewoond wordt, bezwaren hun perceel met 

een hypotheek van 150 gulden ten behoeve van de armen van Lunteren. Zie 

folio 35verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 147v 797-0154 4/10 24v 24-08-1715 23-09-1715 Lunteren Koop en verkoop

Geurt Breunissen en zijn vrouw Petertjen van Eck verkopen aan Aert 

Cornelissen en zijn vrouw Janna van Freekehorst, voor 200 gulden, een kamp 

bouwland, groot zes schepel, genaamd de Berchcamp met het huis en de 

hoven, gelegen oostwaarts Stam van Wessel, west- en zuidwaarts Hermen 

Aertsen, noordwaarts de weg of steeg, met de bepaling dat de verkoper nog 

acht jaar de eigendom van het perceel zal behouden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 148 797-0154 4/10 25 03-03-1708 26-03-1708 Lunteren Garantie

Drie vierde gedeelte van een akker bouwland, groot zes schepel gezaai, 

gelegen in Meulunteren, genaamd Vlaslant, westwaarts Blanckespoor, oost- en 

noordwaarts de eigenaren en zuidwaarts Teunis Hendricksen, nog drie vierde 

gedeelte van een akker bouwland, groot een Amersfoorder schepel gezaai, 

gelegen in de Luntersenenck, noordwaarts Hendrick Jacobsen, oostwaarts de 

weg, zuidwaarts Gerrit Francken en westwaarts Jacob Francken, voorts het 

recht van een pandschap dat de comparanten bezitten van de kerk van 

Lunteren van een akker hooiland, groot een Arnhems molder gezaai, genaamd 

het Kerckelant, noord- en westwaarts Teunis Hendricksen, oostwaarts de 

weduwe van Jacob Teunissen en zuidwaarts het herengoed van de 

comparanten, toebehorende aan Reijer Gosens en zijn vrouw Trintjen Beertsen 

en geven de bovenstaande percelen voor de tijd van zes jaar in onderpand ter 

vrijwaring van 250 gulden geleend geld ten behoeve van Hendrick Warners en 

zijn vrouw Nennetjen Beerts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 148 797-0154 4/10 25 10-07-1717 10-07-1717 Lunteren Hypotheek

Anderhalf gedeelte van een zevende deel in het goed Vaerecamp onder 

Lunteren dat door Henrick Gerritsen geërfd is van zijn vader Gerrit Jacobsen en 

zijn moeder Beertjen, toebehorend aan Henrick Gerritsen en zijn vrouw 

Adriaentjen Willems, bezwaren hun aandeel met een hypotheek van 300 gulden 

ten behoeve van Jacob Franken en zijn vrouw Neeltjen Wouters ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 148v 797-0155 4/10 25v 24-01-1715 25-01-1715 Lunteren Koop en verkoop

Geurt Breunissen en zijn vrouw Petertjen Wouters verkopen aan domin us 

Wilhelmus Ribbius en zijn vrouw Cornelia ter Welberck, voor 150 gulden, een 

Arnhems molder gezaai gelegen in Meulunteren, oostwaarts Hermen Aertsgoet, 

westwaarts Gosen Breunissen, zuidwaarts de weg en noordwaarts Stam van 

Wessel, met daaruit vijf spint rogge. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 148v 797-0155 4/10 25v 18-09-1704 12-05-1717 Lunteren Hypotheek

Twee hoeken bouwland in de Luntersenenck, het ene genaamd de Santacker, 

gelegen oost- en noordwaarts Henrick Jansen Swaen, zuidwaarts Jacob 

Francken en westwaarts de Meulunterse Meulenweg en het andere genaamd 

Ruijssenbergsacker, gelegen oostwaarts het Kerkeland, zuidwaarts Gijsbert 

Aelberts en westwaarts Reijer Teunissen, toebehorend aan Jacob Jansen en zijn 

vrouw Marritjen Willems, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 150 

gulden ten behoeve van de diaconie van Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 149 797-0155 4/10 26 19-02-1720 20-02-1720 Lunteren Hypotheek

Een vierde deel van een erf en goed genaamd de Goor, bestaande uit een huis, 

de bijbehorende hoven, bouw-, weide- en hooilanden, dat bewoond wordt door 

Brant Teunissen, toebehorend aan Martjen (Marritjen) Teunissen en haar man 

Aris Gijsbertsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 400 gulden ten 

behoeve van Brant Teunissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 149 797-0155 4/10 26 19-02-1720 20-02-1720 Lunteren Hypotheek

Een vierde deel van een erf en goed genaamd de Goor, bestaande uit een huis, 

de bijbehorende hoven, bouw-, weide- en hooilanden, dat bewoond wordt door 

Brant Teunissen, toebehorend aan Martjen (Marritjen) Teunissen en haar man 

Aris Gijsbertsen, bezwaren hun perceel met een tweede hypotheek van 150 

gulden ten behoeve van Brentjen Teunissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 149v 797-0156 4/10 26v 17-02-1721 17-02-1721 Lunteren Hypotheek

Vijf schepel land gelegen onder Lunteren, genaamd de Campjes, oost- en 

zuidwaarts Huijbertus van Lijssel, westwaarts Gerrit Brouwer en noordwaarts de 

weduwe van Evert Henricksen, toebehorend aan Albert Willemsen en zijn vrouw 

Grietjen Gijsbertsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 300 gulden 

ten behoeve van Neeltjen Woutersen, weduwe van Jacob Franken. Op vertoon 

van de originele betaalde en in stukken gesneden brief wordt de hypotheek 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 149v 797-0156 4/10 26v 16-12-1721 17-05-1721 Lunteren Beslaglegging

Een erf en goed genaamd Rotterdamsgoed, dat gebruikt wordt door Willem 

Philipsen en het kleine goed in het Kleijne Veen, pachter Jan Maessen, 

toebehorend aan Everhard Haeck. Zie in Ede folio 32. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 149v 797-0156 4/10 26v 28-04-1733 28-04-1733 Lunteren Koop en verkoop

Gijsbert Aelbers en zijn vrouw Gerritjen Gerrits verkopen aan Henrick van 

Lijssel, jongeman, voor 120 gulden, een vierde deel van een huis en een half 

hof in Lunteren, waarvan Marritjen Henricks de lijftocht bezit en behoudt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 150 797-0156 4/10 27 30-10-1721 06-11-1721 Lunteren Hypotheek

Een huis en hof, waar de hypotheekgevers in wonen, gelegen oostwaarts de 

weg, noordwaarts het Pastorijesteegjen, westwaarts Aelbert en Evert Willemsen 

en zuidwaarts Aelbert Willemsen; de hof bij het predikantshuis, gelegen 

oostwaarts de weg, zuidwaarts Evert Henricksen en noordwaarts Huijbertus van 

Lijssel; aangekocht de kampjes en hoefjes van de erfgenamen van Jacob 

Arissen, gelegen onder het dorp van Lunteren, welke hen zijn toegekend bij 

magescheid van 21 december 1706, gelegen oostwaarts van de kampjes Reijer 

Teunissen, westwaarts de pastorie, zuidwaarts de reeds genoemde hoefjes en 

noordwaarts Aelbert Willemsen, ten oosten en ten zuiden aan de hoefjes Willem 

Janssen, westwaarts de pastorie en noordwaarts de reeds genoemde kampjes, 

toebehorende aan Huijbertus van Lijssel en zijn vrouw Ceeltjen Aelberts, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 850 gulden ten behoeve van 

Albert van Delen. Op vertoon van de originele betaalde en in stukken gesneden 

schuldbrief wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 150v 797-0157 4/10 27v 28-02-1722 22-04-1722 Lunteren Koop en verkoop

Derk de Vree, burgemeester van Arnhem, en zijn vrouw Nalida Everwijns 

verkopen aan Neeltjen Wouters, weduwe van Jacob Franken, een roggerente 

van jaarlijks zeven schepel rogge uit het erf en goed Groot Vaerecamp en drie 

en half schepel uit Kleijn Vaerecamp. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 150v 797-0157 4/10 27v 24-12-1722 05-01-1723 Lunteren Koop en verkoop

Huijbertus van Lijssel en zijn vrouw Ceeltjen Gijsberts verkopen aan Brant 

Cornelissen en zijn vrouw Geertjen Jansen, een kampje bouw- en weideland 

gelegen aan de Hul in het ambt van Ede onder Lunteren, dat door Gijsbert 

Cornelissen gebruikt wordt, oost- en westwaarts Henrick Jacobsen van Lijssel, 

zuidwaarts het land dat Henrick Evertsen gebruikt en noordwaarts het Rijbroek. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 151 797-0157 4/10 28 01-12-1723 01-12-1723 Lunteren Hypotheek

Een huis, hoven, schuur met twee molder bouwland en twee weitjes genaamd 

de Havercamp, toebehorend aan Geurtjen Evertsen, weduwe van Geurt 

Henricksen, Maes Geurtsen, Jantjen Geurtsen en Hester Geurtsen, geassisteerd 

met hun voogd Maes Geurtsen en Aert Jansen, optredend namens zijn afwezige 

huisvrouw Aeltjen Geurtsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 

550 gulden ten behoeve van Wouter van Eertbeek en zijn vrouw Jantjen 

Henricksen. Op vertoon van de originele betaalde en in stukken gesneden 

schuldbrief wordt de hypotheek op 21 januari 1726 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 151 797-0157 4/10 28 25-01-1725 25-01-1725 Lunteren Hypotheek

Een huis en hof in het dorp van Lunteren, gelegen oostwaarts de weg, 

zuidwaarts Aert Cornelissen en Aelbert Henricksen, westwaarts Reijer Teunissen 

en noordwaarts Aelbert Willemssen, voorts een half molder bouwland in het 

Veen, gelegen oost- en zuidwaarts Albert Jacobsen, westwaarts Evert Henricks, 

weduwnaar en noordwaarts Everhard Haeck, toebehorend aan Henrickjen 

Everts, weduwe van Cornelis Henricksen, als moeder en voogd van hun 

minderjarige kinderen, geassisteerd met haar broer en voogd Evert Everts 

Schuirman, bezwaart haar percelen met een hypotheek van 263 gulden en 10 

stuivers ten behoeve van Bernt Janssen en zijn vrouw Gieltjen van Schaick. 

Voorts wordt verklaard dat het half molder bouwland, getransporteerd door 

Guiltje van Schaick aan scholtis Otters, van de hypotheekverplichting te 

ontslaan. Op vertoon van de originele betaalde en in stukken gesneden 

schuldbrief wordt de hypotheek op 17 april 1760 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 151v 797-0158 4/10 28v 22-05-1724 22-05-1724 Lunteren Hypotheek

Een molder land op Vaerecampsenck, gelegen oostwaarts Gijsbert Aelbertsen 

en westwaarts Reijer Teunissen, welk land door Marritjen, weduwe van Evert 

Willemssen, in lijftocht bezit, toebehorend aan Aelbert Willemssen, weduwnaar 

van Wijmtjen Gijsberts, voorts hetgeen dat Willem Aelbertsen en zijn vrouw 

Gerritjen Willemssen geërfd hebben na het overlijden van Henrickjen Rutgers 

en Willem Aelbertsen zal erven door het overlijden van Willem Aertsen, 

bezwaren Willem Aelbertsen en zijn vrouw Gerritjen Willemsen, als 

schuldenaren, samen met Aelbert Willemssen als borg, hun perceel, de erfenis 

van Henrickjen Rutgers en het recht uit andere erfenissen, met een hypotheek 

van 300 gulden ten behoeve van Arisjen Janssen, weduwe van Mor Janssen. 

Op vertoon van de originele betaalde en in stukken gesneden schuldbrief wordt 

de hypotheek op 26 mei 1730 geroyeerd. Jan Morren verklaart als lasthebber 

van zijn moeder, dat de hypotheekverplichting is opgeheven op het molder land 

op Vaerecampsenck van Willem en Gijsberts Aelbers en door Willem Aelbers 

verkocht is aan de weduwe van Gerrit Francken. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797151v-152 797-0158 4/10 28v-29 13-08-1725 13-08-1725 Lunteren Hypotheek

Een perceel bouwland op Vaerecampsenck, groot een molder gezaai, gelegen 

oostwaarts de gemeente, west- en zuidwaarts de geldverstrekster en 

noordwaarts Henrick van Lijssel, welk land gekocht is van de weduwe van Jan 

Derksen, toebehorend aan Ceeltjen Aelberts, weduwe van Huijbertus van Lijssel 

en geassisteerd met haar zoon en voogd Peel van Lijssel, Lijsbeth van Lijssel 

en haar man Johannes Wildeman en Peel van Lijssel, allen optredend namens 

Rutger van Lijssel, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 gulden 

ten behoeve van Aeltjen Henricksen, weduwe van Gerrit Franken Schuirman. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 152 797-0158 4/10 29 02-05-1725 02-05-1725 Lunteren Hypotheek

Een perceel bouw- en weideland, gelegen oostwaarts de weduwe Brant, west- 

en zuidwaarts Aeltjen Willemsen en noordwaarts Jacob Bitter, voorts nog een 

perceel bouwland genaamd de Nieuwe Camp naast het Veense Campjen, 

gelegen oostwaarts de weduwe van Gerrit Franken, west- en zuidwaarts de 

geldverstrekker en noordwaarts Frank Willemssen, welk land door de debiteuren 

uit de ouderlijke boedel is ontvangen en samen bezitten met hun broers en 

zusters en na verdeling in het bezit is gekomen van Willem Bitter en zijn vrouw 

Rijkjen Willemssen Schuirman, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 

500 gulden ten behoeve van Wouter Jacobsen Schuirman. Op vertoon van de 

originele betaalde en in stukken gesneden schuldbrief door Wouter Jacobsen 

wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 152v 797-0159 4/10 29v 11-02-1726 11-02-1726 Lunteren Koop en verkoop

Aert Christiaensen van Meurs en zijn vrouw Henrickjen Everts verkopen aan 

Evert Evertssen Wijnen, jongeman, voor [.]00 gulden, waar een hypotheek op 

mindering is gebracht ten behoeve van Bernt Janssen Boomas, drie vierde 

delen van een huis, hof, berg en schuur gelegen in het dorp van Lunteren, 

waarvan de koper het resterende vierde deel bezit, oostwaarts de straat, 

westwaarts Reijer Teunissen, zuidwaarts Aert Cornelissen en Wouter 

Henricksen en noordwaarts Aelbert Willemssen, voorts een half molder 

bouwland genaamd het Hoge Veentjen, gelegen oost- zuidwaarts Aelbert 

Jacobsen, westwaarts de weduwe van Evert Henricksen en noordwaarts 

Everhard Haeck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 152v 797-0159 4/10 29v 22-03-1726 23-03-1726 Lunteren Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Cornelis Rust verzocht om beslag 

te leggen op de onroerende goederen en met name op een half molder 

bouwland genaamd de Mergenscamp, voorts een bouw- en weideland genaamd 

de Goor, hetwelk door de debiteur is geërfd van Willem Aertsen, toebehorend 

aan Willem Aelbertsen, om daarop te verhalen en betaling af te dwingen van 

een hoofdsom van 50 gulden en 13 gulden en 5 stuivers aan rente. Cornelis 

Rust verklaart de bedragen ontvangen te hebben en verzoekt de beslaglegging 

op te heffen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 153 797-0159 4/10 30 17-06-1726 17-06-1726 Lunteren Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Lunteren, oost- en zuidwaarts Henrick 

Willemsen, west- en noordwaarts de gemeente, toebehorend aan Cornelis 

Willemsen Schuirman en zijn vrouw Maria Cramers, bezwaren hun perceel met 

een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Steven van der Hart, 

weduwnaar van Geertruijd Brouwer. Op vertoon van de originele betaalde en in 

stukken gesneden schuldbrief wordt de hypotheek op 10 juli 1726 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 153 797-0159 4/10 30 09-09-1730 09-09-1730 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van Jan Reijersen en zijn vrouw Beeltjen Henricksen, beiden 

overleden, verkopen aan Henrick Otters, scholtis van Ede, drie schepel 

bouwland in de Veenderenck met daarnaast nog meer vrije goederen gelegen in 

Doesburg. Zie in Doesburg folio 14. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 153v 797-0160 4/10 30v 10-07-1726 10-07-1726 Lunteren Hypotheek

Een huis, hof en schuur gelegen in het dorp van Lunteren, oost- en zuidwaarts 

Henrick Willemssen Schuirman en zijn zuster, west- en noordwaarts de 

gemeente, voorts een hof genaamd de Meenthof, oostwaarts de weduwe van 

Jan Wijnen, west- en noordwaarts de weg en zuidwaarts Gerrit Egberts, 

toebehorend aan Cornelis Willemsen Schuirman en zijn vrouw Maria Cramer, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van 

Wouter Jacobsen Schuirman. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 153v 797-0160 4/10 30v 27-02-1728 27-02-1728 Lunteren Hypotheek

Een hof met een hoekje bouwland, gelegen oostwaarts Wouter Henricksen, 

westwaarts het huis van de geldontvanger, zuidwaarts de weduwe van Henrick 

Cobusse en noordwaarts de uitweg, toebehorend aan Henrick Willemsen 

Schuirman, jongeman, bezwaart zijn percelen met een hypotheek van 150 

gulden ten behoeve van Teunis Janssen en zijn vrouw Niesjen Janssen. Op 

vertoon van de originele betaalde en in stukken gesneden schuldbrief wordt de 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 154 797-0160 4/10 31 11-07-1726 11-07-1726 Lunteren Hypotheek

Een huis en hof, gelegen oostwaarts de weg, westwaarts Cornelis Schuirman, 

zuidwaarts de weduwe van Jan Wijnen en noordwaarts de weduwe van Rijk 

Henricksen; de Santcamp met de Santhoff, gelegen oost-, west- en zuidwaarts 

de weg en noordwaarts de weduwe van Rijk Henricksen; een half molder land 

genaamd het Breetjen, gelegen zuidwaarts de weg, westwaarts de weduwe van 

Evert Ruijter, oostwaarts de kerk van Lunteren en noordwaarts de kinderen van 

Jacob Franken en een weide genaamd de Stroet, gelegen oostwaarts de 

Bisschopsweg, zuidwaarts Willem Schouten en west- en noordwaarts de 

weduwe van Gerrit Franken en Willem Bitter, alles gelegen in en om het dorp 

van Lunteren, toebehorend aan Franck Willemsen en zijn vrouw Fijtjen 

Beertsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 625 gulden ten 

behoeve van Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in 

leven scholtis van Ede. Op vertoon van de originele betaalde en in stukken 

gesneden schuldbrief wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 154v 797-0161 4/10 31v 07-02-1727 07-02-1727 Lunteren Koop en verkoop

Marritjen Henricks, weduwe van Evert Willemsen Ruijter, geassisteerd met haar 

voogd Wouter Crolboom, verkoopt aan Henrick van Lijssel, jongeman, voor 600 

gulden, de helft van drie schepel bouwland genaamd de Nieuwe Camp; de helft 

van een half mud bouwland aan de Bisschopsweg, gebruiker Evert Janssen; de 

helft van een hoekje nieuw aangemaakt bouw- en hooiland; de helft van een 

erfpacht van zes gulden jaarlijks ten laste van Willem Schouten en als laatste 

de helft van een wei aan de Voort, alles voortgekomen uit Kleijn Vaerecamp, 

voorts nog drie schepel bouwland gelegen op Vaerecampsenck, oostwaarts de 

weduwe van Henrick Jacobsen van Lijssel, zuidwaarts de Pollen, westwaarts de 

koper en noordwaarts de Nieuwe Camp. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 154v 797-0161 4/10 31v 12-01-1733 12-01-1733 Lunteren Koop en verkoop

Gijsbert Aelbers en zijn vrouw Gerritjen Gerrits verkopen aan Wouter Jacobsen 

Schuirman, voor 300 gulden, een perceel weide of plaggenveld genaamd de 

Stroet, gelegen oostwaarts de heer Wijnbergen, westwaarts Jan Wouters, 

zuidwaarts Reijer Teunissen en noordwaarts de Hul. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 155 797-0161 4/10 32 06-01-1728 06-01-1728 Lunteren Hypotheek

Een half huis, hof en een akker bouwland achter het huis in het dorp van 

Lunteren, gelegen oostwaarts de Nieuenweg, zuidwaarts Henrick Jacobsen van 

Lijssel en Willem Jansen, westwaarts de Luntersenbrinck en noordwaarts de 

weduwe van Aert Willemsen, toebehorend aan Gerrit Aertsen en zijn vrouw 

Bijtjen Willemsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 100 gulden 

ten behoeve van Gerrit Maessen en zijn vrouw Jantjen Arissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 155 797-0161 4/10 32 31-12-1727 18-01-1728 Lunteren Hypotheek

Een weiland genaamd de Start, gelegen oostwaarts Henrick van Lijssel, 

zuidwaarts de heer Van Wijnbergen en Jan Woutersen, westwaarts Reijer 

Teunissen en noordwaarts de Hul, groot een morgen, toebehorend aan Gijsbert 

Aelbertsen en zijn vrouw Gerritjen Gerrits, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Robbert Woutersen, jongeman. Op 

vertoon van de originele betaalde en in stukken gesneden schuldbrief wordt de 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 155v 797-0162 5/10 32v 27-04-1728 27-04-1728 Lunteren Hypotheek

Een bouwland gelegen op Vaerecampsenck, groot een Arnhemse mud gezaai, 

oostwaarts de gemeente, westwaarts Vaerecamp en Gerrit Franken, zuidwaarts 

de Amersfoorderweg en noordwaarts de weduwe van Evert Ruijter als 

vruchtgebruikster toebehorend aan Gijsbert Aelbertsen en zijn vrouw Gerritjen 

Gerrits, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 250 gulden ten behoeve 

van Arisjen Janssen, weduwe van Mor Janssen. Op vertoon van de originele 

betaalde en in stukken gesneden schuldbrief wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 155v 797-0162 5/10 32v 05-05-1729 08-06-1729 Lunteren Koop en verkoop

Aletta Verschuir, weduwe Haeck, geassisteerd met haar voogd Barnardus 

Kerkhoff, verkoopt aan de diaconie van het kerspel Ede, voor 1000 gulden, een 

kamp bouwland, groot vier mud gezaai, gelegen oost- en westwaarts de wegen, 

zuidwaarts de weduwe Otters en noordwaarts de heer Van Wijnbergen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 156 797-0162 5/10 33 27-07-1728 27-07-1728 Lunteren Koop en verkoop

Frank Willemsen en zijn vrouw Fijtjen Beertsen, Henrick Willemssen, Cornelis 

Willemsen Schuirman en zijn vrouw Maria Cramers, Jacob Bitter als vader en 

voogd van zijn minderjarige kinderen, Willem Bitter en zijn vrouw Rijkjen 

Willemsen Schuirman en Frank Willemsen Schuirman als broer en voogd over 

de jongedochters Neeltjen en Aeltjen Willems Schuirman, verkopen aan 

Geertjen en Grietjen Jacobsen Schuirman, een bosje onder Lunteren genaamd 

Frankenbosken, gelegen oostwaarts Egbert Reijersen, westwaarts de 

Meulenweg, zuidwaarts de weduwe van Gerrit Franken en noordwaarts de 

Lunteren Pollen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 156 797-0162 5/10 33 04-01-1729 04-01-1729 Lunteren Koop en verkoop

Naeleken Jansen en haar man Jan Henricksen Kuijk verkopen aan Ott Gijsberts 

en zijn vrouw Neeltjen Willemsen, twee hoeken bouwland onder Lunteren, het 

ene genaamd de Hulcamp, groot 1½ schepel, gelegen zuidwaarts de koper en 

noordwaarts de weduwe van Henrick Jacobsen van Lijssel en het andere het 

Veenderackertjen, groot een schepel, gelegen zuidwaarts Henrick van Lijssel en 

noordwaarts de weduwe van Henrick Jacobsen van Lijssel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 156v 797-0163 5/10 33v 14-03-1729 14-03-1729 Lunteren Insinuatie

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft het voornemen om op verzoek van 

Wouter van Eertbeek, kerkmeester van Lunteren, wegens onvoldoende dekking 

van de roerende goederen, de beslag gelegde onroerende goederen te 

verkopen, zijnde het huis, hof en de bijbehorende landerijen waar de debiteur op 

woont en gebruikt, met name de Wauwelacker, de Helacker, het Breetjen, het 

Santcampjen, de Stroet en een blokje veen in het Doesburgerveen, toebehorend 

aan Franck Willemsen Schuirman, om zodoende betaling te verkrijgen van de 

hoofdsom van 200 gulden welke de debiteur heeft bekend schuldig te zijn op 24 

maart 1724 en van 40 gulden aan rente over de jaren 1724 tot en met 1728, 

welke bedragen op 24 maart 1729 betaald zullen moeten zijn samen met de 

rente over 1729. Op vertoon van de originele in stukken gesneden schuldbrief 

wordt de insinuatie geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 156v 797-0163 5/10 33v 17-03-1729 18-03-1729 Lunteren Insinuatie

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft het voornemen om op verzoek van 

Aletta Verschuir, weduwe van Everhard Haeck, wegens onvoldoende dekking 

van de roerende goederen, de beslag gelegde onroerende goederen te 

verkopen, zijnde het huis, hof en de bijbehorende landerijen waar de debiteur op 

woont en gebruikt, met name de Wauwelacker, de Helacker, het Breetjen, het 

Santcampjen, de Stroet en een blokje veen in het Doesburgerveen, toebehorend 

aan Franck Willemsen, om zodoende betaling te verkrijgen van de hoofdsom 

van 100 gulden de dato 5 maart 1714 en van 56 gulden aan rente over de jaren 

1714 tot en met 1729, welke bedragen op 5 maart 1729 betaald hadden moeten 

zijn. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 157 797-0163 5/10 34 09-04-1729 09-04-1729 Lunteren Koop en verkoop

Willem Aelbers en zijn vrouw Gerritjen Willemsen verkopen aan Jan Morren, 

jongeman, voor 310 gulden, een half molder bouwland in de Mergenscamp, 

gelegen oostwaarts de weg, westwaarts Henrick Brantsen, zuidwaarts de heer 

Van Wijnbergen en noordwaarts Aert Gijsbertsen, waarvan het houtgewas dat 

om dit bouwland staat in gemeenschappelijk bezit is met Henrick Brantsen, 

voorts een klaverkampje gelegen in het Swartewater, oostwaarts Brant 

Henricksen en westwaarts Jan Henricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 157 797-0163 5/10 34 09-04-1729 09-04-1729 Lunteren Koop en verkoop

Willem Aelbers en zijn vrouw Gerritjen Willemsen verkopen aan Aeltjen 

Henricksen, weduwe van Gerrit Franken, voor 150 gulden, de helft van een 

perceel bouwland, groot een molder gezaai, gelegen op Vaerecampsenk, 

oostwaarts Gijsbert Aelbertsen, westwaarts Reijer Teunissen, zuidwaarts 

Vaerecampsenck en noordwaarts de koper, waarvan Gijsbert Aelbers de andere 

helft toebehoord en Martjen Henricks, weduwe Evert Ruijter, het vruchtgebruik 

heeft en behoudt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 157v 797-0164 5/10 34v 14-06-1729 14-06-1729 Lunteren Koop en verkoop

Evertjen Gerrits, weduwe van Aert Willemsen, geassisteerd met haar zoon 

Willem Aertse als voogd en speciaal geautoriseerd voor de minderjarige 

kinderen door het landgericht van Veluwen de dato 26 mei 1729 en Willem 

Aertsen voor zichzelf, verkopen aan Henrickjen Janssen, jongedochter, voor 67 

gulden, een hoekhof gelegen oostwaarts Jan Morren, westwaarts de weg, 

zuidwaarts Frerick Hermsen en noordwaarts Aelbert Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 157v 797-0164 5/10 34v 14-06-1729 14-06-1729 Lunteren Koop en verkoop

Evertjen Gerrits, weduwe van Aert Willemsen, geassisteerd met haar zoon 

Willem Aertsen als voogd en speciaal geautoriseerd voor de minderjarige 

kinderen door het landgericht van Veluwen de dato 29 mei 1729 en Willem 

Aertsen voor zichzelf, verkopen aan de diaconie van het kerspel Lunteren, voor 

150 gulden, een akker bouwland, groot een half molder gezaai, gelegen 

oostwaarts de weg, westwaarts Gerrit Aertsen, zuidwaarts Gerrit Brouwer en 

noordwaarts Aelbert Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 158 797-0164 5/10 35 05-07-1729 05-07-1729 Lunteren Koop en verkoop

Hendrick Willemsen Schuirman, Cornelis Schuirman en zijn vrouw Maria 

Cramer, Neeltjen en Aeltjen Willemsen Schuirman, jongedochters, geassisteerd 

met hun broer en voogd Henrick Schuirman, Willem Bitter en zijn vrouw Rijkjen 

Willemsen Schuirman en Jacob Bitter als vader en voogd van zijn kinderen, 

allen kinderen van Willem Franken Schuirman en zijn vrouw Grietjen Henricks, 

beiden overleden, verkopen aan Frank Janssen Schuirman, jongeman, een 

perceel bouwland, heet- en driestveld en de schaapschot, groot zeven molder 

gezaai, gelegen oostwaarts de Lunterse gemeente, westwaarts de weg, 

zuidwaarts Marritjen Custers en noordwaarts de erfgenamen van Evert Ruijter. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 158 797-0164 5/10 35 23-05-1732 23-05-1732 Lunteren Koop en verkoop

Wouter Crolboom verkoopt, ingevolge een machtiging de dato 10 april 1732 van 

het gerecht van Oostsanen, in opdracht van Bernhard Henrick Claus en zijn 

vrouw Aertjen van Santen, aan Willem Janssen, jongeman, voor 800 gulden, 

een huis en hof in het dorp van Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 158v 797-0165 5/10 35v 23-08-1729 23-08-1729 Lunteren Koop en verkoop

Marritjen en Aeltjen Wouters, kinderen van Wouter Evertsen en zijn vrouw 

Aeltjen Jacobsen, geassisteerd met hun voogd Henrick Roeloffsen, verkopen 

aan de diaconie van het kerspel Lunteren, voor 249 gulden, een huis en hof in 

het dorp van Lunteren, gelegen oost- en noordwaarts Gerrit Aertsen Lindeboom, 

zuidwaarts de weduwe van Henrick Jacobsen van Lijssel en westwaarts de 

brink, onder de conditie dat de dames hun leven lang de kamer en een hoekje 

hof mogen gebruiken. Zie folio 25verso (red.: moet zijn 24verso). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 158v 797-0165 5/10 35v 15-05-1731 30-05-1731 Lunteren Koop en verkoop

Willem Aelbers en zijn vrouw Gerritjen Willemsen verkopen aan Gerrit Janssen 

en zijn vrouw Henrickjen Willemsen, voor 100 gulden, een vierde gedeelte van 

een huis en de halve hof, gelegen oostwaarts de weduwe van Huijbartus van 

Lijssel, westwaarts het steegje, zuidwaarts de verkoper en Gijsbert Aelbers en 

noordwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 159 797-0165 5/10 36 29-08-1729 29-09-1729 Lunteren Koop en verkoop

Frank Brouwer en zijn vrouw Debora van de Vliert, Aert van Essen en zijn vrouw 

Woutera Brouwer, Frank Brouwer als oom en voogd van de twee nagelaten 

minderjarige kinderen van Willem van de Vliert en zijn vrouw Anna Holtrop, 

beiden overleden, alsook van de drie nagelaten minderjarige kinderen van 

Willem van de Vliert en zijn vrouw Neeltjen Brouwer, beiden overleden, tot dit 

transport geautoriseerd door het landgericht van Veluwen in de bank van Ede in 

1728, voorts Franck Brouwer als gemachtigde van Wilhelmina Brouwer, 

weduwe van domi nus Engelbert Nijnaber en tevens gemachtigde van Willem 

Campert en zijn vrouw Metjen Wandrina van de Vliert, allen kinderen van Gerrit 

Brouwer en zijn vrouw Beertjen Franken, beiden overleden, verkopen aan 

Wouter Jacobsen Schuirman, een tiendje genaamd het Berkhoffertientjen; de 

helft van een pandschap aan een weide, voortgekomen uit het herengoed 

Remmekensgoed en de helft van de volgende stukken bouwland: het Nijland, 

het Cruijsland, de Helacker, de Kolkacker en de halve Corte Camp, alles 

gelegen op Veluwen in het ambt van Ede in het kerspel Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 159v 797-0166 5/10 36v 09-06-1729 06-09-1729 Lunteren Koop en verkoop

Teunis Teunissen en zijn vrouw Lijsjen Janssen verkopen aan Robbert 

Woutersen, custos, en zijn vrouw Geertjen Teunissen, voor 236 gulden, de helft 

van een huis en hof en een half schepel land gelegen achter de hof, oostwaarts 

de Luntersenbrinck, zuidwaarts de kinderen van Jan Janssen, westwaarts Jan 

Stevensen en noordwaarts Bernt Claus en de helft van een perceel veen in het 

Lunterse Veen, waarvan de andere helft aan de koper toebehoort. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 159v 797-0166 5/10 36v 03-10-1729 03-10-1729 Lunteren Hypotheek

Een perceel hooi- en bouwland genaamd Dullenland, gelegen oostwaarts 

Willem Bitter, westwaarts Aelbert Henricksen en Bart Janssen, zuidwaarts de 

weduwe Brant en noordwaarts de Amersfoorderweg, toebehorend Neeltjen en 

Aeltjen Willemsen Schuirman, die geassisteerd met hun voogd Wouter 

Crolboom, hun perceel bezwaren met een hypotheek van 300 gulden ten 

behoeve van Wouter Jacobsen Schuirman. Op vertoon van de originele 

betaalde schuldbrief wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 160 797-0166 5/10 37 15-07-1726 11-05-1730 Lunteren Koop en verkoop

Heijmen Henricksen en zijn vrouw Marritjen Elbers Ham verkopen aan Maria 

van Dompseler, de helft van een erf en goed in Meulunteren, in het geheel 

bestaande uit een huis, hof, hofstede, twee bergen, drie schotten met de 

landerijen, velden, slagen, houtgewassen en schaapsdriften. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 160 797-0166 5/10 37 05-06-1730 05-06-1730 Lunteren Koop en verkoop

Jacob Pelen en zijn vrouw Dilia Derksen van Otterloo verkopen aan Gerrit 

Brouwer en zijn vrouw Maria van Ede, voor 87 gulden en 10 stuivers, een vierde 

deel van een akker bouwland met het recht van een vierde deel van de erfpacht 

ten laste van Frerick Hermssen, genaamd de Veenderacker, waarvan de koper 

de andere helft toebehoort. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 160v 797-0167 5/10 37v 08-06-1730 08-06-1730 Lunteren Koop en verkoop

Maria Theresia van der Horst, weduwe van Johan Brand van den Ham, 

geassisteerd met haar voogd Johan Adam Brand, verkoopt aan Wouter 

Jacobsen Schuirman, voor 170 gulden, een derde gedeelte van een bosje in 

Meulunteren genaamd Esveldsbos, gelegen oostwaarts de Bisschopsweg, west- 

en noordwaarts Aris Evers en zuidwaarts de wal en het heetveld van Henrick 

Woutersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 160v 797-0167 5/10 37v 08-06-1730 08-06-1730 Lunteren Koop en verkoop

Jacob Bitter, ingevolge een volmacht afgegeven door Johan Nicolaes Otters, 

scholtis van het ambt Apeldoorn en de gerechtslieden Bernt Beumer en Henrick 

Roeloffsen namens de bank van Barnevelt de dato 23 mei 1730, om namens 

zijn kinderen Warner, Willem, Rijkland, Cornelia en zijn minderjarige zoon 

Johan, te verkopen aan Jan Janssen Schuirman en zijn vrouw Johanna Mont, 

voor 550 gulden, een perceel bouwland genaamd Dullenland, gelegen 

oostwaarts Reijer Teunissen, westwaarts Aeltjen Schuirman, zuidwaarts de 

weduwe Brant en noordwaarts de Amersfoorderweg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 161 797-0167 5/10 38 08-06-1730 09-06-1730 Lunteren Koop en verkoop

Willem Bitter, weduwnaar van Rijkjen Willemsen Schuirman, verkoopt met 

toestemming van de bank van Barnevelt de dato 23 mei 1730, aan Jan Janssen 

Schuirman en zijn vrouw Johanna Mont, voor 875 gulden, een perceel bouw-, 

weide- en hooiland genaamd Dullenland, gelegen oost- en zuidwaarts de 

weduwe Brant, westwaarts Aeltjen Willemsen Schuirman en noordwaarts de 

koper, voorts een perceel bouw- en weideland genaamd het Veensecamp, 

gelegen oostwaarts de weduwe van Gerrit Franken, west- en noordwaarts Frank 

Willemsen en zuidwaarts de uitweg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 161 797-0167 5/10 38 12-06-1730 12-06-1730 Lunteren Koop en verkoop

De erfgenamen van Geurt Woutersen en zijn vrouw Geertjen Janssen, beiden 

overleden, verkopen aan Wouter Henricksen Buytenhuijs en zijn vrouw Derkjen 

Wouters, voor 500 gulden, een huis en hof in het dorp van Lunteren, gelegen 

zuidwaarts Wouter van Eertbeek en noordwaarts Willem Janssen. De akte wordt 

mede ondertekend door Gerrit Woutersen, Wouter Henricksen, Geurt Aelten, 

Gerrit Heijmen en Jan Gijsbertsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 161v 797-0168 5/10 38v 08-07-1730 09-07-1730 Lunteren Hypotheek

Een huis en hof in het dorp van Lunteren, gelegen oostwaarts de brink, 

westwaarts Jan Stevenssen, zuidwaarts Robbert Woutersen en noordwaarts 

Wouter Henricksen, toebehorend aan Bernhard Henrick Claus en zijn vrouw 

Aertjen van Santen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 700 gulden 

ten behoeve van Willem Jansen. Op vertoon van de originele betaalde en in 

stukken gesneden schuldbrief wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 161v 797-0168 5/10 38v 01-11-1730 29-01-1731 Lunteren Koop en verkoop

Domi nus Jacobus Heurt en zijn vrouw Geertruijd Botter verkopen aan Wouter 

Jacobsen Schuirman en Geertjen Jacobsen Schuirman, een derde gedeelte van 

een bosje genaamd Esveldsbos, gelegen oostwaarts de Bisschopsweg, west- en 

noordwaarts Aris Everts en zuidwaarts het heetveld van Henrick Woutersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 162 797-0168 5/10 39 15-01-1731 17-01-1731 Lunteren Koop en verkoop

Aris Evertsen, weduwnaar van Grietjen Aelbers, verkoopt met toestemming van 

het landgericht van Veluwen de dato 18 mei 1730, aan Derk Evertsen en zijn 

vrouw Aeltjen Ernsten, voor 500 gulden, een vierde gedeelte van een klein erf 

en goed gelegen in de Vliert onder Lunteren, bestaande uit een huis, hoven, 

berg, schuur en de bijbehorende landerijen, die gebruikt worden door Derk 

Teunissen en de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 162 797-0168 5/10 39 12-02-1731 12-02-1731 Lunteren Koop en verkoop

Franck Willemsen Schuirman en zijn vrouw Fijtjen Beerts verkopen aan Wouter 

Jacobsen Schuirman en zijn vrouw Cornelia Brouwer, een hoekje bouwland 

genaamd het Lantcampjen, gelegen oostwaarts het Barnevelderpad, west- en 

zuidwaarts de weg en noordwaarts de weduwe van Rijk Timmerman. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 162v 797-0169 5/10 39v 12-02-1731 12-02-1731 Lunteren Koop en verkoop

Franck Willemssen en zijn vrouw Fijtjen Beerts verkopen aan Cornelis Brantsen 

en Reijer Brantsen, beiden jongeman, een Arnhems half molder bouwland 

genaamd het Breetjen en een wei in Meulunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 162v 797-0169 5/10 39v 14-02-1731 14-02-1731 Lunteren Koop en verkoop

Franck Willemsen Schuirman en zijn vrouw Fijtjen Beerts verkopen aan de kerk 

van Lunteren, voor 196 gulden, een Amersfoorts schepel gezaai genaamd de 

Wauwelsacker en een Arnhems half mud gezaai met een bosje genaamd de 

Helacker. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 163 797-0169 5/10 40 14-02-1731 14-02-1731 Lunteren Koop en verkoop

Franck Willemsen en zijn vrouw Fijtjen Beertsen verkopen aan Johanna 

Hendrina van Brienen, weduwe Otters, een huis en hof in het dorp van Lunteren, 

gelegen oostwaarts de straat, westwaarts de weduwe van Jan Wijnen en 

noordwaarts de weduwe van Rijk Timmerman, nog een hof genaamd de 

Santhoff, gelegen oostwaarts de weg en westwaarts het Barnevelderpad. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 163 797-0169 5/10 40 23-02-1731 24-02-1731 Lunteren Hypotheek

Een weiland genaamd de Stroet, gelegen oostwaarts de weduwe van Gerrit 

Franken, westwaarts de weduwe van Jan Wijnen, zuidwaarts Aelbert Henricksen 

en noordwaarts de Amersfoorderweg, voorts een half schepel bouwland 

genaamd het Breetjen, gelegen oostwaarts de weduwe van Evert Ruijter, 

toebehorend aan Evertjen Gerrits, weduwe van Aert Willemssen, Jantjen 

Aertsen, geassisteerd met hun voogd Willem Aertsen en Willem Aertsen voor 

zichzelf, allen optredend namens hun afwezige kinderen, broers en zusters, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van 

Aert Cornelissen en zijn vrouw Guda Henricxsen van Lijssel. Op vertoon van de 

originele betaalde en in stukken gesneden schuldbrief wordt op 9 januari 1741 

de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 163v 797-0170 5/10 40v 04-06-1731 04-06-1731 Lunteren Hypotheek

Een erf en goed bestaande uit een huis, hoven, berg, schaapschot en de 

bijbehorende bouw-, weide-, driest- en plaggenvelden, dat door Willem Rijksen 

gebruikt wordt, toebehorend aan Jan Henricksen van Spraekeler en zijn vrouw 

Aelbertjen Otten, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 46 gulden 

wegens verschuldigde pachtpenningen van het goed Spraekeler ten behoeve 

van Joachim, secretaris en rentmeester van het bovengenoemde Spraekeler. 

Op vertoon van de originele in stukken gesneden schuldbrief wordt de 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 163v 797-0170 5/10 40v 05-02-1732 05-02-1732 Lunteren Koop en verkoop

Cornelis Janssen en zijn vrouw Marritjen (Martjen) Henricks en Willem Jansen, 

jongeman, verkopen aan Willem Janssen Sweetseler en zijn vrouw Henrickjen 

Henricks, voor 450 gulden, een zevende deel en een vijf achtentwintigste deel 

van een klein erf en goed in de Vliert, onder de conditie dat de verkopers 

bovengenoemd perceel altijd tegen dezelfde prijs met kosten kunnen 

terugkopen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 164 797-0170 5/10 41 01-12-1732 01-12-1732 Lunteren Koop en verkoop

Jan Henricksen van Spraekeler en zijn vrouw Aelbertjen Otten verkopen aan 

Teunis Janssen en zijn vrouw Niesjen, voor 1825 gulden, een erf en goed 

bestaande uit een huis, hoven en de bijbehorende landerijen in Meulunteren, 

hetwelk door Willem Rijksen gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 164 797-0170 5/10 41 01-12-1732 01-12-1732 Lunteren Hypotheek

Een vierde gedeelte van een erf en goed in Meulunteren genaamd de Voort, 

hetwelk door Goossen Janssen gebruikt wordt, toebehorend aan Jantjen 

Willems, weduwe van Ot Janssen, geassisteerd met haar voogd Wouter 

Crolboom, die zich borg gesteld heeft voor Jan Henricksen en zijn vrouw 

Aelbertjen Otten, voor de verschuldigde pacht van 92 gulden van het goed 

Spraekeler, geeft haar aandeel in onderpand aan Joachim Wichers, secretaris 

en rentmeester van het convent van Marriendael, ter vrijwaring van de huidige 

en toekomstige verschuldigde pacht. Op vertoon van de originele betaalde 

schuldbrief door Wichers wordt de hypotheek op 6 december 1735 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 164v 797-0171 5/10 41v 31-12-1732 31-12-1732 Lunteren Koop en verkoop

De kinderen van Henrick Timmer en zijn vrouw Henrickjen Brouwer, beiden 

overleden, verkopen aan Geertjen Jacobsen Schuirman, voor 475 gulden, een 

roggerente van elf schepel uit een erf en goed tot Meulunteren, waar A[..] 

Hendricksen woont. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 164v 797-0171 5/10 41v 14-04-1733 14-04-1733 Lunteren Koop en verkoop

Geerlich Ribbius en zijn vrouw Hellena van Eijk verkopen aan Goosen 

Breunissen en zijn vrouw Gerritjen Gerrits, voor 180 gulden, een molder 

bouwland gelegen in Meulunteren genaamd Schuirmanscamp, oostwaarts Reijer 

van Harseler, westwaarts de koper, zuidwaarts de weg en noordwaarts 

Huijbertus van Wessel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 165 797-0171 5/10 1 12-10-1675 14-11-1675 Overwoud Hypotheek

Drie percelen land, het eerste genaamd het Hooge Stuckie, het tweede 

genaamd de Langenacker en het derde genaamd de Duijff, alsmede de helft 

van het erf en goed genaamd Geutselaer, gelegen in het ambt van Ede, 

buurschap Overwolt, toebehorend aan Aert Vermeulen en zijn vrouw Geurtie 

Willems, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 400 gulden ten 

behoeve van Jacob Morraij, burgemeester van de stad Amersfoort, en zijn 

vrouw Johanna Vermeule. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 165 797-0171 5/10 1 17-02-1676 07-06-1676 Overwoud Koop en verkoop

Aert Vermeulen en zijn vrouw Geurtie Willems verkopen aan Gerrit Geurtse van 

Dronckelaer en zijn vrouw Trijntie Jacobs, drie akkers land, het eerste genaamd 

het Hooge Stuckie, het tweede genaamd de Langenacker en het derde 

genaamd de Duijff, alsmede de helft van vijf zesde deel van de landerijen met 

de bijbehorende velden van het erf en goed genaamd Geutselaer, hetwelk hun 

overleden vader Willem Janse heeft nagelaten, gelegen in het ambt van Ede, 

buurschap Overwolt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 165 797-0171 5/10 1 01-01-1657 18-03-1679 Overwoud Hypotheek

Een erf en goed genaamd Kleijn Zeggelaer, gelegen in het kerspel Lunteren, 

buurschap Overwolt, toebehorend aan Evert Janse en zijn vrouw Jantie 

Willems, wonende in Bernevelt, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 

150 gulden en 10 stuivers ten behoeve van de armen van Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 165v 797-0172 5/10 1v 00-00-1655 20-04-1675 Overwoud Hypotheek

Een erf en goed genaamd het Kleijne Pusbroeck in het kerspel Luntere, 

buurschap Overwolt, gelegen oostwaarts de Broeck, zuidwaarts Sporreler, 

westwaarts het Groote Busbroeck en noordwaarts Butselaer, toebehorend aan 

Cornelisie Helmerts, weduwe van Dirck Cornelisse, en Elbertien Dirx van 

Busbroeck, weduwe van Claes Westenengh, bezwaren in de jaren 1655 en 1665 

hun perceel met een hypotheek van 1000 gulden ten behoeve van Evert Arisse 

en zijn vrouw Grietie Wouters voor de ene helft en Jannetie Arijssen voor de 

andere helft. Op vertoon van de originele in stukken gesneden akte wordt de 

hypotheek op 21 juli 1695 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 165v 797-0172 5/10 1v 11-12-1675 28-04-1676 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed Cleijn Busbroeck met twee kampen land, het ene genaamd de 

Schotkamp en het andere genaamd het Hoge Kampien, behorend bij Groot 

Busbroeck, toebehorend aan Cornelisien Helmerts en haar dochter Elbertie Dirx, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 1450 gulden ten behoeve van 

Cornelis Gijsbertse Ham en zijn vrouw Willemke Gerrits. Op vertoon van de 

originele in stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 21 juli 1695 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 165v 797-0172 5/10 1v 16-06-1654 00-00-0000 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed de Ruijtenbeeck met de bijbehorende landerijen, gelegen in het 

ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap Overwolt, toebehorend aan Breunis 

Lubbertsen, bezwaart op 16 juni 1654 zijn percelen met een hypotheek van 600 

gulden ten behoeve van Elsie van Dael, weduwe van Willem Augustine en 

vervolgens op 20 september 1664 met 400 gulden ten behoeve van de weduwe 

van Willem Augustine. Op vertoon van de originele in stukken gesneden akte 

wordt de hypotheek op 20 september 1687 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 166 797-0172 5/10 2 11-09-1675 18-11-1676 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed Groot Pusbroeck in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Overwout, gelegen oost- en zuidwaarts Cleijn Pusbroeck, westwaarts 

het erf de Vheen en noordwaarts Putseler, hetwelk bewoond en gebruikt wordt 

door Jan Petersen, toebehorend aan Cornelisgen Helmerts, weduwe van Derck 

Cornelissen, en Elbertgen Dircx van Busbroeck, weduwe van Claes 

Westerenck, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1500 gulden ten 

behoeve van Johan van Dompselaer, optredend namens de diaconie en 

huisarmen van Barnevelt. Op vertoon van de betaalde en in stukken gesneden 

originele akte wordt de hypotheek op 28 december 1688 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 166 797-0172 5/10 2 04-01-1677 31-01-1677 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed Groet Pusbroeck in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Overwout, gelegen oost- en zuidwaarts Cleijn Pusbroeck, westwaarts 

de Veen en noordwaarts Putseler, hetwelk gebruikt wordt door Jan Petersz, 

toebehorend aan Cornelisgen Helmerts, weduwe van Dirck Cornelissen voor de 

ene helft en Paulus Willemsz Nieuwendorp en zijn vrouw Elbertgen Dircx van 

Pusbroeck voor de andere helft, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 

200 gulden ten behoeve van Jan Petersz Romeijn en zijn vrouw Annitgen van 

Joelenbroeck. Op vertoon van de betaalde en in stukken gesneden originele 

akte wordt de hypotheek op 28 december 1688 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 166v 797-0173 5/10 2v 22-01-1677 03-02-1677 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed Groet Pusbroeck in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Overwout, gelegen oost- en zuidwaarts Cleijn Pusbroeck, westwaarts 

de Vheen en noordwaarts Putselaer, hetwelk gebruikt wordt door Jan Petersz, 

toebehorend aan Cornelisien Helmerts, weduwe van Dirck Cornelisse voor de 

ene helft en Paulus Willemsz Nhiendorp en zijn vrouw Elbertgen Dircx van 

Pusbroeck voor de andere helft, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 

375 gulden ten behoeve van Henrick Gerritsz en zijn vrouw Geertgen Gisberts. 

Op vertoon van de betaalde en in stukken gesneden originele akte wordt de 

hypotheek op 28 december 1688 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 166v 797-0173 5/10 2v 22-03-1677 22-03-1677 Overwoud Hypotheek

Een derde en een zesde deel van het erf en goed genaamd Geutseler in het 

ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap Overwout, gelegen oost- en 

zuidwaarts de Kieft, westwaarts het andere Geutseler en noordwaarts Veller, 

hetwelk bewoond en gebruikt wordt door Jan Willemsz, toebehorend aan Aert 

Vermeulen en zijn vrouw Geurtgen Willems, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 300 gulden ten behoeve van Wijnand van Heerd en zijn vrouw 

Geertgen Peeren van de Graeff. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 167 797-0173 5/10 3 21-03-1677 23-03-1677 Overwoud Garantie

Aert Vermeulen en zijn vrouw Geurtgen Willems zijn in gebreke gesteld inzake 

de hypotheek op een derde en een zesde deel van het erf en goed genaamd 

Geutseler in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap Overwout, gelegen 

oost- en zuidwaarts de Kiefft, westwaarts het andere Geutseler en noordwaarts 

Veller, hetwelk bewoond en gebruikt wordt door Jan Willemsz, waarop een 

goederenbeslag plaats vindt in 1676. Ter vrijwaring van het terugbetalen van 

deze hypotheek wordt tezamen met het erf Geutseler de dekking uitgebreid met 

de helft van het huis en hof in het dorp van Barnevelt, gelegen aan de straat 

waar het bord uithangt met het wijnvat erop, waar de debiteuren nu zelf wonen, 

voor 640 gulden, ten behoeve van Jacob Bosel, wijnkoper te Amsterdam. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 167 797-0173 5/10 3 19-03-1677 26-03-1677 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed Groet Pusbroeck in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Overwout, gelegen oostwaarts de Cleijne Pusbroeck, westwaarts de 

Veen en noordwaarts Putseler, hetwelk gebruikt wordt door Jan Petersen, 

toebehorend aan Cornelisgen Helmerts, weduwe van Dirck Cornelissen voor de 

ene helft en haar schoonzoon en voogd Paulus Willemsz Nhiendorp en zijn 

vrouw Elbertgen Dircx van Pusbroeck voor de andere helft, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 800 gulden ten behoeve van de kinderen van 

Cornelis Jansz en zijn vrouw Hesseltgen Heijmen, beiden overleden. Op vertoon 

van de afgeloste en in stukken gesneden originele schuldbrief wordt de 

hypotheek op 19 mei 1680 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 167v 797-0174 5/10 3v 29-03-1677 07-04-1677 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed Groet Pusbroeck in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Overwout, gelegen oost- en zuidwaarts de Cleijne Pusbroeck, 

westwaarts de Veen en noordwaarts Putseler, toebehorend aan Cornelisien 

Helmerts, weduwe van Dirck Cornelissen voor de ene helft en Paulus Willemsen 

en zijn vrouw Elbertgen Dircx van Pusbroeck voor de andere helft, bezwaren 

hun perceel met een hypotheek van 420 gulden ten behoeve van Jan Morren. 

Op vertoon van de betaalde originele schuldbrief wordt de hypotheek op 28 

december 1688 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 167v 797-0174 5/10 3v 18-10-1676 07-04-1677 Overwoud Hypotheek

Een derde gedeelte van het goed genaamd Geutselaer in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren, buurschap Overwout, gelegen oostwaarts het erf de Kieft, 

waarvan Jan Willemsz pachter is, toebehorend aan Aert Vermeulen en zijn 

vrouw Guertien Willems, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 

gulden ten behoeve van Derck Jansen Brouwer en zijn vrouw Beertien 

Francken. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 168 797-0174 5/10 4 24-02-1569 05-01-1678 Overwoud Garantie

Gerritgen, dochter van Mor van Sueijdam, wonende op Seggelaer, geassisteerd 

met haar voogd Brant Bronissen, geeft voor haar gedeelte het erf Seggeler in 

onderpand, waarvan de andere helft toebehoord aan Melis van Bijler, ter 

vrijwaring van 50 zilveren Jochim daalders à 30 Brabantse stuivers per stuk ten 

behoeve van Lambert Arissen en zijn vrouw Aeltgen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 168 797-0174 5/10 4 11-06-1678 15-06-1678 Overwoud Koop en verkoop

Stoffel Jansen en zijn vrouw Lijsgen Jorissen verkopen aan Elbert Jansen en 

zijn vrouw Pijtgen Sanders, een perceeltje bouw- en weideland, groot 

anderhalve schepel gezaai, met het bijbehorende plaggenveld, in het ambt van 

Ede, kerspel Lunteren, buurschap Overwolt, gelegen onder het erf Cleijn 

Gelkenhorst. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 168v 797-0175 5/10 4v 29-01-1678 14-06-1678 Overwoud Koop en verkoop

Lubbert Claessen en Gerrit Claessen, voogden van het minderjarige kind van de 

overleden Peter Jacobs, verkopen aan Herman van Delen tot Spanckeren, 

ontvanger generaal van het Quartier van Veluwen en zijn vrouw Geertruida van 

Wijnbergen, een kleine hofstede bestaande uit een huis, hof en berg met zes of 

zeven molder gezaai, in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap 

Overwalt, gelegen naast het land van de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 168v 797-0175 5/10 4v 19-11-1675 27-06-1678 Overwoud Koop en verkoop

Everhard van Delen van Laer en Eschoten, speciaal aangesteld om naar rijp 

beraad en uit noodzakelijkheid en in het belang van het minderjarige kind van 

het overleden echtpaar Hendrick Petersen en zijn vrouw Memsien Willems te 

verkopen aan Brant Evertsen en zijn vrouw Gijsbertien Cornelis, het twaalfde 

deel van een erf en goed genaamd de Bruijnne Hoeff, gelegen in het ambt van 

Ede, kerspel Lunteren, in het Overwout. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 169 797-0175 5/10 5 16-06-1678 16-11-1678 Overwoud Koop en verkoop

Aert Woutertsen en zijn vrouw Evertgen Wouters verkopen aan Philps 

Lambertsen en zijn vrouw Gerritien Peters, voor 600 gulden, het vijfde gedeelte 

van het erf en goed genaamd Kleijn Zeggelaer, gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren, buurschap Overwolt, onder de conditie dat Aert Woutersen 

ook mag graven in de groeven van het kerkhof in Lunteren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 169 797-0175 5/10 5 01-03-1682 14-04-1682 Overwoud Koop en verkoop

Gerrit Arissen en zijn vrouw Melisgen Wouters verkopen aan de huisvrouw van 

Philip Lambertsen, een tiende gedeelte van een vijfde deel van het goed Cleijn 

Zeggelaer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 169 797-0175 5/10 5 16-02-1676 07-10-1679 Overwoud Koop en verkoop

Jan Janse en zijn vrouw Claesien Jans voor de ene helft en Herme Carspersen 

voor de andere helft, verkopen aan Reijer Wouterse en zijn vrouw Annitien 

Jans, twee zesde delen van een vierde gedeelte en twee vierde delen van een 

zesde deel in het vierde gedeelte van het erf en goed genaamd de Kleijne Kieft, 

gelegen in Luntere in de buurschap Overwout, dat in zijn geheel door Jan 

Rijckse bewoond wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 169v 797-0176 5/10 5v 27-12-1674 07-10-1679 Overwoud Koop en verkoop

Peter Aertse en zijn vrouw Willemtie Wouters verkopen aan Reijer Wouterse en 

zijn vrouw Annitien Jans, een erf en goed in het ambt van Ede in het Overwout 

genaamd de Kieft, waar de koper op woont, bestaande uit een huis, hof en 

boomgaard met de hoge en de lage landerijen, gelegen oostwaarts de Kleijne 

Kieft, zuid- en westwaarts het erf Guetselaer en noordwaarts Kleijn 

Gelckenhorst. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 169v 797-0176 5/10 5v 21-06-1675 25-10-1679 Overwoud Koop en verkoop

Hendrick Janse, W[..] Stevens en Franck Gijsberts verkopen aan Gerrit Janse 

en zijn vrouw Merritien Hendrix, het zes deel van een erf en goed gelegen in het 

ambt van Ede, kerspel Luntere, buurschap het Wout, waar de koper op woont, 

bestaande uit een huis en hoven met de hoge en de lage landerijen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 170 797-0176 5/10 6 25-01-1675 25-10-1679 Overwoud Koop en verkoop

Merrighien Gerrits, weduwe van Rick Cnelissen, geassisteerd met haar voogd 

en oudste zoon Claes Rixsen, verkopen aan Gerrit Janse en zijn vrouw Merritie 

Hendrix, een zesde deel van een erf en klein goed gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Luntere, buurschap het Wout, gelegen oostwaarts de scholt van 

Scherpenzeel, westwaarts de Buijsert, waar de koper op woont, bestaande uit 

een huis en hoven met de hoge en de lage landerijen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 170 797-0176 5/10 6 30-09-1676 25-10-1679 Overwoud Koop en verkoop

Wouter Gijsbertse en zijn vrouw Hendrickie Wouters verkopen aan haar broer 

Reijer Wouterse en zijn vrouw Annitien Jans, het erf en goed genaamd de Kieft 

hetwelk van haar ouders en zuster is geërfd, gelegen oostwaarts de Kleijne 

Kieft, zuid- en westwaarts Guetselaer en noordwaarts Kleijn Gelckenhorst. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 170v 797-0177 5/10 6v 21-01-1677 25-11-1679 Overwoud Koop en verkoop

Reijer Ruijtenbeeck en Aert Wouterse, als voogden van de minderjarige 

kinderen van de overleden Gerrit Ruijttenbeeck, verkopen met toestemming van 

het landgericht van Veluwen, aan Jan Ricksen en zijn vrouw Jannitien Jans, een 

twaalfde deel en een vijfde deel van een zesde gedeelte van het erf en goed 

genaamd Kleijn Seggelaer in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap 

Overwout bij de Ruijtenbeeck, gelegen oostwaarts ontvanger Delen, zuidwaarts 

Lunterse Broeck, westwaarts de scholtis van Bernevelt en noordwaarts de beek 

of het erf Ruijller. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 170v 797-0177 5/10 6v 28-01-1680 29-01-1680 Overwoud Koop en verkoop

Elbertien Dirx van Pusbroeck en haar man Paulus Willemsen Nieuwendorp 

verkopen aan Cornelis Gijsberts en zijn vrouw Willemtie Gerrits, voor 2600 

gulden, het erf en goed Kleijn Pusbroeck met het huis, hof, hoge en lage 

landerijen, velden en slagen, dat door de pachters Gerrit Cornelissen en Gerrit 

Ruijttenbeeck gebruikt werd, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Overwout, oostwaarts Ten Proeck, zuidwaarts Sporreler, westwaarts 

Groot Pusbroeck en noordwaarts Putseler. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 171 797-0177 5/10 7 28-01-1680 29-01-1680 Overwoud Koop en verkoop

Elbertien Dircx van Pusbroeck en haar man Paulus Willemsen Nieuwendorp 

verkopen aan Teunis Claessen Ham en zijn vrouw Gijsbertien van Dompseler, 

voor 5700 gulden, het erf en goed Groot Pusbroeck, bestaande uit het huis, hof, 

hoge en lage landerijen, velden en slagen, in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren, buurschap Overwout, gelegen oostwaarts Cleijn Pusbroecke, 

westwaarts de Vehen en noordwaarts Putzeler, dat door Reijer Ruijtenbeeck als 

pachter gebruikt werd. Op verzoek mede ondertekend door Johan van 

Dompseler, scholtis. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 171 797-0177 5/10 7 07-11-1729 07-11-1729 Overwoud Koop en verkoop

Peel Aertsen en zijn vrouw Jantjen Willemsen verkopen aan Wouter Henricksen 

en zijn vrouw Jantjen Pelen, voor 225 gulden, een zestiende gedeelte van een 

erf en goed genaamd de Bruijne Hoeff. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 171v 797-0178 5/10 7v 18-06-1681 24-08-1681 Overwoud Koop en verkoop

Gerretien van Zetten en haar man Gerrit Henrix verkopen aan Aelbert van 

Delen, ontvanger generaal en burgemeester van de stad Arnhem, een vijfde 

gedeelte van een erf en goed genaamd Groot Cattenbroeck met de 

bijbehorende hoge en lage heide en weide, velden en slagen, gelegen in het 

ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap Overwout. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 172 797-0178 5/10 8 16-10-1678 28-04-1682 Overwoud Koop en verkoop

Harmen van Delen, ontvanger generaal en gedeputeerde van de staten van het 

Quartier van Veluwen, verkoopt aan Wijnand van Heerde en Derck Jansen 

Brouwer, wegens achterstallige pachtschuld, de helft van een klein erf en goed 

genaamd Gutselaer in Overwolt, afgescheiden van een zesde gedeelte uit een 

derde gedeelte, dat toebehoorde aan Jan Willemsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 172 797-0178 5/10 8 27-04-1682 28-04-1682 Overwoud Koop en verkoop

Wijnand van Heerde en zijn vrouw Geertgen Pelen en Derck Jansen Brouwer en 

zijn vrouw Beertgen Francken verkopen aan de huisvrouw van Reijer 

Woutersen, de helft van een klein erf en goed genaamd Gutselaer in Overwout, 

afgescheiden van een zesde gedeelte uit een derde gedeelte, ter vrijwaring 

geeft Wijnand van Heerde voor zijn aandeel zijn huis in Barnevelt in onderpand, 

waar zijn zoon Gerrit van Heerde in woont en Derck Jansen Brouwer geeft in 

onderpand een half erf in Neerwolt folio 2verso (red.: daar niet gevonden). Zie 

ook Lunteren folio 17 voor het onderpand van Derck Jansen Brouwer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 172v 797-0179 5/10 8v 01-02-1683 13-04-1683 Overwoud Hypotheek

Een vijfde deel van een erf en goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren, buurschap Overwolt, genaamd Groot Cattenbroeck, toebehorend aan 

Willem van Setten en zijn vrouw Anna van Stralen, bezwaren hun aandeel met 

een hypotheek van 300 gulden ten behoeve van Albert van Delen tot 

Spanckeren, ontvanger generaal. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 172v 797-0179 5/10 8v 11-03-1683 20-12-1683 Overwoud Hypotheek

Een vijfde deel van een erf en goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren, buurschap Overwolt, genaamd Groot Cattenbroeck, toebehorend aan 

Gerrit van den Born, bezwaart zijn aandeel met een hypotheek van 680 gulden 

ten behoeve van Albert van Delen tot Spanckeren, ontvanger generaal. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 173 797-0179 5/10 9 20-09-1684 07-12-1684 Overwoud Borgtocht

Carel Bentinck ten Berencamp geeft samen met nog meer goederen in het ambt 

van Nijkerck en Putten, in onderpand een erf en goed genaamd Ruijler gelegen 

in het ambt van Ede, buurschap Overwoud, tot zekerheidstelling voor een 

borgtocht ten behoeve van Johan Bentinck tot ter Aa en Diederick van Braeckel, 

voor zijn lijftocht goederen die door hem geërfd zijn van zijn vrouw Geertruijd 

van Delen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 173 797-0179 5/10 9 29-07-1704 06-02-1705 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed genaamd Ruijler en een goed onder Barnevelt, toebehorend 

aan Carel Bentinck en zijn overleden vrouw Geetruijd van Delen, worden 

bezwaard met een hypotheek van 1000 gulden ten behoeve van Davit van 

Hove. Op vertoon van de betaalde originele schuldbrief wordt de hypotheek op 

[..]mei 1709 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 173 797-0179 5/10 9 18-04-1693 18-04-1693 Overwoud Schenking

Tonis Jansen heeft uit vrije wil en met de warme hand overgedragen aan Jan en 

Willem Geurtsen, de helft van een erf en goed gelegen in het ambt van Ede in 

het Overwolt, oostwaarts het Meuluntersche Broeck, westwaarts Cleijn 

Geutselaer, zuidwaarts de Doorensteech en noordwaarts Veller. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 173v 797-0180 5/10 9v 27-11-1686 27-11-1686 Overwoud Koop en verkoop

Jan Dercksen en zijn vrouw Geurtjen Cornelissen verkopen aan Rejer 

Woutersen en zijn vrouw Annetjen Jansen, een twaalfde deel van drie vierde 

van een erf en goed genaamd de Kiefft met een twaalfde gedeelte van drie 

kampen van de Kleijne Kiefft, waar de koper op woont, gelegen in het ambt van 

Ede in het Overwolt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 173v 797-0180 5/10 9v 09-06-1732 09-06-1732 Overwoud Koop en verkoop

Henrick Janssen Doornsteeg, weduwnaar van Geertjen Janssen, Jantjen 

Henricks, geassisteerd met haar vader Henrick Janssen, en Aert Janssen 

Doornsteeg, optredend namens zijn absente vrouw Grietjen Rutgers, waarbij 

men gezamenlijk optreedt namens Jan Janssen, die de boedel verworpen heeft, 

verkopen aan Johanna Hendrina van Brienen, weduwe Otters, voor 390 gulden, 

zes schepel bouwland gelegen oost-, zuid- en westwaarts de Doornsteeg en 

noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 174 797-0180 5/10 10 10-01-1688 15-10-1688 Overwoud Koop en verkoop

Grietjen Hendricx, weduwe van Kars Jansen, geassisteerd met haar zoon 

Steven Kersten, verkopen aan Gerrit Arissen en zijn vrouw Nelletjen Gisbertsen, 

de helft van een half molder gezaai, waarbij de andere helft toebehoort aan haar 

kinderen, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, onder de Veen, oost-, 

west- en zuidwaarts de koper en noordwaarts het heetveld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 174v 797-0181 5/10 10v 11-11-1690 10-12-1690 Overwoud Koop en verkoop

Alexander van Grootvelt en Johanna Mechtelt van Zijll, weduwe van Johan van 

Grootvelt, geassisteerd met Alexander van Grootvelt als voogd, alsmede 

Christoffel Bouwmeiste r, verkopen aan Johan Otters, scholtis van Ede, 

anderhalf zevende deel van een erf en goed genaamd Geutselaer, pachter 

Franck Gisbertsen, bestaande uit een huis, hof, berg, bouw- en weidelanden, 

waarvan voorheen Willem van Schadijck eigenaar was. Zie ook Veenendael 

folio 21verso betreffende de verkoop. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 174v 797-0181 5/10 10v 15-09-1696 22-11-1696 Overwoud Koop en verkoop

Stoffel Jansen optredend namens zijn bedlegerige vrouw en Jan Stoffelsen 

verkopen aan Reijer Woutersen, een perceel bouwland, groot drie schepel, met 

een perceeltje plaggenveld dat afgescheiden is van het goed de Kieft, gelegen 

zuid- en oostwaarts aan het goed de Mergen, westwaarts de Kleijne Kiefft en 

noordwaarts de beek, waarbij ter vrijwaring in onderpand wordt gegeven het huis 

in het dorp van Barnevelt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 175 797-0181 5/10 11 16-12-1701 17-12-1701 Overwoud Schenking

Tonis Jansen Veller heeft uit vrije wil en met de warme hand overgedragen aan 

Evert Geurtsen, zoon van zijn broer Geurt Jansen, een derde gedeelte van een 

huis, hof, bouw- en weidelanden en plaggenvelden van een erf en goed 

genaamd Kleijn Geutselaer, gelegen onder Lunteren buurschap Overwolt, 

waarvan het huis en de hof gebruikt wordt door Paul Reijnders en het land door 

de moeder van Evert Geurtsen. Voorts wordt nog een zesde gedeelte van het 

goed Olt Reemst overgedragen zoals vermeld in Aenstoot folio 7. (Ontbrekende 

tekst overgenomen uit folio 7 in Aenstoot/Otterloo). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 175 797-0181 5/10 11 04-05-1702 22-08-1702 Overwoud Hypotheek

Een kampje land gelegen bij het dorp Lunteren genaamd de Bomgart, 

oostwaarts de weg, zuidwaarts Evert Hendricksen, noordwaarts Franck 

Jacobsen en westwaarts de debiteur, toebehorend aan Albert Gisbertsen en zijn 

vrouw Lijsbet Lubberts, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 

gulden ten behoeve van Huijbertus van Lijssel en zijn vrouw Ceeltje Alberts. Op 

vertoon van de originele in stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 20 

juni 1710 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 175v 797-0182 5/10 11v 15-08-1707 26-09-1707 Overwoud Koop en verkoop

Jan Gerritsen, Reijer en Gisbert Willemsen en Jantjen Pelen verkopen aan Jan 

Elbertsen en zijn vrouw Geertjen Jansen, de helft van een perceel land 

genaamd de Bleijck samen met het goed Kleijn Gelckenhorst onder Barnevelt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 176 797-0182 5/10 12 22-05-1713 22-05-1713 Overwoud Garantie

Jan Reijersen en zijn vrouw Hendrickjen Aertssen geven in onderpand het erf en 

goed genaamd de Hul, waarvan het huis en de hoven gelegen zijn in het ambt 

van Ede en de bouw- en de weidelanden in het ambt van Barnevelt buurschap 

Esvelt, ter vrijwaring van gemaakte kosten die voor hun rekening komen ten 

behoeve van degene die hun schapen van het Wesselse Velt schut. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 176v 797-0183 5/10 12v 26-04-1717 03-05-1717 Overwoud Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd om in opdracht van de 

weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van Ede, beslag te leggen op de 

goederen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Overwout, van Jantjen 

Breunissen van de Kiefft, weduwe van Jeruphaes van Leeuwen, voor zover het 

haar aandeel betreft, met name een erf en goed genaamd de Kiefft, pachter 

Reijer Hoijer; het erf Kleijn Geutseler, pachter Willem Jansen; een perceel land 

hetwelk gebruikt wordt door Jan Clomp en haar aandeel in het land van het erf 

Donkervoorde, pachter Geurt Heijmen, om op 16 november 1717 betaling te 

verkrijgen van dat gedeelte van de hoofdsom van 1000 gulden met rente, voor 

zover de beslag gelegde goederen in het ambt van Barnevelt ontoereikend zijn. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 177 797-0183 5/10 13 25-05-1717 25-05-1717 Overwoud Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het ambt van Ede, buurschap Overwout, genaamd 

de Hul, toebehorend aan Jan Reijersen en zijn vrouw Henrickjen Aerts, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van de 

huisvrouw van Lubbert Jansen. Op vertoon van de betaalde en in stukken 

gesneden originele akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797177v-178 797-0184 5/10 13v-14 29-03-1715 02-03-1719 Overwoud Scheiding

Ernst van Dompseler, ontvanger van het ambt van Barneveld, en zijn vrouw 

Lucia van Ommeren, aan de ene kant en Gerrit Aertsen Hoijer en zijn vrouw 

Grietjen Otten, aan de andere kant, besluiten om het goed genaamd Butseler en 

de katerstede bij Walderveen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap 

Overwout, dat zij samen bezitten te verdelen in twee gelijke delen. Het eerste 

deel, dat in bezit komt van de eerste comparant, bestaat uit het huis, de grootste 

berg, schot, schuurtje en de helft van het varkensschot; het hoge land genaamd 

het Voordeurstuck; de twee kromme stukken met het lage land de Geer; het 

zogenaamde Maenderbroek met de helft van de hof en de hofstede, alle 

driesten en een half schepel rogge, Arnhemse maat, toekomende de koster van 

Lunteren, waarbij de eigenaar van het tweede deel aan het eerste deel heeft 

betaald een bedrag van tien zilveren dukatonnen, en het tweede deel is al 

eertijds langs een andere weg geregeld. Aanvullend komt men overeen om een 

hekwerk te plaatsen tegenover het varkensschot en het steegje tussen de 

kromme stukken en de polletjes, waarbij ieder voor de helft eigenaar blijft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 178 797-0184 5/10 14 16-09-1719 18-09-1719 Overwoud Garantie

Het halve erf en goed Butseler, alsmede een halve hoeve hout in het Ederbosch 

en een kamp bouwland onder het dorp van Ede, toebehorend aan Ernst van 

Dompseler, scholtis van Brummen, en zijn vrouw Lucia van Ommeren, worden 

door hen in onderpand gegeven ter vrijwaring van de inning van de ambtslasten 

door de scholtis aan de jonkers van het ambt Brummen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 178v 797-0185 5/10 14v 08-01-1716 08-04-1720 Overwoud Koop en verkoop

Jan Aertsen Hoijer en zijn vrouw Henrickjen Reijers en Evert Aertsen en zijn 

vrouw Marritjen Willems, het tweede echtpaar ook erfgenaam van Gijsbertjen 

Aertsen en haar man Willem Gerritsen, in leven echtelieden, verkopen aan 

Reijer Hoijer, weduwnaar van Stijntjen Breunissen, die ook in het pand woont, 

hun aandeel in het erf en goed de Kieft welke zij geërfd hebben van hun vader 

en grootvader, en door overdracht van hun moeder, grootmoeder of Geertjen 

Woutersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 178v 797-0185 5/10 14v 11-12-1715 08-04-1720 Overwoud Koop en verkoop

Willemtjen Hoijers en haar man Willem Henricksen, verkopen aan Reijer 

Janssen Hoijer, weduwnaar van Stijntjen Breunissen, hun aandeel in het erf en 

goed de Kieft welke zij geërfd heeft van haar vader en aan haar overgedragen is 

door haar moeder. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 178v 797-0185 5/10 14v 20-02-1719 08-04-1720 Overwoud Koop en verkoop

Gerrit Aertsen Hoijer en zijn vrouw Grietjen Otten, verkopen aan Reijer Hoijer en 

Elbertjen Geurts, hun aandeel in het erf en goed de Kieft welke zij geërfd 

hebben van zijn vader en nog geërfd zal worden van zijn moeder. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 178v 797-0185 5/10 14v 05-07-1717 08-04-1720 Overwoud Koop en verkoop

Jannitjen Breunissen van de Kieft en haar man Peter Nueij, verkopen aan Reijer 

Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts, die ook het pand gebruikt, hun aandeel in 

het erf en goed de Kieft welke zij geërfd heeft van haar vader Breunis Reijersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 179 797-0185 5/10 15 14-12-1717 08-04-1720 Overwoud Koop en verkoop

Peter Neuije en zijn vrouw Jantjen Breunissen van de Kieft verkopen aan Reijer 

Jansen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts, de helft van het erf en goed 

genaamd de Backenes in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap 

Overwout, bestaande uit een huis, hof, berg en schuur met alle hoge en lage 

landerijen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797179-180797-0185/186 5/10 15-15v-16 23-11-1720 02-12-1720 Overwoud Registratie

Steven van Brinckesteijn, notaris in Amersvoort, laat in opdracht van Cornelis 

Boelhouwer, borger van de stad Amersfoort, het testament registreren van 

Nelletjen Wouters, bejaarde ongehuwde dochter, wonende te Amersfoort, 

waarin zij met toestemming van het Quartier van Veluwen de dato 28 april 1711, 

Cornelis Boelhouder als enig erfgenaam benoemt met betrekking tot de 

roerende en onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met name het 

twaalfde en achtste deel in het goed genaamd de Bruijnen Hoeff. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 179v 797-0186 5/10 15v 13-06-1718 13-04-1720 Overwoud Koop en verkoop

Elbertjen Geurtsen en haar man Reijer Janssen Hoijer verkopen aan Henrick 

Henricksen Bouwhuijs en zijn vrouw Gerritjen Geurts, het vierde deel van een 

erf en goed genaamd Sporler, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Overwout, met de bijbehorende bouw-, weide-, hooilanden en 

driestvelden, dat door de koper bewoond en gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797180v-181 797-0187 5/10 16v-17 29-09-1718 08-04-1721 Overwoud Akkoord

Reijer Janssen Hoijer, hiervoor weduwnaar van Stijntjen Breunissen, nu gehuwd 

met Elbertjen Geurts ter ene zijde en Henrick Rutgersen van Gelkenhorst en 

Jan Hoijer als voogden van Annetjen Reijers Hoijer ter andere zijde, komen 

overeen dat de nalatenschap van Stijntje Breunissen van de Kieft als volgt 

verdeeld wordt: de onroerende goederen volgens inventaris, geschat door 

Egbert Hartgers en Lubbert Janssen, na verrekening van de vorderingen en 

schulden, Annetjen Hoijers nog 700 gulden zal ontvangen alsmede een vierde 

deel van de roerende goederen, waarbij Reijer Hoijer het resterende drie vierde 

deel toekomt en ontslagen is van het vruchtgebruik, onder de conditie dat hij het 

minderjarige kind onderhoudt, opvoedt en laat leren. Daarnaast behoudt Reijer 

Hoijer een achtste deel van drie schepel land, Amersfoortse maat, en een 

plaggenveldje dat Henrick Janssen gebruikt, met uitbetaling van 75 gulden waar 

Annetjen recht op heeft, bekostigd uit de verkoop van de bomen van het goed 

Donkervoorde en Backenes met overdracht van enkele andere roerende 

goederen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 181v 797-0188 5/10 17v 07-09-1725 07-09-1725 Overwoud Hypotheek

Een perceel bouw- en weideland genaamd het Rampselerland dat voorheen 

afgescheiden is van het erf en goed Rampseler, gelegen oostwaarts Gerrit 

Hoijer, zuidwaarts Ernst van Dompseler, westwaarts Schoonhorst en 

noordwaarts Bentinck van den Brieler, welk land door de debiteur is ontvangen 

wegens een magescheid tussen zijn zusters en broers, toebehorend aan Johan 

van Esveld, weduwnaar van Johanna Geertruijd Roos, bezwaart zijn percelen 

met een hypotheek van 1180 gulden ten behoeve van Hermen van Barneveld. 

Op vertoon van de betaalde en in stukken gesneden originele akte wordt de 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 182 797-0188 5/10 18 06-01-1727 07-01-1726 Overwoud Koop en verkoop

Steven Aertsen, als gemachtigde ingevolge een volmacht van 27 november 

1726 afgegeven door Henrick Otters, scholtis van Ede, van Jan Reijersen en 

zijn vrouw Henrickjen Aerts, Steven Aertsen, Reijer Janssen en Melisjen 

Janssen, geassisteerd met haar broer Reijer Janssen, verkopen aan Wouter 

Wijnen Brouwer en zijn vrouw Elbertjen Aertsen, een huis, hof, berg, schuur en 

schaapschot gelegen in de buurschap Overwout genaamd de Hul met het slag 

in het Valkse slag, voor zover dat in het ambt van Ede mocht liggen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 182 797-0188 5/10 18 01-02-1729 01-02-1729 Overwoud Koop en verkoop

Reijer Jansse Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts en Frank Henricks Hoijer en 

zijn vrouw Annetjen Reijers verkopen aan Beert Janssen Hoijer en zijn vrouw 

Reijertjen Gijsberts, de helft van een perceeltje bouwland en een plaggenveldje 

gelegen in Overwout, waarvan de wederhelft toebehoort aan de weduwe van de 

scholtis Otters. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 182v 797-0189 5/10 18v 04-11-1729 07-11-1729 Overwoud Hypotheek

Een erf en goed genaamd de Grote Kieft, toebehorend aan Reijer Janssen 

Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts, bezwaren hun perceel met een hypotheek 

van 2000 gulden ten behoeve van Johan Willem van Dedem. Op vertoon van 

de betaalde en in stukken gesneden originele akte wordt de hypotheek 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 182v 797-0189 5/10 18v 19-12-1729 19-12-1729 Overwoud Koop en verkoop

Reijer Derksen, Gerrit Derksen en Aert Gerritsen optredend namens zijn 

afwezige zusters en Henrick Henricksen Bouwhuijs optredend namens zijn 

afwezige broer Hermen Henricksen en samen optredend namens hun afwezige 

huisvrouwen, verkopen aan Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen 

Geurts, voor 65 gulden, de helft van een oud en vervallen huisje met de halve 

huisstede en brink. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 183 797-0189 5/10 19 19-01-1729 19-12-1729 Overwoud Koop en verkoop

Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts verkopen aan Beert 

Janssen Hoijer en zijn vrouw Reijertjen Gijsbers, voor 150 gulden, een perceel 

bouwland met een plaggenveldje genaamd de Hogemeen, waarvan het kleinste 

hoekje aan Mor Everts toebehoort, gelegen oostwaarts de verkoper en de 

weduwe van de scholtis Otters, westwaarts Reijer Derksen, zuidwaarts de koper 

en noordwaarts de beek. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 183 797-0189 5/10 19 20-01-1728 26-04-1731 Overwoud Koop en verkoop

De diaconie van Barneveld, vertegenwoordigd door Henrick Tijmenssen en 

Wijnand van Heerd, brouwer, verkopen aan Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw 

Elbertjen Geurts, voor 1150 gulden, het huis, de berg met de gracht en de brink 

genaamd de Kleijne Kieft, waar Geurt Reijers op woont, en de navolgende 

landerijen: de hoge hof naast het huis met het elsenbosje; de Vaeldercamp met 

een hoekje weide de Ourcamp; het plaggenveldje tot aan de beek; de Hoge en 

Lage Mheen en het plaggenveldje dat daar tussenin ligt en als laatste de Laege 

Valen met een klein plaggenveldje, welke percelen ontvangen zijn van Mor 

Evertsen, Jan van Dompseler Heijmansz en Jacob Evertsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 183v 797-0190 5/10 19v 29-04-1717 10-05-1730 Overwoud Testament

Op 9 juli 1708 hebben Ernst van Dompseler en zijn vrouw Lucia van Ommeren 

hun testament laten opmaken voor de langstlevende, gepasseerd voor Derk van 

Dompseler, Ambrosius van Dompseler en Aert Elbertsen, waarbij men elkaar 

lijftocht, waarna het echtpaar (met N. van de Wal als voogd over Lucia) op 29 

april 1717 nogmaals een testament laat opmaken, gepasseerd voor Johan van 

Wijnbergen tot de Glinthorst, waarbij het echtpaar aan Maria van Dompseler de 

helft van het erf en goed genaamd Butseler legateert, leenroerig aan het huis 

Scherpenzeel, gedeeltelijk tins land en in de volksmond het Maenderbroek 

genoemd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 183v 797-0190 5/10 19v 15-01-1731 15-01-1731 Overwoud Koop en verkoop

Jan Philipsen en zijn vrouw Maesjen Janssen verkopen aan Claesjen Barten, 

weduwe van Evert Philipsen, voor 400 gulden, een vijfde gedeelte van een drie 

vierde deel minus een twintigste deel in het erf en goed Kleijn Seggeler, hetwelk 

door de koper gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 184 797-0190 5/10 20 20-11-1730 20-11-1730 Overwoud Koop en verkoop

Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts verkopen aan Frank 

Henricksen Hoijer en zijn vrouw Annetjen Reijers, voor 900 gulden, de helft van 

een huis, hoven en berg met de helft van de navolgende landerijen: het Kleijne 

Geutselerengetje; de helft van het plaggenveld, waarvan de koper de wederhelft 

bezit, waarbij de verkoper Kleijn Geutseler of Backenes onder zich houdt met 

het recht om eventuele schade aan de kamer te verhalen, dat door Lambertjen 

Janssen gebruikt wordt en na haar dood toegewezen moet worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 184v 797-0191 5/10 20v 15-02-1731 15-02-1731 Overwoud Beslaglegging

Wolter Crolboom, onderscholtis, wordt gemachtigd om in opdracht van Henrick 

Otters, rentmeester van Veluwen en scholtis van Ede, beslag te leggen op de 

onroerende goederen van Reijer Hoijer met name zijn aandeel in het erf en 

goed genaamd de Grote Kieft met de bijbehorende landerijen, dat door hem 

gebruikt wordt, en het huis en hof de Kleijne Kieft met de bijbehorende 

landerijen, hetwelk gebruikt wordt door Wulfert Jacobsen en Reijer Hoijer, om 

betaling te verkrijgen van 272 gulden en 18 stuivers van de achterstallige pacht 

van het bloktiend genaamd het Overwoutse Block van de domeinen van 

Veluwen en een bedrag van 48 gulden van twee jaren rente over de hoofdsom 

van 600 gulden, overeengekomen op 9 juli 1728. Op vertoon van de betaalde 

en in stukken gesneden originele akte wordt de obligatie en de beslaglegging 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 184v 797-0191 5/10 20v 23-02-1731 23-02-1731 Overwoud Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt gemachtigd om in opdracht van Jan 

Aertsen Hoijer, beslag te leggen op de onroerende goederen van Reijer Janssen 

Hoijer met name zijn aandeel in het erf en goed genaamd de Grote Kieft met de 

bijbehorende landerijen, hetwelk door hem gebruikt wordt, en het huis en hof de 

Kleijne Kieft met de bijbehorende landerijen, dat gebruikt wordt door Wulfert 

Jacobsen en Reijer Hoijer, om betaling te verkrijgen van 116 gulden en 5 

stuivers, van de achterstallige pacht van de Lunterse Tiend van de vrouwe van 

Heuclum en een bedrag van 32 gulden van een jaar rente over de hoofdsom 

van 800 gulden, overeengekomen met de vrouwe van Delen van Laer. Op 

vertoon van de betaalde en in stukken gesneden originele akte wordt de 

obligatie en de beslaglegging geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 185 797-0191 5/10 21 24-06-1721 26-04-1731 Overwoud Koop en verkoop

Aert Willemsen en zijn vrouw Jantjen Rijksen, Evert Aelbers en zijn vrouw 

Nennetjen Willemsen verkopen aan Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw 

Annetjen Reijers, voor 50 gulden, twee derde delen van een achtenveertigste 

deel in het erf en goed de Grote Kieft, hetwelk door Reijer Janssen gebruikt 

wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797185v-186v 797-0192/193 5/1021v-22-22v 01-02-1729 26-04-1731 Overwoud Scheiding

Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts voor drie vierde gedeelte, 

aan de ene kant en Franck Hendricksen Hoijer en zijn vrouw Annitjen Reijers 

Hoijer voor het resterende vierde deel, aan de andere kant besluiten om deze 

geïnventariseerde boedels te verdelen, waarbij Reijer Hoijer en zijn vrouw het 

erf en goed de Kiefft ontvangen welk hij gebouwd heeft in 1717 en krijgt uit het 

deel van Franck Hoijer 842 gulden, minus 30 gulden voor het bed, de uitkoop 

van het erf en goed 700 gulden en voor de verkochte bomen 37 gulden, samen 

767 gulden, zodat Franck Hoijer nog moet betalen 75 gulden. Franck Hoijer en 

zijn vrouw zijn toegedeeld een half vijfde deel in het erf en goed Donckervoorde, 

hetwelk door Geurt Heijman gebruikt wordt, voorts de helft van het erf en goed 

Kleijn Geutseler of Backanes, waarvan Reijer Hoijer de wederhelft in 1717 

gekocht heeft van Jantjen van de Kiefft, weduwe van Van Leeuwen, nog een 

morgen hooiland op de Haare in Wageningen. Voorts besluit men voor de 

kamer van de Backanes, dat na de dood van Lambertjen Janssen uitgekeerd 

moet worden, door beiden betaald wordt. Reijer Hoijer profiteert van de 

gewassen op het land, Franck Hoijer ontvangt de goederen die aan het lijf van 

Stijntjen Reijers toebehoren en het schepel land dat Jan Clomp gebruikt, is 

verkocht en over beiden verdeeld. Als getuigen treden op Jan Aartsen Hoijer en 

Hendrick Hoijer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 187 797-0193 5/10 23 23-04-1731 29-04-1731 Overwoud Hypotheek

Het erf en goed de Groote Kieft met zijn landerijen, hetwelk door de debiteur 

gebruikt wordt, alsmede de helft van de vrij en onbezwaarde landerijen van het 

erf de Kleijne Kieft met het nieuw daarbij gebouwde huis, hof en brink, 

toebehorend aan Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurts, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 5200 gulden ten behoeve van 

Maria de Gimmer, weduwe van Derk Otters, in leven bos- en keurmeester van 

de Veluwe. Op vertoon van de betaalde en in stukken gesneden originele akte 

door Hermen Henrick Otters wordt de hypotheek op 19 april 1737 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 188 797-0195 5/10 1 01-05-1664 14-09-1675 Otterlo Hypotheek

Jan Roetersz en zijn vrouw Gerritgen Willemsz bezwaren de Santscherse Camp 

met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Jan Jansz, timmerman in 

Harscamp. Op vertoon van de in stukken gesneden originele akte wordt de 

hypotheek op 30 juni 1690 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 188 797-0195 5/10 1 30-10-1677 02-11-1677 Otterlo Garantie

Drie percelen bouwland gelegen in het ambt van Ede in de Aenstooterenck, het 

eerste genaamd de Broetacker, gelegen noord- en zuidwaarts Cornelis 

Roeterse, west- en oostwaarts de heer Van Laer, het tweede genaamd de 

Dwarsacker, gelegen west- en noordwaarts de heer Van Laer, zuidwaarts Jan 

Stevense en oostwaarts Evert Peterse en het derde perceel genaamd de 

Veertien Omgangen, gelegen oostwaarts de Herderwijckerwegh, zuidwaarts 

Peter Janse, westwaarts het Kerckenlant en noordwaarts Willem Guertse, zijnde 

zes schepel land, toebehorend aan Jan Peterse, custos in Otterloo, en zijn 

vrouw Aeltie Jacobs van Lijssel, geven hun percelen in onderpand ter garantie 

tot terugbetaling van 600 gulden aan de landdrost van Veluwen, wegens het 

proces tegen de burgemeesters Hendrick Taemelijnck en W. Muijs van 

Doesburgh, toegewezen op het landgericht van Veluwe voor de bank tot Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 188v 797-0196 5/10 1v 26-11-1677 27-11-1677 Otterlo Garantie

Een kamp bouwland en een hof genaamd de Stuijt, in het ambt van Ede onder 

het dorp Aenstoot, groot vier molder land, gelegen oost- en zuidwaarts de heer 

Van Laer, westwaarts de Harderwijckerwegh en noordwaarts het veld, 

toebehorend aan Peter Jansen en Toenisken Wulfers wordt door hen in 

onderpand gegeven ter garantie voor een gerechtelijke procedure 

aangespannen door secretaris Hendrick Tamelinck en Winant Muijs voor het hof 

van Gelderland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 188v 797-0196 5/10 1v 26-12-1675 06-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Jan Janse van 't Soll, kerkmeester in Putte, Aelbert en Gerritie Bernts verkopen 

aan Jan Peterse, custos in Otterloo, en zijn vrouw Aeltie Jacobs van Liessel, 

drie percelen bouwland in de Aenstooterenck, het eerste perceel genaamd de 

Brootacker, groot 1½ schepel gezaai, gelegen oost- en westwaarts Evert van 

Delen van Laer, zuid- en noordwaarts Cnelis Roeterse, het tweede perceel 

genaamd de Dwarsacker, gelegen oostwaarts Peter Everts, zuidwaarts Peter 

Janse en west- en noordwaarts de heer Van Laer en het derde perceel genaamd 

de 14 Omgange, oostwaarts de weg, zuidwaarts Evert Peterse, westwaarts het 

Kerckelant en noordwaarts Willem Gerritse, alles gelegen in het ambt van Ede, 

buurschap Otterlo, waarbij door de verkoper ter garantie in onderpand wordt 

gegeven hun huis en hofstede met zijn landerijen in het kerspel Aenstoot, 

genaamd de Santenck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 189 797-0196 5/10 2 30-01-1678 11-02-1678 Otterlo Koop en verkoop

Peter Jansz en zijn vrouw Toenisien Wulfers verkopen aan Evert van Delen en 

zijn vrouw Johanna van Broeckhuijsen, een erfpacht genaamd de Canissen 

Tient met meerdere percelen land in Aenstoot, als eerste het Kampstuck en de 

Spaeacker, met een jaarlijkse tiend van vier en een halve schepel gezaai rogge, 

Arnhemse maat, plus een oude groet (muntstuk) en de tweede het Steghstuck, 

een tiend van een halve molder rogge plus twee oude groeten van drie stuivers 

per stuk en op het land de Bilacker, een jaarlijkse tiend van een schepel rogge 

en in het derde jaar een vierde spint rogge. Ter vrijwaring van deze erfpacht 

wordt in onderpand gegeven een perceel bouwland gelegen in de 

Aenstooterenck genaamd het Schotstuck, groot een molder gezaai, oostwaarts 

de Arnhemsenwegh, zuidwaarts de uitweg, westwaarts het Kerckenlant en 

noordwaarts Peter Evertsz. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 189 797-0196 5/10 2 17-02-1675 06-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Mor Janse en zijn vrouw Neeltien Cornelis alsmede Evert Gerritse en zijn vrouw 

Neeltie Jans verkopen aan Peter Janse en zijn vrouw Toenisje Wulffers, 

ingevolge een verdeelakte het derde deel van drie schepel bouwland gelegen in 

Jan Morrenenck, oostwaarts Cornelis  Roeters, zuid- en westwaarts de 

erfgenamen van Willem Hendrix en noordwaarts de steeg en voorts een schepel 

bouwland in de Santenck, gelegen oost- en westwaarts de erfgenamen van 

Gijsbert Melisse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 189v 797-0197 5/10 2v 26-12-1675 06-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Jan Janse van Soll, kerkmeester in Putte, en zijn vrouw Berntien Bernts 

verkopen aan Peter Janse van Otterloo en zijn vrouw Teunissien Wulffers, een 

perceel bouwland genaamd de Stuijt met een kampje en een boomgaard naast 

elkaar gelegen in Otterloo, oost- en zuidwaarts Evert van Delen tot Laar, groot 

vijf schepel land, waarbij de verkoper ter vrijwaring in onderpand geeft hun huis, 

hof en landerijen genaamd de Santenck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 189v 797-0197 5/10 2v 12-03-1676 07-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Twee percelen land gelegen in de Aenstooterenck, het ene genaamd de 

Bilacker en het andere genaamd het Jan Maessensstuckien, toebehorend aan 

Willem Geurtsen en zijn vrouw Gijsbertie Willems, belast met een jaarlijkse 

molder rogge en een oude groot aan geld, af te dragen aan Peter Janse en zijn 

vrouw Teunisien Wulfers, verkopen deze grondrente aan Willem Geurtsen en 

zijn vrouw Gijsbertie Willems. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 190 797-0197 5/10 3 05-09-1676 07-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Teunis Wijnen en zijn vrouw Lijsien Peters verkopen aan Gijsbert Janse en zijn 

vrouw Lijsien Barten, een perceel bouwland in de Aenstooterenck, genaamd de 

Bilacker, groot 2½ schepel gezaai, gelegen oost- en noordwaarts Willem 

Geurtse, zuidwaarts Peter Janse en westwaarts Evert Peterse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 190 797-0197 5/10 3 13-09-1679 18-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Willem Hendrickse en zijn vrouw Grietie Gijsberts verkopen aan Jan Stevense 

en zijn vrouw Dielke Geurts, een perceel bouwland genaamd de 

Crommenelleboogh, in het ambt van Ede, in het dorp van Otterlo in de 

Otterloosenenck, gelegen oostwaarts de Harderwijckerwegh, zuidwaarts de 

steeg, westwaarts Peter Everts en noordwaarts de uitweg, groot 2½ schepel 

gezaai. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 190v 797-0198 5/10 3v 18-02-1675 10-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Peter Jansen en zijn vrouw Toeniske Wulfers, Toenis Wijnen en zijn vrouw 

Lijske Peters verkopen aan Jan Stevense en zijn vrouw Dielke Geurts, een half 

molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Aenstoot, genaamd de 

Santenck, oost- en westwaarts de erfgenamen van Gijsbert Melissen, zuidwaarts 

het veld en noordwaarts de pastorie. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 190v 797-0198 5/10 3v 10-04-1676 10-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Gijsbert Janse en zijn vrouw Lijske Berten, Jan Janse, Gerrit Janse en zijn 

vrouw Truijke Hendrix, Merrike Jans en haar man Mor Barten, Aeltien Jans ook 

optredend namens de minderjarige Hendrick Janse, verkopen aan Jan Stevense 

en zijn vrouw Dieltien Geurts, twee perceeltjes bouwland in het ambt van Ede, 

kerspel Aenstoot in de Aenstooterenck, het ene genaamd het Brietie, groot vijf 

spint land, gelegen oost-, west- en zuidwaarts Peter Jansen en noordwaarts Jan 

Peterse, custos in Otterloo en het andere genaamd de Sledoorn, groot drie spint 

land, oost- en westwaarts Evert van Delen, zuidwaarts de steeg en noordwaarts 

Peter Janse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 191 797-0198 5/10 4 23-01-1676 18-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Hendrik  Hendrickse en zijn vrouw Jantien Hendrix verkopen aan Cornelis 

Roeterse en zijn vrouw Hendrickien Jans, voor 400 gulden, een perceel 

bouwland in Jan Morrenenck, groot drie schepel gezaai, hetwelk de verkoper 

geërfd heeft van zijn broer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 191 797-0198 5/10 4 04-06-1676 18-10-1679 Otterlo Koop en verkoop

Wijn Francken namens zijn huisvrouw en Jan, Evert en Neeltie Wijnen 

verkopen aan Jan Morren, het zevende deel van de hierna genoemde percelen 

land: een perceel bouwland genaamd de Barrenacker, groot zes schepel land, 

gelegen oostwaarts het Kerckenlant, zuid- en noordwaarts Jan Wouterse en 

westwaarts Gerrit Elbertse; een akkertje bouwland genaamd het Corte Stuckie, 

groot 2½ schepel land, gelegen oostwaarts Jan Wouterse, zuidwaarts de koper, 

westwaarts Hendrick Wouterse en noordwaarts de gemeente; het Hooimaetien, 

gelegen oostwaarts Jan Wouterse, zuidwaarts de gemeente, westwaarts Gerrit 

Elbertse en noordwaarts Jacob Pelen, met het recht op het bos en het broek, 

gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, met als pachter Jacob Arisse, 

daarnaast verkoopt Aelbert Hendrickse zijn aandeel in de drie percelen met het 

bos en het broek, zijnde twee zevende deel aan dezelfde koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 191v 797-0199 5/10 4v 03-02-1675 01-11-1679 Otterlo Koop en verkoop

Mor Janse en zijn vrouw Neltien Cornelissen verkopen aan Cnelis Roeters en 

zijn vrouw Hendrickien Gerrits, drie schepel en een vierde deel van een spint 

bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Aenstoot, genaamd Jan 

Morrenenck, oostwaarts Steven Hendrickse, zuidwaarts de koper, westwaarts 

Peter Janse en noordwaarts de steeg met al het houtgewas en de heg aan de 

westzijde, waar de koper ingevolge een verdeelakte zijn gedeelte in bezit, voorts 

een halve hoeve hooiland in de Werff, voortgekomen uit het bovengenoemde 

erf met het hoge en lage bos, broek, heide en weide. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 192 797-0199 5/10 5 20-09-1666 09-01-1680 Otterlo Scheiding

Coenraet Ophoven, schepen van de stad Wesel, en zijn vrouw Judith ten Holler 

aan de ene kant en Johan Clautier, comuisch van de monsteringe, en Peter 

Clautier, controleur, beiden voogd van de nagelaten minderjarige kinderen van 

de overleden luitenant Clautier en zijn vrouw Judith ten Holler aan de andere 

kant, komen overeen een erfmagescheid op te richten met toestemming van het 

gerecht te Arnhem de dato 23 september 1666, over de nalatenschap van de 

overleden Mechtelt de Wilt, waarvan schepen Ophoven ingevolge een koopakte 

de dato 28 februari 1654, gepasseerd voor de magistraat van Arnhem, recht 

heeft op drie vierde gedeelte en de minderjarige kinderen het resterende vierde 

deel, alsmede van de boedel van luitenant Clautier ieder van de partijen recht 

heeft op de helft. Mechtelt de Wilt heeft na het overlijden van haar man het 

vruchtgebruik van de percelen genoten, de minderjarigen krijgen nu de helft van 

het erf de Mossel op de Veluwe onder het ambt van Ede, kerspel Aenstoot ten 

bedrage van 3500 gulden, daarboven bekent schepen Ophoven schuldig te zijn 

437 gulden en 14 stuivers, de overige opbrengsten uit de nalatenschap van 

Mechtelt de Wilt worden voor drie vierde deel toegekend aan schepen Ophoven. 

Uit de nalatenschap van luitenant Clautier ontvangen de pleegkinderen hun helft 

in het kapitaal zijnde 2912 gulden 9 stuivers en 8 penningen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 192 797-0199 5/10 5 06-01-1691 09-01-1691 Otterlo Afstand

Rijck Muijs, landschrijver van Veluwen, als gemachtigde van Judith ten Holler, 

weduwe van Ophoven, voorheen weduwe van luitenant Paul Clautier, heeft 

ingevolge een volmacht van de schepenen van de stad Craenenburch de dato 

15 januari 1691, de vruchtgebruik-overeenkomst opgezegd die zij had verkregen 

uit de huwelijksvoorwaarden met luitenant Paul Clautier aan alle door hem 

nagelaten goederen met name het halve erf Mossel ten behoeve van Samuell 

Cloutier, luitenant. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 192v 797-0200 5/10 5v 28-11-1692 14-07-1696 Otterlo Hypotheek

Een perceel bouwland genaamd het Schotstuk en de 14 Omgangen in de 

Otterloesenenck, gelegen westwaarts de kerk van Otterlo, noordwaarts de 

erfgenamen van Willem Geurtsen, zuidwaarts de Groenewech en oostwaarts de 

Wildesteech, voorts een maatje hooiland zoals is vermeld in Weckerum op folio 

19, toebehorend aan Evert Petersen en Aeltjen Petersen, bezwaren hun 

percelen met een hypotheek van 491 gulden ten behoeve van de armen van 

Otterloe, ter zekerheid voor de rente wordt in onderpand gegeven de percelen 

vermeld op folio 6. Op vertoon van de in stukken gesneden originele akte wordt 

de hypotheek op 25 juni 1703 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 193 797-0200 5/10 6 28-11-1692 14-07-1696 Otterlo Garantie

Een huis en hof in Aenstoot, gelegen oostwaarts Jan Roeterscampjen, 

zuidwaarts de landstraat, westwaarts het erf van de landheer van Willem 

Gerritsen en noordwaarts het Groeneweechjen, toebehorend aan Evert Petersen 

en zijn vrouw Aeltjen Peters, is ter zekerheid in onderpand gegeven voor de 

verplichtingen op folio 5verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 193 797-0200 5/10 6 13-06-1697 15-03-1698 Otterlo Hypotheek

Twee percelen bouwland gelegen onder Aenstoot, het ene genaamd de Stuijt, 

groot een molder gezaai, oostwaarts de enk, zuidwaarts Jacob Petersen, 

westwaarts de weg en noordwaarts Rijck Joosten en het andere genaamd het 

Wemerstuck, groot drie schepel gezaai, gelegen oostwaarts Derck Jansen, 

zuidwaarts de weg, westwaarts de heer Van Laer en noordwaarts de debiteuren, 

toebehorend aan Evert Petersen en zijn vrouw Aeltjen Petersen, bezwaren hun 

percelen met een hypotheek van 600 gulden ten behoeve van de armen van 

Aenstoot. Op vertoon van de in stukken gesneden originele akte wordt de 

hypotheek op 24 oktober 1712 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 193v 797-0201 5/10 6v 29-10-1701 21-11-1701 Otterlo Koop en verkoop

Rijck Joosten en zijn vrouw Aeltjen Jacobsen van Lijssel verkopen aan Peter 

Jansen en Aert Jansen en zijn vrouw Tonisjen Jansen, de helft van een huis, 

hof, schuurtje en berg genaamd Couwenburch, gelegen oostwaarts Willem 

Hendricksen, zuidwaarts de kosterij van Otterloe en west- en noordwaarts de 

heer Van Laer, voorts de helft van een half molder land op de Santenck, 

gelegen oost- en westwaarts Willem Hendricksen, zuidwaarts het veld en 

noordwaarts de pastorie, waarvan het huis bezwaard is met negen stuivers 

verschuldigd aan de kosterij van Otterloe en het land met een half schepel 

rogge verschuldigd aan de predikant van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 194 797-0201 5/10 7 16-12-1701 17-12-1701 Otterlo Schenking

Tonis Jansen Veller heeft uit vrije wil en met de warme hand overgedragen aan 

Evert Geurtsen, zoon van zijn broer Geurt Jansen, een zesde gedeelte van een 

erf en goed genaamd Olt Reemst, bestaande uit een huis, berg, schuur en 

schaapschotten met de bouw- en driestlanden, gelegen onder Otterloe in het 

Rosendaelse Velt, waar de weduwe van Evert Woutersen op woont. Voorts 

wordt nog een goed overgedragen zoals vermeld in Overwoud op folio 11. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 194v 797-0202 6/10 7v 22-03-1706 22-03-1706 Otterlo Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, wordt door Rijck Gerritsen verzocht om op grond 

van een veroordeling, beslag te leggen op de roerende goederen en indien 

ontoereikend op de onroerende goederen van Tonis Woutersen om daarop te 

verhalen en betaling af te dwingen van 1150 gulden met de rente. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 195 797-0202 6/10 8 26-07-1710 27-07-1710 Otterlo Verklaring

Rijck Gerritsen van Otterloe, weduwnaar van Jacobjen Jansen, en nu gehuwd is 

met Judith Cornelissen, verklaart op 12 januari 1705 dat hij samen met zijn 

eerste vrouw verkocht heeft aan Tonis Woutersen, weduwnaar van Geertjen 

Gerritsen, voor 1150 gulden, de helft van een perceel bouwland met de 

schaapschot genaamd de Hoeve, gelegen in het ambt van Ede onder het dorp 

Otterloo met de heide, de weide en de schaapsdrift, noordwaarts Elbert 

Woutersen en de koper, oostwaarts het zand, zuidwaarts het veld en westwaarts 

de weg en voorts de helft van een kamp weideland genaamd het 

Veluwschooten, gelegen in hetzelfde ambt en kerspel, in de buurschap 

Eschoten. Op 11 mei 1712 verklaart Tonis Woutersen dat de koop gedaan was 

voor Elbert Woutersen, die de koopsom destijds ook heeft betaald. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 195v 797-0203 6/10 9v 25-01-1712 24-10-1712 Otterlo Hypotheek

Een perceel bouwland genaamd het Wemerstuk, groot drie schepel gezaai, 

gelegen oostwaarts Derck Jansen, zuidwaarts de steeg, westwaarts de heer Van 

Echtelt en noordwaarts de weg, toebehorend aan Evert Pe tersen en zijn vrouw 

Aeltjen Peters, geven hun perceel voor de tijd van zes jaar in onderpand ter 

garantie van een geleend bedrag van 300 gulden ten behoeve van Willem 

Peters en zijn vrouw Woutertjen Willemsen. Op 18 juli 1718 verkoopt Evert 

Petersen aan Willem Petersen en zijn vrouw Woutertjen Willemsen, voor 300 

gulden, het bovenstaande perceel bouwland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 195v 797-0203 6/10 9v 18-07-1718 13-03-1719 Otterlo Koop en verkoop

Evert Petersen verkoopt aan Willem Petersen en zijn vrouw Woutertjen 

Willemsen, voor 300 gulden, een perceel bouwland genaamd het Wemerstuk. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 195v 797-0203 6/10 9v 20-11-1713 20-11-1713 Otterlo Koop en verkoop

Evert Petersen en zijn vrouw Aeltjen Peters verkopen aan Evertjen Hartgers, 

voor 450 gulden, een huis, hof en het daarnaast gelegen land, zuidwaarts de 

straat, oost-, west- en noordwaarts vrouwe Van Laer, nadat eerst dit perceel in 

onderpand was gegeven voor de tijd van tien jaar en later is overgedragen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797196 en 197v797-0203 en 205 6/10 10-10v 12-07-1721 27-05-1725 Otterlo Hypotheek

Het vierde gedeelte van een bos genaamd het Aenstoter Bos, leenroerig aan het 

huis Laer, toebehorend aan Petronella Tulleken en haar man Jan Stevensen 

van Otterloe, geeft ingevolge een volmacht de dato 11 oktober 1720 

gepasseerd voor burgemeester en schepenen van de stad Harderwijk, 

geassisteerd met haar voogd Wouter Crolboom, haar perceel in onderpand voor 

de tijd van vier jaren, voor een bedrag van 400 gulden ten behoeve van Jochum 

Cornelissen, onder de voorwaarde dat indien zij haar aflossing en rente niet op 

tijd kan betalen, het Aenstoter Bos voor hun aandeel overgaat op de 

geldverstrekker. Op vertoon van de originele en betaalde akte wordt de 

hypotheek geroyeerd. (Zie pag. 196 en 197v post 2). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 196v 797-0204 6/10 8v 08-07-1725 10-09-1725 Otterlo Hypotheek

Het vierde gedeelte van een bos genaamd het Aenstoter Bos, toebehorend aan 

Petronella Tulleken, weduwe van Jan Stevensen van Otterloe, geassisteerd met 

haar voogd Wouter Crolboom, aangesteld met volmacht de dato 15 juni 1725 

van het landgericht van Veluwen voor de minderjarige kinderen, bezwaart haar 

perceel bos met een hypotheek van 500 gulden voor de tijd van zes jaren ten 

behoeve van Elbert Woutersen, weduwnaar van Mechteld Hartgers, waarbij het 

aandeel in het Aenstoter Bos overgaat op de geldverstrekker indien de aflossing 

en rente niet op de aflossingsdatum zijn voldaan. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 197 797-0204 6/10 9 01-10-1716 15-01-1717 Otterlo Hypotheek

Een erf en goed gelegen in het ambt van Ede in Otterloe, genaamd Nienhuijsen, 

waar Jan Gosens op woont, toebehorend aan Jan Stevensen van Otterloe en 

zijn vrouw Peternella Tulleken, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 

400 gulden ten behoeve van de diaconie van Otterloo. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 197 797-0204 6/10 9 01-11-1717 03-01-1718 Otterlo Hypotheek

Een erf en goed gelegen in het ambt van Ede in Otterloe, genaamd Nienhuijsen, 

waar Jan Gosens op woont, toebehorend aan Jan Stevens van Otterloe en zijn 

vrouw Petronella Tullekens, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 300 

gulden ten behoeve van de diaconie van Otterloe. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 197v 797-0205 6/10 10v 18-12-1720 18-12-1720 Otterlo Hypotheek

Een perceel land, groot drie schepel, gelegen in het kerspel Aenstoot, buurschap 

Eschoten, genaamd de Hoendervoet, oostwaarts de weg, zuidwaarts de heer 

Van Echteld, westwaarts de pandnemer en noordwaarts het veld, toebehorend 

aan Derk Janssen, weduwnaar van Hendrina Sprenkeler, geeft zijn perceel in 

onderpand voor de tijd van zes jaren ten behoeve van Elbert Wouterse, 

weduwnaar van Mechteld Hartgers, voor een bedrag van 250 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 198 797-0205 6/10 11 30-08-1725 31-08-1725 Otterlo Koop en verkoop

Jacob Frans van Osten en zijn vrouw Eleonora Cristina van Bassen verkopen 

aan L.A. Torck heer van den Rosendael, voor 1600 gulden, het halve erf en 

goed genaamd Mossel gelegen op de Veluwe, in het ambt van Ede, kerspel 

Aenstoot, bestaande uit het huis. schuur, schoten, houtgewassen, velden en 

slagen, hetwelk voor een vierde deel is geërfd van haar ouders en het andere 

vierde deel van haar tante Johanna Clautier, weduwe Clautier, waarvan de 

wederhelft toebehoort aan de heer Van Rosendael. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 198v 797-0206 6/10 11v 14-11-1729 14-11-1729 Otterlo Hypotheek

Een half mud bouwland gelegen in de Aenstoterenck, genaamd 

Cornelissenhoekjen, oostwaarts de weduwe van Derk Gijsbers, westwaarts de 

Groeneweg, zuidwaarts de kerk en noordwaarts de heer Van Eck en Wiel, wordt 

door Jacob Pelen en zijn vrouw Dilia Derks van Otterloe in onderpand gegeven 

voor de tijd van zes jaren, voor een bedrag van 200 gulden, aan Willem 

Petersen en zijn vrouw Woutertjen Willemsen, onder de conditie dat als de 

pandgever zijn verplichtingen niet kan nakomen het perceel overgedragen wordt 

aan de pandnemer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 199 797-0206 6/10 12 03-12-1731 03-12-1731 Otterlo Koop en verkoop

Hessel Claessen, Jacobjen Claessen en haar man Claes Willemsen, Henrick 

Claessen en zijn vrouw Aeltjen Jansen, Evertjen Claessen en haar man Cornelis 

Hermssen, Neeltjen Claessen, Heijmen Aertsen als gemachtigde van Geertjen 

Claessen en haar man Aert Heijmen, Arnt Henricksen en zijn vrouw Jantjen 

Everts en als laatste Hesseltjen Claessen, weduwe van Geurt den Eekmuller, 

allen erfgenaam van Melis Claessen, verkopen aan de diaconie van Otterloo, 

voor 258 gulden, een half molder bouwland genaamd Cornelissenhoekjen en 

een half schepel bouwland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 199 797-0206 6/10 12 03-12-1731 03-12-1731 Otterlo Koop en verkoop

Hessel Claessen, Jacobjen Claessen en haar man Claes Willemsen, Henrick 

Claessen en zijn vrouw Aeltjen Jansen, Evertjen Claessen en haar man Cornelis 

Hermssen, Neeltjen Claessen, Heijmen Aertsen als gemachtigde van Geertjen 

Claessen en haar man Aert Heijmen, Arnt Henricksen en zijn vrouw Jantjen 

Everts en als laatste Hesseltjen Claessen, weduwe van Geurt den Eekmuller, 

allen erfgenaam van Melis Claessen, verkopen aan Jan Goossens Timmer en 

zijn vrouw Jantjen Janssen, een half molder bouwland in de Stuijt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 200 797-0207 6/10 1 12-01-1656 07-09-1676 Harskamp Hypotheek

Een erf en goed genaamd Westerhuijs, gelegen in de buurschap Harscamp, 

toebehorend aan Everard van Deelen tot Laer, pachter Jan Aelberts, bezwaart 

zijn perceel met een hypotheek van 1800 gulden ten behoeve van Barnhard 

Pannecoeck en zijn zuster Euse bija Pannecoecks. Een eerdere hypotheek 

afgesloten door Diderick van Weerdenburgh is, door de verkoop aan de heer 

van Laer, geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 200 797-0207 6/10 1 03-01-1675 02-10-1676 Harskamp Hypotheek

Een huis en hof in Harscamp, gelegen naast Jan Morren, toebehorend aan 

Besseltien Arissen, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 130 gulden 

ten behoeve van Jan Morren. Op vertoon van de originele in stukken gesneden 

akte wordt de hypotheek op 2 februari 1717 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 200v 797-0208 6/10 1v 20-04-1677 05-06-1677 Harskamp Hypotheek

Bepaalde tienden in Harscamp en Westerenck gelegen in het ambt van Ede, 

leenroerig aan het huis Hemmen, toebehorend aan L. van Hoff en zijn vrouw 

Huijge ten Hoove, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 1600 gulden, 

waar reeds een hypotheek van 400 gulden op rust, ten behoeve van Eusebija 

Pannecoeck. Op 14 mei 1682 en geregistreerd op 16 augustus 1682 heeft 

Lambert van Hoff de tiend voor 6000 gulden verkocht aan Eusebia Pannekoeck 

ingevolge de bezegelde en betekende leenbrief door Frans van Lijnden, heer 

van Hemmen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 200v 797-0208 6/10 1v 12-04-1658 16-12-1677 Harskamp Hypotheek

Zes schepel gezaai en vier koeweiden met het heetveld, bepoot met eiken en 

elzen, hetwelk door Gisbert Arissen gebruikt wordt; voorts nog eenzelfde zes 

schepel, hetwelk gebruikt wordt door Otto Borren, gelegen bij het erf de 

Stomphorst; alsmede twee kampjes, het ene van twee en het andere van een 

schepel gezaai, zuid- en noordwaarts gelegen aan het broek, oost- en 

westwaarts aan het Otto Borrenhoff en als laatste twee perceeltjes vrij land op 

de Harscamperenck, waar een hypotheek op rust van 450 gulden, groot ieder 

drie schepel, het eerste gelegen oostwaarts de Kerckenakker, het tweede 

oostwaarts het land van Barchums, alles gelegen in het ambt van Ede, onder 

Harscamp, toebehorend aan Hima Cristina van Delen, douairière van de 

overleden Diderick van Weerdenburgh alsmede haar zoon Diderick van 

Weerdenburgh die Jonge met zijn vrouw Occa Anna Elisabet Ripperda, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 3000 gulden ten behoeve van 

Jacob Harscamp en zijn vrouw Margarita van Stralen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 201 797-0208 6/10 2 02-04-1678 07-06-1678 Harskamp Hypotheek

Een erf en goed genaamd Suierlant, bestaande uit een huis, hof, boomgaard en 

anderhalf molder bouwland met al het hoge en lage bos, broek, heide en weide, 

gelegen oostwaarts Evert Gisbertsz, zuidwaarts Jacob Arissen, west- en 

noordwaarts het veld, in het ambt van Ede, kerspel Aenstoot en buurschap 

Harscamp, toebehorend aan Cornelis Aelten en zijn vrouw Trineken Jochums, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 700 gulden ten behoeve van 

Evert Woutersen en zijn vrouw Feijken Everts. Op 8 april 1686 wordt ingevolge 

de getoonde kwitantie van 10 januari 1686 op de originele akte de hypotheek 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 201 797-0208 6/10 2 01-01-1671 12-10-1678 Harskamp Schuldbekentenis

Ingevolge een obligatie van 1 januari 1671 wordt vermeld dat Jacob van 

Huijseren en zijn vrouw Sibilla Wanderman, vanwege een akte van taxatie 

opgemaakt de dato 13 oktober 1638 ingevolge een vonnis van het hof, 999 

gulden schuldig zijn aan Arnold Kelffken met als onderpand de havezate 

Harscamp gelegen in Ede op de Veluwe. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 201v 797-0209 6/10 2v 11-06-1666 15-10-1678 Harskamp Borgtocht

Peter Verstegen als gemachtigde van Johan van Huijseren, Johan E. van 

Watkin en zijn vrouw Geertruijt van Huijseren, om zich te verbinden als borg ten 

behoeve van Arnold Kelffken, wegens een afgeloste leenakte van de overleden 

Garrard van Huijseren dan wel op grond van een vonnis van het hof de dato 13 

oktober 1638, en vanwege een schuldbekentenis van 4 februari 1662 ten 

bedrage van 1355 gulden, waarbij Johan E. van Watkin en zijn vrouw Geertruijt 

van Huijseren als borg verbonden zijn, nu daarvoor gevrijwaard worden, omdat 

door Johan van Huijseren in onderpand zijn gegeven de goederen van 

Harscamp voor een bedrag van 8000 gulden respectievelijk 1355 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 201v 797-0209 6/10 2v 11-06-1666 16-10-1678 Harskamp Hypotheek

Peter Verstegen als gemachtigde van Johan van Huijseren, Johan E. van 

Watkin en zijn vrouw Geertruijt van Huijseren, wil nu officieel vastleggen dat er 

een hypotheek is afgesloten ten behoeve van Peter Verstegen en zijn vrouw 

Naleken Kelffkens, ingevolge een vonnis van het hof de dato 13 oktober 1638 

gepasseerd voor de heer Van Keppel en de mannen van leen, wegens een 

verstrekt kapitaal van 3000 gulden aan de overleden Garard van Huijseren en 

zijn vrouw Truijken Brakelmans, en bij ingebrekestelling van Diderick van 

Weerdenburgh en zijn vrouw, de schuld verhaald kan worden op de goederen 

van Harscamp. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 202 797-0209 6/10 3 06-12-1653 06-09-1679 Harskamp Hypotheek

Het goed Westerhuis in het ambt van Ede onder Harscamp, buurschap 

Westerenck, waarvan de andere helft toebehoort aan de erfgenamen van 

burgemeester Everart Sluijsken, gelegen oostwaarts het Essense Broeck, 

westwaarts de genoemde erfgenamen, zuid- en noordwaarts het broek, 

toebehorend aan Diderick van Waerdenburgh en zijn vrouw Hijma Christina van 

Delen, geassisteerd met domin us Godefrido Hoerngio, bezwaren hun perceel 

met een hypotheek van 500 gulden ten behoeve van Derck Dercksen, brouwer 

tot Essen en zijn vrouw Jacobgen Henrix. Mede ondertekend door Hendrik 

Wouters en zijn vrouw Nieske Derx, dochter van de brouwer tot Essen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 202 797-0209 6/10 3 14-12-1678 07-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Rijck Reijerse en zijn vrouw Hendrickie Hendrix verkopen aan Hendrick Gerritse 

en zijn vrouw Aeltie Everts, het vierde gedeelte van een huis, hof en 

schaapschot met de hoge en lage landerijen in het ambt van Ede, in de 

buurschap Harscamp, gelegen oostwaarts Jan Wouterse en noordwaarts de 

steeg, voorts een perceel bouwland in de Bovenenck, groot 2½ schepel gezaai 

en een hoekje hooiland achter het Harscamper Bos. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 202v 797-0210 6/10 3v 08-07-1678 07-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Evert Peterse en zijn vrouw Aeltien Peters verkopen aan Hendrick Morre en zijn 

vrouw Merrighien Maessen voor de ene helft en aan de erfgenamen van Mor 

Hendrickse voor de andere helft, een huis en hof, genaamd Moeckenhoff en het 

Knolcamptien met de berg, de schuur, de schaapschot, het huis en het erf 

genaamd Suijrlant, hetwelk Mor Hendrickse nagelaten heeft in het ambt van 

Ede in Harscamp. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 202v 797-0210 6/10 3v 17-04-1676 07-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Evert Toenisse en zijn vrouw Gerritien Maesse verkopen aan Hendrik  Morre en 

zijn vrouw Merritien Maesse, het vierde gedeelte van een perceel bouwland 

genaamd de Kooten, gelegen in de buurschap Harscamp, noordwaarts Willem 

Jacobse, waard, oostwaarts Jan Wolterse, zuidwaarts Willem Jacobse op het 

huis in Harscamp en westwaarts het veld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 203 797-0210 6/10 4 08-10-1675 07-10-1679 Harskamp Hypotheek

Een perceel land genaamd de Kueckel met twee hoven, toebehorend aan de 

kerk van de Aenstoot, gelegen in het ambt van Ede, in de buurschap Harscamp, 

wordt door de heer Van Laer in onderpand gegeven voor een bedrag van 600 

gulden ten behoeve van Jan Janse en zijn vrouw Merritgen Wolffs. Op vertoon 

van de betaalde en in stukken gesneden originele akte wordt de hypotheek op 

20 december 1708 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 203 797-0210 6/10 4 23-06-1675 07-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Pauwel Sweren de Rooij en zijn vrouw Trijntie Jacobs, geassisteerd met de 

broers Jan en Gijsbert Hendrickse als voogden over Trijntie Jacobs, verkopen 

aan haar oom Hendrick Morren, een erfenis die zij ontvangen heeft van haar 

vader Jacob Morren, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap 

Harscamp. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 203v 797-0211 6/10 4v 30-04-1676 18-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Steven Hendrickse en Steven Janse met zijn vrouw Claertien Hendrix verkopen 

aan Aert Willemse en zijn vrouw Hilleke Rijx, het achtste gedeelte uit het gehele 

erf en goed genaamd Bressersdick, gelegen in het ambt van Ede, onder het 

dorp van Otterlo in de buurschap Harscamp, oostwaarts de erfgenamen van 

Philips Stevens, zuidwaarts de gemeente, westwaarts Hendrick Wouterse en 

noordwaarts Jan Hendrickse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 203v 797-0211 6/10 4v 23-02-1679 18-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Gijsbert Ceelen en zijn vrouw Anneke Willems, Gerrit en Steven Willems en 

Aert Jacobse namens zijn vrouw verkopen aan hun broer Aert Willems en zijn 

vrouw Hilleke Rijx, al hun erfgrond-goederen hetwelk zij geërfd hebben van hun 

ouders, gelegen in het ambt van Ede, onder het dorp van Otterloo in de 

buurschap Harscamp, genaamd Breversdijck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 204 797-0211 6/10 5 02-11-1679 18-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Evert Buis en zijn vrouw Truijtien Philipse verkopen aan Aert Willemse en zijn 

vrouw Hilleke Rijx, het vierde deel van het erf en goed waar Philips Stevense op 

gewoond heeft, gelegen in het ambt van Ede, onder het dorp van Otterloo in de 

buurschap Harscamp. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 204 797-0211 6/10 5 01-12-1677 18-10-1679 Harskamp Koop en verkoop

Jan Maesse en zijn vrouw Jantie Philipse, Boenis Geurtse en zijn vrouw Lijske 

Philips verkopen aan Evert Gijsbertse en zijn vrouw Gijsbertien Aelberts, drie 

schepel bouwland in de Legenenck in het ambt van Ede, onder het dorp van 

Otterloo in de buurschap Harscamp, gelegen oostwaarts Willem Janse, 

zuidwaarts Jan Wouterse, westwaarts het veld en noordwaarts het kerkenland 

van Otterloo. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 204v 797-0212 6/10 5v 01-01-1677 23-11-1679 Harskamp Koop en verkoop

Jan Maassen en zijn vrouw Jantien Philipsen, Broenis Goertsen en zijn vrouw 

Lijsken Philips verkopen aan Willem Jacobsen tot Harscamp, drie schepel 

bouwland genaamd Costverlooren, in het ambt van Ede, onder het dorp van 

Otterloo in de buurschap Harscamp, gelegen oostwaarts het zand, zuidwaarts 

Hendrick Morren, westwaarts Jan Woutersen en noordwaarts de erfgenamen 

van Jan Evertsen Hoeijer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 205 797-0212 6/10 6 15-06-1682 07-11-1682 Harskamp Koop en verkoop

Lambert Jansen en zijn vrouw Jantjen Albertsen voor de ene helft en Rijckjen 

Gerritsen, weduwe van Gisbert Albertsen voor de andere helft, alsmede 

Lambert Jansen en Willem Maesen als voogden van de minderjarige kinderen, 

verkopen aan Beertgen Evertsen, weduwe van Franck Jansen, de helft van een 

erf en goed genaamd Westerhuijs, gelegen onder Harscamp tot Westerhuijs, 

met de helft van een huis, hof, hoge en lage landerijen, velden en slagen, 

hetwelk bewoond wordt door de weduwe van Franck Jansen ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 205v 797-0213 6/10 6v 23-06-1682 15-12-1682 Harskamp Koop en verkoop

Wouter Jansen en zijn vrouw Lijsken Hendricx verkopen aan Hendrick Gerritsen 

en zijn vrouw Aeltjen Evertsen, twee perceeltjes bouwland, groot twee schepel, 

het ene gelegen in de Legenenck, oostwaarts de koper, zuidwaarts Hendrick 

Morren, westwaarts Jan Woutersen en noordwaarts de steeg en het andere 

gelegen in de Bovenenck, oostwaarts de koper, zuidwaarts de steeg, west- en 

noordwaarts dominus Temminck, alsmede een hoekje hooiland achter het 

Harscamper Bos tot aan de Buerelse Mate. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 205v 797-0213 6/10 6v 16-06-1732 29-02-1733 Harskamp Koop en verkoop

Teunis Cornelissen en zijn vrouw Gijsbertjen Bessels verkopen aan Jan 

Henrickse en zijn vrouw Jantjen Aelbers, voor 100 gulden, de helft van een hof 

gelegen oostwaarts de brink, westwaarts burgemeester Op ten Noorth, 

zuidwaarts de verkoper en noordwaarts Jan Timmer en de weduwe van Henrick 

Janssen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 206 797-0213 6/10 7 14-12-1684 16-01-1685 Harskamp Hypotheek

Een erf en goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloe, buurschap 

Harscamp, bestaande uit een huis, hof en boomgaard, met aan het goed een 

bijbehorende kamp bouwland, groot drie schepel, genaamd Strickcamp, 

alsmede de hoge en lage landerijen, hetwelk door de koper gebruikt wordt, 

waarvan een zevende deel in bezit is van de erfgenamen van Aeltjen Pelen, 

toebehorend aan Gerrit Pelen, weduwnaar van Ceeltjen Jacobsen, bezwaart 

samen met zijn zonen Heijmen en Peel Gerritsen, hun percelen met een 

hypotheek van 499 gulden en 8 stuivers ten behoeve van Rutger Jacobsen van 

Lissel en zijn vrouw Merritjen Hendricx. Op vertoon van de betaalde en in 

stukken gesneden originele akte door Rutger Jacobsen wordt de hypotheek op 

28 april 1686 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 206v 797-0214 6/10 7v 17-12-1691 21-12-1691 Harskamp Hypotheek

Vier perceeltjes land in het ambt van Ede gelegen in Harscamp, voor het tiende 

gedeelte afgesplitst van het Mor Hendricksensplaets: een perceeltje op het 

Kostverlooren, groot vijf spint gezaai, gelegen oostwaarts het veld, zuid- en 

noordwaarts de erfgenamen van Hendrick Morren en westwaarts Gisbert 

Hendricksen; op de Kerckencamp anderhalve spint gezaai, gelegen oostwaarts 

de weg, zuidwaarts Gisbert Hendricksen, westwaarts het Schotstuck en 

noordwaarts de erfgenamen van Hendrick Morren; de Asacker, groot een half 

molder gezaai, gelegen oostwaarts de weg, noord- en zuidwaarts de 

erfgenamen van Hendrick Morren en westwaarts het Eijckelbosjen en op de Hull 

anderhalve schepel gezaai, gelegen oostwaarts de weduwe van Jacob Arissen, 

zuidwaarts Gerrit Gisberts, westwaarts Hendrick Gerritsen en noordwaarts de 

weg, toebehorend aan Evert Petersen en zijn vrouw Aeltjen Petersen, bezwaren 

hun vier percelen met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Jan 

Jansen Timmerman en zijn vrouw Martjen Wolberts. Op vertoon van de in 

stukken gesneden originele akte wordt de hypotheek op 15 maart 1698 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 207 797-0214 6/10 8 04-07-1693 13-07-1693 Harskamp Hypotheek

Een half erf en goed in het ambt van Ede, kerspel Aenstoot tot Harscamp, met 

Hendrick Hendricksen als pachter, waarvan de wederhelft in bezit is van de 

weduwe Op ten Noort, toebehorend aan Engelbert Engelen, koopman in 

Amsterdam, wordt door Hendrick Otters als gemachtigde van Engelbert Engelen 

ingevolge een volmacht van 3 juli 1693 verleend door de burgemeesters van 

Amsterdam, bezwaard met een hypotheek van 1000 gulden ingevolge een 

obligatie van 1 augustus 1681 ten behoeve van Catharina Engelen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 207v 797-0215 6/10 8v 25-11-1711 26-11-1711 Harskamp Beslaglegging

Een erf en goed tot Harscamp met als pachter Gisbert Willemsen; een kamp 

land met het schot, pachter Hendrick Jacobsen; een kampje dat gebruikt wordt 

door Willem d' Scheuter en als laatste de Thiendt dat in onderpand gegeven is 

aan de heren van de rekeningen en wel het aandeel dat Volkert Servaes d' 

Everdingen van der Nijpoort toekomt op het deel dat door het overlijden van zijn 

schoonmoeder Hester Kraijvanger door hem is geërfd, waarop door Johan 

Otters als gemachtigde van de landdrost van Veluwen beslag is gelegd, ter 

vrijwaring en om te verhalen de rente en het restant van een kapitaal van 3000 

gulden ingevolge een obligatie van 19 november 1711, alsmede te verhalen 

1000 gulden met de rente, die Volkert Servaes als voogd heeft ontvangen van 

administrateur Hermannus Mol op 10 mei 1710, waarbij de hypotheek op de 

goederen in het Sticht van Utrecht onverkort van kracht blijven. Op 22 mei 1712 

heeft Nicolaes van Hamel getoond, als gemachtigde van juffrouw Bosman, het 

contract van 17 mei 1712 inzake het bovenstaand arrest, door Maria Bosman en 

Johan Arnd Becker als voogden betekend, waarbij de beslaglegging wordt 

geroyeerd en geregistreerd op 12 mei 1712. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 208 797-0215 6/10 9 20-10-1711 01-12-1711 Harskamp Uitkoop

Een erfscheiding of uitkoop tussen Hester Theodora Craijvanger, in leven 

weduwe van Otto Temmincx, in leven advocaat en de scheidingsvrienden V.S. 

d' Everdingen van der Nijpoort; E. Craijvanger, weduwe Nijpoort, moeder en 

scheidingsvriendin; Sibilla Johanna Everdingen van der Nijpoort, geboren 

Temminck; Reijnera Temminck; Henrica Jacoba Temminck en (niet vermeld) 

Nijpoort als scheidingsvriend, besluiten dat de gehele inboedel alsmede de 

onroerende goederen in eigendom zullen blijven van Reijnera Temminck en 

Hendrica Jacoba Temminck. De onroerende goederen in het ambt van Ede zijn 

als volgt: een bouwhof met de bijbehorende landerijen genaamd de Opstal, 

gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloe, buurschap Harscamp, hetwelk 

bewoond en gebruikt wordt door Gisbert Willemsen; item een kamp bouwland 

tussen de Harderwijcker- en de Kootwijckerweg, hetwelk gebruikt wordt door 

Hendrik  Jacobs; voorts een kamp bouwland gebruikt door Willem d' Scheuter; 

nog de Harscamper en de Westenender Thiendt, hetwelk gebruikt wordt door 

Gisbert Willemsen en Willem Gisberts en als laatste een kamp hooiland 

genaamd de Hoornskolck, gelegen in Venendaal aan de Grift, groot acht 

morgen, en gebruikt door Peter Pelen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 208v 797-0216 6/10 9v 30-08-1719 15-11-1720 Harskamp Registratie

Diderick Jan van Baer, verwalter landdrost van Veluwen, laat het testament 

registreren van Willem Janssen Hoijer en zijn zus Geertjen Jansen Hoijer, 

waarbij zij elkaar benoemen tot universeel erfgenaam en alle roerende en 

onroerende goederen nalaten aan de langstlevende met uitsluiting van alle 

andere belanghebbenden, na het overlijden van de langstlevende erven Gijsbert 

en Jan Willemssen zijnde de kinderen van hun zuster. Het testament is op 13 

november 1720 geregistreerd in het testamentenregister van de Veluwen en 

Veluwenzoom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797209-209v 797-0216/17 6/10 10-10v 16-02-1733 16-02-1733 Harskamp Testament

Willem Gerritsen en zijn vrouw Elbertjen Janssen maken hun testament op en 

verklaren dat aan hun schoonzoon en dochter Jan Janssen en Weijmtjen 

Willemsen geschonken wordt hun huis in Harscamp en een hof gelegen op de 

Veluwe in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harskamp, oostwaarts 

Wouter Jacobsen, westwaarts het steegje, zuidwaarts Maes Janssen en 

noordwaarts Gijsbert Willemsen alsmede de roerende goederen onder de 

voorwaarde dat het echtpaar hun leven lang door hen wordt onderhouden, hun 

begrafenis te regelen en de schulden te betalen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 210 797-0217 6/10 11 05-03-1733 05-03-1733 Harskamp Koop en verkoop

Elbertjen Gerrits, weduwe van Steven Jansen en haar zoon Jan Stevenssen 

verkopen aan Jochum Cornelissen en zijn vrouw Johanna de Mischou, voor 

(mogelijk) 100 gulden, drie schepel bouwland genaamd de Eersbil, gelegen 

oostwaarts de juffrouwen Temminck, westwaarts Gerrit Henriksen, zuidwaarts 

Aert Janssen en noordwaarts het pad. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 211 797-0218 6/10 1 13-02-1675 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Veertien morgen land genaamd het Maenderveen, gelegen oostwaarts de 

Maenderge meente, zuidwaarts Jan van Schadick, westwaarts de gemeente en 

noordwaarts Jan Joosten van Haren en voorts zes morgen genaamd de 

Eijckelboom , toebehorend aan Jan van Broeckhuijsen, weduwnaar van Barbara 

Joosten ook optredend als gevolmachtigde namens zijn twee zonen Willem en 

Peter van Broeck huijsen en ingevolge een volmacht de dato 5 februari 1675 

(oude stijl) en 15 februari 1675 (nieuwe stijl) namens zijn minderjarige kinderen 

Griet ien en Joost van Broeckhuijsen, bezwaart hun percelen met een hypotheek 

van 2163 gulden ten behoeve van de erfgenamen van Hermen van Breckervelt. 

Op vertoon van de originele koopakte, zoals vermeld op folio 6verso post 2, is 

dit land gekocht door de erfgenamen van Hermen Breeckevelt en zodoende 

geroyeerd op 1 juni 1692. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 211 797-0218 6/10 1 05-07-1731 06-07-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Jan van Broekhuijsen en zijn vrouw Agnietjen van d' Poel alsmede Joost van 

Broekhuijsen verkopen aan Gerrit Verburg, weduwnaar van Antonia Stip, voor 

695 gulden, twee morgen weide- of veenland gelegen aan het Benedenend, 

achter Willem van Broekhuijsen, aan de ene zijde Jan Bos en aan de andere 

zijde Derk Turen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 211 797-0218 6/10 1 09-08-1676 18-08-1676 Veenendaal Koop en verkoop

Reijnder van Groenevelt, weduwnaar van Sophija Hendrix ter Beecks, alsmede 

Cornelis van Groenevelt voor zichzelf en als voogd van Hendrick, Elisabet, 

Crestina en Clara van Groenevelt, kinderen van Sophija ter Beecks, verkopen 

aan Margarita Cools, weduwe van Hugo Repelaar van Dordreght, voor 1100 

gulden, vijf morgen weideland gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde, 

vanaf de Grift tot westwaarts aan de Veltiesgraft toe, zuidwaarts de weduwe van 

Albert Egbertsen en noordwaarts Jan Tomassen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 211v 797-0219 6/10 1v 28-07-1668 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

De helft van 20 morgen veen en grond genaamd Sallantsgoet met het huis, 

toebehorend aan Jan Petersen Waker, bezwaart zijn perceel met een hypotheek 

van 1000 gulden ten behoeve van Hendrick Petersen Wacker en zijn vrouw 

Margarita van Hamel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 211v 797-0219 6/10 1v 03-02-1660 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

De wederhelft van 20 morgen veen en grond genaamd Sallantsgoet met het 

huis, toebehorend aan Hendrick Franckesen ter Hoeve en zijn vrouw Geertien 

Wijnen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1025 gulden ten 

behoeve van Hendrick Petersen Wacker en zijn vrouw Margriet van Hamel. Op 

23 maart 1678 is via een uitspraak van de landdrost van Veluwen het 

Sallantsgoet toegewezen aan Hendrick Petersen Weeker voor de achterstand in 

betaling van de rente van de twee hypotheken ingevolge de verwinbrief en 

geregistreerd op 20 mei 1692, waarbij de twee hypotheken zijn geroyeerd. Zie 

ook folio 27. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 211v 797-0219 6/10 1v 27-02-1679 13-03-1679 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hofstede met de bijbehorende bouw- en weidelanden, gelegen op 

de Veluwe onder het ambt van Ede in Venendael, oostwaarts de Grift, 

zuidwaarts Albert Steck, westwaarts Veltiesgraeff en noordwaarts de 

erfgenamen van Van Broeckhuijsen, toebehorend aan Anthonis Marcelissen de 

Goijer en zijn vrouw Fijken Hadenach, bezwaren de bovenstaande percelen, 

daar de verbonden goederen in het schependom van Arnhem ontoereikend zijn, 

met een hypotheek van 1600 gulden ten behoeve van Johan Reckman en zijn 

vrouw Elisabeth Hagen. Op 17 april 1696 verklaart de lakenkoper Cloeck uit 

Arnhem voor hemzelf en namens zijn kinderen als erfgenaam van Jan Reckman 

genoegen te nemen met het onderpand in Arnhem en verzoekt de hypotheek in 

Veenendaal te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 212 797-0219 6/10 2 21-11-1671 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een derde deel van den Nieuwendijck met het huis, hof en boomgaard, 

toebehorend aan Alexander Schade en zijn vrouw Geertruijt Bouwmeijster, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 600 gulden ten behoeve van 

Francisca van Velsen. Op 11 februari 1680 verklaart Y. van Swijnevoort, als 

gemachtigde van Francisca van Velsen, dat het volle bedrag voldaan is door 

advocaat Bouwmeiste r en Maria Bouwmeiste r namens de kinderen van 

Alexander Schade en Geertruijt Bouwmeiste r en verzoekt de hypotheekakte te 

royeren, hetwelk op 28 april 1680 geregistreerd wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 212 797-0219 6/10 2 10-03-1670 12-04-1678 Veenendaal Hypotheek

Bepaalde erfpachten in Venendael aan de Gelderse zijde, jaarlijks bedragende 

338 gulden, drie stuivers en vier penningen, toebehorend aan Seleman van 

Ommeren, scholt van Ede en zijn broer Johan van Ommeren, vaandrig, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 8000 gulden ten behoeve van 

Hendrick van Eck, burgemeester van Arnhem. Op vertoon van de kwitantie door 

raadsheer Eck is op 10 maart 1694, 4000 gulden afgelost op bovenstaande 

hypotheek en geregistreerd op 24 maart 1694. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 212 797-0219 6/10 2 15-04-1678 12-04-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Hendrick en Gijsbert Thoenissen, broers, verkopen aan Rijck Huijbertsen en zijn 

vrouw Truijchge Wouters, de helft van een erf en goed gelegen aan het 

Boveneijnt in Venendael aan de Gelderse zijde, onder het ambt van Ede, groot 

dertien morgen, daaronder begrepen een morgen genaamd Ottenlandtie, 

bestaande uit bouw- en weideland met het huis en de berg, in gezamenlijk bezit 

met Peter Dircksen Bruren, gelegen oostwaarts de Geersteegh, westwaarts 

Veltgensgraeff, noordwaarts Gijsbert Seelen en Jan Jacobs en zuidwaarts de 

koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 212v 797-0220 6/10 2v 22-05-1671 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een huis aan de Gelderse zijde in Venendael, gelegen oost- en zuidwaarts de 

erfgenamen van Willem van Schaeick, westwaarts de Grift en noordwaarts de 

brouwer Steck, toebehorend aan Hermen Janse en Clara Jansen, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 124 gulden ten behoeve van Henrick Dercksen 

van de  Wall. Voorts wordt een tweede hypotheek afgesloten voor 150 gulden 

ten behoeve van Willem Roest, burgemeester van de stad Rhenen. Op vertoon 

van de twee originele in stukken gesneden schuldbrieven wordt de hypotheek op 

7 mei 1695 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 212v 797-0220 6/10 2v 12-06-1675 18-10-1678 Veenendaal Koop en verkoop

Aelbert Steck, die het perceel ontvangen heeft van Hendrick Petersen Backer 

alsmede Hendrick Francksen, die het perceel ontvangen heeft uit de boedel van 

zijn ouders, hetgeen behoorde tot de erfenis van de boedel van Jan Aelbertsen 

Toll en zijn vrouw Hendrickie Lammerts Backer, verkopen samen aan Cornelis 

Fransen Rosch en zijn vrouw Petertge Gerrits Volwens, een perceel bestaande 

uit een boomgaard, bouw- en weideland, groot zes en halve morgen, gelegen in 

Venendael aan de Gelders zijde, oostwaarts de Grift, zuidwaarts Aelbert Steck 

en Teunis Remmen, westwaarts Veltgensgraft en noordwaarts Reijnier van 

Huijssum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 212v 797-0220 6/10 2v 06-02-1678 06-10-1679 Veenendaal Garantie

Een perceel veen, gelegen oostwaarts Jan Willemse, noordwaarts de 

erfgenamen van Jan Brantsen en Jacob Wolters, westwaarts Veltiesgraff en 

zuidwaarts de heer Van Scherpenzeel, toebehorend aan Jan Willems van Ede 

en zijn vrouw Jannichien Sincelaers, geven hun perceel in onderpand ter 

vrijwaring van eventuele schade te verhalen op een verkocht huis, hof en 

hofstede, aan Lambert Henrickse en zijn vrouw Hillitie Everts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 213 797-0220 6/10 3 21-05-1665 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een perceel land, groot 3½ morgen, aan de Gelderse zijde in Venendael, 

gelegen oostwaarts Willem Jansz, westwaarts de Grifft, zuidwaarts Albert Steck 

en noordwaarts Anne Jansz, toebehorend aan Naleken Jansz, weduwe van Jan 

Reijersz, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 250 gulden ten 

behoeve van Daem Gerritsz en Jan Gerritsz. Op vertoon van de originele in 

stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 27 april 1701 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 213 797-0220 6/10 3 08-03-1671 21-12-1676 Veenendaal Garantie

Gisbert Jansen Hessel en zijn vrouw Naeleken de Man verklaren bij de laatste 

ontruiming zich te verbinden ten behoeve van Aleijda Kelfken, die het recht 

heeft verkregen van de overleden voogd Johan Kelfken, voor het huis, hof en 

de bijbehorende vijf morgen bouwland en de tien morgen weideland, gelegen 

onder het ambt van Ede in Veenendael, voor een bedrag van 1190 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 213v 797-0221 6/10 3v 24-06-1674 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een perceel, groot tien morgen, gelegen oostwaarts de Maendergemeente, 

zuidwaarts het goed de Eijckeboom, westwaarts de Grifft en noordwaarts Willem 

Jansz, toebehorend aan Dirckjen Clasen, weduwe van Pieter Hansen, bezwaart 

haar perceel met een hypotheek van 900 gulden ten behoeve van Grietjen, 

Neeltjen en Lijsbetjen Jans. Op vertoon van de originele en betaalde schuldbrief 

wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 213v 797-0221 6/10 3v 15-04-1678 14-05-1678 Veenendaal Koop en verkoop

Evert Toenissen Slock verkoopt aan Celeman van Ommeren de helft van een 

huis en hof met de bijbehorende landerijen met veen en slijk, gelegen in 

Venendael aan de Gelderse zijde, waarvan de andere helft toebehoort aan de 

kinderen van de verkoper, oost- en noordwaarts Jurrien Jansen, zuidwaarts de 

gemeente en westwaarts de Grift, voorts de helft van een huis en hof, gelegen 

in Venendael, waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van de 

verkoper, oostwaarts het perceel van Gerrits Gooijer, zuidwaarts de weduwe van 

Hendrick de Cuijper, westwaarts de Grift en noordwaarts Jacop Bouwmeiste r, 

vallende onder de erfpachtgoederen van Gerrit Goijers en erfpachtplichtig aan 

de koper zelf. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 214 797-0221 6/10 4 17-02-1668 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hofje gelegen noordwaarts Hendrick Janssen Kuijper, zuidwaarts 

Abram Oliphier, toebehorend aan Geertjen Hendericx, weduwe van Jan Dircksz 

Mandemaker, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 130 gulden ten 

behoeve van Jacob Adolph, Jode en zijn vrouw Sara Mangnis. Daarvoor is op 

19 juli 1665 een eerdere hypotheek afgesloten voor 100 gulden ten behoeve 

van Cornelis Dercksz Cleermaker en zijn vrouw Merriken Jansz. Op vertoon van 

de betaalde en in stukken gesneden originele akte wordt de hypotheek op 2 april 

1695 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 214 797-0221 6/10 4 13-05-1670 27-06-1678 Veenendaal Koop en verkoop

Evert Toenissen Slock en zijn vrouw Elsien van Linteloo verkopen aan de 

diaconie of armmeesters in Venendael, een jaarlijkse rente van 17 gulden en 10 

stuivers uit het huis en erf gelegen aan het Benedeneijnde in Venendael, 

oostwaarts de Bennecumse gemeente, zuidwaarts de Grifte en west- en 

noordwaarts Jurrien Jansen en aflosbaar ineens met 350 gulden. Op 29 april 

1677 geeft Evert Toenissen Slock, onderscholt in Venendael, voor het 

bovengenoemde kapitaal ter garantie in onderpand zijn huis en hof, gelegen in 

het dorp van Venendael aan de Gelderse zijde, zuidwaarts de weduwe van 

Hendrick Jansen Kuiper en noordwaarts Jacob Bouwmeiste r. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 214v 797-0222 6/10 4v 19-05-1633 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een huis, hof en de bijbehorende landerijen, gelegen oostwaarts de Grift, 

zuidwaarts Cornelis Muller, noordwaarts Jan Aelbertsz Toll en westwaarts 

Veltgersgraft, toebehorend aan Huijbert Cornelisz Lam en zijn vrouw Henrickjen 

Jacobs, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 300 gulden ten 

behoeve van Johan van Wijck, domheer in Utrecht, en zijn vrouw Aletta Stecks. 

Op 29 mei 1657 wordt nogmaals een hypotheek verstrekt van 300 gulden met 

dezelfde partijen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 214v 797-0222 6/10 4v 16-04-1671 27-06-1678 Veenendaal Koop en verkoop

Hendrick van Reijn en zijn vrouw Anneken Jansz verkopen aan de diaconie en 

de armmeesters in Venendael, een jaarlijkse rente van negen gulden, losbaar 

ineens met 200 gulden, uit de helft van een huis en hofstede met het 

bijbehorende bouw- en weideland, groot tien morgen, gelegen in Venendael aan 

de Gelderse zijde, oostwaarts de Goorsteege, zuidwaarts Albert Steck, brouwer, 

westwaarts de erfgenamen van Jan Claessen en noordwaarts Anna Jans, 

weduwe van Joost Albertsen Steck en de domheer Jan van Wijck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 215 797-0222 6/10 5 04-07-1666 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Zes en een halve morgen bouw- en weideland, gelegen oostwaarts de Grift, 

westwaarts Veltgersgraft, zuidwaarts Huijbert Cornelisz Lam en noordwaarts 

Gijsbert Gijsberts, toebehorend aan Jan Albertsz Toll en zijn vrouw Hendrickjen 

Lamberts, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 400 gulden ten 

behoeve van Johan van Wijck, domheer in Utrecht, en zijn vrouw Aletta Steck. 

Op 3 januari 1679 is bovenstaande hypotheek afgelost zoals vermeld aan de 

achterkant van de hypotheekakte en geroyeerd op 31 januari 1679. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 215 797-0222 6/10 5 02-09-1677 21-11-1678 Veenendaal Koop en verkoop

Jan van Broeckhuijsen, weduwnaar van Barbara Joosten Steck, optredend als 

voogd namens zijn kinderen, verkoopt aan Gerrit Metman en zijn vrouw Elisabet 

Jans, voor 500 gulden, drie staarten weide- en veenland gelegen in het ambt 

van Ede in Venendael aan de Gelderse zijde, waarvan de eerste een lengte 

heeft van 21 roeden, de tweede 45 roeden en de derde 36 roeden met een 

breedte van 20 roeden, samen 3½ morgen, oostwaarts Gerrit Metman, 

westwaarts Jan van Broeckhuijsen, noordwaarts Sander van Eijckevelt en 

zuidwaarts Jan Maessen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 215v 797-0223 6/10 5v 05-04-1676 22-02-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Jacob Bouwmeister en zijn vrouw Jacomina van Stralen, alsmede Willem van 

Schadick en Alexander van Grootvelt, beiden ook optredend namens Cornelia 

van Schadick, weduwe van Willem van Grootvelt, allen erfgenaam van de 

overleden Harman Brants, die in leven curator was over de boedel van Aert 

Claessen en zijn vrouw Aertge Sanders, beiden overleden, verklaren dat 

Harman Brants ten overstaan van de overleden Gosen van Ommeren, in leven 

scholt van Ede, heeft verkocht een huis en erf, destijds in erfpacht van de graaf 

Van Cuijlenburgh en nu in erfpacht van de kinderen van Gosen van Ommeren, 

welk perceel nu in bezit is van Jan Krolboom en die het verkocht heeft aan Jelis 

de Ridder, die het op zijn beurt weer doorverkocht heeft aan Jan Courtsen en 

zijn vrouw Elisabet Jans, waarna Elisabet Jans is hertrouwd met Claes 

Poulussen, beiden nu ook overleden, is het perceel overgedragen aan de 

erfgenamen van Claes Poulussen en Elisabeth Jans met name Marten Jansen 

en zijn vrouw Anna Jans, alsmede Merrighien Jans, voorheen weduwe van 

Poulus Jansen, zoon van Jan Poulussen, die het perceel gelegen in Venendael 

aan de Gelderse zijde, oost- en zuidwaarts de Grift, westwaarts de weduwe van 

Wouter Steventsen en noordwaarts het erf van Jeroen Dusar, verkopen aan 

Jacob van Holten en zijn vrouw Merrighien Jans. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 215v 797-0223 6/10 5v 08-05-1677 06-10-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Johan van Wijck, domheer in Utrecht, weduwnaar van Aletta Steck, verkoopt 

aan Jan Gerrits van Laar en zijn vrouw Anna Jans, een huis en erf gelegen in 

Venendael aan de Gelderse zijde, strekkende vanaf de Veengrifte tot aan de 

dwarssloot van het perceel van de domheer, zuidwaarts Cornelis  Janse Fleijter 

en noordwaarts Aelbert Steck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 216 797-0223 6/10 6 11-04-1675 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een perceel land genaamd de Vijftien Mergen, groot vijftien morgen en 

getaxeerd op tien morgen, gelegen oostwaarts de Maenderkae, zuidwaarts Jan 

Cornelisen, westwaarts de domheer Wijck en noordwaarts Jan Maessen, 

toebehorend aan Johan van Broeckhuijsen, weduwnaar van Barbara Joosten, 

bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 900 gulden ten behoeve van Jan 

van Wijck. Op vertoon van de originele akte wordt de hypotheek op 10 mei 1692 

geroyeerd, omdat deze lang geleden is voldaan. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 216 797-0223 6/10 6 21-05-1679 31-05-1679 Veenendaal Hypotheek

Het perceel waar Hendrick Tijmensen en Teunis van Holten op wonen, groot 

dertien morgen, gelegen noordwaarts de erfgenamen van Ceel Jansen, 

oostwaarts de Veengrift, zuidwaarts de erfgenamen van Pouwels Jansen en Jan 

Gertsz en westwaarts Veltgensgraeff; voorts een perceel genaamd Hollersgoet, 

groot twaalf morgen, gelegen noordwaarts Jurrien Jansen, oostwaarts de 

Maendercade, zuidwaarts de heer Van Obdam en westwaarts Veltgensgraeff; 

item nog 3½ morgen genaamd Cornelis de Wijsegoet, gelegen noordwaarts de 

weduwe van Jan Reijersen, oostwaarts de erfgenamen van Willem Jansen, 

zuidwaarts Hendrick Hendricksen en westwaarts de Grift, met het huis onder het 

ambt van Ede, de weide- en bouwlanden aan het Boveneijnt van Venendael, 

toebehorend aan Aelbert Steck, brouwer in Venendael, gemachtigd voor zijn 

minderjarige zoon Joost Steck ingevolge een akte van 14 mei 1679 opgemaakt 

door de landdrost van Veluwen, en zijn vrouw Aletta Noest, bezwaren hun 

percelen met een hypotheek van 6220 gulden ten behoeve van Johan van 

Wijck, domheer St Peters in Utreght, weduwnaar van Aletta Steck. De 

bovenstaande percelen zijn gerechtelijk toegewezen aan Johan van Wijck zoals 

vermeld op folio (niet vermeld) en de hypotheek wordt op vertoon van de 

originele akte geroyeerd op 20 mei 1692. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 216v 797-0224 6/10 6v 13-03-1670 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

5½ morgen land genaamd het Grauwe Veen, gelegen oostwaarts de Manerkae, 

zuid- en westwaarts Henrick Stevensz en noordwaarts Anne Jansz, toebehorend 

aan Elis Anthonisz Ridder, weduwnaar van Hendrickjen Lamers, bezwaart zijn 

perceel met een hypotheek van 300 gulden ten behoeve van Johan van Wijck, 

domheer en zijn vrouw Aleijda Steck. Op vertoon van de originele akte wordt de 

hypotheek op 20 mei 1692 geroyeerd, omdat deze lang geleden is voldaan. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 216v 797-0224 6/10 6v 04-06-1679 14-05-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Willem en Peter van Broeckhuijsen, broers, voor zichzelf en optredend als 

voogden over hun minderjarige broer Joost van Broeckhuijsen en hun onnozele 

zus Grietien van Broeckhuijsen, samen erfgenamen van de inventaris van Jan 

van Broeckhuijsen en zijn vrouw Barbera Joosten Steck, beiden overleden, 

geassisteerd met Gerhard van Bercheijck, burgemeester en Johan Vonck van 

Lienden, oud-burgemeester van Rhenen, verkopen aan Josua Breckevelt en het 

minderjarige kind van de overleden domi nee David Breckevelt, in leven 

predikant tot Ruesloo, met name Johannis Breckevelt, voor 1700 gulden, het 

Maenderveen, groot vijftien morgen, gelegen in Venendael aan de Gelderse 

zijde aan het Benedeneijnt onder het ambt van Ede, oostwaarts Hendrick ter 

Horst, wielendraeijer, westwaarts Jan Joosten van Heren, noordwaarts de 

Maenderkade en zuidwaarts de Grift. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 217 797-0224 6/10 7 02-05-1672 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Anderhalf morgen bouwland gelegen in de Nieuwewijck, met Ariaen Jorissen 

aan de ene zijde en de jonge Schadick aan de andere zijde, toebehorend aan 

Neeltgen Jansz, weduwe van Jan Reijersz, bezwaart haar perceel met een 

hypotheek van132 gulden ten behoeve van Johan van Wijck, domheer. Op 2 

augustus wordt op vertoon van de originele akte met de kwitantie aan de 

achterzijde door Antonie Stip, gemachtigde van de kinderen van Johan van 

Wijck, de hypotheek op 14 januari 1708 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 217 797-0224 6/10 7 06-05-1677 07-10-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Reijer Janse en zijn vrouw Grietien Hendrix verkopen aan Helmert Jacobse en 

zijn vrouw Beertgen Hendrix, de helft van een perceel, groot drie morgen, 

waarvan de koper de andere helft bezit, gelegen in Venendael aan de Gelderse 

zijde aan het Boveneijnt, oostwaarts de Grift, westwaarts Jacob Botter, 

noordwaarts de koper en zuidwaarts burgemeester Ommere. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 217 797-0224 6/10 7 23-12-1678 08-11-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Maria Bastiaens, weduwe van Cornelis Hendrixe, geassisteerd met Cornelis 

Cornelissen, als moeder en voogd van haar kinderen, met toestemming van het 

landgericht van Veluwen, verkoopt aan Antonis Arissen en zijn vrouw Niessien 

Elis, voor 150 gulden, een morgen bouwland gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde aan het einde van het Antonis Arisgoet, oostwaarts Gijsbert 

Zelen, zuidwaarts Jan Tonisse, westwaarts de koper en noordwaarts Jan 

Jacobse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 217v 797-0225 6/10 7v 10-04-1652 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

De helft van 20 morgen hooi- en weideland, gelegen oostwaarts de 

Maenderkae, westwaarts de Grifft, zuidwaarts Jan Petersz en noordwaarts 

Egbert Albertsz, toebehorend aan Hendrick Fransz van der Hoeve, bezwaart zijn 

perceel met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Marten Gerritsz en 

zijn vrouw Aertjen Jacobs. Op vertoon van de betaalde originele akte wordt de 

hypotheek op 4 mei 1683 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 217v 797-0225 6/10 7v 14-09-1675 07-10-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Hans Gindeler, sergeant en zijn vrouw Jenneke Mense verkopen aan Jan Otten, 

een vijfde gedeelte van een huis met 9½ morgen gezaai in Venendael aan de 

Gelderse zijde, gelegen oostwaarts de Caa, zuidwaarts de erfgenamen van Ceel 

Janse, westwaarts de Grift en noordwaarts Evert Hendrickse Bosch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 217v 797-0225 6/10 7v 02-11-1677 07-10-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Guert Hendrickse en zijn vrouw Jennetie Goijer verkopen aan Jan Otten, een 

vijfde gedeelte van een huis zoals vermeld is op folio 7verso post 2. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 218 797-0225 6/10 8 02-11-1674 12-041679 Veenendaal Beslaglegging

Celeman van Ommeren, scholtis van Ede, wordt door Jan Claessen van 

Beusecom verzocht bij ontoereikendheid van de gerede goederen, beslag te 

leggen op de onroerende goederen van Hermen Jansen en zijn vrouw Clara 

Jansen, beiden overleden, met name twee huizen en alle hoven gelegen in het 

Veen aan de Gelderse zijde, waarvan zij bij leven er één van bewoond hebben 

en de andere verpacht is aan een jood en voorts op alle onroerende goederen 

nagelaten in het ambt van Ede, om daarop te verhalen en betaling af te dwingen 

van een hoofdsom van 200 gulden, 14 stuivers en 10 penningen wegens 

gehaalde waren, vervolgens heeft Jan Claessen van Beusecom de goederen 

gerechtelijk toegewezen gekregen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 218 797-0225 6/10 8 10-02-1676 07-10-1679 Veenendaal Koop en verkoop

Jannetien Stevense, weduwe van Hendrick Hendrickse verkoopt aan Cornelis 

Otten en zijn vrouw Grietien Elissen, een vijfde gedeelte van een huis met 9½ 

morgen gezaai in Venendael aan de Gelderse zijde, gelegen oostwaarts de Caa, 

zuidwaarts de erfgenamen van Ceel Janse, westwaarts de Grift en noordwaarts 

Evert Hendrickse Bosch. Op 23 juni 1678 verkoopt ook Maria Bastiaense, 

weduwe van Cornelis Hendrickse, haar vijfde deel van hetzelfde perceel aan 

Cornelis Otten en zijn vrouw Grietie Elisse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 218v 797-0226 6/10 8v 18-12-1679 19-12-1679 Veenendaal Borgtocht

Antoni de Goijer en zijn vrouw Fijken Ha denach, verbinden zich als borg met 

als onderpand hun huis en hofstede met de bijbehorende bouw- en weilanden 

gelegen op de Veluwe onder het ambt van Ede in Venendael, oostwaarts de 

Grift, zuidwaarts Aelbert Steck, westwaarts Veltgensgraeff en noordwaarts de 

erfgenamen van Van Broeckhuijsen, ten behoeve van Johan Reckman en 

Gijsbert Cloeck de Jonghste, optredend namens Herm. van Delen, inzake de 

kooppenningen van het huis genaamd de Roden Haen. Op vertoon van de 

originele en betaalde schuldbrief door Gisbert Cloeck d' Jonge wordt de 

hypotheek op 28 mei 1690 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 218v 797-0226 6/10 8v 09-08-1666 24-01-1698 Veenendaal Hypotheek

Een hofstede bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende bouw- en 

weidelanden, groot zes morgen en drie kwartier, gelegen in Veenendael aan de 

Gelderse zijde genaamd Brouwersgoet, oostwaarts de weduwe van kapitein 

Reijnier van Ommeren, westwaarts de Grift, zuidwaarts Bernt Henrix Kuiper en 

noordwaarts Ceel Janse, toebehorend aan Jan Meertense Backer en zijn vrouw 

Jantgen Jaspers, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 700 gulden ten 

behoeve van Bastiaen Willemse. Cornelis Cornelissen, burger binnen Arnhem, 

verklaart dat Bastiaen Willemsen zijn schoonvader geweest is, en dat de 

hypotheek is betaald, dat hij samen met zijn broer het perceel verkocht heeft 

aan Neeltjen van Langevelt zoals vermeld op folio 15, en verzoekt Johan 

Otters, scholtis van Ede, deze te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 219 797-0226 6/10 9 01-04-1662 14-09-1675 Veenendaal Hypotheek

Een goed of erf genaamd de Leijndeboom, toebehorend aan Jan Joosten wordt 

bezwaard met een hypotheek van 600 gulden ten behoeve van Cornelis 

Dercksen en zijn vrouw Merricken Jans. Op 27 juni 1678 vindt registratie plaats 

dat op 1 februari 1662 het goed de Lijndenboom, gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde, noordwaarts mr Floriaens, zuidwaarts Johan van Broeckhuijsen, 

westwaarts de Grift en oostwaarts de Maendercade, door Jan Joosten wordt 

bezwaard met een hypotheek van 1000 gulden ten behoeve van de diaconie in 

Venendael. Op 13 januari 17 29 verkoopt Hester van Liebergen, weduwe van 

Christoffel Bouwmeiste r, de helft van de hypotheekvordering aan Ott Aelbers. 

Op 6 juni 1729 verkoopt Teunis van Harn en zijn vrouw Marritjen Jansen, een 

vijfde gedeelte van de Lindeboom met de hypotheek, voor 300 gulden, aan 

Hermen van Harn en zijn vrouw Derkjen Ariensen van der Gouw. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 219 797-0226 6/10 9 20-01-1668 28-01-1680 Veenendaal Hypotheek

Een huis, hof en hofstede met de bijbehorende bouw- en weidelanden, groot 

zeven morgen, gelegen in Venendaell aan de Gelderse zijde, oostwaarts de 

Hanepoll, zuidwaarts Bernt de Cuijper, westwaarts de Grift en noordwaarts Jan 

Ceelen, in welk huis Merry Bastiaense, weduwe van Cornelis Reijerse, woont, 

toebehorend aan Jan Maertensen en zijn vrouw Janneken Jaspers, wonende in 

Venendael aan de Gelderse zijde, bezwaren hun perceel met een hypotheek 

van 200 gulden ten behoeve van Jan Jacobsen en zijn vrouw Niesgen 

Roeleffsen. Rijck Huijbersen, mede-erfgenaam van Jan Jacobsen, verklaart dat 

de hypotheek reeds lang betaald is en dat de originele akte in de boedel van 

Maria Bastiane zoek moet zijn geraakt, en verzoekt de hypotheek op 10 januari 

1711 te royeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 219v 797-0227 6/10 9v 28-03-1664 24-01-1678 Veenendaal Registratie

Cornelis Cornelissen laat het magescheid registreren tussen Nenna Sanders, 

weduwe van Jan Gijsbertsz en haar vier kinderen Gisbert, Anne, Cornelis en 

Willem Jansen, waarbij men overeen gekomen is dat de in- en uitgaande 

schulden van de boedel, inclusief de ongelden tot en met 28 maart 1663, 

gemeenschappelijk zullen blijven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 220 797-0227 6/10 10 10-04-1668 27-01-1680 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende bouw- en weidelanden, groot zeven 

morgen, gekocht in 1658 van Cornelis Woutersen en Peterken Hermsen, voorts 

het recht van erfpacht van bepaalde landerijen met het daarop staande huis en 

hof, waarvan Gerrard  van Cuijlenburgh de erfpacht bezit en op 8 juni 1662 

gekocht van Johan Cloeck en Cornelia Cornelissen, beide onderpanden gelegen 

op de Veluwe in het ambt van Ede in Venendaell, toebehorend aan Jan 

Martense en zijn vrouw Janneken Jaspers, wonende in Venendaell, bezwaren 

hun percelen met een hypotheek van 550 gulden ten behoeve van Steven Arnts 

en zijn vrouw Neeltien Peters. Op 17 april 1675 verkopen Steven Arnts en zijn 

vrouw Neeltien Peters de bovenstaande obligatie aan Marrijken Bastiaens, 

weduwe van Cornelis Hendrickse. Op 24 oktober 1698 verklaart Cornelis 

Cornelissen, burger binnen Arnhem, ook namens zijn broer Willem Cornelissen, 

wonende in Amsterdam, dat hun moeder Martjen Bastiaenen het perceel tijdens 

de verkoop in onderpand had, en dat de hypotheek geroyeerd kan worden 

wegens aflossing. Zie ook de transportbrief op folio 15. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 220v 797-0228 6/10 10v 08-05-1677 12-04-1678 Veenendaal Koop en verkoop

Jan van Broeckhuijsen en zijn oudste zoon Willem van Broeckhuijsen, ook 

optredend namens zijn broers en zusters, verkopen aan Aelbert Steck, brouwer 

in Venendael, en zijn vrouw Aletta Noest, voor 1050 gulden, een staart 

gegraven land, groot 1050 roeden, gelegen aan de Gelderse zijde in Venendael 

in de Sack, oost- en zuidwaarts Reijnier van Groenevelt, westwaarts Hendrick 

Hendricksen en noordwaarts Anne Jans. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 220v 797-0228 6/10 10v 27-11-1677 12-04-1678 Veenendaal Beslaglegging

Op verzoek van Aelbertus Steck wordt beslag gelegd op drie staarten weide- en 

veenland, gelegen in het ambt van Ede in Venendael aan de Gelderse zijde, dat 

in bezit is van Jan van Broeckhuijsen, waarbij Gerrit Metman optreedt als 

gemachtigde, om te verhalen en betaling te verkrijgen van 160 gulden wegens 

gehaalde bieren en 38 gulden wegens een gepachte tiend, welk land Aelbertus 

Steck reeds verkregen heeft ingevolge een eerste raming van 15 november 

1676 en een daaropvolgende gerechtelijke toewijzing. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 220v 797-0228 6/10 10v 15-05-1677 12-04-1678 Veenendaal Openbare verkoop

Nicolaes Lutteken, scholtis van Ede, heeft in aanwezigheid van de 

gerichtslieden Helmert Jacobsen en Cornelis Otten, en met toestemming van 

Hendrick van Essen, landdrost van Veluwen, in het openbaar verkocht voor 335 

gulden een huis gelegen in het ambt van Ede onder Venendael, toebehorend 

aan de overleden Arien Ariensen de Clomp ten behoeve van Aelbertus Steck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 221 797-0228 6/10 11 07-12-1679 27-02-1680 Veenendaal Koop en verkoop

Claes Evertse en Jan Janse de Wael, diakenen van de Gereformeerde kerk in 

Veenendael, verkopen aan Hendrick Aelbertse en zijn vrouw Geurtien Hendrix, 

een huis en erf gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde, met aan de ene 

kant Aelbert Janse en aan de andere kant Joost van Cleef en erfpachtplichtig. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 221 797-0228 6/10 11 00-00-1680 10-11-1680 Veenendaal Beslaglegging

De scholtis van Ede, wordt door Cornelis Huijberts verzocht, om beslag te 

leggen op de te ontvangen pachtgelden van Willem Hendrickse, en indien 

ontoereikend op het erf en goed genaamd de Bovencamp, bestaande uit een 

huis, berg, schuur, hof en bouw- en weideland gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde bij de Slaperdijck, waar Willem Hendrickse zelf op woont, met 

aan de ene kant Jan Rijxen Brinckenlant en aan de andere kant de erfgenamen 

van Jacop Aertsen, toebehorend aan de erfgenamen van de overleden 

Hendrick  Hendrickse, om daarop te verhalen 475 gulden en de rente, wegens 

vijf verschillende obligaties van de jaren 1662 en 1663 ten laste van Hendrick 

Hendrickse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 221v 797-0229 6/10 11v 12-01-1680 23-04-1680 Veenendaal Koop en verkoop

Evert Evertse Bos en zijn vrouw Betien Derrix hebben verkocht aan Jan 

Gerritse, inmiddels overleden, weduwnaar van Jantien Aelten, waarbij de 

verplichting nu wordt overgenomen door de enige erfgenaam van Jan Gerritse 

zijnde Rijck Janse en zijn vrouw Jantie Everts Bos, de helft van een huisje met 

de halve hof, gelegen oost- en noordwaarts Evert Hendrickse Bos, westwaarts 

de Grift en zuidwaarts Cornelis Otten, voorts een halve morgen land, gelegen 

oostwaarts de weduwe van capitein Ommeren, westwaarts Antoni de Goijer, 

zuidwaarts Lubbert Gerritse en noordwaarts Geurt Bolderman, waarvan de 

koper de wederhelft bezit, beide percelen gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde onder het ambt van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 221v 797-0229 6/10 11v 29-05-1722 01-06-1722 Veenendaal Koop en verkoop

Maria Weekers, weduwe van Derk Bernts Dunharn, geassisteerd met haar 

voogd Johan Nicolaes Otters, verkoopt aan Evert Janssen Bosch en zijn vrouw 

Neeltjen Jansen, de helft van een huis en hof gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde, waarvan de verkoopster de helft in lijftocht bezit van haar 

overleden man en waar de koper nu zelf in woont en gebruikt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 222 797-0229 6/10 12 14-04-1681 27-041881 Veenendaal Koop en verkoop

Willem Hendricksen en zijn vrouw Gerritien Frans, Roeloff Hendrickse en zijn 

vrouw Willemke Cornelis, Hendrick Hendrix ook optredend namens zijn broer 

Geurt Henrix ingevolge een volmacht van 12 april 1681, Cornelis Henrix, 

alsmede Jan Tomas en Willem Willems, voogden van Merritge Henrix, allen 

kinderen van Hendrik  Hendrix en zijn vrouw Gerritie Roeloffs, verkopen aan 

Helmert Jacobse en Jan Cornelissen, een huis, schuur en berg met de 

bijbehorende landerijen, groot vijf morgen, gelegen aan de veenkant onder het 

ambt van Ede, oostwaarts de erfgenamen van Huijbert Willemsen, westwaarts 

de Slaperdijck, zuidwaarts de erfgenamen van Jacob Arissen en noordwaarts 

Brinckenlant. Op 21 januari 1692 heeft Jan Cornelissen zijn aandeel verkocht 

aan Helmert Jacobsen en geregistreerd op dezelfde datum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 222 797-0229 6/10 12 13-04-1729 14-04-1729 Veenendaal Koop en verkoop

Cornelis van Langevelt, jongeman, verkoopt aan Evert d' Ruijter en zijn vrouw 

Anna Maria van Langevelt, voor 350 gulden, twee staarten weide- of veenland 

met de halve wijk in Veenendael in de Middelbuurte in het goed Langevelt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 222v 797-0230 6/10 12v 21-03-1681 12-05-1681 Veenendaal Koop en verkoop

Willem Lamberts, wonende in Wamel, gemachtigde van Johan Bouwensch, 

ritmeester, en zijn vrouw Poulina Elisabet van Vinceler, ingevolge een 

machtiging van 31 januari 1681 gepasseerd voor de schepenen van Santwijck 

binnen de stad Thiell, verkoopt aan Gijsbert en Cornelis Cornelissen van 

Wolffswinckel, broers, de helft van de windkorenmolen met het huis en de helft 

van de bijbehorende landerijen, die door de kinderen van hun moeder werd 

gebruikt, gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde, erfpacht vrij. Op 13 

oktober 1682 draagt Cornelis Cornelissen van Wolffswinckel, commies ter 

reckere van het college der admiraliteit in Amsterdam, bij volmacht aan 

Cristoffel Bouwmeiste r, secretaris van de heerlijkheid Renswoude en 

Venendael, zijn aandeel in de molen over aan zijn broer Gisbert Cnelissen van 

Wolffswinckel, waarvan de registratie plaatsvindt op 18 oktober 1682. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 222v 797-0230 6/10 12v 06-06-1729 06-06-1729 Veenendaal Koop en verkoop

Jacob Jacobsen en zijn vrouw Arisjen Celen verkopen aan Coendert 

Cornelissen en zijn vrouw Willemijntjen Everts Bos, voor 340 gulden, een huis 

met het recht van erfpacht, gelegen in Venendael aan het Bovenend op het 

perceel van Cornelis d' Wijs, oostwaarts de erfpachtheer, westwaarts de 

Veendijk, zuidwaarts Steven van Setten en noordwaarts Cornelis Boonsaaijer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 223 797-0230 6/10 13 29-01-1681 11-10-1681 Veenendaal Koop en verkoop

Reijnier Groenevelt en zijn oudste zoon Cornelis Groenevelt, ook optredend 

namens zijn andere broers en zusters, verkopen aan Sybilla van Griethuijsen, 

zijn tegenwoordige huisvrouw en stiefmoeder van zijn kinderen, voor 150 

gulden, een staart hooiland gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde in de 

Sack onder het ambt van Ede, groot een morgen, erfpacht vrij, oost-, west- en 

zuidwaarts de erfgenamen van de domheer Johan van Wijck en noordwaarts 

Antonij de Bijll. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 223 797-0230 6/10 13 19-04-1730 09-09-1730 Veenendaal Koop en verkoop

Fennichjen Jaspers, weduwe van Ot Aelbersen van Neerheusden, geassisteerd 

met haar voogd Henrick Slock, verkoopt aan Joost van Harn en zijn vrouw 

Grietjen Verburg en Hermen van Harn en zijn vrouw Derkjen Ariensen van der 

Gouw, voor 300 gulden, een vijfde gedeelte van het goed de Lindenboom, zoals 

vermeld op folio 5 (red.: moet zijn folio 9 post 1). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 223v 797-0231 6/10 13v 20-09-1681 14-10-1681 Veenendaal Koop en verkoop

Willem Huijbertse, schipper en burger van Rhenen, verkoopt ingevolge een 

machtiging van 11 september 1681 afgegeven door de burgemeesters van 

Amsterdam, als gemachtigde voor Abraham Florianus, medicijnen doctor, en 

Jacobus Suijckerbacker, beiden executeur-testamentair en voogden over de 

minderjarige kinderen van mr Daniel Florianus en zijn vrouw Catharina de 

Schilder, beiden overleden, met name Philippus en Johannes Florianus en 

Johanna Florianus gehuwd met Johan van Hoeven, aan Cornelis Fransen Rosch 

en zijn vrouw Petronella Volwens, een weiland, groot zes morgen, erfpacht vrij, 

gelegen in Venendaall onder het ambt van Ede aan het Benedeneijnt, 

zuidwaarts de Grift, westwaarts Jan Cornelisse, en oost- en westwaarts Meijns 

Arissen alsook Jan Joosten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 223v 797-0231 6/10 13v 02-07-1731 02-07-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Jan Jacobsen, jongeman, verkoopt aan Steven van Setten en zijn vrouw 

Geertjen van Stenfort, voor 100 gulden, een morgen weide- of veenland 

gelegen aan het Benedenend, oostwaarts de koper, westwaarts de erfgenamen 

van Jan Maessen, zuidwaarts Van der Sonnen en noordwaarts Cornelis van 

Broekhuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 224 797-0231 6/10 14 07-04-1681 06-12-1681 Veenendaal Koop en verkoop

Jannechien Franse Rosch verkoopt met toestemming van haar broer Cornelis 

Franssen, aan Hendrick Everts Slock, voor 125 gulden, doch in termijnen zal de 

prijs 130 gulden zijn, een zesde gedeelte van het huis waarin hij woont, gelegen 

in het ambt van Ede in Venendael. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 224 797-0231 6/10 14 08-08-1730 08-08-1730 Veenendaal Koop en verkoop

Claes Evertsen van Velthuijsen den Ouden en zijn vrouw Lijsbethjen Willemsen, 

en zijn voorkinderen Jan en Aelbert van Velthuijsen, en Geertjen van 

Velthuijsen en haar man Teunis Stevenssen alsmede de kinderen van Evert van 

Velthuijsen, verkopen aan Evert Bos en zijn vrouw Neeltjen Janssen, voor 1809 

gulden, een huis, hof, vijf morgen bouw-, weide- en tabaksland, de halve wijken 

en een halve morgen bouwland op de Crakerswijk aan het Bovenend. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 224v 797-0232 6/10 14v 01-10-1681 22-02-1682 Veenendaal Koop en verkoop

In de koopakte van 5 september 1681 verkopen de gezamenlijke erfgenamen 

van Anna den Toorn, met name Robbert Fransen en zijn vrouw Jannichien 

Salamons den Toorn en Anton[..] Jansen en zijn vrouw Marrichien Jans den 

Toorn, alsmede Pieter Pieterse als gemachtigde van Grietien Nowe, weduwe 

van Samuel van de Walle tot Leijden, aan Jan Jansen de Waall en zijn vrouw 

Dirckien Jans, de vrije eigendom van een huis aan de Gelderse zijde in 

Venendael. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 224v 797-0232 6/10 14v 27-04-1730 28-04-1730 Veenendaal Garantie

Acht morgen bouw- en weideland in Venendael aan het Benedenend, gelegen 

oostwaarts de Maenderkaede, westwaarts de Veengrift, zuidwaarts Henrick 

Metman en noordwaarts het erfpachtgoed van de comparanten, toebehorend 

aan Cornelis van Broekhuijsen en zijn vrouw Jasperina Beijer, geven hun 

perceel in onderpand ter garantie tot het terugbetalen van een jaarlijkse erfpacht 

van 13 gulden, te voldoen uit een perceel van 4½ morgen gelegen naast het 

vrije goed, ten behoeve van Hermen Gijsbert baron van der Hem. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 225 797-0232 6/10 15 09-04-1682 14-04-1682 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende bouw- en weidelanden, groot zeven 

morgen, gelegen in Venendael aan de Geldersche zijde, oostwaarts de 

Haenenpol, westwaarts de Grijfft, zuidwaarts de erfgenamen van Gerrit 

Clompemaecker en noordwaarts Ceel Jansen, toebehorend aan Martjen 

Bastiaensen, weduwe van Cornelis Hendricxsen, bezwaart haar perceel met een 

hypotheek van 372 gulden, 9 stuivers en 10 penningen ten behoeve van Steven 

Arensen. Op 9 mei 1689 wordt de hypotheek verhoogd met 127 gulden, 10 

stuivers en 6 penningen, in totaal 500 gulden en op dezelfde datum 

geregistreerd. De kapitalen worden op 8 november 1684 door Jurrien Jansen 

van Langevelt betaald ingevolge een kwitantie afgegeven door Steven Arntsen 

en geroyeerd op 11 december 1684. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 225 797-0232 6/10 15 22-09-1684 27-04-1685 Veenendaal Koop en verkoop

De erfgenamen van de overleden Martjen Bastiaenen verkopen aan Grietjen en 

Neeltjen Jansen, het op folio 15 post 1 vermelde perceel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 225v 797-0233 6/10 15v 22-06-1682 22-06-1682 Veenendaal Hypotheek

De helft van 41 morgen bouw- en weideland alsook zandgrond met het 

bijbehorende huis, berg, schaapschotten en beplantingen gelegen in het ambt 

van Ede in Venendael aan het Bovenendt, hetwelk voorheen door Evert Jansen 

Bos en nu door de weduwe van Jan Jacobsen in pacht gebruikt wordt, met 

inbegrip van zes morgen die van de heer Van Schonouwen gekomen zijn 

alsmede nog vier morgen weideland, strekkende van de Grift tot aan 

Veltjengraeff, waarvan de andere helft in bezit is van de kinderen van Antonijna 

Parmentier, toebehorend aan Johanna Ver eem, geassisteerd met haar voogd 

mr Adriaen Gentman, raad in de vroedschap, als enig erfgenaam van haar 

vader Willem Ver eem, in zijn leven raad in de vroedschap van Utrecht, 

bezwaart haar percelen met een hypotheek van 1600 gulden ten behoeve van 

Antonijna Parmentier, weduwe van Rejnier Foeijt, in leven oud-burgemeester 

van Utrecht. Op 8 juni 1690 heeft Hendrick Otters, secretaris, het gedeelte waar 

de hypotheek op rust als gemachtigde van Johanna Vereem, verkocht aan 

Antonijna  Parmentier, voor 1600 gulden met de rente, zoals vermeld is op folio 

21recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 226 797-0233 6/10 16 19-12-1680 16-01-1683 Veenendaal Koop en verkoop

Antonij Gerritsen d' Bijll en zijn vrouw Jantjen Cornelissen van Eijckevelt 

verkopen aan Jacomina van Stralen, weduwe van Jacob Bouwmeester, een 

staartje uitgegraven veen, zijnde heide, weide en water, groot een half morgen, 

gelegen in Venendael aan de Geldersche zijde in het perceel en achter het huis 

waarin de koper en verkoper wonen, west-, noord- en zuidwaarts Cornelia van 

Schadijck, weduwe van Willem van Grootvelt en zuidwaarts Jan Corsten, 

erfpacht vrij. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 226 797-0233 6/10 16 02-01-1683 06-07-1683 Veenendaal Garantie

Een vierde deel van een erf en goed genaamd de Sack, gelegen in Venendael 

in het ambt van Ede, toebehorend aan Evert Ebben en zijn vrouw Martjen 

Rutgers , wordt in onderpand gegeven ter vrijwaring voor een transport zoals 

vermeld is in Velthuijsen op folio 11verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 226v 797-0234 6/10 16v 12-02-1683 15-02-1683 Veenendaal Koop en verkoop

De erfgenamen van Jan Cornelissen met name Jacob van Holten, ook 

optredend namens Aeltjen Jansen en de minderjarige kinderen van Annichge 

Jansen, verwekt bij Willem Adriaentsen, alsmede Aernt van Maenen, verkopen 

aan Jacomina van Straelen, weduwe van Jacob Bouwmeeste r, een halve 

morgen heide-, water- en weideland, gelegen in Venendael in het perceel waar 

de koper op woont, oost- en westwaarts de kinderen van Cornelia van 

Schadijck, zuidwaarts Jan Corsen Weppelman en noordwaarts de kinderen van 

Jan van Wijck. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 226v 797-0234 6/10 16v 17-05-1725 18-05-1725 Veenendaal Koop en verkoop

Albert van Ravenswaeij, weduwnaar van Geertjen Raep voor de helft en als 

gemachtigde van zijn zoon Doris van Ravenswaeij, Antonij van Ravenswaeij en 

zijn vrouw Maria Wijnants, Jan van Ravenswaeij en zijn afwezige vrouw Agatha 

van Aeken, Peter van Vleuten en zijn vrouw Henrickjen van Ravenswaeij en 

Gerrit Weppelman en zijn vrouw Petronella van Ravenswaeij, verkopen aan 

Steven van Eijk, weduwnaar van Annetjen Reson en zijn twee dochters Teuntjen 

en Elisabet van Eijk, een huis, schuur en de hof met drie staande haardplaten, 

de onderlagen in de bedsteden en de glazen kast, gelegen op de Veluwe in het 

ambt van Ede, kerspel Venendael, aan het Benedenend, hetwelk bewoond 

wordt door de koper en Peter van Vleuten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 227 797-0234 6/10 17 08-03-1683 09-03-1683 Veenendaal Hypotheek

Een perceel bouw- en weideland met zijn betimmeringen waar Jan Eversen Bos 

op woont, groot acht en driekwart morgen, gelegen aan het Bovenendt in 

Venendael, in het ambt van Ede, oostwaarts Mauwerits van Ommeren, 

westwaarts de Veengrift, zuidwaarts Cornelis Otten en Rijck Jansen en 

noordwaarts Gisbert Ceelen en Jan Tonissen, toebehorend aan Evert Bos, eerst 

weduwnaar van Gisbertjen Evertsen en nu van Rijckjen Dercksen, bezwaart zijn 

perceel met een hypotheek van 500 gulden ten behoeve van Jacobus van 

Wijck, domheer van het capittel van St Marrien in Utrecht. Op vertoon van de 

op 9 februari 1697 opgemaakte kwitantie aan de achterzijde van de originele 

akte wordt de hypotheek op 31 januari 1702 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 227 797-0234 6/10 17 05-05-1730 07-07-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Johan van Wijk, ook optredend namens Jacob van Berck en zijn vrouw Aletta 

Maria van Wijk en Henrick van Asch van Wijk, ingevolge een volmacht 

verstrekt door de schout en burgemeesters van Utrecht van 29 april 1730, 

verkoopt aan Teunis Bieshaer en zijn vrouw Eva van Venendael, twee morgen 

en 446 roeden veenland in de Sack, genaamd de Draffstart, bestaande uit twee 

staarten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 227v 797-0235 6/10 17v 21-01-1683 17-12-1683 Veenendaal Koop en verkoop

Derck Arissen van Oort en zijn vrouw Gerritjen Jansen verkopen aan mr Peter 

van Broeckhuijsen en zijn vrouw Theodora Swelincks, een staart weideland, 

groot anderhalf morgen, gelegen in Venendael in het ambt van Ede, omtrent het 

Cleijne Schuttjen, oostwaarts Jan Maesen, zuidwaarts de Veengrifft, west- en 

noordwaarts Geurt Bolderman en de koper zelf. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 227v 797-0235 6/10 17v 21-12-1731 21-12-1731 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof in Venendael, gelegen oostwaarts de straat, west- en zuidwaarts 

de weduwe van Jan de Wael en noordwaarts Henrick Peterssen Steijnfort, 

toebehorend aan Jacob van Schuijlenburg en zijn vrouw Derkjen van Galen, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 800 gulden ten behoeve van 

Pieter Eers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797228-228v 797-0235/36 6/10 18-18v 02-05-1672 11-03-1681 Veenendaal Hypotheek

Antonij d' Bijll en zijn vrouw Jannitjen van Eijckevelt komen overeen al hun 

roerende en onroerende goederen in onderpand te geven aan Albert Steck, 

brouwer in Venendael, voor 750 gulden en aan Jan Petersen van Vleuten voor 

900 gulden, met name een huis, gelegen in de Middelbuerte in het ambt van 

Ede in Venendael aan de Geldersche zijde, waar het bord uithangt met het 

Wapen van Vranckrijck; voorts twee staarten weideland, gelegen in de Sack 

tussen de staarten van domheer Van Wijck, groot samen drie en een halve 

morgen; een staartje, groot een halve morgen, gelegen in het perceel van 

Schadijck en nog een half huis gelegen naast Albert Steck, in gezamenlijk bezit 

met zijn minderjarige zoon, alles gelegen in het kerspel van Venendael, onder 

het ambt van Ede op de Veluwe. Op 20 mei 1684 worden door de landdrost van 

Veluwen de percelen gerechtelijk toegekend aan Jan Petersen van Vleuten om 

de hypotheek van 900 gulden te verhalen en geregistreerd op 27 april 1685, 

waarbij op 15 januari 1698 door Jan Petersen van Vleuten de overeenkomst 

wordt geroyeerd ten aanzien van het huis waar het Wapen van Vranckerick 

uithangt en de staart in de Sack, groot anderhalve morgen, dit ten behoeve van 

de erfgenamen van Marcelis Jansen Waecker ingevolge een magescheid van 

23 juni 1690, aangeleverd door Derck Bernts Dunhaer en geregistreerd op 21 

mei 1702. Op vertoon van de originele akte van de gerechtelijke toewijzing van 

2 mei 1702, wordt op verzoek van Steck de hypotheek op 21 mei 1702 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 228v 797-0236 6/10 18v 16-06-1732 16-06-1732 Veenendaal Koop en verkoop

Teunis Cornelissen en zijn vrouw Marijtjen Evers verkopen aan Rut Lubbers en 

zijn vrouw Gerritjen Janssen, voor 165 gulden, een huis staande op 

erfpachtgrond in Venendael in de Middelbuirte aan de Kaede, zuidwaarts de 

weduwe De Bruijn en noordwaarts Steven van der Hart. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 228v 797-0236 6/10 18v 11-05-1733 11-05-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Gerritjen Janssen, weduwe van Rut Aelders, geassisteerd met haar voogd 

Henrick Roeloffsen, verkoopt aan Henrick Aertsen en zijn vrouw Jantjen Everts, 

voor 100 gulden, een huis staande op erfpachtgrond in Venendael in de 

Middelbuirte aan de Kaede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 229 797-0236 6/10 19 25-03-1683 07-07-1684 Veenendaal Koop en verkoop

Albert Steck en zijn vrouw Aletta Noest, alsmede zijn zoon Justus Steck 

geboren uit zijn overleden vrouw Aletta van Wijck, verkopen aan Gerrit 

Dercksen en zijn vrouw Evertjen Jacobsen Keijsers, een huis en hof genaamd 

de Clomp gelegen in Venendael, oostwaarts de Veenwech, westwaarts Helmet 

Jacobsen, zuidwaarts de Veenplaetse en noordwaarts de Buijrsteech. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 229 797-0236 6/10 19 26-11-1695 27-11-1695 Veenendaal Koop en verkoop

Gerrit Dercksen en zijn vrouw Evertjen Jacobsen Keijsers, verkopen aan Gisbert 

Albertsen en zijn vrouw Aeltjen Melissen, een huis en hof genaamd de Clomp 

gelegen in Venendael, oostwaarts de Veenwech, westwaarts Helmet Jacobsen, 

zuidwaarts de Veenplaetse en noordwaarts de Buijrsteech. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 229 797-0236 6/10 19 17-03-1683 05-12-1684 Veenendaal Koop en verkoop

Mr Fredrick Klerck, Hendrick van Broeckhuijsen en Cornelis Snoeckevelt als 

curatoren van de boedel van Arien Jorissen Bunt voor de ene helft en 

Nennentjen Willems, geassisteerd met haar voogd Snoeckevelt, voor de andere 

helft, verkopen aan Jacob van Holten en zijn vrouw Maria Jansen van 

Venendael, een wijk, groot twee morgen, genaamd Aert Lammersweijcken 

gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde, oostwaarts de Veengrifft, west- en 

noordwaarts Maes Dercksen en zuidwaarts Joostje van Spithoven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 229v 797-0237 6/10 19v 03-01-1688 10-01-1688vVeenendaal Hypotheek

Een huis en boomgaard gelegen in het ambt van Ede in Venendael, zuidwaarts 

Roeloff Lambertsen, noordwaarts Jan Hendricksen Brouwer, oostwaarts Jan 

Corsten en westwaarts de Grifft, voorts een weide genaamd de Osseweijde, 

gelegen in Venendael, oost- en noordwaarts Hendrick van Broeckhuijsen, 

zuidwaarts Geurt Petersen en westwaarts de Grifft, toebehorend aan Aert van 

Doller en zijn vrouw Geurtjen Hendricx, bezwaren hun percelen met een 

hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Wilbrenninck. Op 3 juni 1698 heeft 

Johan Otters, scholtis van Ede, in opdracht van Steven Wilbrenninck, beslag 

gelegd op de percelen om betaling te verkrijgen van 72 gulden, 6 stuivers en 12 

penningen en vervolgens geregistreerd op 4 juni 1698. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 230 797-0237 6/10 20 28-05-1689 03-06-1689 Veenendaal Koop en verkoop

Albert Steck en zijn vrouw Aletta Noest, waarbij Albert ook optreedt namens zijn 

in het buitenland vertoevende voorzoon Joost Steck, verkopen aan Jan Maesen 

en zijn vrouw Neeltjen Pouwels, een verwaarloosd huisje en de daarachter 

gelegen hof, met de naast het huis aan de noordzijde gelegen hof met een 

breedte van vijf voet, te gebruiken als een gang, gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde, westwaarts de Veengriffte of sHeerenwech, noord- en 

oostwaarts de verkoper en zuidwaarts Antonij d' Bijll, voorts een jaarlijkse 

erfpacht van drie gulden, zeven stuivers en acht penningen uit het huis van 

Antonij d' Bijll, naast het verkochte huisje gelegen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 230v 797-0238 6/10 20v 03-08-1683 11-09-1689 Veenendaal Hypotheek

Een erf en hofstede, bestaande uit een huis, bergen en schuren met de 

bijbehorende bouw- en weidelanden, gelegen in Venendael aan het Bovenendt 

en bewoont door Gisbert Marcelissen, groot 24 morgen, oostwaarts de 

Maenderkade, westwaarts de Veengrifft, zuidwaarts Rijck Huijbertsen en 

noordwaarts de weduwe van de heer Foeijt, toebehorend aan Gijsbert 

Marcelissen, weduwnaar van Arisjen Jacobs, Hendrick Gijsbertsen en zijn vrouw 

Breunisjen Reijers, Wouter Ernsten en zijn vrouw Annetjen Gijsbertsen, alsmede 

Marcelis, Jan en Teuntjen Gisbertsen, bezwaren hun percelen met een 

hypotheek van 600 gulden ten behoeve van Antonij van Wijck, kanunnik en zijn 

vrouw Clara Jacoba Brouwers. Op vertoon, van de door Antonij Stip 

opgemaakte kwitantie aan de achterzijde van de originele akte, dat de schuld 

door Wouter Ersten betaald was, wordt de hypotheek op 12 augustus 1696 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 230v 797-0238 6/10 20v 00-07-1721 20-07-1721 Veenendaal Hypotheek

Een weide of een morgen land gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde, 

noordwaarts Justus Steck, zuidwaarts de erfgenamen van Jan Corsen 

Weppelman, oostwaarts Willem Cornelissen Clomp en westwaarts Derk Clomp, 

toebehorend aan Claes van de Poel en zijn vrouw Neeltjen van Vleuten, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 350 gulden ten behoeve van 

Johannes Brinkhuijsen en zijn vrouw Jannichjen Wolffswinkel. Op vertoon van 

de originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 231 797-0238 6/10 21 07-06-1690 08-06-1690 Veenendaal Overdracht

De helft van 41 morgen bouw- en weideland alsook zandgrond met het 

bijbehorende huis, berg, schaapschotten en beplantingen gelegen in het ambt 

van Ede in Venendael aan het Bovenendt, hetwelk nu door Wouter Ernsten in 

pacht gebruikt wordt; alsmede zes morgen gekomen van de heer Van 

Schoonnouwen; voorts nog vier morgen weideland, gelegen zuidwaarts de 

armen van Wijck, lopende van de Grifft tot aan Veltjensgraeff, ook door Wouter 

Ernsten in pacht gebruikt, toebehorend aan Johanna Vereem, weduwe van 

Willem Ploos van Amstel, in leven schepen van de stad Utrecht, waarvan de 

andere helft toebehoort aan de erfgenamen van de overleden oud-burgemeester 

Foeijt, wordt door Hendrick Otters, secretaris van de stad Arnhem, ingevolge 

een machtiging van 10 april 1690 gepasseerd voor het gerecht van Utrecht, 

overgedragen aan Antonetta Parmentieer, weduwe van Rejnier Foeijt, ter 

betaling van een bedrag van 1600 gulden, ingevolge een hypotheek zoals 

vermeld is op folio 15verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 231v 797-0239 6/10 21v 20-02-1690 26-02-1690 Veenendaal Koop en verkoop

Willem van Schadijck verkoopt aan Alexander van Grootvelt, Johanna Maria 

Mechtelt van Zijll, weduwe van Johan van Grootvelt en secretaris Christoffel 

Bouwmeester, ieder een derde gedeelte van de ondergenoemde goederen, ten 

eerste een vierde deel van een vierde gedeelte van een tiend gelegen in 

Weckerum in het ambt van Ede, waarvan de drie andere vierde delen 

toebehoren aan Alexander van Grootvelt en de weduwe van Johan van 

Grootvelt, alsmede de weduwe van Tijmen van Wijckersloot, en van Claes 

Dercksen, hetwelk in pacht is bij de weduwe van Jacob Botter, leenroerig aan de 

grafelijkheid Meurs , zie Weckerum folio 18; anderhalf zevende deel van een erf 

en hofstede, genaamd Geutselaer, met het huis, berg en bijbehorende bouw-, 

weide- en ander landen, gelegen in het ambt van Ede in Overwolt, pachter 

Franck Gisbertsen, zie Overwolt folio 10verso; een obligatie de dato 10 maart 

1664 ten bedrage van 184 gulden ten laste van Claes Hendricksen en zijn vrouw 

Jantjen Fransen met als onderpand het huis staande in de Bennekumse 

gemeente aan het Merri Meinsen Schut, zie Bennekum folio 18verso; een 

jaarlijkse erfpacht van een gulden en vijf stuivers, rustende op het huis van 

Hendrick Hensberch in Venendael ingevolge een erfpachtbrief van 21 december 

1684 en als laatste vier staarten bestaande uit bouw-, weide- en veenland, 

gelegen met die van Derck Claesen en andere staarten, staart over staart in 

Venendael in het goed de Nieuwewijck, erfpachtplichtig aan Johan van 

Ommeren. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 232 797-0239 6/10 22 06-05-1690 23-12-1690 Veenendaal Hypotheek

Een huis met 17½ morgen bouw-, weide- en veenland, bewoond door de 

eigenaren, gelegen oostwaarts de Maenderkade, westwaarts de Veengrifft, 

zuidwaarts Geurt Bolderman en noordwaarts domin us Johannes Brinckhuijsen, 

toebehorend aan Sander Cornelissen van Eijckevelt en zijn vrouw Annetjen 

Hendricksen Ver hoef, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 700 

gulden ten behoeve van Jacob van Wijck, domheer, waarbij Jurrien  Jansen zich 

als borg verbindt. Op 13 februari 1694 heeft Johan Otters, scholtis van Ede, in 

opdracht van Jurren Jansen, beslag gelegd op de percelen om schadeloos 

gesteld te worden voor de door hem betaalde hypotheek van 135 gulden en 4 

gulden en 12 stuivers voor kosten, welke hij betaald heeft aan de heer 

Bergheijck, hetgeen geregistreerd is op 14 februari 1694. Antonij Stip, ingevolge 

een volmacht van Jacob van Wijck gepasseerd voor het hof van Utrecht de dato 

26 januari 1696, verkoopt op 17 december 1696 aan Jan Claesen van Langevelt 

bovenstaande hypotheekbrief, welke vervolgens geregistreerd wordt op 29 

december 1696. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 232v 797-0240 6/10 22v 16-02-1691 22-02-1691 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof met de brouwerij en de brouwketel en alle gereedschappen voor 

de bergen, rosmolen, boomgaarden, hoven, hooi-, weide- en bouwlanden, 

gelegen in het ambt van Ede, buurschap Venendael, in de polder genaamd de 

Sack, oostwaarts de scholtis Otters en Rejer Ebben, noordwaarts de Sackerwijck 

en de wei van Cornelis Gerrits en en Groenevelt, westwaarts de Veengrift en 

Bleijck en zuidwaarts de weduwe Bouwmeester, groot 22 morgen, ingevolge 

loting en uitkoop op 4 mei 1677 met Johan van Wijck, domheer in Utrecht, als 

voogd over Justus Steck, zoon van Albert Steck, wegens moeders versterf, 

toebehorend aan Albert Steck en zijn vrouw Aletta Noest. Zij bezwaren hun 

percelen met een hypotheek van 1000 gulden ten behoeve van Hendrick Otters, 

secretaris van de stad Arnhem. Tevens is verschenen Justus Steck, 

meerderjarige zoon van Albert Steck en Aletta van Asch van Wijck waarbij men 

vastlegt dat de hypotheek behoort tot de boedel van het moeders versterf. Zie 

folio 23recto, 25verso en 26. Op 27 april 1705 is de hypotheek afgelost en 

daarmee geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 233 797-0240 6/10 23 06-03-1691 20-09-1693 Veenendaal Schuldbekentenis

De huizen en erfpachten en de brouwerij met de bijbehorende lichters en 

tonnen, bergen, rosmolen, boomgaarden, weide-, hooi- en veenlanden, alles 

gelegen in de Sack, westwaarts de Grifft, noordwaarts Neeltjen, Jan Rejersen, 

oostwaarts Johan Otters, scholtis en zuidwaarts het perceel en de erfpacht 

nagelaten door de weduwe Schadijcx, groot 22 morgen, door loting en koop in 

zijn bezit gekomen, toebehorend aan Albert Steck en zijn vrouw Aletta Noest, 

bekennen op grond van hun huwelijksvoorwaarden schuldig te zijn aan Justus 

Steck, zoon uit het eerste huwelijk van Albert Steck met Aletta van As van 

Wijck, wegens het moeders versterf, geregeld via de uitkoop van 4 mei 1677, 

13.000 gulden en 1800 gulden voor de uitzetting. De bovenstaande goederen 

zijn verbonden ter garantie tot uitbetaling van moeders versterf. De 

protocolhouder wordt op 12 juni 1735 verzocht deze overeenkomst te royeren 

omdat Justus Steck als enig erfgenaam aangemerkt kan worden van zijn vader. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 233 797-0240 6/10 23 29-09-1693 29-09-1693 Veenendaal Borgtocht

Justus Steck verbindt zich als borg voor de hypotheek van 260 dukatonnen ten 

behoeve van Johan Otters en zijn vrouw Johanna Hendriena van Brienen, die 

zijn vader Albert Steck is aangegaan met als onderpand de goederen uit zijn 

moeders versterf, zoals vermeld is op folio 23. Het land vermeldt op folio 

30(red.: verso)  is van deze overeenkomst uitgesloten. Op 27 april 1705 wordt 

het bedrag van 260 dukatonnen betaald en de overeenkomst geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 233v 797-0241 6/10 23v 28-05-1690 10-05-1692 Veenendaal Koop en verkoop

Jan Crolboom, als gemachtigde van Fijtjen Hardenacht, weduwe van Tonis 

Marcelissen d' Gojer, alsmede Gisbert Marcelissen d' Gojer, verkopen aan 

Willem Jansen Ebbenhorst, bouw- en weilanden, groot acht morgen, gelegen in 

het Veen aan de Geldersche zijde, oostwaarts de Grifft, westwaarts 

Veltjensgraeff, zuidwaarts de verkopers en noordwaarts Peter van 

Broeckhuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 233v 797-0241 6/10 23v 11-03-1692 10-05-1692 Veenendaal Hypotheek

De acht morgen genoemd op folio 23verso post 1 worden door Willem Jansen 

Ebbenhorst en Bastiaen Ebbenhorst, ook namens hun andere broer en zusters, 

bezwaart met een hypotheek van 600 gulden ten behoeve van Bernt Struijvinck 

en zijn vrouw Grietjen Willems. Op vertoon van de originele en in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek op 17 mei 1695 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 234 797-0241 6/10 24 27-03-1695 27-05-1695 Veenendaal Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Huijbert Esser beslag 

gelegd op zes morgen veenland genaamd de Eijckenboom met de schuur, 

gelegen oostwaarts (niet vermeld), zuidwaarts de kinderen van Rejnier van 

Heusum, westwaarts de Veengrifft en noordwaarts Peter van Broeckhuijsen, 

toebehorend aan Bastiaen Metman, ter garantie om betaling te verkrijgen bij 

een eventuele ontoereikendheid van de kooppenningen van de goederen 

gelegen in de gemeente Rhenen tot een bedrag van 213 gulden en 15 stuivers, 

waar Metman reeds voor veroordeeld is bij het gerecht van Rhenen. De 

beslaglegging is ook gedaan op verzoek van Nicolaes Wittepeert om dezelfde 

redenen ten bedrage van 187 gulden en 14 stuivers. Zie folio 25. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 234v 797-0242 7/10 24v 02-11-1694 10-02-1696 Veenendaal Overdracht

Gisbert van Welhuijsen, weduwnaar van Pauwlina Hermans, draagt over aan 

Salomon Steijnforts en Abraham van Dulcken, voogden van de vier nagelaten 

minderjarige kinderen van Paulina, met name Aeltje, Maetjen, Francijntjen en 

Maghdaleentjen van Welhuijsen, een perceel land genaamd de Sack, gelegen in 

Venendael aan het Bovenendt, noordwaarts Peter Hendricksen, zuidwaarts 

Cornelis Gerritsen van Snoekevelt en westwaarts de Grifft en voor en achter 

Gisbert Ceelen, welke door hem ontvangen is via een magescheid dat door 

notaris Brinckesteijn overlegd is, onder de conditie dat indien Gisbert het land 

zelf houdt, hij 600 gulden zal betalen bij meerderjarigheid of trouwen van de 

kinderen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 234v 797-0242 7/10 24v 15-06-1728 15-06-1728 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Marcelis van Zutphen, 

namens zijn vrouw Maeijgjen Metman en Jan Gijsberts, ook namens zijn vrouw 

Geertjen Metman, beslag gelegd om bij ontoereikendheid op de roerende 

goederen door Bastiaen Metman nagelaten, op met name een huis en hof met 

het bijbehorende land in Venendael aan het Benedenend, genaamd de 

Eijkenboom, te verhalen twee derde deel in een kapitaal van 700 gulden. Op 13 

juli 1729 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 235 797-0242 7/10 25 10-12-1694 10-07-1696 Veenendaal Scheiding

Een boedelscheiding tussen Bastiaen Metman, weduwnaar van Geertjen 

Jacobsen van Essen aan de ene kant en Gerrit en Hendrick Jacobsen van 

Essen, als ooms en voogden over de drie minderjarige kinderen, geassisteerd 

met de weesmeester Peter van Hoeve en de secretaris aan de andere kant, 

komen overeen dat de vader in totaal 700 gulden aan de kinderen zal uitkeren 

van het moeders versterf op het moment dat zij meerderjarig worden, trouwen, 

dan wel hun eigen brood kunnen verdienen. Voorts zal hij de kinderen 

opvoeden, laten leren en alle schulden, waarmee de boedel is bezwaard, voor 

zijn rekening nemen, waarbij de voogden afstand doen van de rest van de 

boedel. Ter garantie tot het nakomen van de afspraak verbindt de vader zijn 

goederen in Gelderland ingevolge een lijst opgemaakt door C. Klerck in 

opdracht van de weeskamer van de stad Rhenen. Zie ook folio 24. Op 12 mei 

1697 is Bastiaen Metman veroordeeld door het gerecht in de zaak tegen Gerrit 

van Zwol als gemachtigde van Huijbert Esser en Nicolaes Wittepeert. Op 

vertoon van de originele en betaalde akte, getekend door Maeijtjen Metman, als 

gemachtigde van haar man Marcelis van Zutphen alsmede Jan Gijsbertsen en 

zijn vrouw Geertjen Metman, voorkinderen van Bastiaen Metman, wordt de 

overeenkomst geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 235v 797-0243 7/10 25v 13-07-1696 19-07-1696 Veenendaal Koop en verkoop

Hendrick Gisbertsen, Wouter Ernsten, Ceel Gisbertsen, Cornelis Coenders Jan 

Celen en hun vrouwen, allen erfgenaam van hun vader Gisbert Ceelen, 

verkopen aan Marcelis Bolderman en zijn vrouw Aeltjen Albertsen voor de ene 

helft en aan Claes Hendricksen en zijn vrouw Cornelia Jansen voor de andere 

helft, een morgen hooiland genaamd de Fluijterssterdt, gelegen in het Veen aan 

het Bovenendt, oostwaarts de weduwe van Rijck Jansen, westwaarts Jan 

Ceelen, zuidwaarts Andries Gerritsen, schoolmeester en noordwaarts Geurt 

Bolderman. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 235v 797-0243 7/10 25v 26-07-1696 28-07-1696 Veenendaal Beslaglegging

Johan Otters, scholtis, legt, op verzoek van Heelena en Christina van 

Steenbeeck, beslag op de onroerende goederen van Albert Steck, ingevolge 

een veroordeling door het hof van 30 mei 1691, om betaling te verkrijgen van 

een bedrag van 1400 gulden, zijnde 1000 gulden als hoofdsom en de rest als 

achterstallige rente. Zie ook folio 22verso. Ingevolge de gerechtelijke toewijzing 

de dato 18 december 1697 door de landdrost, heeft Justus Steck op 17 maart 

1700 de vordering betaald aan Fredrick Grant als gemachtigde van de 

juffrouwen Steenbeeck en wordt deze beslaglegging geroyeerd op 20 maart 

1700. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 236 797-0243 7/10 26 22-04-1697 23-04-1697 Veenendaal Overdracht

De huizen en erfpachten en de brouwerij met de bijbehorende gereedschappen, 

berg, rosmolen, boomgaard, weide-, hooi- en veenlanden, alles gelegen in de 

Sack, westwaarts de Grifft, noordwaarts Neeltjen, Jan Reijersen, oostwaarts 

Johan Otters, scholtis van het ambt Ede en zuidwaarts de erfpacht nagelaten 

door de weduwe Schadijck, groot 22 morgen, door loting en koop in zijn bezit 

gekomen, toebehorend aan Albert Steck en zijn vrouw Aletta Noest, worden 

overgedragen aan Justus Steck als uitbetaling van moeders versterf zoals 

overeengekomen op folio 23. Zie ook folio 30verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797236-236v 797-0243/44 7/10 26-26v 21-09-1697 22-09-1697 Veenendaal Hypotheek

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers bezwaren hun percelen, zoals 

vermeld op folio 26 post 1, met een hypotheek van 950 gulden ten behoeve van 

Johan Otters, scholtis van het ambt Ede, als bewijs van zijn bezit overlegd hij 

van zijn moeders versterf het magescheid van 4 mei 1677 en de 

schuldbekentenis van 6 maart 1691. Op 15 februari 1699 wordt de hypotheek 

afgelost en geroyeerd, waarbij uitgesloten zijn de twee percelen land op folio 

30verso en het baggerveld die alleen verkocht of bezwaard mogen worden met 

toestemming van de geldverstrekker. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 236v 797-0244 7/10 26v 28-04-1705 28-04-1705 Veenendaal Hypotheek

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers bezwaren hun percelen, zoals 

vermeld op folio 26 en 26verso, met een hypotheek van 2200 gulden ten 

behoeve van Reijnier Ver schoor. Op folio 33verso wordt vermeld dat op deze 

hypotheek 500 gulden is afgelost. Op vertoon van de originele betaalde en in 

stukken gesneden schuldbrief wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 236v 797-0244 7/10 26v 08-04-1707 09-04-1707 Veenendaal Garantie

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers geven hun percelen, zoals vermeld 

op folio 26 en 26verso, in onderpand ter vrijwaring van eventuele schade 

wegens de verkoop van een huis en hof zoals vermeld op folio 31verso. Op 30 

oktober 1712 vindt de registratie plaats dat Jan Tonissen de garantie heeft 

opgezegd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 236v 797-0244 7/10 26v 09-03-1713 09-03-1713 Veenendaal Garantie

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers geven hun percelen, zoals vermeld 

op folio 26 en 26verso, in onderpand ter garantie tot terugbetaling van een 

hypotheek van 300 rijksdaalder ten behoeve van de erfgenamen Steenbeeck en 

ter vrijwaring van een verkochte erfpacht zoals vermeld op folio 31. Op vertoon 

van de originele en betaalde akte door de erfgenamen Steenbeeck wordt de 

garantie op 12 juni 1713 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 237 797-0244 7/10 27 25-09-1693 07-06-1698 Veenendaal Koop en verkoop

Jan Maesen van Schaffelaer, ingevolge een volmacht van Neeltjen Petersen 

Wacker, gepasseerd voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem 

de dato 20 september 1693, verkoopt aan Adriaen van Welderen en zijn vrouw 

Margrieta Arnts, het Sallantsgoet zoals vermeld op folio 1verso, welk 

gerechtelijk is toegewezen voor twee hypotheken aan Hendrick Petersen. Het 

perceel wordt doorverkocht aan Rijck Gerritsen Kits en zijn vrouw Jantjen 

Arissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 237 797-0244 7/10 27 09-08-1699 09-08-1699 Veenendaal Hypotheek

Een huis, schuur en hof gelegen in het Veen aan het Benedenendt bij het 

Ver laet, oostwaarts de weduwe Brinckhuijsen en Govert Ver burgh, westwaarts 

de Veengrifft, zuidwaarts Cornelis van der Linden en noordwaarts Albert Jansen 

van Ravenswaij, erfpacht van de weduwe Brinckhuijsen, toebehorend aan Gerrit 

Tonissen en zijn vrouw Metjen Wouters, bezwaren hun percelen met een 

hypotheek van 175 gulden ten behoeve van Hendrick Broeckhuijsen en zijn 

vrouw Agnietjen Metmans. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 237v 797-0245 7/10 27v 13-06-1698 23-06-1698 Veenendaal Registratie

Wulff van Rijs heeft als gemachtigde van de landdrost van Veluwen laten 

registreren, dat op 13 april 1683 Johan Otters, scholtis van Ede, gekocht heeft 

een erf en goed genaamd de Sack gelegen in Venendael, welk perceel 

gekomen is van Arnt Jansen, alsmede een morgen land ook gelegen in 

Venendael. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 238 797-0245 7/10 28 19-10-1699 11-12-1699 Veenendaal Hypotheek

Een perceel hooi- of weideland, gelegen in het ambt van Ede in het Veen, 

oostwaarts Johan Otters, scholtis, zuidwaarts dezelfde en Albert Steck, 

westwaarts Cornelis Gerritsen en Jan Aertsen van Delwijnen en noordwaarts de 

heer Van Ek en Wiel alsmede Peter Hendricksen, toebehorend aan Andries 

Essenius en zijn vrouw Jantjen van Rhenen, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Martjen Cornelis van Hardevelt, 

gehuwd met Cornelis Cornelissen Floor en hiervoor met Gijsbert Gijsberts. Op 6 

augustus 1701 wordt het perceel nogmaals bezwaard met een hypotheek van 

500 gulden ten behoeve van Cornelia Ver meer, weduwe van Gerrit Bor en 

geregistreerd op 3 september 1701. Op vertoon van de originele en betaalde 

akte van 19 oktober 1699, zoals vermeld is op de achterkant, wordt de eerste 

hypotheek geroyeerd op 30 mei 1702. Op 2 januari 1703 wordt op vertoon van 

de originele en in stukken gesneden akte van 6 augustus 1701, de tweede 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 238v 797-0246 7/10 28v 13-07-1696 01-12-1701 Veenendaal Koop en verkoop

Hendrick Gisberts en zijn vrouw Breunisjen Reijers, Ceel Gisberts en zijn vrouw 

Geertjen Jansen, Cornelis Coenders en zijn vrouw Teunisjen Gisberts, Jan 

Gisberts en zijn vrouw Lijsbert Jansen, ieder voor een vijfde deel en het laatste 

vijfde deel is reeds in bezit van de koper, verkopen aan Wouter Eersten en zijn 

vrouw Anneken Gisberts, een huis en hof met de bijbehorende bouw-, weide- en 

hooilanden, groot 24 morgen, gelegen oostwaarts de Kade, westwaarts de Grifft, 

zuidwaarts Rijck Huijberts en noordwaarts het perceel waar Wouter Ersten 

woont, met een derde gedeelte van een perceel veen gelegen in het Ederveen, 

voorts drie vierde delen van een kamp gelegen achter Tonis Aertsen, oostwaarts 

de Kade, en als laatste 1½ morgen weideland gelegen achter Jan Tomassen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 238v 797-0246 7/10 28v 31-10-1729 31-10-1729 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof gelegen in Venendael aan het Benedenend, oost- en 

noordwaarts de erfgenamen van domheer Van Wijk, westwaarts de Veengrift en 

zuidwaarts Henrick Janssen, toebehorend aan Derk Bernts van Engelenburg en 

zijn vrouw Marrigjen Janssen van Campen, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 200 gulden ten behoeve van de diaconie van Venendael. Op 

vertoon van de kwitantie wordt de hypotheek op 5 december 1776 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 239 797-0246 7/10 29 13-05-1702 31-05-1702 Veenendaal Hypotheek

Vier staarten of percelen hooi-of weideland, erfpachtplichtig, groot 3½ morgen, 

gelegen op de Nijeuwewijck en staart over staart liggende, met aan de ene zijde 

Christoffel Bouwmeiste r en aan de andere zijde Gerrit Clomp, toebehorend aan 

Willem Lambertsen van Hardevelt en zijn vrouw Annesjen Hendricx, bezwaren 

hun percelen met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Martjen 

Cornelissen van Hardevelt, gehuwd met Cornelis Floor ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 239 797-0246 7/10 29 09-12-1702 11-12-1702 Veenendaal Koop en verkoop

Marselis Hendricksen van Campen verkoopt aan Tonis Jansen Remmen, voor 

80 gulden, een derde gedeelte van een huis en hof, gelegen in het Veen aan het 

Benedenendt, gekomen van Geurt Petersen, de overige twee gedeelten zijn in 

bezit van Fredrick Otten en Aert Cornelissen Suckel, oostwaarts Fredrick Otten, 

westwaarts de Veengrift, zuidwaarts Bernt Hendricksen en noordwaarts Aert 

Jansen van Doller. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 239v 797-0247 7/10 29v 03-10-1679 13-01-1704 Veenendaal Koop en verkoop

Derck Crauwel, gehuwd geweest met Martjen Bernts, verkoopt aan Jan 

Hendricksen Brouwer, de helft van een huis, schuur, loods en erf, gelegen in het 

Veen met het uithangbord waarop de Hollantsen Tuijn vermeld staat, vooraan 

het Ver laat tot achteraan de dwarssloot van het perceel van Jan den Backer, 

zuidwaarts Tonis Remmen en noordwaarts Gerrit Bernts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 239v 797-0247 7/10 29v 13-01-1704 13-01-1704 Veenendaal Hypotheek

Het gehele huis en het andere perceel zoals op folio 30 vermeld, gezamenlijk 

toebehorend aan Jan Hendricksen van Kreel en zijn twee zonen Hendrick van 

Kreel en Cornelis Jansen van Kreel, worden bezwaard met een hypotheek van 

400 gulden ten behoeve van domin us Wilhelmus Ribbius, predikant in Lunteren. 

Zie folio 30. Op 12 april 1715 wordt op de achterkant van de originele akte 

vermeld door Wilhelmus  Ribbius en Cornelia ter Welberch dat de hypotheek is 

afgelost en geroyeerd kan worden op het huis en de brouwerij met het 

uithangbord de Hollantse Tuijn, met uitzondering van het perceel op folio 30 

vermeld, geregistreerd op 15 april 1715. Op vertoon door Helena van Eijl, 

weduwe van Geerlig Ribbius, van de originele, betaalde en in stukken gesneden 

akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 240 797-0247 7/10 30 16-03-1686 13-01-1704 Veenendaal Koop en verkoop

Gisbert Celen verkoopt aan Jan Hendricksen van Kreel, voor 700 gulden, een 

perceel bouw- en weidelanden, groot vier á vijf morgen, gelegen in Venendael 

aan het Bovenendt, oostwaarts de Grifft, westwaarts Veltjensgraeff, zuidwaarts 

Albert Steck en noordwaarts Willem Jansen Ebbenhorst. Op 13 januari 1704 

wordt het perceel samen met het huis op folio 29verso bezwaard met een 

hypotheek, later wordt de hypotheek geroyeerd, geregistreerd op 15 april 1715. 

Zie folio 29verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 240v 797-0248 7/10 30v 21-05-1703 15-01-1704 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers verkopen aan Gerrit van 

Snoeckevelt en Hendrick Hendricksen, twee percelen weide-, hooi- en bouwland 

in de Sack, groot 5 morgen, gelegen oostwaarts de Sackwijck, westwaarts Derck 

Cornelissen, zuidwaarts de verkoper en noordwaarts de Nieuwe of Middelwijck. 

De scholtis Otters heeft de twee hypotheken vermeld op folio 22(red.: verso) en 

26 opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 240v 797-0248 7/10 30v 21-05-1703 28-01-1704 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers verkopen aan Derck Cornelissen 

en zijn vrouw Elisjen Woutersen, een weiland, groot een halve morgen, gelegen 

oostwaarts de verkoper, zuidwaarts de sloot van de onderscholtis en west- en 

noordwaarts de Nieuwe of Middelwijck in de Sack. De scholtis Otters heeft de 

twee hypotheken vermeld op folio 22(red.: verso) en 26 opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 241 797-0248 7/10 31 22-03-1707 29-03-1707 Veenendaal Hypotheek

Een huis met het daarachter gelegen hofje, door de eigenaars bewoond, 

gelegen oostwaarts de Veengrift, westwaarts de erfgenamen van de domheer 

Wijck, zuidwaarts Jan van Laar en noordwaarts Anthonij van Holten en Gisbert 

Rutgers, toebehorend aan Jacobis Bredi en zijn vrouw Adriana Claesen, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 300 gulden ten behoeve van 

Metjen Jansen, bejaarde dochter. Op vertoon van de originele akte wordt de 

hypotheek op 21 december 1711 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 241 797-0248 7/10 31 01-04-1713 03-07-1713 Veenendaal Garantie

Het huis en de brouwerij zoals vermeld op folio 26recto en verso, wordt door 

Justus Steck en zijn vrouw J. Keijser in onderpand gegeven ter vrijwaring van 

eventuele schade en hinder van de in de provincie Utrecht gelegen en 

verkochte erfpacht aan Gerrit Arissen. Zie folio 26verso. Op 2 september 1713 

hebben de echtelieden bepaald de percelen gedurende twaalf jaar niet te 

verkopen, de percelen werden echter wel verkocht, omdat de voorkeur gegeven 

wordt de verkochte goederen op 8 september 1713 ter garantie te verbinden, 

geregistreerd op 9 september 1713. Zie folio 33verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 241v 797-0249 7/10 31v 08-04-1707 09-04-1707 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijser verkopen aan Jan Tonissen en zijn 

vrouw Evertjen Gerritsen, een huis en hof genaamd de Bleijck, gelegen in het 

Veen en gebruikt door Albert Mathijssen, oostwaarts tot aan de sparrenboom 

voor de schuur van de verkoper, westwaarts de Veengrifft, zuidwaarts de hof 

van de verkoper en het land van Jantjen van Oort, waarbij de aangrenzende 

heggendoorn in gezamenlijk bezit de scheiding aangeeft, tot voor de sloot en de 

eikenboom daartegenover, met uitzondering van de twee bomen die in bezit 

blijven van de verkoper, noordwaarts de Sackwijck. Ter garantie worden de 

percelen vermeld op folio 26verso in onderpand gegeven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 241v 797-0249 7/10 31v 17-04-1722 17-04-1722 Veenendaal Koop en verkoop

Niesjen Teunissen, weduwe van Jan Evertsen Bosman, geassisteerd met haar 

zoon Lubbert Janssen, Henrick Besselsen, Marrigjen Besselsen, geassisteerd 

met haar broer Henrick Besselsen, Teunis Besselsen en zijn vrouw Truijtjen 

Claessen, alsmede Jan Cornelissen en zijn vrouw Truijtjen Besselsen, allen 

erfgenaam van Jan Teunissen, verkopen aan Heijltjen Weekers, weduwe van 

Geurt Bernts Bolderman, het pand zoals vermeld op folio 31verso post 1. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 242 797-0249 7/10 32 22-09-1710 22-09-1710 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof in Venendael, dat door de weduwe Bouwmeester gebruikt wordt, 

gelegen oost- en zuidwaarts Derck Clomp, westwaarts de Veengrifft en 

noordwaarts Derck Berents Dunhaer, toebehorend aan Maria Bouwmeester, 

weduwe van Claes Dercksen van Warrendorp, en ook optredend namens haar 

afwezige zoon, Geertruijt van Warrendorff, beiden geassisteerd met hun voogd 

Willem Bouwmeiste r, die ook optreedt als gemachtigde van Hendrick van 

Warrendorp, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 400 gulden ten 

behoeve van Hester Libergen, weduwe van de secretaris Bouwmeiste r. Op 

vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de 

hypotheek op 31 maart 1721 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 242 797-0249 7/10 32 19-11-1726 21-11-1726 Veenendaal Beslaglegging

Sander Slock, onderscholtis, legt op getuigenis van de gerichtslieden Henrick 

Slock en Henrick van Broeckhuijsen, beslag op de onroerende goederen van 

Rut Gijsbertsen Veenvliet, met name een huis en hof door Rut Gijsbertsen zelf 

bewoond, om betaling af te dwingen van 743 gulden en 12 stuivers ingevolge 

een schuldbekentenis van 10 december 1725. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 242v 797-0250 7/10 32v 30-09-1710 03-11-1710 Veenendaal Hypotheek

Een perceel bouw- en weideland, groot vier morgen, gelegen in Venendael aan 

het Bovenendt in het perceel welke destijds gekomen is van Evert Hendricksen 

Bos, oostwaarts Jantjen Bos, weduwe van Rijck Jansen Ruijter, westwaarts 

Jacob Bos, zuidwaarts Gerrit van Wijck en noordwaarts Jantjen Elissen, weduwe 

van Jan Tomassen, toebehorend aan Elis Joosten Bouman en zijn vrouw 

Evertjen Aertsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 350 gulden ten 

behoeve van Jantjen Antonissen van Maenen, jongedochter. Op vertoon van de 

originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 18 mei 

1722 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 242v 797-0250 7/10 32v 23-01-1732 23-01-1732 Veenendaal Koop en verkoop

Derk Jansen van Gaesbeek, weduwnaar van Aelbertjen van Neerheusden, 

verkoopt aan Geurt Bunt en zijn vrouw Willemijntjen van Gaesbeek, voor 900 

gulden, een huis, hof en kamer en met de beide gangen aan het Benedenend, 

gelegen oostwaarts Gerrit Verburg en Steven van Eijk, zuidwaarts Gerrit 

Verburg, westwaarts de Veengrift en noordwaarts de weduwe van Henrick 

Henricksen van Gaesbeek. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 243 797-0250 7/10 33 07-12-1708 14-03-1712 Veenendaal Scheiding

Cornelis Verwoert en zijn vrouw Weijmtjen Jansen voor de ene helft en 

Hendrick Hendricksen en zijn vrouw Wilhelmina Beijer alsmede de 

jongedochters Johanna en Jasperina Beijer voor de andere helft, komen 

overeen dat het weitje genaamd Lijsjesweijtjen, gelegen in Venendael aan de 

Geldersche zijde, oostwaarts naast de Grifft, zuidwaarts de weduwe van 

Hendrick van Broeckhuijsen, westwaarts Veltjensgraeff en noordwaarts Jan 

Ceelen, toebedeeld wordt aan Hendrick Hendricksen en zijn vrouw Wilhelmina 

Beijer en aan Johanna en Jasperina Beijer, mits zij aan de andere partij 107 

gulden, 10 stuivers en een zilveren dukaton betalen. Op 14 maart 1712 wordt op 

het perceel tevens een hypotheek gevestigd van 400 gulden ten behoeve van 

Gerrit Arissen en zijn vrouw Weijmtjen Hermsen. Op vertoon door Egbert van 

den Bos, die het recht heeft op de hypotheekakte, van de originele, betaalde en 

in stukken gesneden akte, wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 243v 797-0251 7/10 33v 17-12-1715 18-12-1715 Veenendaal Hypotheek

Het huis, hof en land zoals vermeld op folio 26recto en verso en folio 31, 

toebehorend aan Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers, bezwaren hun 

percelen met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Reijnier 

Ver schoor, waarin op dezelfde akte vermeld is dat op de hypotheek van 2200 

gulden genoemd op folio 26verso, 500 gulden is afgelost. Op vertoon van de 

originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 243v 797-0251 7/10 33v 01-06-1717 01-06-1717 Veenendaal Hypotheek

Het huis, hof en brouwerij, toebehorend aan Justus Steck en zijn vrouw Johanna 

Keijsers, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 500 gulden ten 

behoeve van Johan van Lenen en zijn vrouw Aletta Cornelia van Wijk. Zie folio 

58. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 243v 797-0251 7/10 33v 03-06-1729 06-06-1729 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Arien Willemssen Sterk, 

beslag gelegd op de onroerende goederen van Justus Steck om te verhalen en 

betaling af te dwingen van 300 gulden met rente zoals overeengekomen in de 

peindingsakte van 9 december 1721. Zie folio 53verso. Op vertoon van de 

originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de beslaglegging 

opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797244-245 797-0251/52 7/10 34-35 30-03-1689 10-10-1713 Veenendaal Registratie

Anthonij Stip, als gemachtigde van Antonij van Wijck en Maria van Wijck, laat 

registreren een uittreksel van een 30 folio's groot document van 30 maart 1689, 

gepasseerd bij notaris P. van Vechoven te Utrecht, met daarin de verdeling van 

de nalatenschap van hun moeder Alletta Steck en hun vader Johan van Wijck, 

in zijn leven domheer van St Pieters, aan haar kinderen Alletta van Wijk en haar 

man Alexander Lamij, capitein, Maria van Wijck, weduwe Schut alsmede mr 

Antonij van Wijck, weergevende een staat met alle bezittingen in Gelderland en 

Utrecht en het recht daarop door de kinderen met de afrekening hiervan o.a. 

met Jacob van Wijck. Tevens een uittreksel uit het testament van Jan van Wijck 

van 31 augustus 1680, en de boedelscheiding van moeder van 20 februari 1680. 

Voorts schuldbekentenissen op naam van Huijbert Cornelissen Lam, Derk 

Adriaensz van Oort, Abraham Olephiers, Albert Steck en Jan Reijersen. Een 

erfpacht op naam van Cornelis Jansen Fluijter. De veldnamen de Gagelcampen 

in Bennekom, de Sack, Crakerswijck en het Benedeneind in Gelders 

Veenendaal en de Grift, Gravenveen (samen met Elis van Deijl), Segstaert, 

Kleijne Schut, Eijckelhoff, Boveneind en Middelbuurt in Stichts Veenendaal met 

hun belendingen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 245v 797-0253 7/10 35v 18-04-1715 18-04-1715 Veenendaal Hypotheek

Een perceel groot 17½ morgen met de bijbehorende erfpacht, gelegen in het 

Veen aan het Benedenendt, oostwaarts de Maendergemeente, westwaarts de 

Veengrift en het Ver laet aan het Swaaluwe Start, zuidwaarts het perceel van 

domin us Brinckhuijsen en Govert Ver burcht, toebehorend aan Jan Corsen 

Weppelman, weduwnaar van Derckjen Gerritsen, ook optredend als voogd van 

de kinderen van zijn dochter Claesjen Weppelman, alsmede Gerrit Weppelman 

en Geertjen Weppelman en haar man Hendrick van Kreel, bezwaren het perceel 

met een hypotheek van 500 gulden ten behoeve van domin us Wilhelmus 

Ribbius en zijn vrouw Cornelia ter Walberch. Op vertoon van de originele akte 

wordt de hypotheek op 13 december 1755 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 245v 797-0253 7/10 35v 18-06-1720 19-06-1720 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Henrick van den Bosch, 

beslag gelegd op het erfpachtgoed van 17½ morgen zoals vermeld op folio 

35verso post 1, om te verhalen en betaling af te dwingen van drie jaren rente 

zoals overeengekomen in een obligatie van 200 gulden van 7 april 1716, voorts 

de rente van een kapitaal van 220 gulden, alsmede ter garantie van de twee 

kapitalen, waarvoor Jan Corsen Weppelman zich als borg verbonden heeft voor 

Henrick van Kreel ingevolge een obligatie van 20 november 1720. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 246 797-0253 7/10 36 03-06-1717 03-06-1717 Veenendaal Hypotheek

Drie staarten erfpachtgoederen, groot drie morgen, gelegen in Venendael aan 

de Gelderse zijde op de Nieuwewijk, oost- en westwaarts Derk Clomp, 

zuidwaarts Gerrit van Wijk en noordwaarts Steven van der Hart, toebehorend 

aan Derk Turen en zijn vrouw Geertjen Jansen van Schaffeler, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 300 gulden ten behoeve van Johanna Hendrina 

van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 246 797-0253 7/10 36 18-06-1720 19-06-1720 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Johanna Hendrina van 

Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van Ede, geassisteerd met 

haar zoon Johan Nicolaes Otters, beslag gelegd op de drie staarten 

erfpachtgoederen, zoals vermeld op folio 36 post 1, om te verhalen en betaling 

af te dwingen van een restant van 166 gulden en 4 stuivers op een kapitaal van 

400 gulden door de vorige eigenaar Willem Lamberts in bovenstaande goederen 

ten behoeve van Marritjen van Hardevelt gevestigd, alsmede 45 gulden van drie 

jaren rente. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 246v 797-0254 7/10 36v 19-07-1717 20-07-1717 Veenendaal Hypotheek

Een huis, hof en erf gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde bij het Ver laet, 

met het uithangbord de Hollantsen Tuijn, oostwaarts Jan Corsen Weppelman, 

westwaarts de Veengrift, noordwaarts Gerrit Berntsen en zuidwaarts Aert Jansen 

van Dolder, toebehorend aan Derk Marceveen en zijn vrouw Johanna Kool, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 250 gulden ten behoeve van 

Antonij van Wijk en zijn vrouw Clara Jacoba Brouwers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 246v 797-0254 7/10 36v 06-09-1718 06-09-1718 Veenendaal Hypotheek

Een huis, hof en erf, zoals vermeld op folio 36verso post 1, toebehorend aan 

Derk Marceveen en zijn vrouw Johanna Kool, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Jannichjen Hermsen, weduwe van 

Arien Marceveen. Op vertoon van de originele in stukken gesneden akte wordt 

de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 247 797-0254 7/10 37 24-02-1717 13-05-1718 Veenendaal Registratie

Uittreksel uit het journaal van verschillende akten opgemaakt door Johan van 

Wijnbergen als verwalter van de landdrost van Veluwen waarin Derk Turen 

bezwaar maakt tegen de beschuldiging door Willemijntjen van Snoekevelt op 15 

februari 1717, waarbij Jan van Langevelt zich tot borg heeft gesteld voor de 

verweerkosten van Derk Turen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 247 797-0254 7/10 37 16-03-1721 31-03-1721 Veenendaal Koop en verkoop

Gerrit Weppelman, weduwnaar van Reijna van Wolffswinckel verkoopt aan 

Gerrit van Broekhuijsen, weduwnaar van Debora Jacobs, voor 1870 gulden, 2 

dukaten en 4 dukatonnen, een huis, hof en erf gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde bij het Ver laet, met het uithangbord de Hollantsen Tuijn, 

oostwaarts Jan Corsen Weppelman, westwaarts de Veengrift, zuidwaarts Aert 

Jansen van Dolder en noordwaarts Gerrit Beertsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 247v 797-0255 7/10 37v 16-02-1715 27-05-1718 Veenendaal Registratie

Op verzoek van Cornelis van Coten wordt het testament geregistreerd van 

Gijsbert Aelbertsen Brouwer en zijn vrouw Aeltjen Melissen, waarbij het 

echtpaar elkaar over en weer lijftochten, hun vorige testament van 22 november 

1712 krachteloos verklaren en benoemen tot hun enig erfgenaam Gijsbert 

Melissen van Voorthuijsen en Catharina Melissen van Voorthuijsen, gehuwd met 

Cornelis van Coten en bij vooroverlijden van genoemde erfgenamen of hun 

kinderen ontvangen Aletta Catharina en Janna Cornelissen, dochters van Arien 

Cornelissen, ieder 200 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 248 797-0255 7/10 38 27-05-1718 08-06-1718 Veenendaal Koop en verkoop

Wulff Wolbertsen en zijn vrouw Beertjen Cornelissen verkopen aan Teunis 

Cornelissen en zijn vrouw Maeijtjen Everts, een huis en hof, groot een halve 

morgen, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Venendael, erfpachtplichtig, 

oostwaarts de Maenderkaede, westwaarts Jan Evertsen, zuidwaarts Jan 

Aelbertsen en noordwaarts Steven van der Hart. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 248 797-0255 7/10 38 29-07-1731 30-07-1731 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Arent van der Hart, 

wijnkoper, vanwege de ontoereikendheid van de roerende goederen, beslag 

gelegd op de onroerende goederen van Evert Henricksen Slock, met name zijn 

aandeel in het moeders versterf, om te verhalen en betaling af te dwingen van 

455 gulden en 13 stuivers van geleverde wijnen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 248v 797-0256 7/10 38v 16-06-1718 16-06-1718 Veenendaal Hypotheek

Een en een halve morgen weideland met de schuur, gelegen oostwaarts Jan 

Maessen van Schaffeler, zuidwaarts domheer Wijk, westwaarts de Veengrift en 

noordwaarts Jan van Broekhuijsen, in het ambt van Ede aan het Benedenend in 

Venendael, toebehorend aan Derk Turen en zijn vrouw Geertjen Janssen van 

Schaffeler, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 300 gulden ten 

behoeve van Henrick Otters, scholtis van Ede. Op vertoon van de betaalde akte 

wordt de hypotheek op 5 oktober 1753 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 248v 797-0256 7/10 38v 11-08-1722 22-08-1722 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van dr. Gerhard Pronk en 

Nicolaes van Harmel, beslag gelegd op het perceel zoals vermeld op folio 

38verso post 1, om betaling af te dwingen, voor de eerste comparant 141 

gulden en 17 stuivers en voor de tweede 51 gulden en 7 stuivers, vanwege 

salaris en voorschotten ter zake van een geschil ontstaan door belediging van 

Wilhelmina van Snoekeveld door Derk Turen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797249-249v 797-0256/57 7/10 39-39v 15-02-1717 30-08-1718 Veenendaal Registratie

Rijk Muijs, landschrijver van Veluwen, laat een extract uit het gerigtsignaat van 

Veluwen registreren, waarin vermeld wordt dat voor Johan van Wijnbergen, 

verwalter landdrost van Veluwen, is verschenen Willemintje van Snoeckevelt, 

geassisteerd met haar voogd Harmannus Muijs, waarbij zij Derk Turen 

aanklaagt wegens belediging op maandag 18 januari 1717 in de Gilderse waegh 

in Venendael, waarbij Derk haar uitscheldt voor een todde, hoer en bedriegster 

en haar zelfs had willen slaan omdat zij van dominee  Feijenberg zaken gestolen 

heeft, zij zou zelfs nog een borstdoek omgeknoopt hebben. Derk Turen wordt ter 

verantwoording geroepen en moet zich binnen 14 dagen verweren, hij heeft hier 

geen gebruik van gemaakt, later wel enige antwoorden gegeven maar 

Willemijntje neemt daar geen genoegen mee, eist verontschuldigingen en wil nu 

dat Derk 1000 rijksdaalders betaalt aan de armen van Venendael en voorts 

veroordeeld wordt in de kosten. Albert van Ravenswaeij verbindt zich als borg 

voor haar. Op donderdag 18 februari 1717 overhandigt Johan Otters, scholtis 

van Ede, de aanklacht aan Derk Turen. Op 25 februari 1717 meldt Derk Turen 

zich bij Johan van Wijnbergen en protesteert tegen de aantijging en meldt voor 

hemzelf als borg aan Jan van Langevelt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 249v 797-0257 7/10 39v 02-05-1719 08-05-1719 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van de landdrost van 

Veluwen, beslag gelegd op het aandeel in een huis en hof in Venendael, 

alsmede een staart weideland in de Sack, groot 1½ morgen, toebehorend aan 

Maria Verburg, huisvrouw van Gerrit Janssen Veenvliet, om te verhalen de 

boete die haar opgelegd is wegens hoererij, echtbreuk en de daaruit 

voortgekomen geboorte van een onecht kind tijdens haar mans afwezigheid in 

de Oostindien. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 250 797-0257 7/10 40 05-05-1730 20-05-1730 Veenendaal Koop en verkoop

Willem Cornelissen Clomp, weduwnaar van Elsjen Wouters, Oloff Verhoeff en 

zijn vrouw Neeltjen Clomp en Wouter Clomp, weduwnaar van Jacobjen van 

Stuijvenberg, verkopen aan Steven van der Hart, weduwnaar van Geertruijd 

Brouwer, voor 242 gulden, een morgen bouwland met de halve wallen, sloten en 

houtgewassen in Veenendael in de Middelbuirte, gelegen oost- en westwaarts 

de koper, erfpachtplichtig aan domin us Jacobus Heurt en Elias Verschuir. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 250 797-0257 7/10 40 05-05-1730 20-05-1730 Veenendaal Koop en verkoop

Willem Cornelissen Clomp, weduwnaar van Elsjen Wouters, Oloff Verhoeff en 

zijn vrouw Neeltjen Clomp en Wouter Clomp, weduwnaar van Jacobjen van 

Stuijvenberg, verkopen aan Otjen van Ede, weduwe van Rut Stevensen van 

Ede, twee morgen weide- of veenland met de halve sloot in Veenendael in de 

Middelbuirte, gelegen oostwaarts Steven van der Hart en westwaarts Derk de 

Man, erfpachtplichtig aan domin us Jacobus Heurt en secretaris Verschuir. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 250v 797-0258 7/10 40v 10-06-1719 09-06-1719 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende bouw- en weilanden, groot zeven morgen, 

gelegen in de Middelbuirte, waar de koper in woont, oostwaarts de Veengrift, 

westwaarts de Nieuweweg, zuidwaarts Gerrit Ros en noordwaarts Evert d' 

Ruijter, alsmede een weiland, groot elf morgen, gelegen aan het Benedenend 

genaamd de Kalkoven, oostwaarts de Maenderkaede, westwaarts de Veengrift, 

zuidwaarts de weduwe van Henrick Egberts van Harn en noordwaarts Wouter 

van de Son en Bastiaen Metman, toebehorend aan Aertjen en Ida van Huijssen, 

bejaarde jongedochters, geassisteerd met hun voogd Hermannus van 

Maerseveen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 2000 gulden ten 

behoeve van Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in 

leven scholtis van Ede. J.H. van Brienen verklaart dat de Kalkoven ontslagen 

kan worden van de hypotheekverplichtingen, echter het perceel aan het 

Bovenend blijft verbonden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 250v 797-0258 7/10 40v 30-10-1719 30-10-1719 Veenendaal Hypotheek

Het huis, hof en de weilanden, alsmede de kalkoven, zoals vermeld op folio 

40verso post 1, toebehorend aan Aertjen en Ida van Huijssen, jongedochters, 

geassisteerd met hun voogd Hermannus van Maerceveen, bezwaren hun 

percelen met een hypotheek van 1000 gulden ten behoeve van Johanna 

Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van Ede. Op 

vertoon van de originele in stukken gesneden akte wordt de hypotheek 

geroyeerd. Op 30 mei 1728 wordt nogmaals een hypotheek afgesloten voor 

1000 gulden ten behoeve van Johanna Hendrina van Brienen en geregistreerd 

op 30 maart 1728 (een van de twee datums is onjuist) en later geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 251 797-0258 7/10 41 17-04-1717 17-04-1719 Veenendaal Koop en verkoop

Maes Janssen van Schaffeler en zijn vrouw Gerrigjen Volwens verkopen aan 

Willem Geurtsen Bunt en zijn vrouw Elisabeth Antonia Janssen, voor 200 

gulden, een vijfde deel van een huis en hof, waarin Derk Turen woont, gelegen 

oost- en noordwaarts de heer Steck, westwaarts de Veengrift en zuidwaarts Derk 

Bernts Dunharn, voorts een vijfde deel van 3½ morgen weideland, 

erfpachtplichtig aan de heren Heurt en Verschuir, gelegen oostwaarts de 

Maenderkaede en westwaarts Derk Turen, beide aandelen in de percelen zijn 

door de verkoper geërfd van zijn vader Jan Maessen van Schaffeler. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 251 797-0258 7/10 41 22-08-1721 25-08-1721 Veenendaal Koop en verkoop

Arien van der Meij en zijn vrouw Claertjen Slock verkopen aan Henrick Slock en 

zijn vrouw Lijsbet Stip, voor 330 gulden, een huis, schuur en erf gelegen in 

Venendael aan de Gelderse zijde, oostwaarts de Veengrift, zuidwaarts Jan van 

Rijssen, westwaarts Antonij van Wijk en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 251v 797-0259 7/10 41v 05-04-1719 06-04-1720 Veenendaal Beslaglegging

Wouter Crolboom, onderscholtis, heeft op verzoek van de gezamenlijke 

kinderen van Jan Claessen van Langevelt, beslag gelegd op de onroerende 

goederen van Derk Turen, met name hooi-, weide- en tabaksland gelegen op de 

Nieuwewijk, groot 1½ morgen land aan het Benedenend en een vijfde deel van 

een huis, hof en 3½ morgen weideland, om te verhalen en schadeloos gesteld 

te worden van de borgtocht die hun vader Jan van Langevelt is 

overeengekomen met Derk Turen in februari 1717. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 251v 797-0259 7/10 41v 23-04-1727 24-04-1727 Veenendaal Hypotheek

Een perceel weideland, groot 1½ morgen, gelegen in de Middelbuirte, 

oostwaarts de weduwe Bouwmeijster, westwaarts Henrick van Steijnfurt, 

zuidwaarts Henrick van Creel en noordwaarts Justus Steck, toebehorend aan 

Willem Cornelissen Clomp en zijn vrouw Jannichjen Wouters, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Derk Cornelissen 

Clomp en zijn vrouw Elsjen Wouters. Op vertoon van de originele, betaalde en 

in stukken gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 252 797-0259 7/10 42 13-01-1729 14-01-1729 Veenendaal Koop en verkoop

Claertjen van Wijk, weduwe van Bastiaen Metman, voor de ene helft, 

geassisteerd met haar zoon Heere Metman en zijn vrouw Johanna van 

Grootvelt, ook optredend namens zijn zus Catrijna, Cornelis, Gerrit en Gerritjen 

Metman en als gemachtigde van Petronella Metman alsmede Geurt van 

Waekeren en zijn vrouw Lijsbeth Metman, voor de andere helft, verkopen aan 

Jacobus van Langevelt en zijn vrouw Jacomina Elbers, voor 900 gulden, een 

huis en hof met zeven morgen heide-, water- en weideland met de halve wijken 

genaamd de Eijkenboom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 252v 797-0260 7/10 42v 29-05-1721 29-05-1721 Veenendaal Hypotheek

Een huis, schuur en plaats gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde, 

oostwaarts de Veengrift, westwaarts domheer Van Wijk, zuidwaarts Henrick de 

Fluijter en noordwaarts Arien van der Meij, toebehorend aan Jan van Rijssen en 

zijn vrouw Johanna van Heunen, bezwaren hun perceel en hun huidige en 

toekomstige roerende goederen met een hypotheek van 800 gulden ten 

behoeve van Johannes Brinckhuijsen en zijn vrouw Jannichjen Wolffswinkel. Op 

16 januari 1734 verklaart Johannes Brinckhuijsen dat 225 is betaald door 

Maurits Middelman. Op vertoon van de originele in stukken gesneden akte wordt 

de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 252v 797-0260 7/10 42v 28-07-1728 29-07-1728 Veenendaal Hypotheek

Een huis, hof en drie vierde morgen hooi- of veenland, gelegen aan het 

Benedenend, zuidwaarts Hartger Henricksen en noordwaarts kapitein Eck, 

toebehorend aan Evert Claessen en zijn vrouw Niesjen Willemssen, bezwaren 

hun percelen en het baggerveld met een hypotheek van 100 gulden ten 

behoeve van Jacobus van Langevelt en zijn vrouw Jacomina Elberts. Op 

vertoon van de kwitantie van 23 augustus 1759 vermeld op de originele 

obligatie wordt de hypotheek geroyeerd op 25 september 1759. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 253 797-0260 7/10 43 18-05-1724 18-05-1724 Veenendaal Koop en verkoop

Gerrit Weppelman en zijn vrouw Petronella van Ravenswaeij verkopen aan 

Joost van Harn en zijn vrouw Grietjen Verburg, een staart weide- of veenland, 

en hun aandeel in de erfpacht, hetgeen ontvangen is uit de ouderlijke boedel op 

1 mei 1721, groot twee morgen en 516 roeden, gelegen in Venendael aan de 

Gelderse zijde, tegenover het Verlaet, oostwaarts het minderjarige kind van 

Elbert Doornecamp, westwaarts Henrick van Creel, zuidwaarts Gerrit Verburg en 

noordwaarts juffrouw Bouwmeijsters. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 253 797-0260 7/10 43 10-01-1730 10-01-1730 Veenendaal Hypotheek

Een huis staande op erfpachtgrond en het recht van de hof ten behoeve van 

Henrick van den Bos, oostwaarts Henrick van den Bos en westwaarts de 

Nieuweg, toebehorend aan Gerrit van Breukhuijsen en zijn vrouw Niesjen 

Bernts, bezwaren hun pand en het recht van de erfpacht met een hypotheek van 

100 gulden ten behoeve van Henrick Jacobsen, jongeman. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 253v 797-0261 7/10 43v 06-05-1721 26-11-1721 Veenendaal Scheiding

Een boedelscheiding tussen Willem Bunt en zijn vrouw Elisabeth Antonia 

Jansen van Schaffeler, Derck Turen en zijn vrouw Gerritjen Jansen van 

Schaffelaer, Maria Jansen van Schaffeler, weduwe van Jacob Evertsen en de 

erfgenamen van Jacob Evertsen inzake de boedel van Jan Masen van 

Schaffeler, gelegen in de Veluwe, waarbij overeen gekomen wordt dat Willem 

Bunt en Elisabeth zal behouden hun eigen vijfde deel alsmede hun erfrecht op 

het deel van Maes Jansen van Schaffeler en Cornelis van Schoonhoven, 

gehuwd met Jannichien van Schaffeler indien dat verkocht wordt, tezamen drie 

vijfde deel, voorts negen tiende deel in een huis en hof in Venendael, hetwelk 

gebruikt wordt door Derck Turen en 266 roeden van het erfpachtgoed aan de 

Maenderkade. Derck Turen en Gerritjen behouden hun eigen vijfde deel en 

ontvangen drie tiende deel van het erfpachtgoed, totaal 108 roeden. De 

erfgenamen van Jan van Langevelt hebben door beslaglegging recht op het 

vijfde deel van een huis en hof dat Willem Bunt ten deel is gevallen, de 

beslaglegging wordt opgeheven op het huis en hof, omdat Derck Turen nu een 

tiende deel van het erfpachtgoed in onderpand geeft, hetwelk hij heeft 

ontvangen in de plaats van het vijfde deel in het huis en hof. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 254 797-0261 7/10 44 15-06-1726 15-01-1726 Veenendaal Koop en verkoop

Rutt Gijsbertsen Veenvliet en zijn vrouw Dieliana van Dolder verkopen aan 

Evert Melissen Ploegh en zijn vrouw Jacobjen Cluppel, een huis met een gang, 

gelegen in Venendael aan het Benedenent, oost- en zuidwaarts Henrick van 

Creel, westwaarts de Veengrift en noordwaarts Huijbert van den Bergh. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 254 797-0261 7/10 44 17-03-1729 18-03-1729 Veenendaal Beslaglegging

Wouter Crolboom, onderscholtis, heeft op verzoek van Johanna Hendrina van 

Brienen, weduwe van Johan Otters, wegens ontoereikendheid van de roerende 

goederen, beslag gelegd op de onroerende goederen van Metjen Rutgers, 

weduwe van Aelbert Suckel, met name een huis, hof, weide- en tabaksland 

gelegen in Venendael aan het Benedenend, dat door haar bewoond en gebruikt 

wordt langs de Bennecumse gemeente, om te verhalen en schadeloos gesteld 

te worden voor een bedrag van 218 gulden en tien stuivers van verschuldigde 

rente over de jaren 1723 tot en met 1729 alsmede de hoofdsom van 530 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797254-254v 797-0261/62 7/10 44-44v 18-03-1729 19-03-1729 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Cornelis van 

Broekhuijsen, wegens ontoereikendheid van de roerende goederen, beslag 

gelegd op de onroerende goederen van Metjen Rutgers, weduwe van Aelbert 

Suckel, met name een huis, hof, weide- en tabaksland gelegen in Venendael 

aan het Benedenend, dat door haar bewoond en gebruikt wordt langs de 

Bennecumse gemeente, om te verhalen en schadeloos gesteld te worden voor 

een bedrag van 336 gulden en een stuiver van geleverd bier over de jaren 1727 

tot en met 1729, alsmede 24 gulden van een jaar verschuldigde rente over een 

obligatie van 25 maart 1728 van 480 gulden, hetgeen hem is toegewezen uit de 

boedel van zijn broer Henrick Broekhuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 255 797-0262 7/10 45 18-05-1722 18-05-1722 Veenendaal Hypotheek

Een perceel bouw- en weideland, groot vier morgen, aan het Boveneijnd, 

gelegen oostwaarts Evert de Ruijter, zuidwaarts Gerrit van Wijck, westwaarts 

Jan Bos en noordwaarts Toon J ansen, toebehorend aan Evertjen Aertsen, 

weduwe van Joost Elissen Bouwman, geassisteerd met haar zoon Elis Joosten 

Bouwman, ook optredend namens zijn minderjarige broers en zusters, bezwaren 

hun perceel met een hypotheek van 500 gulden ten behoeve van Jantjen 

Antonissen van Manen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 255 797-0262 7/10 45 28-02-1730 28-02-1730 Veenendaal Koop en verkoop

Hermannus Maerceveen en zijn vrouw Neeltjen van Huijssum, ook optredend 

als gemachtigde van Aertjen en Ida van Huijssum, jongedochters, verkopen aan 

Teunis Bieshaer, Jurrien en Jacobus van Langevelt, voor 2500 gulden, een 

perceel veen-, heide-, water- en weideland, groot elf morgen, gelegen aan het 

Benedenend genaamd de Kalkoven, oostwaarts de Kaede, westwaarts de 

Veendijk, zuidwaarts Egbert Gerritsen en noordwaarts Jacobus van Langevelt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 255v 797-0263 7/10 45v 08-12-1722 28-12-1722 Veenendaal Hypotheek

Een erf en goed gelegen in Venendael in de Middelbuijrte , bestaande uit een 

huis en hoven, groot negen morgen, hetwelk bewoond wordt door Henrick van 

Wenterswijk , strekkende van de veengrift tot aan de Hanepol, voorts een erf en 

goed gelegen in Venendael aan het Boveneijndt , bestaande uit een huis, hoven, 

berg en schuur, groot 45 morgen, hetwelk bewoond wordt door Wouter Ernsten, 

toebehorend aan Elias Ver schuijr en zijn vrouw Johanna Botters, wonende in 

Venendael, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 3000 gulden ten 

behoeve van Lubbert Adolph Torck en zijn vrouw Petronella Wilhelmina van 

Hoorn. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt 

de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 255v 797-0263 7/10 45v 19-06-1723 21-06-1723 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van dr. Gerhard Pronck en 

Nicolaes van Hamel, wegens ontoereikendheid van de roerende goederen, 

beslag gelegd op de onroerende goederen van Derk Turen, met name een huis, 

hof en het bijgelegen veenland, om daarop te verhalen voor de eerste eiser een 

bedrag van 191 gulden en 17 stuivers en voor de tweede eiser 51 gulden en 7 

stuivers van verschuldigd salaris. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 256 797-0263 7/10 46 28-04-1723 28-04-1723 Veenendaal Koop en verkoop

Henrick van Creel en zijn vrouw Geertjen Weppelman verkopen aan Bernt 

Gerritsen van Leuven, jongeman, een derde gedeelte van een huis, hof en erf, 

alsmede de lengte in 97 roeden baggerveld, hetwelk door hen is ontvangen en 

toebedeeld ingevolge een magescheid van 1 mei 1721 uit de boedel van hun 

ouders. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 256 797-0263 7/10 46 12-03-1720 17-01-1724 Veenendaal Koop en verkoop

Henrick van Creel en zijn vrouw Geertjen Weppelman verkopen aan Maas 

Derksen en zijn vrouw Neeltjen Lambers van Hardevelt, 2¼ morgen bouwland 

gelegen in de Middelbuirte van Venendael, oostwaarts Cornelis van Creel, 

westwaarts de Nieuweweg, zuidwaarts de heer Van Wijk en noordwaarts Jacob 

van Holten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 256v 797-0264 7/10 46v 26-01-1725 26-01-1725 Veenendaal Koop en verkoop

Derk Slock en zijn vrouw Geertjen van Hoeven verkopen aan Henrick Otters, 

scholtis van Ede, een huis, hof, berg en schuur, oostwaarts de Bennecumse 

gemeente, westwaarts de Veendijk, zuidwaarts Cornelis Haen en noordwaarts 

Hermen Cornelissen en voorts een hoekje hooiland, groot 200 roeden, 

oostwaarts de Meijnt, zuidwaarts Cornelis Jacobsen Suckel, westwaarts de 

Veengrift en noordwaarts Aert Suckel, beiden gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Bennecum, aan het Benedenend van Venendael. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 256v 797-0264 7/10 46v 11-06-1725 12-06-1725 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Henrick van Bos, 

wegens ontoereikendheid van de roerende goederen, beslag gelegd op de 

onroerende goederen van Derk Turen, met name een huis, hof en het bijgelegen 

veenland, om daarop te verhalen van een in 1716 geleend bedrag van 190 

gulden om zaad te kopen, onder aftrek van geleverde honing voor 139 gulden 

en 3 stuivers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 257 797-0264 7/10 47 20-09-1725 20-09-1725 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof gelegen in Venendael aan de Gelderse zijde in de Middelbuijrte, 

zuidwaarts Henrick Petersen en noordwaarts Cornelis Hensb urgh; item een 

vierde gedeelte van het erf Wallenburgh, bestaande uit drie kampen, waarvan 

twee met hout bepoot zijn en de ander een hooiland dat met de weduwnaar 

Brand gedeeld wordt; voorts een perceel houtgewas gelegen in het Ederveen, 

genaamd de Drie Roeden; een derde gedeelte van de koornwindmolen in 

Doesburgh met het halve huis en hof, waarvan Jan Daniels de halve molen 

bezit en Theodor us van Velthuijsen een vierde gedeelte van de molen en het 

halve huis en hof toebehoort; nog een perceel, groot 42 morgen, met zijn huis 

en hoven, gelegen in Venendael aan het Bovenend, pachter Jan Woutersen, 

zuidwaarts Wouter Ernsten en noordwaarts burgemeester Witte en als laatste 

een perceel bestaande uit een huis en hoven, groot negen morgen bouw- of 

weideland, pachter Henrick van Wenterswijck, zuidwaarts Lubbert Jacobsen en 

noordwaarts Elbert Clomp, toebehorend aan Elias Ver schuijr, secretaris en zijn 

vrouw Johanna Botter, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 2100 

gulden ten behoeve van A braham Umbgroeve en zijn vrouw Hendrijna Merkes. 

Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden akte door Abram 

Umbgrove wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 257v 797-0265 7/10 47v 20-02-1726 20-02-1726 Veenendaal Hypotheek

Een huis en hof gelegen in Venendael in de Middelbuijrte, oost- en zuidwaarts 

Maeijtjen Stip, weduwe Snoeckevelt en Willemijna Snoeckevelt, westwaarts de 

Veengrift en noordwaarts Jan Gaas beeck, erfpachtplichtig aan Maeijtjen Stip en 

Willemijntjen van Snoeckevelt, toebehorend aan Anna Weijland, weduwe van 

Derck Sterck, geassisteerd met haar voogd Aelbert van Ravenswaeij, bezwaart 

haar perceel met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Gerrit 

Ver burg , weduwnaar van Antonia Stip. Op vertoon van de originele, betaalde 

en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 257v 797-0265 7/10 47v 21-02-1726 21-02-1726 Veenendaal Hypotheek

Het perceel zoals vermeld op folio 47verso post 1 wordt door Anna Weijland, 

weduwe Sterck, geassisteerd met haar voogd Henrick Slock, bezwaard met een 

hypotheek van 350 gulden ten behoeve van Elis d' Ridder en zijn vrouw Aertjen 

Henricks Leijenhorst. Op 6 januari 1728 verklaart Elis de Ridder dat de 

hypotheek en de rente betaald zijn door Evert van Velthuijsen, ondanks dat de 

originele akte zoek is, wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797258-258v 797-0265/66 7/10 48-48v 15-02-1713 00-00-0000 Veenendaal Testament

Gerrit van Wijck maakt zijn testament op en verklaart dat al zijn roerende en 

onroerende goederen geërfd zullen worden door de vijf kinderen van zijn broer 

en schoonzus Hendrick van Wijck en zijn vrouw Jaspertjen de Banck met name 

Peter, Jeruphaas, Maria, Aelbert en Jan van Wijck onder de conditie dat als 

Gerrit overlijdt en hun vader Hendrick nog leeft, de kinderen 30 gulden aan hun 

vader moeten betalen zolang hij nog in leven is. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797258v-259v 797-0266/67 7/10 48v-49v 17-08-1726 13-06-1728 Veenendaal Testament

Hendrik van den Bos en zijn vrouw Aaltjen Melissen van Voorthuijsen maken 

hun testament op voor de langstlevende en geven te kennen dat hun huwelijkse 

voorwaarden van kracht blijven, elkaar over en weer te lijftochten, voorts 

verklaart Aaltje dat het legaat van 200 gulden ten behoeve van haar nicht Sara 

van Dompseler en gepasseerd voor Henrick Otters, scholtis van Ede, op 16 juni 

1725 in tact blijft en schenken na hun beider dood aan hun schoonbroer Egbert 

van den Bos, een huis en hof met drie morgen bouw- en weideland, pachter 

Gerrit van Breuckhuijsen, gelegen in Veenendael aan het Bovenendt, genaamd 

de Acker, hetwelk zij van Henrick Barten van Engelenburg gekocht hebben. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797259v-260 797-0267 7/10 49v-50 27-04-1723 19-09-1729 Veenendaal Koop en verkoop

Guurtjen (Geurtjen) Hendricksen van Creel, weduwe van Aart Janssen van 

Dolder, geassisteerd met haar voogd Hendrik Otters, scholtis van Ede, Rutger 

Gijsbertsen Veenvliet en zijn vrouw Diliana (Dilleijaen) van Dolder(en), Wessel 

van Dolder en zijn vrouw Eva van Leeuwarden, Jan van Dolder en Gerrit van 

Dolder, verkopen aan hun broer Henrick van Dolder en zijn vrouw Maeijtjen 

(Maijken) Groeneveldt, voor 1000 gulden, een weitje, groot 4½ morgen, gelegen 

op de Veluwe in het ambt van Ede, kerspel Veenendaal, zuidwaarts Fredrick 

Otten en noordwaarts Henrick Metman, vrij allodiaal goed. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 260v 797-0268 7/10 50v 01-02-1730 04-02-1730 Veenendaal Koop en verkoop

Cornelis Henricks van Stuijvenberg, weduwnaar van Aertjen Bernts en Jan 

Henricks van Stuijvenberg en zijn vrouw Annichjen Eijkevelt, verkopen aan 

Cornelis Bernts en zijn vrouw Elsjen Sijmons Verhoeff, drie staarten weide- en 

veenland gelegen aan het Benedenend achter het huis van de verkopers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 260v 797-0268 7/10 50v 07-11-1730 07-11-1730 Veenendaal Hypotheek

Een achtste gedeelte van een perceel aan het Bovenend, dat door Wouter 

Ernsten gebruikt wordt, gelegen zuidwaarts de weduwe van Evert Bos en 

noordwaarts Elias Verschuir, toebehorend aan Jan Woutersen en zijn vrouw 

Aeltjen Corsen bezwaren hun perceel met een hypotheek van 150 ten behoeve 

van Hermen van Dulmenhorst, jongeman. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 261 797-0268 7/10 51 16-01-1731 16-01-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Adam Josephsen en zijn vrouw Geertjen Jacobsen en Hermen van Holten en 

zijn vrouw Maria Jacobsen, verkopen aan Steven van Setten en zijn vrouw 

Geertjen van Stenfort, voor 136 gulden, een staart weide- of veenland, groot 

een morgen, gelegen oostwaarts de Maenderkaede, westwaarts Jan Jacobsen, 

zuidwaarts de kinderen van Wouter van der Son en noordwaarts Cornelis van 

Broekhuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 261 797-0268 7/10 51 25-07-1731 25-07-1731 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Johannes Nathaniel 

Hens, beslag gelegd op de onroerende goederen van Willem van Asperen, met 

name een huis en hof in de Kreupelstraat, dat bewoond wordt door Jan van 

Asperen, om daarop te verhalen en betaling af te dwingen van 190 gulden en 19 

stuivers van geleverde hoeden, onder aftrek van de reeds betaalde 19 gulden 

en 16 stuivers. Op vertoon van de originele kwitantie, door Johannes Nathaniel 

Hens getekend, wordt de beslaglegging opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 261v 797-0269 7/10 51v 07-08-1716 29-01-1731 Veenendaal Erfpacht

Gerrit Clomp en zijn vrouw Maria Bos geven in erfpacht aan Adam Josephsen 

en zijn vrouw Geertjen Jacobs, voor negen gulden en vier stuivers, een 

perceeltje land, groot 42 roeden, gelegen aan de Veendijk in Venendael aan de 

Gelderse zijde in het perceel van de erfpachtgevers, met het recht van overpad, 

zijnde een gang van zeven voet breed tussen hun huizen, waarbij voor de gang 

aan de Veendijk een poortje gemaakt wordt waarvan de kosten door beiden 

betaald worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 262 797-0269 7/10 52 22-02-1731 23-02-1731 Veenendaal Hypotheek

Twee erfpachten in Venendael uit een perceel genaamd het Keijsersgat aan het 

Benedenend, de ene erfpacht ten laste van Jacob Geurtsen voor acht gulden en 

de andere ten laste van Claes Jacobsen voor vier gulden, toebehorend aan 

Hermannus Maerceveen, weduwnaar van Neeltjen van Huijsum en Aertjen van 

Huijsum, bejaarde jongedochter, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 

100 gulden ten behoeve van Metjen Janssen, bejaarde jongedochter. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 262 797-0269 7/10 52 06-06-1731 07-06-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Maria Abrams, weduwe van Antonij Janssen van d' Melm, geassisteerd met 

haar voogd Aert Hardeman, verkoopt aan Gerrit Verburg, weduwnaar van 

Antonia Stip, voor 90 gulden, drie morgen uitgebaggerd veenland in de Sack, 

gelegen oostwaarts de erfgenamen van Jan Corsen Weppelman, westwaarts de 

erfgenamen van Van Wijk en zuidwaarts Gerrit Bernts en Marcelis (achternaam 

niet vermeld). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 262v 797-0270 7/10 52v 22-02-1731 23-02-1731 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Henrick van den Bos, 

weduwnaar van Aeltjen Melissen van Voorthuijsen, die hiervoor gehuwd was 

met Gijsbert Aelbers Brouwer, die via een magescheid het recht heeft gekregen 

van Gijsbert Melissen van Voorthuijsen om voor de helft erfgenaam te zijn van 

Gijsbert Aelbers Brouwer, beslag gelegd op de debiteurenportie, met name een 

huis, hof en de jeneverbranderij met het uithangbord waar de Swaen op vermeld 

is; het aandeel in een morgen bouwland gelegen in Veenendael; het aandeel in 

twee morgen veenland in het Ederveen; een hoekje veen in het Ederveen; nog 

in een gedeelte van de Hulcamp onder Lunteren; het aandeel in twee hoekjes 

veen in het Lunterse Veen en het aandeel in enige porties van het houtgewas in 

Lunteren, om betaling af te dwingen, ten eerste van 600 gulden met de rente 

van de koopsom van de Ouden molen, door de voorzaat van de schuldenaar 

met name Gijsbert Gerrits gekocht van Jacobus van H olten en zijn vrouw 

Celigjen van Dompseler; een bedrag van 125 gulden ingevolge een aangegaan 

akkoord; de helft van zeven gulden, elf stuivers en acht penningen door Henrick 

van den Bos betaalt aan de scholtis Otters en als laatste 72 gulden voor zes 

jaren rente over een bedrag van 400 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 263 797-0270 7/10 53 20-06-1731 20-06-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Metjen Rutgers, weduwe van Aelbert Suckel, Cornelis Suckel, Jan Huijgen van 

Dijk en zijn vrouw Geertjen Suckel, Dorus van Stuijvenberg en zijn vrouw 

Maeijtjen Suckel, Henrick Breunissen en zijn vrouw Maria Suckel, Peter Janssen 

en zijn vrouw Ariaentjen Suckel en Jacomina van Stuijvenberg, weduwe van Rut 

Suckel als moeder en voogd over haar minderjarige kinderen, verkopen aan 

Heere Metman en zijn vrouw Johanna van Essevelt, voor 2625 gulden, een 

huis, hoven en boomgaard en twee morgen weide-, bouw- en tabaksland, 

gelegen in Venendael aan het Benedenend. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 263 797-0270 7/10 53 24-10-1731 24-10-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Johan van Wijk, Henrick van Wijk alsmede Johan Berk en zijn vrouw Clara 

Jacoba Brouwers, verkopen aan Sander Slock en zijn vrouw Willemijntjen 

Everts, voor 364 gulden, vijf drie vierde morgen weide- of veenland met zijn 

halve wijk en sloot genaamd het Graevenveen, gelegen oostwaarts de Kaede, 

westwaarts Aert Suckel, zuidwaarts Cornelis Bernts van Engelenburg en 

noordwaarts de weduwe van Gerrit Metman. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 263v 797-0271 7/10 53v 24-10-1731 24-10-1731 Veenendaal Koop en verkoop

Willem van Asperen en zijn vrouw Petert jen Henricks Gaesbeek verkopen aan 

Henrick Henricks van Engelenburg en zijn vrouw Rijntjen van Eep, voor 190 

gulden, een huisje en hofje in Venendael aan het Benedenend, gelegen 

oostwaarts Geurt Bunt, westwaarts de Veengrift, zuidwaarts Aelbertjen Henricks 

Gaesbeek en noordwaarts Roelof Gaesbeek. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 263v 797-0271 7/10 53v 03-01-1732 03-01-1732 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Reijnier Verschoor, 

beslag gelegd op de onroerende goederen van Justus Steck, met name een 

huis, hoven en brouwerij met de bijbehorende landerijen, om daarop te verhalen 

en betaling af te dwingen van een restant van 1050 gulden van verschuldigde 

rente en van twee leningen van in totaal 2100 gulden. Door betaling van de 

restantlening en de rente op 12 juni 1733 aan Verschoor wordt de beslaglegging 

opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 264 797-0271 7/10 54 15-03-1732 15-03-1732 Veenendaal Hypotheek

Een huis, hof en een morgen en 65 roeden, totaal 960 roeden, gelegen 

oostwaarts de weduwe van Elbert Clomp, westwaarts de Veendijk, zuidwaarts 

Steven van Setten en noordwaarts de kinderen van de heer Van Egteld met het 

erfpachtrecht ten laste van Marcelis Bos, vrij allodiaal goed; item een morgen 

bouwland in de Middelbuirte, gelegen oostwaarts de Kaede, westwaarts de 

weduwe van Elbert Clomp, zuidwaarts Steven van der Hart en noordwaarts de 

kinderen van Jan Evertsen met het erfpachtrecht ten laste van Jan Aelberts, 

toebehorend aan Maria Bos, weduwe van Arien de Bruijn en Johannes Clomp 

en zijn vrouw Trijntjen van Schoonouwen, bezwaren hun percelen met een 

hypotheek van 800 gulden. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 264 797-0271 7/10 54 18-02-1730 20-02-1730 Veenendaal Overdracht

Geurtjen Henricksen, weduwe van Aert Janssen van Dolder, geassisteerd met 

haar voogd Henrick Roeloffsen, draagt over aan haar zoon Jan van Dolder, de 

helft van een huis en hof in Venendael aan de Gelderse zijde, gelegen 

zuidwaarts Steven van Eijk en noordwaarts Gerrit Broekhuijsen, onder 

voorwaarde dat Geurtjen haar leven lang door haar zoon wordt onderhouden en 

haar begrafenis en schulden betaald worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 264v 797-0272 7/10 54v 29-06-1731 30-07-1731 Veenendaal Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Gerrit Maessen, beslag 

gelegd op de onroerende goederen van Derk Turen, met name een huis, hof, 

weide- en veenland aan het Benedenend, dat bewoond en gebruikt wordt door 

de debiteur zelf om daarop te verhalen en betaling af te dwingen van een 

bedrag van 50 gulden van tien jaar verschuldigde rente over een obligatie van 

100 gulden van 23 juli 1711, en ook als onderpand voor de obligatie zelf. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 264v 797-0272 7/10 54v 25-08-1732 25-08-1732 Veenendaal Koop en verkoop

Aertjen van Huijssum, bejaarde jongedochter, geassisteerd met haar voogd 

Hermannus Maerceveen, verkoopt aan Derk Maessen van Ede en zijn vrouw 

Neeltjen Janssen en Antonij Maessen van Ede, jongeman, voor 2070 gulden, 

6¼ morgen bouw-, weide-, veen- en tabaksland met zijn houtgewas, halve 

wijken en sloten, gelegen oostwaarts Cornelis en Gerrit Broekhuijsen, 

westwaarts Veltjengraeff, zuidwaarts Trijntjen d' Ruijter en noordwaarts Evert d' 

Ruijter. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 265 797-0272 7/10 55 23-08-1732 13-06-1732 Veenendaal Beslaglegging

Wouter Crolboom, onderscholtis, heeft op verzoek van Henrick Otters, scholtis 

van Ede, beslag gelegd op de onroerende goederen van Derk Turen, met name 

een huis, hof en een weitje, dat bewoond wordt door de debiteur zelf, alsmede 

twee staarten weide- of veenland, hetwelk Derk geërfd heeft van Jan Maessen 

van Schaffeler en Maria van Schaffeler, gelegen aan het Benedenend, om 

daarop te verhalen en betaling af te dwingen van een bedrag van 115 gulden en 

2 stuivers van verschuldigde rente over een obligatie van 300 gulden. De 

beslaglegging wordt opgeheven omdat de rente betaald is. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 265 797-0272 7/10 55 25-08-1732 25-08-1732 Veenendaal Koop en verkoop

Aertjen van Huijssum, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Hermannus 

Maerceveen, verkoopt aan Gerrit van Broekhuijsen, weduwe van Debora de 

Groot en Cornelis van Broekhuijsen en zijn vrouw Jasperina Beyers, voor 1330 

gulden, een huis, hoven, twee bergen en schuur met het tabaksland, scheidende 

op de halve wijken en sloten, gelegen oostwaarts de Veengrift, westwaarts de 

halve sloot van Derk Maessen, zuidwaarts Trijntjen d' Ruijter en noordwaarts 

Evert d' Ruijter. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 265v 797-0273 7/10 55v 26-08-1732 26-08-1732 Veenendaal Koop en verkoop

Aert Gerritsen en zijn vrouw Geurtjen Arissen verkopen aan Teunis Robberts en 

zijn vrouw Grietjen Cornelissen, voor 500 gulden, een perceel bouwland en 

driest, groot twee en halve morgen, aan het Bovenend, gelegen oostwaarts 

Helmert Arissen, westwaarts de koper, zuidwaarts burgemeester Witte en 

noordwaarts de Buirsteege. Op 4 september 1732 wordt geregistreerd dat het 

perceel voor 500 gulden doorverkocht wordt aan Jan Gijsbertsen Kars en zijn 

vrouw Arisjen Philipsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 266 797-0273 7/10 56 08-12-1732 15-12-1732 Veenendaal Beslaglegging

Wouter Crolboom, onderscholtis, heeft op verzoek van Jan Celen d' Gooijer, als 

executeur-testamentair van Wilhelmina Crol, beslag gelegd op de onroerende 

goederen van Henrick Petersen Steijnfurt, weduwnaar van Sophia van Holten, 

met name een huis bewoont door de debiteur zelf, en voorts in het land op de 

Craekerswijk in een weitje in de Sack, de helft van een weitje achter Derk 

Clomp, om daarop te verhalen en betaling af te dwingen van de verschuldigde 

rente van vijf leningen, alsmede de obligaties zelf van respectievelijk 150, 200, 

200, 300 en 100 gulden. Alle obligaties ten behoeve van Gerrit en Jantjen 

Hoorns, mede-erfgenamen van Wilhelmina Crol. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797266v-267 797-0274 7/10 56v-57 15-09-1732 30-03-1733 Veenendaal Scheiding

Arien van Gaesbeek, weduwnaar van Weijmtjen Janssen Bosman aan de ene 

zijde en Hendrik Janssen Bosman en Lubbert Janssen Bosman als voogden 

over de twee minderjarige nagelaten kinderen van Weijmtjen Bosman verwekt 

bij Arien van Gaesbeek aan de andere zijde, komen overeen dat de onroerende 

goederen in de boedel met een huis en hof in Venendael, waar de vader en zijn 

kinderen wonen, ongedeeld blijven tot het moment van meerderjarigheid en dat 

een bedrag van 1012 gulden aan roerende goederen pas uitbetaald hoeft te 

worden aan de kinderen bij meerderjarigheid of huwelijk, waarbij Arien de helft 

van het huis verbindt ter garantie voor de 1012 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797267-267v 797-0274/75 7/10 57-57v 24-05-1728 11-05-1733 Veenendaal Testament

Grietjen Elissen, weduwe van Gerrit van Wijck, maakt haar testament op en 

benoemt haar zoon Otto Cornelissen als enig erfgenaam voor de helft en voor 

de andere helft de zes kinderen van haar dochter Lijsbet Cornelissen, verwekt 

bij Gerrit Boonesaeijer, met name Cornelis, Aertjen, Jan, Hermanus, Grietjen en 

Gerrit Boonesaijer, waarbij door vooroverlijden van een van de kinderen van 

Grietjen de andere kinderen in hun plaats zullen treden; Lijsbet Cornelissen, nu 

hertrouwd met Evert Woutersen, zal de revenuen van de boedel ontvangen en 

mogen de goederen uit de boedel niet verkocht worden voordat Lijsbet is 

overleden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 268 797-0275 7/10 58 15-05-1733 15-05-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Arien van Hoeven en zijn vrouw Weijmtjen Lambers, Teunis Janssen en zijn 

vrouw Maeytjen Lambers, Henrick van Hoeven en zijn vrouw Cornelia Lambers 

alsmede Jochem de Bijl, diaken in Veenendael voor de diaconie van Venendael, 

verkopen aan Cornelis Aelbers Suckel, jongeman, voor 260 gulden, een huisje, 

hofje, erfje en grasveldje gelegen in Venendael aan het Benedenend in de 

Bennecumse gemeente, erfpachtplichtig aan die van Bennecum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 268 797-0275 7/10 58 12-06-1733 12-06-1733 Veenendaal Verklaring

Jacobus van Langevelt als gemachtigde van Henrick Maurits Eijk en Aletta 

Cornelia van Wijk, hiervoor weduwe van Johan van Leenen, verklaart dat de in 

onderpand gegeven landerijen voor de lening van 500 gulden met rente zoals 

vermeld op folio 33verso ten laste van Justus Steck en zijn vrouw Johanna 

Keijsers, van de hierop gedane hypotheek ontslagen zijn, met uitzondering van 

het huis en de hof. Zie folio 33verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797268v-269 797-0276 7/10 58v-59 12-05-1725 15-05-1733 Veenendaal Scheiding

Geurtjen Henriks van Creel, weduwe van Aert Janssen van Dolder, geassisteerd 

met haar zoon en voogd Jan van Dolder aan de ene kant en Rut Gijsbertsen 

Veenvliet en zijn vrouw Diliana van Dolder voor een vijfde deel erfgenaam van 

Aert Janssen van Dolder aan de andere kant, komen overeen dat Geurtjen 

Henriks in haar bezit houdt het tiende deel in het huis en hof, hetwelk zij gebruikt 

en waar zij in woont, zijnde het portie van Rut Gijsbertsen, en voorts alle 

roerende goederen alsook de inkomende en uitgaande schulden behorende tot 

de nalatenschap, als tegenprestatie betaalt Geurtjen Henriks 350 gulden aan 

Rut Gijsbertsen en Diliana van Dolder. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 269 797-0276 7/10 59 12-06-1733 12-06-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers verkopen aan Cornelis van Veen 

en zijn vrouw Huijbertjen Timmer, voor 371 gulden, een tabakhof met de uitweg 

naar de dijk en met de halve wijk en sloot, in de Middelbuirte, gelegen 

westwaarts de koper, oost- en zuidwaarts Derk Clomp en noordwaarts de Bleijk. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 269v 797-0277 7/10 59v 12-06-1733 12-06-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers verkopen aan domin us Jacobus 

Heurt en zijn vrouw Johanna Botter, voor 371 gulden, een erfpacht van jaarlijks 

tien gulden uit het huis van Cornelis van Veen in Venendael aan de Gelderse 

zijde in de Middelbuirte. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 269v 797-0277 7/10 59v 12-06-1733 12-06-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijser verkopen aan Derk Cornelissen 

Clomp en zijn vrouw Elsjen Wouters, voor 1000 gulden, twee morgen weide- of 

veenland, gelegen oost- en zuidwaarts Wouter Clomp, westwaarts de koper en 

noordwaarts Henrick Slock. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 269v 797-0277 7/10 59v 12-06-1733 12-06-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers verkopen aan Evert Bos en zijn 

vrouw Neeltjen Goijers, voor 553 gulden, twee morgen weide- of veenland, in de 

Middelbuirte met een els pas, genaamd de Hoge Weijde, gelegen noordwaarts 

Willemijntje Snoekeveld en Maeijtjen Stip, westwaarts de Bleijk en Derk Clomp, 

oost- en zuidwaarts Henrick Slock. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 270 797-0277 7/10 60 12-06-1733 12-06-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers verkopen aan Pauwlus van d' Poel 

en zijn vrouw Wilhelmina de Beyer, voor 285 gulden, zes morgen heide-, water- 

en weideland, genaamd de Rouwe Sack in de Middelbuirte, gelegen oostwaarts 

de weduwe van Sander Stip, westwaarts Derk Cornelissen Clomp, zuidwaarts 

Evert de Ruyter en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 270 797-0277 7/10 60 12-06-1733 12-06-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Justus Steck en zijn vrouw Johanna Keijsers verkopen aan Cornelis van Borken 

en zijn vrouw Maria van de Poel, voor 325 gulden, twee morgen veenland in de 

Middelbuirte naast de Rouwe Sack, gelegen oostwaarts de weduwe van Sander 

Stip, zuidwaarts de Rouwe Sack, west- en noordwaarts Paulus van de Poel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 270v 797-0278 7/10 60v 16-06-1733 16-06-1733 Veenendaal Koop en verkoop

Geertjen Janssen, weduwe van Brant Cornelissen, haar zoon Jan Brantsen en 

zijn vrouw Jantjen Teunissen voor hemzelf en optredend namens Cornelis, 

Reijer en Jacob Brantsen alsmede Henrick Brantsen, verkopen aan Evert d' 

Ruijter en zijn vrouw Anna Maria van Langevelt, voor 1000 gulden, een vierde 

deel van een perceel gelegen in de Middelbuirte, genaamd de Hanepol, 

waarvan de koper het andere drie vierde gedeelte bezit. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 271 797-0278 7/10 61 16-06-1733 16-06-1733 Veenendaal Hypotheek

Een huis, hof, berg en schuur met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en 

veenlanden, groot veertien morgen, genaamd de Hanepol en Grote Vendel, 

gelegen oostwaarts de Grift, westwaarts de weg naar het Veen, zuidwaarts 

Cornelis van Broekhuijsen en Antonij van Ede en noordwaarts juffrouw Van 

Wijk, nog twee percelen weide- of veenland, groot zes morgen, in het perceel 

van Langeveld gelegen, zuidwaarts Cornelis van Snoekeveld en noordwaarts de 

Nieuwewijk, toebehorend aan Evert d' Ruijter en zijn vrouw Anna Maria van 

Langeveld, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 5000 gulden ten 

behoeve van L.A. baron Torck en zijn vrouw Petronella van Hoorn, vrijheer en 

vrouw van den Rosendael. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 272 797-0279 7/10 1 17-11-1676 20-11-1676 Nederwoud Hypotheek

Het erf en goed genaamd Groot Pusbroeck, gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren, in de buurschap Nederwout, oost- en noordwaarts de Cleijne 

Pusbroeck, zuidwaarts de Vheer en westwaarts Putselaer, hetwelk gebruikt 

wordt door Jan Petersen, toebehorend aan Cornelissien Helmerts, weduwe van 

Dirck Cornelissen voor de ene helft en Paulus Willemsen van Nijhendorp en zijn 

vrouw Elbertgen van Pusbroeck voor de andere helft, bezwaren hun perceel met 

een hypotheek van 350 gulden ten behoeve van Isaack Jeths, chirurgijn. Op 

vertoon van de betaalde originele akte wordt de hypotheek op 28 december 

1688 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 272 797-0279 7/10 1 25-03-1675 07-10-1679 Nederwoud Garantie

De regenten van het St Peters gasthuis geven in onderpand het erf en goed 

genaamd de Buijsert, gelegen in het ambt van Ede in Nederwout, ter garantie tot 

haar aandeel in de kosten van hinder en schade wegens de verkoop aan 

Guessie Willems, weduwe van Willem Hendrix, van de Conijnenackers. Zie 

Lunteren folio 11verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 272 797-0279 7/10 1 25-03-1675 22-11-1679 Nederwoud Garantie

De regenten van het St Peters gasthuis geven in onderpand het erf en goed 

genaamd de Buijsert, gelegen in het ambt van Ede in Nederwout, ter garantie tot 

hun aandeel in de kosten van hinder en schade wegens de verkoop aan Willem 

Francken. Zie Doesburg folio 3verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 272v 797-0280 7/10 1v 22-02-1654 07-10-1679 Nederwoud Hypotheek

Het vier vijfde gedeelte van het goed Haseldonck, waar Mor Janse op woont, in 

de buurschap het Nederwout, gelegen westwaarts de Barteler, noordwaarts 

Schothorst en oostwaarts de Buijser, toebehorend aan Arnoldt de Gruijter tot 

Croenesteijn, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 2000 gulden ten 

behoeve van Jan Brant en zijn vrouw Willemina van Estvelt. Op vertoon van de 

originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 272v 797-0280 7/10 1v 28-04-1733 28-04-1733 Nederwoud Koop en verkoop

Maes Janssen en zijn vrouw Willemtjen Gerrits Schuirman verkopen aan Frank 

Gerrits Schuirman, voor 100 gulden, een negende deel van het goed de 

Leeuwrickenpol hiertegenover staande (red.: folio 2 post 1). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 272v 797-0280 7/10 1v 10-05-1676 27-10-1679 Nederwoud Koop en verkoop

Willem Gerritse en zijn vrouw Merritie Maes verkopen aan Reijer Maessen en 

zijn vrouw Gijsbertien Jans, hun aandeel in het erf en goed genaamd 

Haseldonck, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap het 

Nederwout, waar de koper tegenwoordig op woont, bestaande uit een huis, hof 

en boomgaard met de hoge en lage landerijen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 273 797-0280 7/10 2 17-12-1681 19-12-1681 Nederwoud Schenking

Wijn Francken en zijn vrouw Reijntien Wouters, Jan Wijnen en zijn vrouw 

Merritgen Jans, Evert Wijnen en zijn vrouw Geertien Henrix, Peter Wijnen en 

Weijmptien Wijnen, geassisteerd met haar oudste broer en voogd Jan Wijnen, 

waarbij hij ook optreedt namens de absente Neeltien Wijnen, dragen in vrije wil 

over aan Gerrit Francken en zijn vrouw Aeltien Henrix, de helft van een erf en 

goed genaamd de Lijverijckepoll, bestaande uit een huis, hoven, boomgaard en 

hoge en lage landerijen, gelegen in het ambt van Ede in het Nederwout, 

allodiaal tijnsvrij perceel, hetwelk gebruikt wordt door Lamert Cornelissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 273 797-0280 7/10 2 08-08-1681 04-04-1682 Nederwoud Beslaglegging

Rijck Aeltsen, mede-erfgenaam van zijn vader Aelt Cornelissen en zijn moeder 

Gerbrichjen Willemsen, ook optredend namens de kinderen van zijn zusters en 

broers, verzoekt beslag te leggen op een perceel land van Johan van 

Wolffswinckel of diens weduwe en kinderen, hetwelk Lambert Cnelissen in 

gebruik heeft, om betaling af te dwingen van de helft van 600 gulden met de 

rente. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 273v 797-0281 7/10 2v 03-06-1682 13-08-1682 Nederwoud Koop en verkoop

Martgen Gerrits, weduwe van Rijck Claesen voor de ene helft en Claes 

Rijcksen, Roeloff Cornelissen, Erris Cornelissen, Cornelis Geurtsen en Wouter 

Rijxsen, voor de andere helft, hetwelk zij door verdeling ontvangen hebben van 

Jan Gerritsen, verkopen aan Gerrit Jansen en Merritgen Hendricx, voor 100 

gulden, een dertigste gedeelte van een perceel in Nederwolt, bestaande uit een 

huis, hoven, boomgaard, hoge en lage landerijen, oostwaarts het perceel van de 

erfgenamen van Cornelis Hendricx, zuidwaarts Evert Evertsen, westwaarts de 

Buijser en noordwaarts Brant Evertsen, allodiaal tijnsvrij goed. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 273v 797-0281 7/10 2v 09-07-1682 13-08-1682 Nederwoud Koop en verkoop

Hendrick Rijcxsen, Jan Gosens d' Groot, samen met Grietjen Stevensen, 

weduwe van Reijer Rijcksen en hun vier minderjarige kinderen met name Rijck, 

Steven, Gijsbert en Grietjen Reijersen, verkopen aan Hendrick Cornelissen en 

zijn vrouw Hendrickjen Jacobs, voor 90 gulden, een zestiende deel van een erf 

en goed genaamd Sweetseler in het Nederwolt, waar Hendrick Cornelissen op 

woont. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 274 797-0281 7/10 3 16-10-1682 15-12-1682 Nederwoud Koop en verkoop

Willem Maesen en Lambert Jansen, voogden van het minderjarige kind van 

Gijsbert Albertsen en zijn vrouw Rijckjen Gerritsen, en Rijckjen Gerritsen, 

geassisteerd met Willem Maesen als haar voogd, verkopen met toestemming 

van de landdrost van Veluwen, aan Elbertjen Bessels, weduwe van Steven 

Evertsen, het twaalfde deel van een perceel gelegen in het ambt van Ede, 

kerspel Lunteren en buurschap Neerwolt, aan de Scherenburgestege, met 

gelijke delen in het huis, hof, hoge- en lage landerijen, tegenwoordig gebruikt en 

bewoond door de koper, die ook samen met de voogden de overige gedeelten in 

bezit hebben, gelegen oostwaarts de Lunterse Beecke, zuidwaarts Stegererff, 

westwaarts de Buijser en noordwaarts het goed Scherenburch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 274v 797-0282 8/10 3v 06-12-1682 27-01-1683 Nederwoud Hypotheek

Het erf en goed genaamd Cleijn Sweetselaer, pachter Wolter Wulven, gelegen 

in het ambt van Ede, buurschap Wout, oostwaarts het goed Oude Erff, 

westwaarts Kleijn Sweetselaer, zuidwaarts ook Sweetselaer en noordwaarts de 

geestelijke goederen genaamd Spraeckelaer en een vijfde deel van het erf en 

goed genaamd Haseldonck, mede gelegen in het ambt van Ede, buurschap 

Wout, pachter Hendrick Gerritsen, toebehorend aan Wilhelmina van Esvelt, 

weduwe van Johan Brant, geassisteerd met haar zoon en voogd Hendrick 

Brants, geeft haar percelen vanaf 30 oktober 1682 voor twee 

achtereenvolgende jaren in onderpand voor een bedrag van 2000 gulden ten 

behoeve van Peter Haegen en zijn vrouw Geertruijt van Westervelt. Op 6 

januari 1689 verklaart Peter Hagen dat 1400 betaald is. Zie folio 4. Op vertoon 

van de originele, betaalde en in stukken gesneden pandbrief wordt deze op 28 

mei 1716 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 275 797-0282 8/10 4 06-12-1682 27-01-1683 Nederwoud Hypotheek

Een vierde deel en een 24ste deel uit een vierde gedeelte van een erf en goed 

genaamd Batelaer, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Wout, pachter Jan 

Aertsen, vrij allodiaal goed, toekomend aan juffrouw Hadewijck van Esvelt, 

geassisteerd met haar neef en voogd Rienier Brant, geeft haar perceel voor 

twee achtereenvolgende jaren in onderpand voor een bedrag van 1000 gulden 

ten behoeve van Peter Haegen en zijn vrouw Geertruijt van Westervelt, zie ook 

folio 3verso. Op 22 april 1712 verklaart Mauweris Brant voor zichzelf en als 

gemachtigde voor zijn zusters en broers, dat het perceel getransporteerd is aan 

Jacob van Westervelt. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken 

gesneden pandbrief wordt deze op 28 mei 1716 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 275v 797-0283 8/10 4v 11-12-1660 18-12-1683 Nederwoud Hypotheek

Een 16de en een 20ste deel van het erf en goed genaamd Gutselaer, gelegen in 

het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap het Wolt, met aan de ene zijde 

het erf de Broeck en aan de andere zijde de Kiefft, toebehorend aan Evert 

Jansen en zijn vrouw Jantjen Willemsen, geven hun perceel voor drie jaren in 

onderpand voor een bedrag van 700 gulden ten behoeve van Gisbert Jacobsen 

en zijn vrouw Tonisjen Rutgers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 275v 797-0283 8/10 4v 23-09-1726 23-09-1726 Nederwoud Hypotheek

Een huis en hof met twee kampjes bouwland en heetveld, gelegen in het 

Nederwout, oost- en noordwaarts Wulfert Jacobsen, westwaarts Johan van 

Lauwick en zuidwaarts Jacobus van Westerveld, toebehorend aan Teunis Otten, 

weduwnaar van Jantjen Rengers, ook optredend namens zijn minderjarige 

kinderen, geeft zijn percelen voor zes jaren in onderpand ten behoeve van Aris 

Janssen voor twee derde gedeelte en aan Cornelis Janssen voor het resterende 

een derde deel. Op vertoon van de originele en betaalde akte wordt deze op 27 

mei 1754 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 276 797-0283 8/10 5 29-01-1683 20-02-1684 Nederwoud Koop en verkoop

Mor Francken en zijn vrouw Willemtjen Cornelissen verkopen aan Hendrick 

Cnelissen en zijn vrouw Hendrickjen Jacobsen, een gedeelte van een erf en 

goed genaamd Swetseler, bestaande uit een huis, hof en boomgaard met de 

hoge en lage landerijen, alsmede het aandeel in het veen, gelegen in het Grote 

Lunterse Veen, in gezamenlijk bezit met de erfgenamen van Jan Jansen, dat zij 

geërfd hebben van hun overleden ouders. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 276 797-0283 8/10 5 24-04-1729 24-04-1729 Nederwoud Koop en verkoop

Willem Goossens en zijn vrouw Geertjen Everts verkopen aan Geertjen 

Janssen, weduwe van Brant Cornelissen, voor 50 gulden, een zesde deel en 

een zestiende deel van een huis, hof en steegje naast de Moriaen gelegen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 276v 797-0284 8/10 5v 10-09-1686 16-09-1686 Nederwoud Hypotheek

Een erf en goed genaamd Cleijn Buijsbroeck, gelegen in het ambt van Ede in 

het Overwolt, oostwaarts het erf Sporler, zuidwaarts de Buijser, westwaarts 

Groot Buijsbroeck en noordwaarts Butselaer, toebehorend aan Cornelis 

Gijsbertsen Ham, weduwnaar van Willemptjen Gerrits, ook optredend namens 

zijn kinderen, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 500 gulden ten 

behoeve van de huisarmen van Barnevelt. Op vertoon van de originele en in 

stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 22 oktober 1701 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 277 797-0284 8/10 6 17-03-1688 20-03-1688 Nederwoud Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Jan Geurts en Franck 

Gijsbertsen, beslag gelegd op het erf en goed Methorst, met als pachter Simon 

Hendricksen, gelegen in het ambt van Ede en toebehorend aan de douairière 

Van Cock van Delwijnen, om daarop te verhalen voor zover nodig een 

schadevergoeding van 1000 rijksdaalders waarin de douairière door het gerecht 

van Ede bij verstek veroordeeld is, wegens een procedure die zij aangespannen 

heeft in het gerecht van Renswoude tegen de pandeisers woonachtig in 

Gelderland welke in strijd is met de Gelderse wetten. In de veroordeling van 4 

mei 1688 voor het landgericht van Veluwen in de bank van Ede, beëindigd de 

douairière haar procedure in het Stichtse en gaat akkoord met een 

schadevergoeding, geregistreerd op 30 oktober 1688. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 277v 797-0285 8/10 6v 23-07-1688 25-07-1688 Nederwoud Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Willem Jordens als 

gemachtigde van Godefrid van Bodeck, bij ontoereikendheid van de roerende 

goederen, beslag gelegd op alle onroerende goederen, met name op het erf 

Methorst, pachter Simon Hendricksen, toebehorend aan Johan d' Cocq en 

Wilhelmina van Balveren, weduwe van Cornelis d' Cocq, om betaling te 

verkrijgen van 869 gulden en 14 stuivers, vanwege de veroordeling van 28 

maart 1688 door het hof van Gelderland in betaling van de vordering en de 

kosten. Op vertoon van de kwitantie door Willem Jordens wordt de 

beslaglegging op 15 april 1689 opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 278 797-0285 8/10 7 15-04-1689 21-02-1690 Nederwoud Hypotheek

Het erf en goed genaamd Methorst, gelegen in het ambt van Ede in het 

Nederwolt naast het erf Nienhuijs omtrent de Moriaen, waar pachter Simon 

Hendricksen op woont, bestaande uit een huis, hof, boomgaard, berg, 

schaapschot en de bijbehorende bouw- en weidelanden, toebehorend aan Johan 

d' Cock van Delwijnen en zijn moeder Wilhelmina van Balveren, douairière d' 

Cock van Delwijnen, zij geassisteerd met haar zoon Johan ingevolge een 

volmacht van het gerecht van Lienden van 2 april 1689, bezwaren hun perceel 

met een hypotheek van 3000 gulden ten behoeve van Gerrid Brouwer, 

landrentmeester van Veluwen. Zie folio 9recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 278 797-0285 8/10 7 21-02-1693 22-02-1693 Nederwoud Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Jan Romeijn, beslag 

gelegd op de helft van het erf en goed genaamd Sweetselaer gelegen in het 

Nederwolt, dat toebehoort aan Aertjen Wolffs, om betaling af te dwingen van 

een obligatie op dit erf van 100 gulden de dato 15 mei 1638, voorts een 

obligatie van 150 gulden van 13 januari 165[..] en één van 50 gulden van 24 juli 

165[..] en als laatste nog een obligatie van 150 gulden de dato 10 januari 1668. 

Zie in Ede folio 1verso. Op vertoon van de originele peindingsakte door Rudolff 

van Maenen, die nu het recht daarvan heeft, wordt de beslaglegging op 14 

december 1705 opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 278v 797-0286 8/10 7v 01-12-1692 03-01-1693 Nederwoud Hypotheek

Een koornwindmolen met het huis, hof en landerijen genaamd de Walderveen, 

toebehorend aan Hendrick van Apen en zijn vrouw Derckjen Jansen voor een 

derde gedeelte, waarvan het andere derde gedeelte toebehoort aan Gijsbert van 

Wolffwinckel, bezwaren samen hun perceel met een hypotheek van 1000 

gulden ten behoeve van de armen van Barnevelt met name iemand van de 

erfgenamen van Rejer van Esvelt. Op de achterkant van de originele akte wordt 

vermeld dat op 26 juni 1703 het derde gedeelte van de 1000 gulden apart op 

naam van Gijsbert van Wolffwinckel gesteld is en vervolgens geregistreerd op 

29 juni 1703. De erfgenamen van Reijer van Esvelt hebben uit handen van 

Gisbert van Voorthuisen 336 gulden en 6 stuivers ontvangen. De gehele 

hypotheek is afgelost en geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 278v 797-0286 8/10 7v 29-08-1699 19-09-1699 Nederwoud Koop en verkoop

Hendrick van Alpen ook optredend namens Gerrit van Alpen, Hendrick Jacobs 

en zijn vrouw Aeltjen van Alpen, alsmede Maria, Aaltjen, Rijck en Jan van 

Alpen, verkopen aan Gijsbert Melissen van Voorthuijsen en zijn vrouw Gerritjen 

Jansen, voor 4000 gulden, de koornwindmolen en rosmolen op Walderveen, 

waar de verkoper op woont, samen met zeven morgen bouw- en weideland, 

waarvan vier morgen leenplichtig aan het huis Scherpenzeel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 279 797-0286 8/10 8 07-12-1694 08-12-1694 Nederwoud Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Johan van Eck, griffier 

van het hof van Gelderland, beslag gelegd op het erf en goed genaamd 

Methorst, waarop een hypotheek rust van 3000 gulden volgens folio 7 post 1, 

pachter Philip Hendricksen, alsmede de tiend in het perceel Methorst en twee 

erven van Spraeckelaer, leenroerig aan het Dom kapittel tot Uijtrecht, 

toebehorend aan Johanna van Balveren, douairière Cock van Delwijnen, om 

betaling af te dwingen van 996 gulden en 17 stuivers, van voorschotten, salaris 

en griffierechten. Zie folio 6 en 7 post 1. Op 8 december 1694 geeft de 

domproost toestemming om beslag te leggen op de tiend en vervolgens 

geregistreerd op 11 december 1694. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797279-279v 797-0286/87 8/10 8-8v 10-01-1695 10-01-1695 Nederwoud Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Willem Jordens als 

gemachtigde van Godefrid van Bodecq, die het recht heeft van Johanna 

Charlotta d' Bedariedes inzake een bedrag van 2815 gulden verstrekt aan 

familie d' Cocq van Delwijnen, beslag gelegd op het erf Methorst en de daaruit 

gaande tiend om ten eerste het restant van 342 gulden, 3 stuivers en 8 

penningen met de rente te verhalen en ten tweede alle andere kosten die 

voortkomen uit het voor het hof van Gelderland gevoerde proces tegen Johan d' 

Cocq van Delwijnen en zijn overleden moeder Wilhelmina van Balveren, 

alsmede de kosten van de gesloten overeenkomst van 10 juli 1687 inzake 

genoemde schuld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797279v-280 797-0287 8/10 8v-9 29-01-1695 31-01-1695 Nederwoud Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Cornelis van Steenler, 

Johan op ten Noort en Hendrick Otters, beslag gelegd op de tiend van het erf 

Methorst, zoals vermeld op folio 7 post 1, toebehorend aan de heer Cocq van 

Delwijnen, om daarop te verhalen voor een derde gedeelte voor Van Steenler 

en Op ten Noort ieder 960 gulden en voor Hendrick Otters 371 gulden, 

verschuldigd wegens voorschotten en salaris tegen Wilhelmina van Balveren en 

de kinderen van Lanscroon voor diverse rechtbanken. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 280 797-0287 8/10 9 15-04-1695 16-04-1695 Nederwoud Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van de landdrost beslag 

gelegd op de een kapitaal van 3000 gulden gevestigd in het goed Methorst, 

zoals vermeld op folio 7 post 1, toebehorend aan Gerrit Brouwer Junior, 

verwalter en rentmeester van Veluwen, om daarop te verhalen boetes en 

schade wegens malversaties tegen Gerrit Brouwer door familie De Cocq. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 280v 797-0288 8/10 9v 08-02-1696 07-06-1696 Nederwoud Koop en verkoop

Cecilia van Ingen, weduwe van Reijnerus van Heuckelum, ook optredend 

namens haar minderjarige kinderen, verkoopt aan Jacob van Westervelt, een 

vierde gedeelte van een erf en goed genaamd Batelaer, gelegen in het ambt 

van Ede in het Nederwolt, pachter Jan Aertsen, waarbij ter garantie in 

onderpand wordt gegeven 20 greesen (oude maat) hooiland onder Oosterwolde. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 280v 797-0288 8/10 9v 10-04-1724 10-04-1724 Nederwoud Hypotheek

Een derde gedeelte en een twaalfde gedeelte van een perceel gelegen in het 

Nederwolt aan de Scherrenburgersteeg, pachter Jan Jacobsen, toebehorend 

aan Henrick Stevenssen en zijn vrouw Henrickjen Janssen, bezwaren hun 

perceel met een hypotheek van 1000 gulden ten behoeve van Geertjen en 

Grietjen Franken Schuirman, jongedochters. Op vertoon van de kwitantie wordt 

de hypotheek op 9 juni 1808 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 281 797-0288 8/10 10 30-11-1705 07-12-1705 Nederwoud Koop en verkoop

Aeltjen van Woltingen, geassisteerd met haar voogd Gerhard Heijdenrijck, 

alsmede Leendert Hoffnagelt en zijn vrouw Naleken van Woltingen, verkopen 

aan Willem van Westervelt den Oude en zijn vrouw Aletta Gisberta van Wede, 

voor 1000 gulden, het vierde gedeelte van een erf en goed genaamd Kleijn 

Sweetselaer, gelegen in het Nederwolt, waar Evert Willemsen van Wenckum 

pachter op is. Op vertoon van de originele transportbrief wordt de verkoop 

ongedaan gemaakt op 11 december 1705. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 281 797-0288 8/10 10 13-12-1705 14-12-1705 Nederwoud Koop en verkoop

Aeltjen van Woltingen alsmede Leendert Hoeffnagel en zijn vrouw Naleken van 

Woltingen, de twee vrouwen geassisteerd met hun voogd Hoeffnagel, verkopen 

aan Rudolff van Maenen, voor 1050 gulden, het vierde gedeelte van een erf en 

goed genaamd Kleijn Sweetselaer, zoals vermeld op folio 10 post 1. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 282 797-0289 8/10 11 19-07-1705 20-08-1705 Nederwoud Registratie

Scholtis Hermen Dijckmeeste r, als gemachtigde van Elisabet d' Cock van 

Delwijnen, gehuwd met Jochem Hendrick Masson, majoor, ingevolge een 

volmacht gepasseerd voor de schepenen van Nijmegen van 20 juli 1705, laat 

het besloten testament registreren van Elisabet d' Cock, geassisteerd met 

procureur Rens, gepasseerd voor zeven schepenen van Nijmegen de dato 20 

juli 1705. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 282 797-0289 8/10 11 07-05-1706 07-05-1706 Nederwoud Registratie

De heer Massauw laat een uittreksel registreren van het op 19 april 1706 

geopende en op 19 juli 1705 opgemaakte testament van Elisabet d' Cock van 

Delwijnen, gehuwd met Jochem Hendrick Massauw, majoor, waarin vermeld is 

dat de lijftocht die overeengekomen is in de huwelijkse voorwaarden van kracht 

blijft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 282v 797-0290 8/10 11v 10-02-1706 07-05-1706 Nederwoud Registratie

De heer Massouw laat een uittreksel registreren van het op 19 april 1706 

geopende en op 10 februari 1706 opgemaakte testament van Elisabet d' Cock 

van Delwijnen, gehuwd met Jochem Hendrick Massouw, majoor, waarin 

vermeld is dat de lijftocht die overeengekomen is in de huwelijkse voorwaarden 

van kracht blijft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 283 797-0290 8/10 12 01-01-1705 09-05-1706 Nederwoud Testament

Joachim Hendrick Massouw, majoor, en zijn vrouw Elisabeth d' Cock van 

Delwijnen, zij geassisteerd met haar voogd Hendrick Rens, lijftochten elkaar 

over en weer, met name een tiend, zijnde de helft van het vrije leenbezit 

genaamd Geutselaer en Haseldonck, in het kerspel van Ede en Barnevelt, waar 

de comparanten mee beleend zijn op 11 februari 1694 en leenroerig aan de 

Doms proosdie. Op 3 januari 1705 krijgt men van het Dom kapittel toestemming 

om elkaar te lijftochten en de tiend te vermaken, welke vervolgens geregistreerd 

wordt op 9 mei 1706. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 283v 797-0291 8/10 12v 28-03-1707 30-03-1707 Nederwoud Garantie

Catharina Bentinck, douairière van Bentinck tot den Brieler, geassisteerd met 

haar zoon en voogd Lambert Bernard Bentinck, alsmede Margreta van 

Haersholte, douairière van Gosewijn Bentinck tot Aller, geassisteerd met haar 

voogd Wijbrant Oosterdijck, geven in onderpand hun erf en goed genaamd 

Nienhuijs, met als pachter Jan Jansen, ter vrijwaring van het terugbetalen van 

drie kapitalen voor in totaal 1273 gulden ingevolge een besluit van 8 februari 

1707 ten behoeve van de rentmeester van Gelderland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 284 797-0291 8/10 13 01-06-1711 02-06-1711 Nederwoud Beslaglegging

Scholtis Otters heeft ten eerste op verzoek van Willem Ribbius, beslag gelegd 

op een perceel genaamd het Moriaense land, bestaande uit bouw- en 

weidelanden met de plaggenvelden, toebehorend aan de overleden Jan van 

Lawijck, om daarop te verhalen een bedrag van 500 gulden met rente, ten 

tweede op verzoek van Cornelis Beertsen een bedrag van 300 gulden met rente 

en ten derde op verzoek van Jacobjen Egberts een bedrag van 150 gulden met 

rente. Op vertoon van de originele beslagleggingsakte wordt deze opgeheven 

omdat uit de verkoop de schulden op 20 april 1713 zijn betaald. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 284v 797-0292 8/10 13v 26-08-1715 30-03-1717 Nederwoud Koop en verkoop

Gerrit Jansen verkoopt aan Gerrit Henricksen en zijn vrouw Lijsjen Gerrits, voor 

1200 gulden, een half erf en goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel 

Lunteren, buurschap Nederwout aan de Scherrenburgersteeg, bestaande uit een 

huis, hoven en hoge en lage landerijen, waar de koper op woont en gebruikt, 

alsook de helft van het andere huis en hof, waar Lubbert van Drie woont, 

gelegen in hetzelfde perceel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 285 797-0292 8/10 14 Nederwoud Scheiding

Doorgehaald. (red.: zie Overwoud, scan 797-0184, folio 13verso en 14). Ernst 

van Dompseler en zijn vrouw Lucia van Ommeren, Gerrit Aertsen Hoijer en zijn 

vrouw Grietjen Otten, samen ieder voor de helft eigenaar van het erf en goed 

Butseler en de katerstede bij Walderveen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 285 797-0292 8/10 14 18-08-1716 14-12-1723 Nederwoud Koop en verkoop

Maria Theresia van der Horst, weduwe van Johan Brand van den Ham, als 

moeder en voogd van haar kinderen, ook optredend namens Pieter Brand, 

kapitein en luitenant en zijn vrouw Aleijda Meijers en Clasina Brand, 

geassisteerd met haar voogd Huijbertus van Lijssel, verkopen aan (onbekend), 

voor 3800 gulden, een erf en goed gelegen in het Nederwolt genaamd 

Sweetseler of de Beek, hetwelk gebruikt wordt door Aert Jordens, met de 

bijbehorende landerijen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 285v 797-0293 8/10 14v 10-06-1726 12-06-1726 Nederwoud Hypotheek

De helft van een perceel gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, 

buurschap Nederwout, genaamd Scherrenburg, bestaande uit een huis, hoven 

en de bijbehorende landerijen, hetwelk Willem Arissen gebruikt, toebehorend 

aan Claes Janssen en zijn vrouw Jantjen Gijsberts, bezwaren hun perceel met 

een hypotheek van 1400 gulden ten behoeve van Willem Arissen en zijn vrouw 

Petertjen Everts. Op vertoon van de originele en in stukken gesneden akte 

wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 286 797-0293 8/10 15 13-12-1728 03-01-1729 Nederwoud Koop en verkoop

Jan Aelten en zijn vrouw Jantjen Teunissen verkopen aan Wulfert Jacobsen en 

zijn vrouw Gerritjen Geurts, een huis met het recht van erfpacht, staande op 

erfpachtgrond, met de hof en de landerijen aan het Wallerveen, genaamd 

Kniphuijsjen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 286 797-0293 8/10 15 03-01-1729 03-01-1729 Nederwoud Koop en verkoop

Wulfert Jacobsen en zijn vrouw Gerritjen Geurts verkopen aan Jan Beertsen en 

zijn vrouw Aeltjen Cornelissen, het huis met het recht van erfpacht zoals 

vermeld op folio 15 post 1. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 286v 797-0294 8/10 15v 28-11-1729 28-11-1729 Nederwoud Koop en verkoop

Jan Reijersen en zijn vrouw Cathrijna van Paplendam, Jan Reijersen en zijn 

vrouw Hilletjen Aerts, Goossen Reijersen en zijn vrouw Maria Morren alsmede 

Henrick Reyersen en zijn vrouw Aeltjen Egbers, verkopen aan Geertjen 

Janssen, weduwe van Brant Cornelissen, een perceel bouwland en heetveld, 

genaamd het Loenhorster land, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 286v 797-0294 8/10 15v 29-04-1731 29-04-1731 Nederwoud Koop en verkoop

Claes Janssen en zijn vrouw Jantjen Gijsbers verkopen aan Willem Arissen en 

zijn vrouw Jantjen Gijsbers, voor 1600 gulden, de helft van een perceel 

bestaande uit een huis, hoven, berg en schuur met de bijbehorende bouw-, 

weide- en hooilanden, de driesten en plaggenvelden, hetwelk door de koper 

gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 287 797-0294 8/10 16 29-11-1732 29-11-1732 Nederwoud Koop en verkoop

Niesjen en Grietjen Collert, geassisteerd met hun voogd Bernardus Kerkhoff, 

verkopen aan Reijer Brantsen, jongeman, voor 462 gulden, twee derde gedeelte 

van een kamp bouwland alsmede twee derde gedeelte van de Nieuwecamp met 

twee plaggenveldjes, waarvan de koper het resterende deel in zijn bezit heeft, 

en gebruikt wordt door Cornelis Brantsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 288 797-0295 8/10 1 10-03-1670 12-04-1676 Veldhuizen Hypotheek

Een bouwhof in Velthuijsen, bestaande uit een huis, schuur, berg en 

schaapschot, met een enk bij het huis, groot acht morgen; op het Schutterenck 

een perceel van 1½ morgen; een kamp weideland waar drie kleine kampjes in 

afgegraven zijn; een kamp weideland beginnende in het noorden aan de 

Manessesteegh, dat naar het Velthuijsense Schudt loopt en zuidwaarts aan de 

Santschulperenck grenst, groot 20 morgen; een kamp hooiland in het 

Maenrebroeck, groot acht morgen en als laatste een morgen hooiland in het 

Maenrebroeck, toebehorend aan Ceelman van Ommeren, scholtis, en zijn broer 

Jan van Ommeren, vaandrig, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 

8000 gulden ten behoeve van Henrick van Eck, burgemeester van de stad 

Arnem. Op vertoon van de kwitantie van 10 maart 1694 door de raadsheer Ek, 

wordt op 24 maart 1694 geregistreerd dat op de kopie van de hypotheekakte 

vermeld is dat er 4000 gulden is afgelost. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 288 797-0295 8/10 1 01-06-1555 01-12-1676 Veldhuizen Koop en verkoop

De conventualen van het klooster van Mariendael verkopen aan Johanna van 

Arnhem, voor 300 gulden, de rente van 15 gulden uit het erf Praatstie met zijn 

hoogte en laagte, bos, turf, heide, water en weide, gelegen in het ambt en 

kerspel van Ede, buurschap Velthuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 288v 797-0296 8/10 1v 25-03-1675 24-08-1678 Veldhuizen Koop en verkoop

Reijnder Hooft van Huijsduijnen, Hendrick van Schaeck en Johan van 

Sevender, regenten van het St Peters gasthuis, ook optredend uit naam van 

Antoni van Brinckesteijn, welk gasthuis bij gebrek aan een testament erfgenaam 

is van Wijn Jansen en zijn vrouw Hendrickien Gerrits, beiden overleden, die nu 

vertegenwoordigd worden door Hermen Jansen Hundelaar voor een derde deel 

en ook optredend namens Guessen Willems, weduwe van Hendrick Jacobs voor 

twee derde deel, verkopen aan Gerrit Francken en zijn vrouw Aeltien Hendrix, 

een perceel hooiland, groot een morgen, gelegen in het ambt van Ede bij het 

Velthuijserschut nabij de burcht genaamd de Cortenhoven. Ter garantie wordt 

door de regenten van het gasthuis in onderpand gegeven het erf de Buijssert in 

het ambt van Ede, buurschap het Wout. (red.: Zie Nederwoud folio 1). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 288v 797-0296 8/10 1v 20-07-1678 23-11-1678 Veldhuizen Hypotheek

Een perceel land genaamd het Hexsel onder Ede, buurschap Velthuijsen, groot 

drie molder gezaai, gelegen oostwaarts Gijsbert Gerritsen, west- en noordwaarts 

de weg en zuidwaarts Celeman en Jan van Ommeren, toebehorend aan 

Celeman van Ommeren, ook optredend namens zijn afwezige broer Jan van 

Ommeren, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 900 gulden ten 

behoeve van de diaconie van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 289 797-0296 8/10 2 18-04-1675 30-11-1678 Veldhuizen Koop en verkoop

Hendrick Geurtsen en zijn vrouw Gerritien Wolters, alsmede Egbert Dercksen, 

als voogd van het minderjarige kind van de overleden Jorfijs Dercksen, verwekt 

bij Gerritien Wolters, verkopen met toestemming van de landdrost van Veluwen, 

aan Gijsbert Gerritsen en zijn vrouw Seeltien Gijsberts, Derck Jansen Brouwer 

en zijn vrouw Beertien Francken, alsmede Antoni Gerritsen, een weidekamp in 

Velthuijsen, gelegen zuidwaarts de kopers, westwaarts de erfgenamen van Merij 

Temmers, noordwaarts Jan Gerrits en oostwaarts Catrijn, weduwe van Adriaen 

Woltersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 289 797-0296 8/10 2 05-06-1678 30-11-1678 Veldhuizen Overdracht

Derck Jansen Brouwer en zijn vrouw Beertien Francken zijn voor twee negende 

deel erfgenaam van de overleden Franck Gerritsen in Lunteren, en krijgen van 

Everhard van Delen tot Laer, stadhouder en verwalter, drie achtste deel van 

twee morgen land toegewezen, gelegen in een kamp hooiland in de Burght in 

het ambt van Ede, buurschap Velthuisen, zuidwaarts de erfgenamen van Gerrit 

Gijsberts, oost- en westwaarts de steeg, waar Jan Cornelissen pachter van is en 

ook gebruikt, hetwelk vrijgekomen is door het overlijden van drie minderjarige 

kinderen van de overleden Aris Meuwsen en zijn vrouw Neeltien Francken en 

geërfd is van hun grootvader Franck Gerritsen, de overdracht wordt bekrachtigd 

op 6 juni 1678 voor de landdrost van Veluwen en meegedeeld op 22 juli door 

Hendrick Fransen, onderscholt van Renswoude, aan Jan Cornelissen als voogd 

van Steven Arissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 289v 797-0297 8/10 2v 02-07-1678 02-01-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Willemtien Hendrix, wonende in Elten, en haar afwezige man Melis Jansen, 

verkopen aan Jan Wijnnen en zijn vrouw Merritien Jans, voor 60 gulden, de 

helft van een erfenis van de overleden Willem Wijnen, de verkoper geeft ter 

garantie in onderpand een perceel gelegen in Velthuijsen waar Jan Gerritsen als 

pachter op woont. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 289v 797-0297 8/10 2v 12-02-1678 03-01-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

De kinderen van Gijsbert Hendrix en zijn vrouw Grietien Jordens, beiden 

overleden, met name Jorden Gijsberts, Rijck Gijsberts, Ot Cornelissen, Herculus 

Tjeets, Gijsbert Jacobse en Hendick Janse van de  Doornweert, als oom en 

voogd van de minderjarige kinderen van de overleden Hendrick Gijsberts en zijn 

vrouw Geertie Jans, gewezen echtelieden, verkopen aan hun broer Gijsbert 

Gijsbertsen en zijn vrouw Hendrickien Jans, tien zwaaien hooiland, gelegen in 

het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de Buijrstege, westwaarts 

de Megraeff, zuidwaarts de erfgenamen van Derck van Ommeren en 

noordwaarts Maes Evertsen, schepen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 290 797-0297 8/10 3 31-03-1679 12-05-1679 Veldhuizen Hypotheek

Een perceel gelegen in Velthuijsen, bestaande uit een huis, hof, hoge en lage 

landerijen, oostwaarts de brink, zuidwaarts de erfgenamen van Celiman van der 

Elburgh, west- en noordwaarts de heer Van Obdam, toebehorend aan Jan 

Gerritsen, wonende in Velthuijsen, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 

100 gulden ten behoeve van Beeltien Geurts. Op vertoon van de originele, 

betaalde en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 19 september 

1697 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 290 797-0297 8/10 3 05-01-1679 06-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Jacob Tymense en zijn vrouw Teuntie Jans verkopen aan Jan Gerritse van de 

Weteringe en zijn vrouw Claesien Hendrix, voor 30 gulden, een plukje veenveld, 

groot een halve morgen, gelegen oostwaarts de erfgenamen van Geurt Aertse 

Slunt, westwaarts de erfgenamen van Lambert  Brantse, zuidwaarts de 

erfgenamen van Evert van Diest en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 290 797-0297 8/10 3 13-02-1676 06-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Dirck Lambertse en zijn vrouw Hendrickie Tijssen verkopen aan Evert Aertse en 

zijn vrouw Aeltie Everts, voor 50 gulden, een kampje land, groot een halve 

morgen, gelegen nabij de Burght, oostwaarts de Meengraeff, westwaarts de 

Buersteegh, zuidwaarts de hofstede genaamd de Burght en noordwaarts de 

armen van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 290v 797-0298 8/10 3v 20-11-1676 06-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Lambert Hendrixe en zijn vrouw Hilletie Everts verkopen aan Arien Cornelisse 

Muller en zijn vrouw Geertien Jans, een weidekamp in het ambt van Ede, 

buurschap Velthuijse, gelegen oostwaarts Jan Gerritse, zuidwaarts het veld, 

westwaarts de erfgenamen van Rick Brantsen en noordwaarts de erfgenamen 

van Jan Suijren en een halve morgen hooiland gelegen in het Maenderbroeck, 

in gezamenlijk bezit, waarbij de verkoper ter garantie in onderpand geeft zijn 

huis in het dorp van Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 290v 797-0298 8/10 3v 02-01-1679 06-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan Melisse als gemachtigde van zijn ouders Melis Janse en Willemtie Hendrix, 

verkopen aan Arien Cornelisse en zijn vrouw Geertie Jans, voor 750 gulden, 

een huis, hof, boomgaard en twee kampen bouwland, groot vijf schepel gezaai, 

gelegen oostwaarts Jan en Aert Maesse, zuidwaarts Jan Gerritse, westwaarts 

Celeman van Ommere en noordwaarts de weg; een hofakkertje, gelegen 

oostwaarts de Scherpenerff, zuidwaarts Aert Maesse, westwaarts Jan 

Hendrickse en noordwaarts de brink; een akkertje bouwland boven de Brecijen, 

groot een schepel gezaai, gelegen oost- en zuidwaarts Jacob van Ommere, 

westwaarts Aelbert Janse en noordwaarts Jan Hendrickse; een morgen hooiland 

in het Maenderbroeck in gezamenlijk bezit met Jacobien Arissen gelegen in de 

Dinckelmanscamp en als laatste een morgen veenveld gelegen in het Ederveen 

in de kamp waar Aert Grams mede in geërfd is, alles gelegen in het ambt van 

Ede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 291 797-0298 8/10 4 20-10-1675 07-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Willem Gijsbertz, als gemachtigde van zijn moeder en zusters, verkopen aan 

Rijck Janse en zijn vrouw Merritien Gijsberts, een hof, gelegen oostwaarts de 

steeg, zuidwaarts Catrijn, west- en noordwaarts Jan Gerritse van de  Weteringe. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 291 797-0298 8/10 4 12-01-1675 07-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan Peterse van Vleuten en zijn vrouw Niessken Cornelis verkopen aan Rijck 

Janse en zijn vrouw Merrichien Gijsberts, vijf vierde delen van een schaar 

weideland gelegen in Velthuijse, in gezamenlijk bezit met Mechtelt, Maes 

Scheppen, alsmede een vijfde gedeelte van een derde deel van de hofstede 

genaamd Simpel, ook gelegen in Velthuijse, waarvan de koper de andere 

gedeelten in bezit heeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 291 797-0298 8/10 4 02-05-1677 07-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

De minderjarige kinderen van de overleden Reijnder Janse en zijn vrouw 

Aertien Lamerts, verkopen aan Rijck Janse en zijn vrouw Merghien Gijsberts, 

voor 200 gulden, een vijfde gedeelte van het erf en goed genaamd de Simpelt, 

gelegen in Velthuijsen, noordwaarts Hendrik  Gerritse, oostwaarts de weg, zuid- 

en westwaarts het perceel van Jan Teunissen Brouwer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 291v 797-0299 8/10 4v 21-03-1679 07-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Gerrit Ebben en zijn vrouw Woltertien Cornelis verkopen aan Jacob Janse toe 

Ginckel, een kampje weide- of hooiland gelegen in het ambt van Ede in 

Velthuijse, oost- en noordwaarts de weduwe en erfgenamen van captain 

Ommere en zuid- en westwaarts de wegen en de dijk, groot vier morgen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 291v 797-0299 8/10 4v 14-03-1679 07-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Wolter Derrickse van Eck en zijn vrouw Metien Hendrix verkopen aan Arien 

Cornelisse en zijn vrouw Geertie Janse, voor 750 gulden, een vierde gedeelte 

van een erf en goed gelegen in Velthuijsen, waar Jan Gijsberts op woont, 

bestaande uit een huis, hof, met de bouw- en hooilanden en enig veen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 291v 797-0299 8/10 4v 14-03-1676 08-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

De erfgenamen van de weduwe van Maes Scheppen verkopen aan Hendrick 

Gerritse Roest, een huis en hof gelegen aan de Velthuijserbrinck, oostwaarts de 

Velthuijserbrinck, zuidwaarts Teunis Evertse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 292 797-0299 8/10 5 12-06-1678 18-10-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Aertie Evertse, weduwe van Cosijn Reijerse, geassisteerd met haar voogd Jan 

Crolboom en Arnt Cornelisse, als voogd van de drie minderjarige kinderen van 

de overleden Cosijn Reijerse, verkopen met toestemming van het landgericht 

van Veluwen, aan Gijsbert Gerritse en zijn vrouw Ceeltien Gijsberts, een akker 

bouwland, groot drie schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede in de 

buurschap Velthuijse, oostwaarts de Hexelstege, westwaarts Wouter Henssen, 

zuidwaarts het Oortvelt en noordwaarts de He re nwegh. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 292 797-0299 8/10 5 07-05-1677 01-11-1679 Veldhuizen Koop en verkoop

Toenis Peterse, als gemachtigde van zijn ouders Peter Hendrickse en de 

erfgenamen van Rijck Brants, verkopen volgens de ontvanger aan Rijck Janse 

en zijn vrouw Merrighien Gijsberts, voor 140 gulden, een halve schaar 

weideland in de Besseltiescamp, gelegen oostwaarts de erfgenamen van Maes 

Evertse, zuidwaarts de erfgenamen van Toenis Stevense, westwaarts de 

erfgenamen van Jan Toenissen Brouwer en noordwaarts de erfgenamen van 

Hendrickien Kleijns. Voor het transport zie folio 6recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 292v 797-0300 8/10 5v 28-07-1675 05-04-1680 Veldhuizen Koop en verkoop

Evert Petersen en zijn vrouw Aeltien Maessen verkopen aan Derck Timmer en 

zijn vrouw Jannitie Wijnantse, een vierde deel van zes schepel bouwland 

gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Velthuijse, in gezamenlijk bezit 

met de erfgenamen van Hendrik  Ricksen, genaamd de Bouwecamp, oostwaarts 

Hendrik  Gerritsen Roest, zuidwaarts de erfgenamen van Antonis Stevense van 

Roij, westwaarts Jan Maessen en Willem Maessen en noordwaarts de koper, 

waarbij door de verkoper ter vrijwaring van hinder en schade in onderpand wordt 

gegeven de percelen zoals vermeld in Ede op folio 8recto. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 292v 797-0300 8/10 5v 23-12-1674 05-04-1680 Veldhuizen Garantie

Evert Peterse en zijn vrouw Aeltie Maessen geven in onderpand ter vrijwaring 

van hinder en schade wegens een transport van de helft van drie schepel gezaai 

bij het dorp van Ede, genaamd het Kerrenumsepadtland aan Derck Timmer, een 

vierde gedeelte van een hooiland, gelegen achter de Koeckelt in de 

Kieffsemeen; voorts het veen in de Jegerscamp; de helft van de legen hof, 

gelegen aan het eind van de Bouwcamp in Velthuijse en als laatste een akker 

bouwland gelegen in het kerspel van Ede zoals vermeld op folio 8verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 293 797-0300 8/10 6 15-11-1675 05-04-1680 Veldhuizen Koop en verkoop

Toenis Peterse, als gemachtigde van zijn ouders Peter Hendrickse en Herbertie 

Rickse, Cornelis Tijmmens en zijn vrouw Jantien Hendrickse, Arien Janse, 

jongeman, alsmede Gerritien Berten, weduwe van Derck Derckse, geassisteerd 

met haar voogd Jan Crolboom, verkopen aan Derck Timmer en zijn vrouw 

Jannitien Wijnants, twee scharen weideland gelegen in het ambt van Ede in de 

buurschap van Velthuijse, genaamd Besseltienskamp, oostwaarts Aert en Jan 

Maessen, zuidwaarts de erfgenamen van Toenis Stevens, westwaarts Jan 

Toenisse Brouwer en noordwaarts de erfgenamen van Hendrik  Kleijnes, waarbij 

de erfgenamen in onderpand geven ter vrijwaring van hinder en schade hun 

perceel genaamd Tijnsschooten, gelegen in het ambt van Ede, buurschap 

Velthuisen, oostwaarts Lambert  Hendrickse, zuidwaarts Cornelis Tijmmansen, 

westwaarts Hendrik  Gerritse en noordwaarts de gemeente. Op 20 januari 1691 

wordt geregistreerd dat op 15 november 1675 een halve schaar weideland, ook 

gelegen in Besseljenkamp, verkocht wordt aan Rijck Jansen en zijn vrouw 

Martjen Gisbertsen, waarbij hetzelfde goed Tinschoten ter garantie verbonden 

wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 293 797-0300 8/10 6 02-03-1675 05-04-1680 Veldhuizen Koop en verkoop

Lambert en Derrick Hendrickse, Antoni Jaspers en zijn vrouw Jantie Hendrix, 

Hendrik  Jochimse en Arien Cornelisse als voogden van Metie en Trijntie 

Hendrix, verkopen aan Derrick Timmer en zijn vrouw Jantie Wijnants alsmede 

Antoni Timmer en zijn vrouw Margarieta Knoops, een zesde deel van het goed 

Scherpenerff, het erfveen genaamd de Rooijen en het gezamenlijke huis, hof, 

bouw-, weide- en hooiland, hetwelk zij in gezamenlijk bezit hebben met de 

erfgenamen van de overleden weduwnaar Timmer en Hendrick Gerritse Roest, 

waarbij de verkoper ter vrijwaring in onderpand geeft een weidekamp, gelegen 

onder Velthuijse aan de Spendersteegh, groot twee scharen weide, om daar alle 

eventuele schade en hinder op te verhalen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 293v 797-0301 8/10 6v 01-12-1679 16-04-1680 Veldhuizen Koop en verkoop

Arien Cornelisse en zijn vrouw Geertien Jansen verkopen aan Jan Gijsberts en 

zijn vrouw Grietien Janse, een half huis en hof en de helft van het daarbij 

gelegen engetje, noordwaarts de Sluntersteegh, oostwaarts Gerrit Ebben en Jan 

Gerritse, zuidwaarts Gijsbert Gerritse en westwaarts de erfgenamen van Gerrit 

Arisse, voorts een stroet hooiland gelegen in de Kieffsemeen en een veenveld 

gelegen in het Ederveen, waar Trijne Hendrix van alle percelen de andere helft 

in bezit heeft en alles gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Velthuijse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 293v 797-0301 8/10 6v 14-03-1676 05-04-1680 Veldhuizen Koop en verkoop

Gerrit, Gijsbert en Thoenis Geurtse, Jan van Elte, Bart Janse, alsmede 

Hendrickie Wouters, geassisteerd met haar zoon en voogd Derck Reijers en 

Jurrien Hendrix, allen erfgenaam van de weduwe van de overleden Maes Everts 

Scheppe, verkopen aan Derck Timmer en zijn vrouw Jantie Wijnants, een kamp 

bouwland, groot twee schepel, gelegen achter de hof, oost-, noord- en 

westwaarts de erfgenamen van Maes Everts en zuidwaarts de erfgenamen van 

Lambert  Brants; item nog een perceel bouwland genaamd de Doornacker, groot 

twee schepel, gelegen in de Bettencamp, noordwaarts Gerrit Huijberts, 

zuidwaarts Mattijs Janse, westwaarts Derck Reijers en oostwaarts Gijsbert 

Gerritse; voorts een schaar weideland in Besseltienscamp, belast met een 

jaarlijkse tijns van zes stuivers, oostwaarts de erfgenamen van Maes Everts, 

noordwaarts Jan Maesse, zuidwaarts de erfgenamen van Teunis Stevens en 

westwaarts Jan Toenis Brouwer als laatste een vierde deel hooiland in de 

Kieffsemeen bij de Koeckelt, belast met een stuiver aan tijnsbelasting, alles 

erfpachtvrij. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 294 797-0301 8/10 7 10-03-1676 00-00-1676 Veldhuizen Hypotheek

Een vierde gedeelte van een klein erf, bestaande uit een huis en hof met het 

bijbehorende weide- en bouwland, genaamd Schipsgoor, gelegen in het ambt 

van Ede, buurschap Velthuijsen, toebehorend aan Peterken Wijnen, weduwe 

van Gijsbert Aertsen, geassisteerd met haar voogd Nicolaas  Bongart, procureur, 

bezwaart haar perceel met een hypotheek van 61 gulden ten behoeve van 

Hendersken Cornelissen, weduwe van Jacob Huijberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 294 797-0301 8/10 7 14-02-1681 19-02-1681 Veldhuizen Hypotheek

Twee percelen bouwland, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, 

het ene perceel genaamd de Dell, groot drie schepel gezaai, gelegen in de 

Bettencamp, oostwaarts Rick Janse, westwaarts de kinderen van Lambert 

Jansen Knip, zuidwaarts de weduwe van Jan Gerritsen en noordwaarts Dirck 

Reijers, het andere perceel genaamd de Loeydries, groot drie schepel gezaai, 

noord- en oostwaarts de heer Van Obdam, westwaarts Rutger Gerritsen en 

zuidwaarts de weg, toebehorend aan Gijsbert Jacobsen van Hal en zijn vrouw 

Geurtien Jansen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 550 gulden 

ten behoeve van Willem Maessen zijn vrouw Geertien Reijers, Aeltien en 

Mertien Reijers en Evert Reijerse, waarvan Steven Bronissen een elfde deel of 

50 gulden toekomt. Op vertoon van de originele en in stukken gesneden akte 

door Willem Maessen wordt de hypotheek op 18 februari 1695 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 294v 797-0302 8/10 7v 08-03-1681 10-09-1681 Veldhuizen Hypotheek

Een perceel weideland in gemeenschappelijk bezit met de kinderen, genaamd 

de Fluijt, groot acht schaar weide, gelegen in het ambt van Ede, buurschap 

Velthuijsen, oostwaarts de Toutesecamp eigenaar Derck Timmer, zuidwaarts de 

Broeckersteege, westwaarts Steven Broenissen en noordwaarts de 

Doesborgerdijck, toebehorend aan Hendrick Joachimsen den Jonghsten, 

bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 500 gulden ten behoeve van 

Gosinnus Holtman. Op vertoon van de originele en de daarop vermelde 

kwitantie van de weduwe Holtmans wordt de hypotheek op 27 december 1689 

geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 294v 797-0302 8/10 7v 13-06-1729 13-06-1729 Veldhuizen Koop en verkoop

Henrick Otters, scholtis van Ede, verkoopt aan Melis Cornelissen en zijn vrouw 

Maeijtjen Elisen, voor 941 gulden, een weidekamp, groot vier morgen, oost- en 

noordwaarts de heer Van Dungelen van Daelhuijsen, westwaarts de Veense 

Kaede en zuidwaarts de Velthuijserkaede. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 295 797-0302 8/10 8 18-10-1666 03-12-1681 Veldhuizen Scheiding

Hendrick Claessen, weduwnaar van Neeltien Jansen, aan de ene kant, Robert 

Jansen, als oom en voogd van de vijf minderjarige kinderen van Hendrick 

Claessen en zijn overleden vrouw Neeltien Jansen aan de andere kant, komen 

overeen dat aangaande het moeders versterf de kinderen bij meerderjarigheid 

gezamenlijk 600 gulden zullen ontvangen, met de kleren van hun moeder, het 

oudste dochtertje erft vooruit de klerenkast van haar moeder. Ter garantie tot 

het uitbetalen van de 600 gulden geeft de vader in onderpand zijn roerende en 

onroerende goederen, met name een perceel land genaamd de Nieuwen 

Heuvel, groot drie morgen, ten dele bouw-, weideland en zandgrond, gelegen in 

het Aghter Ederveen, oostwaarts de weduwe Timmer, zuidwaarts het Arme 

Hoogh, westwaarts Jan Cornelisse en noordwaarts de vader zelf. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 295 797-0302 8/10 8 28-11-1732 00-00-0000 Veldhuizen Koop en verkoop

Rut Everts en zijn vrouw Geerttruyd Mullers verkopen aan Jan en Arien 

Cornelissen, voor 250 gulden, een derde gedeelte van een weide, gelegen 

oostwaarts de kinderen van Henrick Timmer, west-, zuid- en noordwaarts de 

gemeente, waarvan de kopers de overige twee derde delen bezitten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 295v 797-0303 8/10 8v 13-12-1681 25-07-1682 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan Maesen en zijn vrouw Maetjen Jansen verkopen aan Geurt Dercksen, een 

morgen hooiland, gelegen in de Edermeen onder Velthuijsen, zuidwaarts de 

heer Van Obdam, westwaarts de veensloot, noordwaarts de erfgenamen van 

Wouter Gerritsen en oostwaarts de wetering. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 295v 797-0303 8/10 8v 08-02-1729 08-02-1729 Veldhuizen Koop en verkoop

Cornelis Arissen, weduwnaar van Grietjen van d' Weterinck, molenaar en Jan 

Arissen, molenaar en jongeman, verkopen aan Willem Petus en zijn vrouw 

Marritjen Willemsen, alsmede aan Willem Willemsen en zijn vrouw Evertjen 

Aertsen, ieder voor de helft, een huis, hof, en een mud bouwland, gelegen in 

Velthuijsen, oostwaarts Jan Gerritsen van Schothorst, westwaarts de heer 

Wijnbergen, zuidwaarts Aelbert van Otterloo en noordwaarts de weg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 296 797-0303 8/10 9 18-04-1682 30-04-1682 Veldhuizen Koop en verkoop

Gerrit Arissen en zijn vrouw Melisjen Wouters verkopen aan Gisbert Cornelissen 

en zijn vrouw Jantjen Philips en Peter Petersen en zijn vrouw Cornelisjen 

Rutten, ieder voor de helft, een kamp bouwland, groot een molder, gelegen 

oostwaarts de Dwarswech, westwaarts de verkoper, zuidwaarts de erfgenamen 

van Roel Joosten en noordwaarts Peter Petersen en nog een kampje, groot een 

halve morgen, gelegen oostwaarts de Dwarswech, westwaarts de uitweg van 

Jan Willemsen en de erfgenamen van Roel Joosten, zuidwaarts de verkoper en 

noordwaarts de heer Van Obdam, alles gelegen in het ambt van Ede in het 

Ederachterveen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 296 797-0303 8/10 9 18-02-1680 12-05-1682 Veldhuizen Koop en verkoop

Gerrit Huijberden en zijn vrouw Hendrickjen Maesen verkopen aan Jan 

Gerritsen op d' Weeteringe en zijn vrouw Claesjen Hendricx, de helft van 20 

zwaai zegge en het vierde deel van 20 zwaai hooiland, in gezamenlijk bezit met 

Anna, de vrouw van Derck Evertsen, gelegen in de Edermen in het ambt van 

Ede onder Velthuijsen, oostwaarts de steeg, westwaarts de Meijergraeff, 

noordwaarts het Sluntjercampjen en zuidwaarts de erfgenamen van Gerrit 

Gisbertsen, voorts een vierde gedeelte van een hoeve hooiland, gelegen op de 

Schabbernauw, in gezamenlijk bezit met de koper, gelegen in de Kiewitsmeen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 296v 797-0304 8/10 9v 16-07-1681 18-07-1682 Veldhuizen Koop en verkoop

Gerrit Ebben en zijn vrouw Woutertjen Cornelissen verkopen aan Jan 

Gisbertsen en zijn vrouw Grietjen Jansen, een perceel bouwland, groot zes 

schepel gezaai, genaamd de Coopencamp, gelegen in het ambt van Ede onder 

Velthuijsen, oostwaarts Hendrick Gerritsen, westwaarts de koper, zuidwaarts de 

erfgenamen van Jan Gerritsen en noordwaarts de Sluntersteege. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 296v 797-0304 8/10 9v 13-06-1682 02-05-1683 Veldhuizen Koop en verkoop

Hendrick Bransen, jongeman, verkoopt aan Mathijs Jansen voor de ene helft en 

aan Bartholt Suijrmont en zijn vrouw Luijtjen Roest, alsmede Gerrit Haelboom 

en zijn vrouw Stintjen Roest voor de andere helft, een derde gedeelte van een 

weidekamp en hof, gelegen aan de Sluntersteech, oostwaarts Arent Stevensen, 

zuidwaarts de Sluntersteech, westwaarts Rijck Jansen en noordwaarts Jan 

Antonis Brouwer; een derde gedeelte van een weidekamp genaamd Tinschoten, 

gelegen oostwaarts de weduwe van Aris Gerritsen en Cornelis Timensen, zuid- 

en noordwaarts de gemeente en westwaarts Rijck Jansen, allodiaal en tijnsvrij 

perceel, echter belast met een schepel rogge uit het perceel aan het ambt van 

Ede en een jaarlijkse tijns van twee gulden, tien stuivers en vier penningen, 

waarbij hiervoor ter garantie in onderpand wordt gegeven een perceel land 

genaamd het Huijsstuckjen, gelegen oostwaarts de koper, zuidwaarts de 

Meulensteech, westwaarts Willem Maesen en noordwaarts (niet vermeld), 

waarvan de kopers de overige twee derde delen reeds in bezit hebben. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 297 797-0304 8/10 10 02-01-1683 16-01-1683 Veldhuizen Koop en verkoop

Willem Broeckhuijsen en zijn vrouw Tonisjen Lubbertsen verkopen aan Brant 

Willemsen en zijn vrouw Lijsbet Breunissen, een schepel land gelegen in de 

Bettecamp nabij het dorp van Ede, noordwaarts Arien Cornelissen, oostwaarts 

de weg, westwaarts de heer Van Obdam en zuidwaarts Derck Timmer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 297 797-0304 8/10 10 13-08-1682 02-05-1683 Veldhuizen Koop en verkoop

Hendrick Bransen, jongeman, verkoopt aan Gerrit Haelboom en zijn vrouw 

Stijntjen Roest, een half molder gezaai gelegen in het ambt van Ede in 

Velthuijsen, oostwaarts Cornelis Timensen, zuidwaarts Antonij Jaspersen, 

westwaarts Derck Brouwer en noordwaarts de Meulesteech, tiend- en 

erfpachtvrij, ter garantie wordt door de verkoper een perceel land in onderpand 

gegeven zoals vermeld in Ede op folio 13. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 297v 797-0305 8/10 10v 22-01-1683 02-05-1683 Veldhuizen Hypotheek

Een schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede onder Velthuijsen, 

oostwaarts Mathijs Jansen, zuidwaarts Rijck Jansen, westwaarts Gijsbert 

Jacobsen en noordwaarts Derck Timmer, toebehorend aan Hendrick Bransen, 

jongeman, geeft zijn perceel voor drie achtereenvolgende jaren in onderpand 

voor een bedrag van 100 gulden ten behoeve van Hendrick Gerritsen. Op 

verzoek van Gerrit Haelboom is deze hypotheek geroyeerd omdat hij dit kapitaal 

van zijn schoonvader gekregen heeft en dit land op 17 januari 1690 verworven 

heeft als erfgenaam van Hendrick Brantsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 297v 797-0305 8/10 10v 24-02-1681 27-02-1681 Veldhuizen Koop en verkoop

Jacob Hendricksen en zijn vrouw Lijsbet Petersen verkopen aan Peter Petersen 

en zijn vrouw Cornelisjen Rutten, een kampje land gelegen in het Achterveen 

met de daartoe behorende uitwegen, oost- en zuidwaarts Gerrit Arissen Moff, 

westwaarts Sander Gisbertsen en de erfgenamen van Hendrick Gosens en 

noordwaarts het Weggenveen, waarbij ter garantie in onderpand wordt gegeven 

een weiland in het Doesburgerveen, gelegen oost- en westwaarts de 

erfgenamen van Jan van Esvelt, zuidwaarts Veltjengraeff en noordwaarts Mor 

Driesen. (red.: Zie Doesburg folio 4verso, post 2). ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 298 797-0305 8/10 11 24-06-1683 13-11-1683 Veldhuizen Koop en verkoop

Aert Gerritsen, weduwnaar van Aeltjen Robbersen, Gerrit Arissen en Hendrick 

Arissen, verkopen aan Derck Jansen Brouwer en zijn vrouw Beertjen Francken, 

een perceel veld, groot twee morgen, gelegen in het Ederveen, oost-, west- en 

noordwaarts Jan Richolt en zuidwaarts de verkopers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 298 797-0305 8/10 11 02-10-1684 02-10-1684 Veldhuizen Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende kampen, gelegen in het ambt van Ede in 

Velthuijsen, oostwaarts de brink, zuidwaarts Jan Maesen, westwaarts Arent 

Stevensen en Jan Maesen en noordwaarts Derck Reijersen en Jan Maesen, 

toebehorend aan Gisbert Jacobsen van Hall en zijn vrouw Geurtjen Jansen, 

bezwaren hun percelen met een hypotheek van 450 gulden ten behoeve van 

Arnolt Bernts. Op vertoon van de originele in stukken gesneden akte wordt de 

hypotheek op 31 mei 1698 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 298 797-0305 8/10 11 12-06-1693 12-10-1693 Veldhuizen Hypotheek

De percelen zoals vermeld op folio 11 post 2, met als tegenwoordige eigenaar 

Bernt Berntsen, bezwaart zijn percelen met een hypotheek van 1050 gulden ten 

behoeve van Jan Roeloffsen van Westervelt in Amsterdam. Op vertoon van de 

originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 28 mei 

1698 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 298v 797-0306 8/10 11v 20-04-1684 19-11-1684 Veldhuizen Koop en verkoop

Hendrick Fransen van Velthuijs, als gemachtigde van Fredrick Adriaen van 

Rhede, verkoopt aan Jan Maesen en Geurt Dercksen, twee morgen hooiland, 

gelegen in Velthuijsen in de Kiewitsmeen in de Ubbelschotercamp, destijds 

ontvangen van Tijmen Tonissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 298v 797-0306 8/10 11v 22-09-1684 07-04-1685 Veldhuizen Koop en verkoop

Rijck Jansen en zijn vrouw Martjen Gisbertsen verkopen aan Claesjen Hendricx, 

weduwe van Jan Gerritsen, een hof gelegen in Velthuijsen in het ambt van Ede, 

oostwaarts de weg, zuidwaarts Arien Woutersen, west- en noordwaarts de koper, 

vrij erf en goed. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 299 797-0306 8/10 12 16-02-1685 13-03-1685 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan Willemsen en zijn vrouw Jenneken van Fincelaer verkopen aan Geurt 

Dercksen en zijn zus Aeltjen Dercksen, vijf schepel land gelegen in het ambt 

van Ede, buurschap Velthuijsen op de Slunterenck, oostwaarts de Slaet, 

zuidwaarts Gerrit Arissen, westwaarts het heetveld en noordwaarts de 

erfgenamen van Lambert Bransen, erfpachtvrij, jaarlijks belast met vijf stuivers 

tijnsgeld van de Dijk, Eem en Weteringe. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 299 797-0306 8/10 12 22-09-1684 07-04-1685 Veldhuizen Koop en verkoop

Hendrick Gerritsen en zijn vrouw Hillichjen Cornelis verkopen aan Claesjen 

Hendricx, weduwe van Jan Gerritsen, een kamp bouwland en de bijgelegen hof, 

groot zes schepel gezaai, gelegen in Velthuijsen, oostwaarts de weg, zuidwaarts 

de koper, westwaarts Jan Gisbertsen en noordwaarts de Sluntersteech. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 299v 797-0307 8/10 12v 24-06-1685 02-07-1685 Veldhuizen Hypotheek

Een perceel bouwland, groot een half molder gezaai, gelegen oostwaarts de 

eigenaren van de molen, westwaarts Derck Rejersen, zuidwaarts de 

Meulensteech en noordwaarts de weduwe van Jacob Timensen, vrij en 

onbezwaard goed, toebehorend aan Matthijs Evertsen en zijn vrouw Lijsjen 

Jansen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden ten behoeve 

van Antonij Gerritsen. Op 13 maart 1688 wordt het bouwland verkocht aan 

Jacob Jansen tot Ginckel en geregistreerd op 20 december 1688. Ter garantie 

wordt door de verkoper onroerende goederen in onderpand gegeven zoals 

vermeld in Ede op folio 19. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 299v 797-0307 8/10 12v 02-01-1683 06-07-1686 Veldhuizen Koop en verkoop

Evert Ebben en zijn vrouw Martjen Rutgers verkopen aan Woutertjen Gerritsen, 

weduwe van Jan Tonissen Brouwer, een weidekamp met het steegje, gelegen in 

het ambt van Ede in Velthuijsen, noordwaarts de erfgenamen van Tonis 

Stevensen van Raij, zuidwaarts Aernt Stevensen en de minderjarige kinderen 

van Evert Ebben en oostwaarts het steegje tot op de Velthuiserbrinck, waarbij 

ter garantie in onderpand gegeven wordt het perceel zoals vermeld in 

Venendael op folio 16. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 300 797-0307 8/10 13 12-01-1688 12-01-1688 Veldhuizen Koop en verkoop

Cornelis Breunissen en zijn vrouw Anneken Reumers verkopen aan Cornelis 

Arissen, jongeman, een half molder land gelegen in het ambt van Ede onder 

Velthuijsen, oostwaarts de weduwe van Aert Wijnen, westwaarts de 

Schaepssteech, zuidwaarts Jan Maesen en noordwaarts Hermen Hermsen, 

erfpachtvrij, waarbij door de verkoper ter garantie in onderpand wordt gegeven 

het huis waarin zij wonen, gelegen in Velthuijsen, oostwaarts de 

Velthuijserbrinck, westwaarts Derck Timmer, zuidwaarts Steven Tonissen en 

noordwaarts Jan Maesen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 300 797-0307 8/10 13 18-02-1729 18-02-1729 Veldhuizen Koop en verkoop

Peter van der Wis en zijn vrouw Grietjen Aelbers verkopen aan Jan Henricksen 

en zijn vrouw Aeltjen Janssen voor de ene helft en aan Jan Janssen voor de 

andere helft, voor 900 gulden, de helft van een perceel gelegen in het 

Velthuijserbroek, bestaande uit een huis, hoven, berg en schuur met de 

bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden en de driestvelden, waarvan Jan 

Aelbers een vierde deel in zijn bezit heeft en de voorkinderen van zijn vrouw het 

andere vierde deel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 300v 797-0308 8/10 13v 05-06-1687 13-01-1688 Veldhuizen Koop en verkoop

Gisbert Jacobsen van Hal, weduwnaar van Grietjen Jansen, verkoopt aan Gerrit 

Francken en zijn vrouw Aeltjen Hendricx, met toestemming van de landdrost 

van Veluwen de dato 27 juni 1687, een morgen hooiland gelegen in het ambt 

van Ede, in de buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmeen, gelegen in een kamp 

van tien morgen genaamd Costver looren, in gezamenlijk bezit met anderen, 

erfpachtvrij en alleen belast met een jaarlijkse tijns van negen duiten, waarbij 

door de verkoper ter garantie in onderpand wordt gegeven een perceel in 

Velthuijsen, gelegen oostwaarts de Velthuijserbrinck, westwaarts Jan Maesen en 

zuidwaarts het steegje van Derck Rejersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 300v 797-0308 8/10 13v 14-06-1729 14-06-1729 Veldhuizen Koop en verkoop

Rijk Janssen en zijn vrouw Arisjen Janssen verkopen aan Jan Peterssen, 

weduwnaar van Petertjen Janssen, voor 300 gulden, een tiende gedeelte in een 

perceel genaamd de Heuvel met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en 

veenlanden, gelegen in het Ederveen, hetwelk gebruikt wordt door Jan 

Henricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 301 797-0308 8/10 14 22-02-1688 29-03-1688 Veldhuizen Koop en verkoop

Willem van Broeckhuijsen en zijn vrouw Teuntjen Lubbertsen verkopen aan Jan 

Rejersen en zijn vrouw Willemken Willemsen, een vierde gedeelte van een 

huis, hof en schuur met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, alsmede 

een hoekje veen, gelegen in het ambt van Ede onder Velthuijsen, waarvan de 

koper de helft in bezit heeft en het andere vierde deel toebehoort aan Breunis 

Antonissen en Alart Arissen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 301 797-0308 8/10 14 09-06-1690 03-09-1690 Veldhuizen Koop en verkoop

Hendrick Gisbertsen en zijn vrouw Breunisjen Rejersen, verkopen aan Jan 

Rejersen, een achtste gedeelte in een vierde deel in het veenperceel zoals 

vermeld op folio 14 post 1. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 301 797-0308 8/10 14 22-05-1731 23-05-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Wouter Evertsen, jongeman, verkoopt aan Aert Brouwer, jongeman, voor 100 

gulden, een half molder bouwland op de Slunterenck, gelegen zuidwaarts 

Lambert Richolt en noordwaarts de weduwe van Jacob Gerritsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 301v 797-0309 8/10 14v 06-01-1688 06-05-1688 Veldhuizen Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Evert Arissen, beslag 

gelegd op een vierde gedeelte van een perceel gelegen in het ambt van Ede 

onder Velthuijsen, waar de pandeiser op woont, gelegen oostwaarts de 

pandeiser, zuidwaarts Steven Tonissen van Raij, westwaarts de Dwarssteech en 

noordwaarts de Broeckersteech, toebehorend aan Peterken Wijnen, weduwe 

van Gisbert Aertsen, om daar op te verhalen en betaling te verkrijgen van een 

obligatie van 180 gulden met rente en een obligatie ten gunste van de 

erfgenamen van Lambert Barruwen voor een vierde gedeelte, zijnde 25 gulden 

met rente. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 301v 797-0309 8/10 14v 07-09-1731 08-09-1731 Veldhuizen Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Elias Verschuir, beslag 

gelegd op acht morgen hooiland in de Kiewitsmeen en enig turfveld, 

toebehorend aan Aletta Verschuir, weduwe van Everhard Haeck, om financiële 

verantwoording af te leggen inzake de nalatenschap van de innocente Clasina 

Verschuir, zoals pachten, inkomsten en verkopen van de onroerende goederen 

en verantwoording van de waardepapieren volgens opgave de dato 5 maart 

1727, op boete van 5000 gulden bij in gebreke blijven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 302 797-0309 8/10 15 10-12-1688 12-12-1688 Veldhuizen Hypotheek

De helft van vijf schepel bouwland, gelegen in het ambt van Ede, buurschap 

Velthuijsen, oostwaarts Albert Jansen, zuidwaarts Cornelis Arissen, westwaarts 

de Schaepssteech en noordwaarts Brant Gerritsen, waarvan de wederhelft 

toebehoort aan de voorkinderen van de eigenaar, toebehorend aan Hermen 

Hermsen Dickenest, nu weduwnaar van Woutertjen Petersen, bezwaart zijn 

perceel met een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Jan Jansen, 

jongeman, wonende in Velthuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 302 797-0309 8/10 15 30-04-1731 02-05-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Aeltjen Everts, weduwe van Peter Petersen, geassisteerd met haar voogd 

Wouter Crolboom, verkoopt aan Henrick van den Bosch en zijn vrouw Jannitjen 

Peters Bouwman, voor 100 gulden, een tiende gedeelte van een perceel, 

bestaande uit een huis, hoven en de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, 

gelegen in het Ederveen, met Willem Pater als gebruiker, onder de conditie dat 

de schulden uit de boedel van Peter Petersen ten laste komen van de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 302v 797-0310 8/10 15v 04-10-1688 10-10-1689 Veldhuizen Koop en verkoop

Cornelis Hendricksen en zijn vrouw Gerritjen Petersen verkopen aan Helmert 

Jacobsen en zijn vrouw Beertjen Hendricx en Peter Petersen en zijn vrouw 

Cornelisjen Rutten, de helft van een huis, hof, schuur en berg met de 

bijbehorende bouw- en weidelanden, gelegen in het ambt van Ede in het 

Ederachterveen, waar de verkoper in woont, oostwaarts de Oudendijck, 

westwaarts de Dwarswech, zuidwaarts de erfgenamen van Roel Joosten en 

Hendrick Jansen en noordwaarts de heer Van Kernhem, waarvan de andere 

helft toebehoort aan Gisbert Hendricksen, alsmede een vierde deel van een 

kamp weideland, ook gelegen in het Ederveen aan de Buerstege. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 302v 797-0310 8/10 15v 26-11-1731 26-11-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Aelbert Janssen van Otterloo en zijn vrouw Willemtjen van d' Weterinck 

verkopen aan Tijmen Jordens en zijn vrouw Gerritjen Cornelissen Timmer, voor 

400 gulden, een vierde gedeelte van een perceel in het Ederveen, bestaande uit 

een huis, hof en landerijen, hetwelk door Cornelis Otten gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 303 797-0310 8/10 16 30-11-1690 01-12-1690 Veldhuizen Koop en verkoop

Evert Petersen en zijn vrouw Aeltjen Maesen, zij geassisteerd met haar broer en 

voogd Brant Maesen, verkopen aan Lambert en Bijatericx Hendricksen, twee 

scharen weideland in Velthuijsen, genaamd Besseljencamp, waarvan de andere 

scharen toebehoren aan Derck Timmer, Rijck Jansen en Evert Maesen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 303 797-0310 8/10 16 03-12-1731 03-12-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Gijsbert Henricksen en zijn vrouw Breunisjen Henricksen verkopen aan Jan 

Peters den Jongen en zijn vrouw Willemtjen Gijsbers, voor 100 gulden, een 

hoekje bouwland en veenveld, in gezamenlijk bezit met Tijmen Jordens. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 303v 797-0311 8/10 16v 30-11-1690 01-12-1690 Veldhuizen Koop en verkoop

Evert Petersen en zijn vrouw Aeltjen Maesen, zij geassisteerd met haar broer en 

voogd Brant Maesen, verkopen aan Lambert en Bijatericx Reinders, een huis en 

hof, hetwelk bewoond wordt door Gisbert Muller, gelegen in Velthuijsen, 

oostwaarts Aris Arissen, westwaarts de steeg, zuidwaarts Arien Muller en 

noordwaarts de brink. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 303v 797-0311 8/10 16v 23-07-1731 23-07-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Jacob Peelen en zijn vrouw Dilia Derksen van Otterloo verkopen aan Brant van 

Raeij en zijn vrouw Philipsjen Cornelissen en Derk te Winkel, weduwnaar van 

Philipsjen Janssen, voor 115 gulden, de helft van 3½ vierde deel morgen 

hooiland, gelegen in drie perceeltjes in de Kiewitsmeen, in de hooikamp met de 

anderen omliggende, waarvan de kinderen van Henrick Woutersen de 

wederhelft bezitten. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 304 797-0311 8/10 17 01-12-1690 01-12-1690 Veldhuizen Koop en verkoop

Evert Petersen en zijn vrouw Aeltjen Maesen verkopen aan domin us Johannes 

Kloeck en zijn vrouw Anna Christina van Vincelaer, voor 50 gulden, een 

perceeltje veenveld in het Slunterveen, groot veertig roeden in de lengte en 

twaalf roeden in de breedte, waarvan het vierde gedeelte toebehoort aan de 

voorkinderen van Aeltjen Maesen, gelegen (niet vermeld) de kinderen van Jan 

Gerritsen, oostwaarts Hendrick Dercksen, noordwaarts Jan Gerritsen of zijn 

erfgenamen en westwaarts Rick Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 304 797-0311 8/10 17 27-12-1690 03-01-1691 Veldhuizen Koop en verkoop

Teuntjen Jansen, weduwe van Jacob Tijmensen en daarvoor van Sander 

Jansen, optredend namens haar kinderen uit haar twee huwelijken, geassisteerd 

met haar voogd Jan Maesen, verkoopt aan Rijck Jansen en zijn vrouw Martjen 

Gisbertsen, twee akkers bouwland op het Waeterloe, het ene groot een half 

molder gezaai, oostwaarts de kerk van Ede, westwaarts de weduwe van Jacob 

van Ommeren, zuidwaarts de erfgenamen van Gerrit Gisbert en noordwaarts de 

Baerwech en het andere groot anderhalf schepel gezaai, oost- en westwaarts 

Gosen Otten, zuidwaarts de erfgenamen van Willem Lambertsen en 

noordwaarts de Baerwech, ter vrijwaring geeft de verkoper het perceel in 

onderpand zoals vermeld in Ede op folio 20 post 2. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 304v 797-0312 8/10 17v 11-05-1694 11-05-1694 Veldhuizen Hypotheek

Een hoeve hooiland in het Velthuijserbroeck in de Kiewits meen, oostwaarts de 

wetering, westwaarts de steeg, zuidwaarts de weduwe van Jacob van Ommeren 

en noordwaarts Derck Brouwer, voorts twee scharen weideland ook in 

Velthuijsen gelegen, oostwaarts de heer Van Obdam met de Koekelse weide, 

westwaarts de vaandrig Ommeren, zuidwaarts Roetert Rijcksen en noordwaarts 

Gisbert Gerritsen, toebehorend aan Lamert Bernts Timmerman en zijn vrouw 

Brentjen Aertsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 310 gulden, 

echter aan de achterkant van de akte blijkt dat het bedrag 254 gulden en 10 

stuivers bedraagt, ten behoeve van Johan Otters, scholtis van Ede. Op 10 

februari 1696 heeft Brentjen Aertsen, weduwe van Lambert Bernts Timmerman, 

zoals vermeld in Ede op folio 23, de percelen nogmaals bezwaard met een 

hypotheek van 132 gulden en 5 stuivers ten behoeve van Jan Maesen en op 24 

februari 1696 bezwaart zoals vermeld op folio 18 en geregistreerd op 26 februari 

1696. Op 27 juni 1697 zijn de hypotheekbedragen afgelost en zodoende 

geroyeerd op 28 juni 1698, Aert Lambertsen wordt ontheven van de 

hypotheekverplichtingen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 304v 797-0312 8/10 17v 01-04-1695 19-05-1695 Veldhuizen Koop en verkoop

Cornelis Arntsen van der Hart en zijn vrouw Christina van den Havercamp 

verkopen aan Gerrit Francken Scheurman en zijn vrouw Aeltjen Hendricx, een 

halve morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede in Velthuijsen in de 

Koekelt, waarvan Aert Lambertsen de ander helft in bezit heeft, gelegen 

oostwaarts de wetering, westwaarts de steeg, zuidwaarts Willemtjen Jansen en 

noordwaarts Derck Rejersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 305 797-0312 8/10 18 11-09-1695 12-09-1695 Veldhuizen Beslaglegging

Lambert Bernts Timmerman en zijn vrouw Brentjen Aertsen maken bezwaar 

tegen de beslaglegging door de rentmeester van de heer Van Obdam op het 

koren, staande op zijn land genaamd de Bedtecamp en komen overeen dat tot 

nakoming van de verplichting zij in onderpand geven al hun roerende en 

onroerende goederen met name wat verbouwd is op de Bettecamp om daarop 

eventuele kosten en schade te verhalen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 305 797-0312 8/10 18 24-02-1696 26-02-1696 Veldhuizen Hypotheek

Brentjen Aertsen, weduwe van Lambert Bernts Timmerman, heeft het land zoals 

vermeld in Ede op folio 23, de percelen zoals vermeld op folio 17verso in 

Velthuijsen en het huis, hof en land dat vermeld is op folio 23 in Ede, bezwaart 

met een hypotheek van 276 gulden en 5 stuivers ten behoeve van Aert 

Lambertsen ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 305v 797-0313 8/10 18v 12-01-1697 04-02-1697 Veldhuizen Koop en verkoop

Bernt Joosten Kroesen en zijn vrouw Anneken Richolt van Ruijtenbeeck, 

(onvermelde) weduwe van Hendrick Richolt van Ruijtenbeeck met (niet 

vermelde) voogd en Aerriaentjen Richolt van Ruijtenbeeck, jongedochter, 

geassisteerd met haar voogd Hendrick van Bloemendael, verkopen aan 

Cornelis Dercksen Timmer en zijn vrouw Willemijn Gersen, voor 1000 gulden, 

een perceel in het Ederveen, waar Robbert Tijssen op gewoond heeft, met de 

getuigen Maria Boote, Tomas van Ruijtenbeeck, Christina van Ruijtenbeck en 

Antonij van Wittenburch. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 305v 797-0313 8/10 18v 03-09-1698 24-10-1698 Veldhuizen Hypotheek

Een halve morgen hooiland in het Costver looren in de Kiewitsmeen, omgeven 

door Jan Maesen, Jan Brouwer en Gerrit Francken, toebehorend aan Maes 

Aertsen en zijn vrouw Aeltjen Willemsen, bezwaren hun perceel met een 

hypotheek van 100 gulden ten behoeve van Elis Evertsen. Op 7 juli 1708 heeft 

Maes Aertsen, weduwnaar van Aeltjen Willemsen, als vader en voogd van zijn 

kinderen het hooiland overgedragen aan de erfgenamen van Elis Evertsen, 

geregistreerd op 7 juni 17[.]8. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 306 797-0313 8/10 19 07-04-1698 08-04-1698 Veldhuizen Hypotheek

Een molder gezaai, waarop een huisje getimmerd wordt, gelegen in het ambt 

van Ede in het Ederveen, oost- en westwaarts Gerrit Jochemsen, zuidwaarts de 

heer Van Scherpenzeel en noordwaarts Helmert Jacobsen, toebehorend aan 

Cornelis Hendricxsen en zijn vrouw Jantjen Hendricx, bezwaren hun perceel met 

een hypotheek van 150 gulden ten behoeve van Cornelis Dercksen Timmer. Op 

vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 306 797-0313 8/10 19 24-10-1729 24-10-1729 Veldhuizen Koop en verkoop

Willem Henricksen Bruijs en zijn vrouw Geertjen Janssen en Gijsbert Janssen 

en zijn vrouw Aeltjen Janssen, verkopen aan Jan Henricksen en zijn vrouw 

Aeltjen Janssen en Jan Janssen, jongeman, voor 700 gulden, hun aandeel in 

een perceel gelegen in het Ederveen, hetwelk door Jan Henricksen gebruikt 

wordt, voorts een veertiende deel in een perceel in het Velthuijserbroek, met als 

gebruiker Jan Petersen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 306v 797-0314 8/10 19v 08-03-1701 30-07-1701 Veldhuizen Koop en verkoop

Evert Petersen en zijn vrouw Beertjen Gosens voor de ene helft en Gerritjen 

Peters, weduwe van Philips Lamberts voor de andere helft, verkopen aan Barru 

Peters en zijn vrouw Grietjen Woutersen, een derde deel van een erf en goed 

genaamd Schipsgoor, gelegen in het Broeck tot Velthuijsen met de bijbehorende 

bouw- en weidelanden. Op 19 juni 1701 transporteert Jan Tonissen Veenmajer 

en zijn vrouw Lutjen Peters aan dezelfde koper een zesde gedeelte in hetzelfde 

perceel, geregistreerd op 30 juli 1701. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 306v 797-0314 8/10 19v 05-01-1733 05-01-1733 Veldhuizen Koop en verkoop

Eva van Veen, weduwe van Jan Janssen van Otterloo, verkoopt aan Aelbert 

Janssen van Otterloo en zijn vrouw Willemtjen van de Weterinck, voor 200 

gulden, de helft van een kamp bouwland genaamd de Stoppelcamp, gelegen 

oostwaarts de brink, westwaarts de weduwe van Roetert Haelboom, zuidwaarts 

Maes Janssen en westwaarts de heer Van Obdam. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 307 797-0314 8/10 20 12-01-1708 24-04-1708 Veldhuizen Hypotheek

Een erf bestaande uit een huis en landerijen gelegen in het ambt van Ede, 

buurschap Velthuijsen, in het Achterveen, toebehorend aan en bewoond 

wordende door Gerrit Jochemsen en zijn vrouw Annetjen Hendricx, bezwaren 

hun perceel met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van de weduwe 

Verscheur. Zie ook folio 21. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 307 797-0314 8/10 20 00-00-1708 03-12-1708 Veldhuizen Koop en verkoop

Aeltjen Jacobsen, weduwe van Hendrick Jansen, geassisteerd met haar broer 

Helmert Jacobsen, verkoopt aan haar zoon Jacob Hendricksen en zijn vrouw 

Jantjen Roelen, voor 1200 gulden, de helft van een perceel gelegen in het 

Ederveen, bestaande uit een huis en de bijbehorende bouw-, weide- en 

hooilanden; voorts de helft van een huis en hof, waarin Josep Jansen woont; 

item de helft van een morgen hooiland in de Edermeen en de helft van een 

halve morgen hooiland in Morrencamp, van alle percelen is de andere helft in 

bezit van de kinderen van Hendrick Jansen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 307v 797-0315 8/10 20v 17-10-1709 17-10-1709 Veldhuizen Hypotheek

Een schaar weideland onder Velthuijsen, gelegen in een kamp waarvan Gerrit 

Haelboom en Jan Brouwer de andere scharen bezitten, toebehorend aan Derck 

Reijersen, weduwnaar van Geertjen Cornelissen, en optredend als vader en 

voogd van zijn kinderen en kleinkinderen, bezwaart zijn perceel met een 

hypotheek van 150 gulden ten behoeve van Tonisjen Jansen, weduwe van 

Jacob Stevens van Raij. Op vertoon van de originele en afgeloste schuldbrief 

wordt de hypotheek geroyeerd op 6 januari 1712. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 308 797-0315 8/10 21 07-01-1713 07-01-1713 Veldhuizen Beslaglegging

Johan Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Jan Tonissen en zijn 

vrouw Geertjen Jochems, door ontoereikendheid van de roerende goederen, 

beslag gelegd op een perceel bestaande uit een huis, hof en de bijbehorende 

bouw- en weidelanden en de veenvelden, gelegen in het Ederveen, waarvan 

Hendrick Gisbertsen pachter is, toebehorend aan Gerrit Jochemsen en zijn 

vrouw Anna Hendricx, om betaling af te dwingen van twee obligaties, de ene 

groot 200 gulden gedateerd 2 januari 1695 en de tweede groot 100 gulden 

gedateerd 12 april 1697. Zie ook folio 20. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 308 797-0315 8/10 21 04-06-1730 05-06-1730 Veldhuizen Koop en verkoop

Lambert Reijnders en zijn vrouw Bijtjen Rutgers, alsmede Henrick van 

Welbergen en zijn vrouw Beatricx van Meurs, verkopen aan Derk te Winkel, 

weduwnaar van Philipsjen Janssen Richolt, voor 150 gulden, een schaar 

weideland in Besseltjescamp in Velthuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 308v 797-0316 8/10 21v 25-04-1715 25-04-1715 Veldhuizen Garantie

Tonis Stevensen van Raij en zijn vrouw Geertjen Wolberts geven in onderpand 

anderhalf schepel land in de Bettecamp, gelegen oostwaarts Gisbert Gerritsen, 

westwaarts de Velthuijserbrink, zuidwaarts de weduwe van Carel Philipsen en 

noordwaarts de kinderen van de smid, alsmede hun goederen zoals vermeld in 

Ede op folio 27verso, ter garantie tot het terugbetalen van een bedrag van 550 

gulden ten behoeve van Jan Brouwer. Op 2 september 1722 heeft Henrick 

Otters, scholtis, beslag gelegd op deze goederen, zie ook in Ede folio 32verso, 

en geregistreerd op 5 september 1722. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 308v 797-0316 8/10 21v 25-04-1715 25-04-1715 Veldhuizen Hypotheek

Anderhalf schepel land in Velthuijsen op de Waterloe, destijds ontvangen van 

Rijck Jansen, gelegen oostwaarts de kerk van Ede, westwaarts de erfgenamen 

van Rutger Gerritsen, zuidwaarts de weduwe Ommeren en noordwaarts de weg, 

toebehorend aan Tonis Stevensen van Raij en zijn vrouw Geertjen Wolberts, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 119 gulden ten behoeve van de 

vrouw van Jan Jansen Richolt. Op 2 september 1722 heeft Henrick Otters, 

scholtis, beslag gelegd op deze goederen, zie ook in Ede folio 32verso, en 

geregistreerd op 5 september 1722. Op vertoon van de originele, betaalde en in 

stukken gesneden akte wordt de beslaglegging opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797309-309v 797-0316/17 8/10 22-22v 21-09-1711 10-11-1717 Veldhuizen Testament

Mechtelt en Aleijda Maria van Wijnbergen hebben in Arnhem hun testament 

voor de langstlevende opgemaakt, waarbij na het overlijden van de 

langstlevende hun neef en nicht Johan van Wijnbergen en zijn vrouw Walraven 

van der Hel, heer en vrouwe van de Glinthorst, zullen erven het Proostdijegoed 

en de Meulenpeel met de Hexel, gelegen in het ambt van Ede, buurschap 

Velthuijsen, alsmede een halve hoeve in het Edische Bosch, hetwelk geërfd is 

van hun neef Johan van Ommeren, en voorts alle andere goederen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 309v 797-0317 8/10 22v 27-01-1720 28-01-1720 Veldhuizen Koop en verkoop

Ouderling Derk Rutgerssen, alsmede Gerrit Gijsbertsen van Ede, Aelbert 

Janssen van Otterloe en Jan Derksen Heijenoort, als diakenen van het kerspel 

Ede, verkopen met toestemming van de kerkenraad van Ede, aan Henrick 

Otters, scholtis van Ede, een perceel bouwland, genaamd de Erfpacht met den 

Hof en de aangelegen halve molder gezaai, gelegen in het ambt van Ede, 

buurschap Velthuijsen in Bettecamp, oostwaarts de graaf Van Wassenaer, 

zuidwaarts de Meulensteeg, westwaarts de Velthuijserbrinck en noordwaarts 

Arien van de Weterinck, destijds ontvangen uit de boedel van Lambert Bernts 

en Aert Lambertsen Eman, zoals vermeld in Ede op folio 31. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 310 797-0317 8/10 23 02-05-1721 03-05-1721 Veldhuizen Koop en verkoop

Cornelis van Goor en zijn vrouw Geertruijd van Ede, verkopen aan Gerrit 

Brouwer en zijn vrouw Marrijtjen van Ede en Gerrit Gijsbertsen van Ede en zijn 

vrouw Grietjen Brouwers, ieder voor de helft, een derde deel van een 

weidekamp, waarvan de kopers de andere twee derde delen bezitten, gelegen in 

het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de weg, westwaarts Claes 

Janssen van de Slunt, zuidwaarts domi nus Jacobus Heurt en noordwaarts 

Cornelis Ariensen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 310 797-0317 8/10 23 09-02-1723 15-02-1723 Veldhuizen Akkoord

Zie in Ede folio 33. Everhard Haeck en zijn vrouw Aletta Verschuir geven acht 

morgen hooiland in de Kiewitsmeen in onderpand om hieruit de 

onderhoudsplicht aan Clasina Verschuir te garanderen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 310v 797-0318 8/10 23v 13-11-1725 13-11-1725 Veldhuizen Koop en verkoop

Evert Gijsbertsen, weduwnaar van Evertjen Hesselsen, verkoopt aan Gijsbert 

Hessel en Geertjen Everts, voor 700 gulden, een huis en hof gelegen in 

Velthuijsen, oostwaarts de Velthuijserbrinck, west- en noordwaarts Derk Brouwer 

en zuidwaarts Arent van der Hart; item drie schepel bouwland, gelegen 

oostwaarts de weduwe van Barruw Berntsen en Willem Arissen, zuidwaarts 

Arent van der Hart, west- en noordwaarts Derk Brouwer en als laatste drie 

blokjes veen in het Ederveen, waarvan één in Gerrit Horstencamp en twee 

blokjes in de Buen, in gemeenschappelijk bezit met Claes Janssen van de Slunt 

en Jan Brouwer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 311 797-0318 8/10 24 17-10-1730 17-10-1730 Veldhuizen Koop en verkoop

Steven van der Hart, weduwnaar van Geertruijd Brouwer, ook optredend 

namens zijn kinderen, verkoopt aan Henrick van den Bos en zijn vrouw 

Jannichjen Peters, voor 250 gulden, een morgen bouwland gelegen in het 

Ederveen, oostwaarts Gerrit Jochumsen, westwaarts de kinderen van Peter 

Petersen, zuidwaarts Rut Petersen en noordwaarts Aert Goossens. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 311 797-0318 8/10 24 23-10-1730 23-10-1730 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan (Johannes) van Kemp en zijn vrouw Aleijda van Hardevelt verkopen aan 

Wouter Jochumsen en zijn vrouw Beertjen Henricksen, voor 100 gulden, hun 

zesde deel in de nalatenschap van Gerrit Henricksen van de Horst, bestaande 

uit een huis, hof en de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, genaamd de 

Horst. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 311v 797-0319 8/10 24v 15-01-1731 15-01-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Derk Evertsen en zijn vrouw Aeltjen Ernsten verkopen aan Tijs Henricksen, 

weduwnaar van Gerritjen Gerrits, voor 120 gulden, een hoekje bouwland in het 

Ederveen, gelegen oostwaarts de weduwe van Roetert Haelboom, zuidwaarts 

Claes Jacobsen en west- en noordwaarts de koper. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 311v 797-0319 8/10 24v 23-06-1731 23-06-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan Arissen Molenaer, jongeman, verkoopt aan Jan Cornelissen Molenaer en 

zijn vrouw Rijkjen Derksen van der Sande, voor 700 gulden, een kamp 

weideland met zijn wallen, sloten en houtgewas, gelegen oostwaarts Brandus 

van Raeij, westwaarts Evert Maessen en de weduwe van Baruw Bernts, 

zuidwaarts het Oortvelt en noordwaarts Reijer Teunissen en Sander van 

Otterloo. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 312 797-0319 8/10 25 28-12-1731 28-12-1731 Veldhuizen Koop en verkoop

Wouter Meuwsen van Ede en zijn vrouw Johanna Witmond, Aert Meuwsen van 

Ede, samen ook optredend namens de afwezige Grietjen Meuwsen en Wouter 

Cornelissen, verkopen aan Melis Everts en zijn vrouw Teunisjen Wouters, voor 

475 gulden, de helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, hof, berg 

en schuurtje met de bijbehorende bouw- en veenlanden waarvan de koper de 

wederhelft bezit. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 312 797-0319 8/10 25 18-04-1732 19-04-1732 Veldhuizen Koop en verkoop

Gerrit Jochumsen en zijn vrouw Anna Henricksen verkopen aan Henrick van 

den Bos en zijn vrouw Jannichjen Peters Bouwman, voor 500 gulden, een 

morgen bouwland gelegen op de Veluwe, in het ambt en kerspel van Ede, 

buurschap Ederveen, oostwaarts Melis Everts, zuidwaarts Rut Petersz, 

westwaarts de koper en noordwaarts Aert Henricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 312v 797-0320 8/10 25v 20-06-1732 21-06-1732 Veldhuizen Koop en verkoop

Peter de Banck en zijn vrouw Eva van Daetselaer, Derk Penninck en zijn vrouw 

Cornelia de Banck, verkopen aan Steven van der Hart, weduwnaar van 

Geertruijd Brouwer, voor 900 gulden, de helft van zes schepel bouwland 

genaamd Jan Maessenscamp; vijf schepel genaamd de Doornenacker; drie 

morgen genaamd de Weijcamp en drie vierde morgen genaamd het Oortrijs, 

alles gelegen in Velthuijsen, waarvan de koper de wederhelft in bezit heeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 312v 797-0320 8/10 25v 15-12-1732 15-12-1732 Veldhuizen Koop en verkoop

Jantjen Henricksen, weduwe van Henrick Gijsberts, Gijsbert Henricks en zijn 

vrouw Grietjen Jansen, Reijer Lubberts en zijn vrouw Metjen Henricks, Steven 

Cornelissen en zijn vrouw Lijsbeth Henricksen en Henrickjen Henricks, verkopen 

aan Jan Henricksen en zijn vrouw Aeltjen Janssen, voor 250 gulden, een 

morgen hooiland gelegen in het Ederveen, oost- en zuidwaarts Jan Reijersen, 

westwaarts de weduwe van Jan Gijsbertsen en noordwaarts de kinderen van 

Geurt Helmer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 313 797-0320 8/10 26 30-12-1732 30-12-1732 Veldhuizen Koop en verkoop

Derk Peterssen van Beek en zijn vrouw Adriaentjen Willems, verkopen aan Tijs 

Cornelissen en zijn vrouw Derkjen Everts, voor 235 gulden, een huis, hof en 

enig bouwland gelegen in het Ederveen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 313 797-0320 8/10 26 04-04-1733 04-04-1733 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan Richolt, als gemachtigde van Henrick van Welbergen, ingevolge een 

volmacht gepasseerd voor burgemeesters, schepenen en raad van de stad 

Deventer van 17 oktober 1732, verkoopt aan Derk te Winkel, weduwnaar van 

Philipsjen Janssen Richolt, voor 40 gulden, een zesde deel van een erfpacht in 

het Ederveen, uit het land van Tijs Henricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 313v 797-0321 8/10 26v 05-05-1733 05-05-1733 Veldhuizen Koop en verkoop

Jan Richolt en zijn vrouw Henrickjen Haelboom verkopen aan Henrick Otters, 

scholtis, voor 124 gulden, 2½ schepel bouwland op Luttickenenck, gelegen oost- 

en westwaarts de koper, zuidwaarts het Maendersand en noordwaarts het 

Oortveld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 314 797-0322 9/10 1 25-02-1677 07-04-1677 Wekerom Hypotheek

Een vierde deel van een hoeve hooiland, genaamd de Dieffhorst en de helft van 

een vierde gedeelte van een hoeve hooiland gelegen in de Cortehoeve en 

voorts een achtste deel in de Reemstermaet, genaamd de Werft, in het ambt 

van Ede, buurschap Weeckerom, toebehorend aan Evert Toenissen en zijn 

vrouw Gerritien Maessen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 200 

gulden ten behoeve van Hendrick Morren en zijn vrouw Merritien Maessen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 314 797-0322 9/10 1 01-11-1670 00-00-0000 Wekerom Hypotheek

Het huis, de hoven en de bijbehorende hooi-, weide- en bouwlanden, hetwelk 

geërfd is van Hendrick Jansz, gelegen tot Villichuijsen, buurschap Wekerum, 

toebehorend aan Peter Jacobsz en zijn vrouw Aeltien Henricx, bezwaren hun 

percelen met een hypotheek van 350 gulden ten behoeve van Evert van Delen 

tot Laer en zijn vrouw Johanna van Broeckhuijsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 314v 797-0323 9/10 1v 10-10-1676 02-09-1677 Wekerom Hypotheek

Het veertiende gedeelte van een huis en hof met twee kampjes, groot ieder 

twee schepel gezaai en nog zes schepel genaamd het Engeken, voorts twee 

zaai- of weidemaatjes gelegen in de Oostermehen en als laatste een halve 

hoeve hout in het Weeckerumse Bosch, gelegen in het ambt van Ede, 

buurschap Weeckerum, toebehorend aan Gerrit Otten, bezwaart zijn percelen 

met een hypotheek van 150 gulden ten behoeve van Evert Gerritse en zijn 

vrouw Aeltien Gijsberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 314v 797-0323 9/10 1v 08-08-1677 27-08-1677 Wekerom Overdracht

Willem Campert en zijn vrouw Geertien Gerrits dragen over aan Anneken 

Voncken, weduwe van Gerrit Derricksz, voor een niet betaalde obligatie van 964 

gulden en de rente van 48 gulden en 4 stuivers, ingevolge een verwinbrief, een 

erf en goed genaamd Willickhuijsen of een gedeelte daarvan, dat toebehoord 

heeft aan Aert Willemsz, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum, 

hetwelk gebruikt en bewoond wordt door Willem Hendricksz Voscul. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 315 797-0323 9/10 2 06-08-1676 18-01-1678 Wekerom Koop en verkoop

Albert Rutgerse en zijn vrouw Woutertien Gerrits verkopen aan Franck Beertsen 

en zijn vrouw Geertien Wouters, twee percelen bouwland gelegen in het ambt 

van Ede, buurschap Weeckerom, in dezelfde enk, het ene perceel genaamd de 

Kruijsse Bree, groot 1½ schepel gezaai, oostwaarts de Hammenwegh, 

zuidwaarts het Hammersant, westwaarts de koper en noordwaarts de 

Dwarswegh, het andere perceel, groot een half morgen gezaai, gelegen 

oostwaarts de erfgenamen van Henrick Henricksen, zuidwaarts het 

Hammersant, westwaarts de koper en noordwaarts de Dwarswegh en nog een 

plaggengedeelte, gelegen westwaarts Cornelis Geurtsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 315 797-0323 9/10 2 14-08-1675 26-01-1678 Wekerom Koop en verkoop

Aelt Gerritsen, ook optredend namens zijn andere zusters, voor de ene helft, en 

Wolter Jacobsz als voogd en Jacob Maessen, samen optredend namens hun 

broers en zusters, voor de andere helft, verkopen aan Franck Beertsen en zijn 

vrouw Geertien Wouters, een akkerland genaamd de Kruijsse Bree, groot drie 

spint land, oostwaarts Albert Rutgerse, zuidwaarts het Hammersant, westwaarts 

het land bij de Hoijer en oostwaarts de Bovensten Dwerswegh; voorts een 

weidemaatje, gelegen oostwaarts de koper, zuid- en noordwaarts de 

Weeckeromse gemeente en westwaarts de erfgenamen van Toenis Goertsen en 

nog een halve hoeve hooiland in de Hammerhoeven, alles gelegen in het ambt 

van Ede, buurschap Weeckerum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 315v 797-0324 9/10 2v 26-11-1670 28-01-1671 Wekerom Huwelijkse voorwaarden

Franck Beertsen, jongeman, toekomstige bruidegom, geassisteerd met zijn 

broers Wouter en Gisbert Francken en zijn zwager Jan Aertsz, aan de ene kant 

en Geertien Wouters, weduwe en toekomstige bruid, geassisteerd met haar 

vader Wouter Henricksz, haar broer Reijer Woutersz en haar neef Elbert 

Willemsen, aan de andere kant, hebben het voornemen om een huwelijk te 

sluiten, waarbij de bruidegom inbrengt alle erfgoedgrond dat geërfd is van zijn 

overleden vader, roerende goederen ter waarde van 800 gulden en 1000 gulden 

aan contant geld; de bruid brengt in het achtste deel van een erf en goed 

genaamd de Hoijer en aan contant geld 235 gulden. Nagelaten kinderen zullen 

van elkaar erven, indien de vader overlijdt ontvangt de moeder uit zijn 

nalatenschap een morgengaaf en 400 gulden aan contant geld en indien de 

moeder als eerste overlijdt zal de vader 200 gulden ontvangen uit haar 

nalatenschap. Voorts geeft het echtpaar elkaar het vruchtgebruik. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 316 797-0324 9/10 3 14-05-1637 25-05-1678 Wekerom Koop en verkoop

De erfgenamen van Claes Elbertsen en zijn vrouw Stijntien Wilhems, beiden 

overleden, verkopen aan Hendrick Willemsen en zijn vrouw Hendrickie Jacobs, 

een perceel land genaamd het Roijlant, gelegen oostwaarts het minderjarige 

kind van de overleden Evert Jacobsz, zuidwaarts de huisstede, westwaarts het 

Hoeverzant en noordwaarts de Benedenste Dwerswegh, voor een jaarlijkse 

erfpacht van drie molder minus drie spint rogge, Arnhemse maat, die de kopers 

verschuldigd zijn op St Martini (11 november) en betaald moet zijn op Petri ad 

Cathedram (22 februari), benevens jaarlijks anderhalve oort aan schiltschatting. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 316 797-0324 9/10 3 09-06-1678 17-07-1678 Wekerom Koop en verkoop

Albert Rutgersen en zijn vrouw Woutertgen Gerrits verkopen aan Henrick 

Rutgersz en zijn vrouw Jenneke Jansen, een perceel bouwland zijnde de helft 

van de gehele kamp, groot drie schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede, 

buurschap Weeckerum, oostwaarts Teunis Geurtsen en westwaarts Hendrick 

Wijnen, hetwelk de verkoper gebruikt en ontvangen is uit de boedel van haar 

vader, met de bijbehorende twee perceeltjes plaggenveld, gelegen aan het eind 

van de bovengenoemde kamp aan het hek en het andere aan het eind van de 

Hammerenhof. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 316v 797-0325 9/10 3v 21-02-1675 06-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Hendrik Willems, die het perceel gekocht heeft van Henrik Reijers, verkoopt aan 

Evert Gerritse en zijn vrouw Aeltien Gijsberts, drie vierde gedeelte van een 

kamp genaamd de Havercamp, gelegen in Weeckerom, met nog een kwart 

gedeelte van dezelfde kamp, oostwaarts Gerrit Aelberts, zuidwaarts Jan 

Gerritsen, westwaarts de weduwe van Reijer Beertse en noordwaarts Franck 

Beertsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 316v 797-0325 9/10 3v 27-08-1675 06-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Aelt Gerritse, ook optredend namens zijn andere zusters en Wolbert Jacobse als 

voogd van de kinderen van Jacob Maessen, verkopen aan Evert Gerritse en zijn 

vrouw Aeltien Gijsberts, een kamp met de hof alsmede een daarbij gelegen 

bosje, oost- en zuidwaarts Franck Beertse en Gerrit Aelberts, westwaarts Gerrit 

Aelberts en noordwaarts het veld, nog een perceel bouwland genaamd de 

Luckel, groot drie schepel land, gelegen oostwaarts de erfgenamen van Jan 

Hendrickse, zuidwaarts Cornelis  Geurtsen, westwaarts de Hammerbrugh en 

noordwaarts Franck Beertsen, alsmede twee plaggenveldjes. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 316v 797-0325 9/10 3v 16-02-1687 06-03-1687 Wekerom Koop en verkoop

Evert Gerritsen verkoopt aan Jan Aertsen Hojer en zijn vrouw Hendrickjen 

Rejersen, het Leuckeren en de twee plaggenveldjes. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733



Archief plaats Toegang Inv.nr Pag.nr Scan nr. Fiche Folio Datum akte

Registratie 

datum

Plaats of 

buurschap Aktesoort Beschrijving Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 316v 797-0325 9/10 3v 13-08-1675 06-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Aelt Gerrits, ook optredend namens zijn zusters en Wolbert Jacobs, als voogd 

van de kinderen van Maes Jacobs, verkopen aan Jan Aertse en zijn vrouw 

Rijckie Gerrits, een huis en hofstede met de landerijen genaamd de Kijck, 

gelegen zuid- en noordwaarts de Weeckeromse gemeente en westwaarts 

Franck Beertse, alsmede twee plaggenveldjes van Aelt Gerrits. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 317 797-0325 9/10 4 14-08-1675 06-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Jan Gerritse en zijn vrouw Hendrickie Geurts verkopen aan Jan Aertse en zijn 

vrouw Rijckie Gerrits, een hooimaatje gelegen naast het kampje, hetwelk de 

verkoper voor een derde deel in de Oostermehen gedeeld heeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 317 797-0325 9/10 4 24-10-1677 06-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Hendrick Jans verkoopt aan Jan Gerritse en zijn vrouw Aeltie Jans, een vierde 

gedeelte van een vijfde deel van het erf te Roeckel, bestaande uit bouw- en 

weideland, gelegen oostwaarts het erf van Roeckelt en westwaarts het erf van 

Gerrit Aelbertsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 317 797-0325 9/10 4 10-08-1678 07-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Gijsbert Geurtse verkoopt aan Franck Beertsen en zijn vrouw Geertie Wouters, 

de helft van een weidekamp genaamd de Biesemaet, waar Jan Gerritse de 

andere helft van bezit, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom, 

oostwaarts Cornelis Geurtse, zuidwaarts Wouter Francke, westwaarts Jan 

Gerrits en noordwaarts Cornelis Albertse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 317v 797-0326 9/10 4v 29-11-1675 07-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Jan Gerritse en zijn vrouw Henrickie Geurts verkopen aan Franck Beertsen en 

zijn vrouw Geertie Wolters, voor 85 gulden, het zesde gedeelte van een hoeve 

hooiland op de Hammerhoeven, hetwelk genoten en gedeeld wordt samen met 

Franck Beertse en Wouter Francken, gelegen in het ambt van Ede in 

Weeckerom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 317v 797-0326 9/10 4v 08-09-1675 07-09-1679 Wekerom Koop en verkoop

Fijtie Aerts, weduwe van Claes Henrickse, Aert Henrickse en Aris Henrickse, 

ieder voor een derde gedeelte eigenaar, verkopen aan Franck Beertse en zijn 

vrouw Geertien Wouters, de helft van een huis en hof en de helft van een 

perceel bouwland genaamd de Dwarsbrede, groot zes schepel gezaai, alsmede 

hun aandeel in de Haggenhouw en voorts met de bijbehorende velden en 

slagen, gelegen in de buurschap Weeckerom, waarvan het huis en de 

Dwarsbrede door de koper en de Hagenhouw door Peter Janse gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 318 797-0326 9/10 5 28-04-1676 07-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Rutger Wolterse Timmerman en zijn vrouw Willemtie Geurts verkopen aan 

Willem Jansen en zijn zus Aeltie Geurts, de helft van het Kleijne Maetie, 

alsmede een half vierde gedeelte perceel hout in het Weeckeromse Bosch, 

oostwaarts Albert Rutgers, zuidwaarts de gemeente, westwaarts Cnelis Evertse 

en noordwaarts Jacob Hendrickse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 318 797-0326 9/10 5 11-09-1675 07-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Heijmen Willemse en zijn vrouw Maria (Marrij) Teunis, voor een vierde 

gedeelte, waarbij Heijmen ook optreedt voor Otto Gerrits, alsmede Gerrit Otten 

voor zichzelf en als voogd van de zoon van Steven Aertse, voor een achtste 

gedeelte van een vierde deel, verkopen aan Jan Gerritsen en zijn vrouw 

Hendrickie Guerts, hun aandeel in het huis en hofstede in Weeckerom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 318v 797-0327 9/10 5v 17-02-1679 07-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Aelbert Rutgerse en zijn vrouw Woute rtie Gerrits alsmede Hendrik  Rutgerse en 

zijn vrouw Jenneke Janse, verkopen aan Wouter Francke en zijn vrouw Jannitie 

Arisse, een perceel hooiland in de Werff op de Hammerhoeff onder Wekerom, 

gelegen oostwaarts Everhard van Delen, westwaarts de koper, zuidwaarts de 

Wekerumse gemeente en noordwaarts de Nauwt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 318v 797-0327 9/10 5v 16-02-1678 07-10-1679 Wekerom Scheiding

Franck Beertse en zijn vrouw Geertie Wouters rekenen af met hun mede-

erfgenamen Wouter Francke en zijn vrouw Jantge Arisse, de nalatenschap van 

zijn overleden moeder Lammertgen Geurts en van zijn twee overleden broers 

Gijsbert en Evert Francke, waarbij Franck Beertse toekomt een erf en goed in 

het ambt van Ede in Weeckerom, waar Wouter Francke en Jannitie Arisse op 

wonen, genaamd de Hoeff, bestaande uit een huis, hof en hoge en lage 

landerijen. Zij komen overeen dat Franck Beertse van het erf alleen onder zich 

houdt de wegen, stegen en straten die bij het erf behoren om ze te gebruiken en 

het Poelackertie, groot een Arnhemse schepel land, voorts geeft Franck aan 

Wouter jaarlijks drie Arnhemse schepel rogge, in ruil hiervoor draagt Wouter 

over aan Franck een Arnhems half mud bouwland genaamd de Lightenvoer, 

gelegen oost- en westwaarts Aelbert Rutgerse en een bijbehorend 

plaggenveldje, oostwaarts gelegen aan een plaggenveldje, zuidwaarts de 

wetering, westwaarts de weidemaat van Aelbert Rutgersen en daarboven een 

bedrag van 300 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 319 797-0327 9/10 6 13-09-1678 07-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Op 8 augustus 1676 maakt Willem Campert gebruik van het recht om het hem 

gerechtelijk toegewezen erf en goed genaamd Willickhuijsen of voor het 

aandeel dat het minderjarige zoontje van Aert Janse daarop heeft, zich toe te 

eigenen en het goed Willickhuijsen te verkopen aan Lubbert Hendrickse 

Voscuijll en zijn vrouw Jannighien Henrix. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 319 797-0327 9/10 6 16-12-1675 08-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Steven Toenissen van Roij, alsmede Jan Dirckse en zijn vrouw Jenneke 

Stevens van Roij, verkopen aan Wolbert Jacobse en zijn vrouw Evertien 

Rutgers, het zesde gedeelte van het erf en goed genaamd het Hagenerff, 

gelegen oostwaarts de kinderen van Hermen Bouwhuijs, zuidwaarts de enk van 

Weeckerom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 319v 797-0328 9/10 6v 24-10-1676 08-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Jacob Albertse van Sante en zijn vrouw Jacobie Gosens Verhoeff verkopen aan 

Wolbert Jacobse en zijn vrouw Evertien Rutgers, het twaalfde deel van het erf 

en goed genaamd het Hagenerff, gelegen in de buurschap Weeckerom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 319v 797-0328 9/10 6v 21-02-1677 11-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Gijsbert Geurtse verkoopt aan Ellert Geurtse en zijn vrouw Geertie Henrix, een 

schepel land in het ambt van Ede in de buurschap Weeckerom, gelegen 

oostwaarts de erfgenamen van Guert Henrix, zuidwaarts de erfgenamen van 

Gerrit Alberts, westwaarts Wolbert Jacobse en noordwaarts Hendrick Willemse. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 320 797-0328 9/10 7 18-05-1676 22-11-1679 Wekerom Koop en verkoop

Aelt Gerritsen, ook optredend namens zijn andere zusters, Jacob Maessen en 

Wolbert Jacobsen als voogd van de minderjarige kinderen van Maes Jacobse, 

verkopen aan Cornelis Geurtsen en zijn vrouw Derrickien Hendrix, het hooiland 

in de Slunt, in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom, gelegen oostwaarts en 

dat jaarlijks met de andere hoeven wordt verlegd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 320 797-0328 9/10 7 29-11-1674 22-11-1679 Wekerom Koop en verkoop

Claesien Jans, weduwe van Franck Gerritsen en hun kinderen, verkopen aan 

Jacob Hendrix Ver hoeff en zijn vrouw Marritgen Gijsberts, een perceel land, 

groot 3½ schepel, Arnhemse maat, in het ambt van Ede in de buurschap 

Weeckerum, gelegen oostwaarts Hendrik  Willemsen, zuidwaarts Ellert 

Goertsen, west- en noordwaarts Wouter Francken. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 320v 797-0329 9/10 7v 28-08-1676 21-02-1677 Wekerom Koop en verkoop

Hendrick Willemsen Ver hoeff verkoopt aan Jacob Hendrixse en zijn vrouw 

Merritien Gijsberts, voor 2500 gulden, de helft van het goed genaamd het 

Heuvereijnt met de helft van het huis, alsmede de helft van een halve hoeve 

hout in het Weeckerumse Bosch en nog een zestiende deel van een halve 

hoeve hout, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 320v 797-0329 9/10 7v 05-02-1680 07-02-1680 Wekerom Hypotheek

Een hofstede in de buurschap Weeckerom in het ambt van Ede, hetwelk 

bewoond wordt door Gijsbert Cornelissen, en geërfd is van Theunis Gurtsen en 

zijn vrouw Jacobien Lubberts, toebehorend aan Breunis Maessen, optredend als 

vader en voogd van zijn kinderen, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 

150 gulden ten behoeve van Hessel van Lawick en zijn zwagers Johan van 

Balveren en Reijnier Hoest, samen de kinderen van de overleden Ernst van 

Lawick. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 321 797-0329 9/10 8 19-02-1680 21-02-1680 Wekerom Hypotheek

Drie vierde deel van twee derde gedeelte in twee percelen bouwland gelegen in 

het ambt van Ede, buurschap Weeckerom, het ene genaamd het Berghstuck, 

groot een Arnhemse molder gezaai, gelegen oostwaarts Jan Peters, westwaarts 

de Bouwhuijs, zuidwaarts het Middelstuck en noordwaarts de hofstede en het 

andere genaamd het Middelstuck, groot zes schepel bouwland, gelegen 

oostwaarts Hendrik  Hermens, zuidwaarts de Dwerswegh, westwaarts de Bouwes 

en noordwaarts het Berghstuck, toebehorend aan Aelbert Rutgerse en zijn vrouw 

Woutertien Gerrits, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 250 gulden 

ten behoeve van Gerrit Aertsen en zijn vrouw Nellitien Gijsberts. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 321 797-0329 9/10 8 21-02-1677 11-10-1679 Wekerom Koop en verkoop

Gijsbert Geurtsen verkoopt aan Ellert Geurtsen en zijn vrouw Geertien Henrix, 

een perceel land, groot een schepel gezaai, in het ambt van Ede, buurschap 

Weeckerom, gelegen oostwaarts de erfgenamen van Geurt Henrix, zuidwaarts 

de erfgenamen van Gerrit Albertse, westwaarts Wolbert Jacobs en noordwaarts 

Henrick Willemsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 321v 797-0330 9/10 8v 27-07-1680 13-09-1680 Wekerom Overdracht

Jacob Wouterse en zijn vrouw Niesien Rutgers dragen over aan Herman van 

Delen tot Spanckeren, ontvanger van Veluwen, en zijn vrouw Geertruijt van 

Wijnbergen, een vierde deel van een hoeve hout in het Weeckeromse of 

Roeckelse Bosch, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum, 

waarvan Aelbert en Henrik  Rutgerse de andere drie vierde delen bezitten, 

aangekocht van Jacob Wouterse en Niesgen Rutgers ingevolge een koopakte 

van 19 augustus 1679. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 321v 797-0330 9/10 8v 29-06-1679 23-10-1680 Wekerom Koop en verkoop

Evert Gerritsen en zijn vrouw Aeltien Gijsberts verkopen aan Franck Beertsen 

en zijn vrouw Geertien Wolters, het zesde gedeelte van het erf en goed 

genaamd de Hoeijer, gelegen in het ambt van Ede in Weeckerom, bestaande uit 

een huis en hof met de bijbehorende bouw- en weidelanden en alle lasten en 

uitgangen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 322 797-0330 9/10 9 02-11-1681 07-11-1681 Wekerom Hypotheek

Albert Rutgerse en zijn vrouw Wouterken Gerrits kopen op 2 november 1681 

voor 225 gulden een vierde gedeelte van een huis, hof, schuur en berg, van 

Hendrick van Pothoven en zijn broer Hendrick Rutgers, waar Albert Rutgerse nu 

op woont, en geven aan de verkopers hun aandeel van een weidemaat in 

onderpand ter waarde van de aankoopprijs van 225 gulden, hetwelk door de 

verkopers ontvangen is door loting, en belooft te betalen op de eerste mei 1682, 

op straffe van directe verkoop van het onderpand. Hendrick Rutgersen en 

Cuenera Kleuvers, weduwe Pothoven, bekennen op 14 juni 1682 dat de 

hypotheek is afgelost en het geld ontvangen is uit handen van Geurt 

Cornelissen en Elbert Aertsen, registratie 14 augustus 1682. Op 14 juni 1682 

hebben Albert Rutgeren en zijn vrouw Wouterken Gerritsen de weidemaat en 

andere percelen, zoals vermeld op folio 11verso, voor de tijd van twaalf jaren in 

onderpand gegeven en geregistreerd op 14 augustus 1682. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 322v 797-0331 9/10 9v 00-11-1681 08-11-1681 Wekerom Schuldbekentenis

Albert Rutgerse en zijn vrouw Woutertie Gerrits bekennen, uit kracht van een 

magescheid, aan Rutger Albertse, voorzoon van Albert Rutgerse, 1000 gulden 

schuldig te zijn, welk bedrag pas over twaalf jaar uitbetaald behoeft te worden, 

onder de conditie dat in plaats dat Rutger rente ontvangt, hij door zijn vader 

wordt onderhouden en opgevoed en waarbij ter garantie in onderpand gegeven 

wordt een huis, hof, schuur en berg, gelegen oostwaarts Henrick Rutgerse, 

zuidwaarts de erfgenamen van Henrick Bouwens, westwaarts het Bouwenshoff 

en noordwaarts de gemeente, alsmede de weidemaat en de hooimaat met alle 

plaggenvelden op grond van een magescheid door hen ontvangen en nog twee 

delen in de Hammerhoven met ook het gedeelte in de Reemstermaat, alles 

gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckrum. Op 31 mei 1702 heeft 

Rutger Alberts een perceel land getransporteerd, zoals vermeld op folio 

11verso, en is nu van bovenstaande verplichting ontslagen, geregistreerd op 11 

februari 1705. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 323 797-0331 9/10 10 04-09-1681 12-11-1681 Wekerom Koop en verkoop

Evert Thonissen en zijn vrouw Gerritien Maesse, Ott Thoenissen, Lubbert 

Thonisse, Casper Ceevelens en zijn vrouw Jantien Thoenis, Antoni Hendrix van 

Reenen en zijn vrouw Peetertie Thoenis, Breunis Maesse met zijn kinderen, 

Goort Thoenisse en zijn vrouw Catharina Jans, verkopen aan Franck Beertsen 

en zijn vrouw Geertien Wouters, een huis, hof en boomgaard, gelegen oost- en 

zuidwaarts Hendrik  Rutgerse, noord- en westwaarts de gemeente, alsmede een 

plaggenveldje, gelegen westwaarts Cornelis Geurts en oostwaarts de koper en 

voorts een hof genaamd de Hammerhoff, gelegen oostwaarts de erfgenamen 

van Gerret Albertse, zuidwaarts het land behorend bij de Hoeijer, westwaarts de 

koper en noordwaarts Albert Rutgerse, met alle bijbehorende hoge en lage heide 

en weide gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom, waarbij door de 

verkoper ter garantie van eventuele schade in onderpand gegeven wordt een 

perceel land, genaamd het Smalle Stuck met aan het einde een kampje, 

gelegen oostwaarts de erfgenamen van Arisse, zuidwaarts de Dwerswegh, 

westwaarts Cornelis Geurtsen en noordwaarts de gemeente en nog een half 

molder gezaai genaamd de Gietham, gelegen oostwaarts de Dwersackers, 

zuidwaarts de weduwe van Franck Gerritse, westwaarts de Hammerwegh en 

noordwaarts het land behorende bij de Hoeijer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 323v 797-0332 9/10 10v 25-12-1681 00-00-0000 Wekerom Hypotheek

Twee percelen bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom, 

in dezelfde enk, hetwelk de eigenaar door loting heeft ontvangen, het ene 

perceel genaamd de Lichtevoor, groot anderhalf schepel gezaai, oostwaarts 

Hendrik van Pothoven, zuid-, west- en noordwaarts Franck Beertsen, het andere 

perceel genaamd het Cruijsstuckien, groot anderhalf schepel gezaai, oostwaarts 

Hendrik  van Pothoven, zuidwaarts Franck Beertsen, westwaarts Jan Gerritsen 

en noordwaarts de Dwarswegh, toebehorend aan Aelbert Rutgerse en zijn vrouw 

Wouterien Gerrits, geven hun percelen in onderpand voor de tijd van zes jaar 

voor een bedrag van 200 gulden ten behoeve van Willem Jacobsen en Jan 

Petersen Romeijn. Indien het bedrag na zes jaar niet afgelost is, mag de 

schuldeiser de percelen verkopen. Op 24 april 1701 hebben Jacob Borchhuijse, 

Gerrit Willemsen en Elbertjen Hendricx deze percelen verkocht voor 250 gulden 

aan Evert Woutersen en zijn vrouw Elisabet Jansen, geregistreerd op 7 januari 

1704. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 323v 797-0332 9/10 10v 06-06-1682 26-06-1682 Wekerom Koop en verkoop

Cornelis Geurtsen en zijn kinderen, verkopen aan Jacob Jansen, een molder 

gezaai gelegen onder Weckerum, genaamd de Roeckelse Brede, oost- en 

zuidwaarts Wolbert Jacobsen, westwaarts de Bouhuijser Brede en noordwaarts 

de Benedenste Dwarswech. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 324 797-0332 9/10 11 07-01-1681 00-00-0000 Wekerom Hypotheek

Een half erf en goed gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weckerum, 

toebehorend aan Goert Cornelissen, waar zijn kinderen de andere helft van 

bezitten, en waar nu zijn zoon Cornelis Cornelissen op woont, bezwaart zijn 

aandeel in het perceel met een hypotheek van 600 gulden ten behoeve van de 

dochter van zijn dochter Jantjen Jansen. Op vertoon van de originele en in 

stukken gesneden akte en de op 10 mei 1684 gedateerde kwitantie wordt de 

hypotheek op 7 december 1685 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 324 797-0332 9/10 11 07-06-1682 26-06-1682 Wekerom Koop en verkoop

Cornelis Geurtsen verkoopt aan Derck Evertsen en zijn vrouw Itgen Jacobsen, 

een half mud rogge, Arnhemse maat, jaarlijks uit een mud gezaai gelegen in de 

Weckerumse Enck, genaamd het Flierstuck, gelegen oostwaarts de verkoper, 

zuidwaarts het Meulenstuck, westwaarts de gemeente en noordwaarts de 

uitgang op de Hamerwech. Op 12 september 1692 verkopen Derck Evertsen en 

zijn vrouw Itgen Jacobsen het perceel aan Johan Otters, scholtis van Ede, 

registratie op 28 januari 1693. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 324v 797-0333 9/10 11v 14-06-1682 14-08-1682 Wekerom Hypotheek

Albert Rutgersen en zijn vrouw Woutertjen Gerrits, geven voor de tijd van twaalf 

jaren voor een bedrag van 600 gulden in onderpand , een perceel bouwland 

genaamd het Bovenste Stuck met de schaapschot, groot twee morgen; nog een 

perceel bouwland genaamd de Pol, groot twee schepel gezaai; voorts een 

weidemaat met nog twee plaggenveldjes, samen gelegen in het ambt van Ede, 

onder de conditie dat indien de geldlening niet op 14 juni 1694 is afgelost, de 

percelen door de schuldeiser verkocht mogen worden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 324v 797-0333 9/10 11v 31-05-1702 12-02-1705 Wekerom Koop en verkoop

Albert Rutgersen en zijn vrouw Woutertje Gerrits verkopen aan Geurt 

Cornelissen en de kinderen van Elbertjen Aertsen, de op folio 11verso vermelde 

percelen en heeft Rutger Albertse de percelen zoals vermeld op folio 9verso 

ontslagen van de garantieverplichting. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 325 797-0333 9/10 12 13-10-1682 19-11-1682 Wekerom Koop en verkoop

Claes Melissen, Hessel Claesen, Melis Claesen, Jacobjen en Geertjen Claesen, 

verkopen aan Beert Beertsen en zijn vrouw Hendrickjen Albertsen, het zesde 

gedeelte van een perceel hooiland, gelegen in het ambt van Ede, buurschap 

Weckerum, genaamd de Groote Rijmt, hetwelk van hun ouders is geërfd, 

gelegen oostwaarts Reijer Ebben, zuidwaarts de Weckerumse gemeente, 

westwaarts Jan Gerritsen en noordwaarts de erfgenamen van Maes Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 325 797-0333 9/10 12 12-06-1730 12-06-1730 Wekerom Koop en verkoop

De erfgenamen van Geurt Woutersen verkopen aan Geurt Aelten en zijn vrouw 

Derkjen Franken en Cornelis Jochumsen en zijn vrouw Gerritjen Aelten, voor 

1000 gulden, een vierde gedeelte en een twintigste gedeelte van een erf en 

goed genaamd Kintseler, hetwelk door Gerrit Janssen gebruikt wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 325v 797-0334 9/10 12v 03-12-1682 02-05-1683 Wekerom Koop en verkoop

Tonis Woltersen en zijn vrouw Martjen Gerritsen verkopen aan Jan Gerritsen en 

zijn vrouw Aeltjen Jansen, hetgeen van hun ouders geërfd is dan wel gekocht is 

van de kinderen van de overleden Jan Evertsen, een huis en hof, met de 

bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, het plaggenveld, een halve hoeve 

en een half vierde deel hout met de grond in het Weckerumse Bos, gelegen in 

het ambt van Ede, met Jan Gosens als pachter. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 325v 797-0334 9/10 12v 30-12-1732 30-12-1732 Wekerom Koop en verkoop

Grietjen Otten, weduwe van Gerrit Aertsen Hoijer, verkoopt aan Gijsbert Otten 

en zijn vrouw Henrickjen Jansen, voor (onleesbaar) gulden, een vierde gedeelte 

van een klein erf en goed met de bijbehorende landerijen, waar de koper op 

woont. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 326 797-0334 9/10 13 10-04-1683 02-05-1683 Wekerom Koop en verkoop

Reijntjen en Luijtjen Jansen, zussen, geassisteerd met hun voogd Bartholt 

Suijrmond, verkopen aan Jan Gerritsen en zijn vrouw Aeltjen Jansen, twee 

twintigste delen van een erf en goed genaamd Roeckel, bestaande uit een huis, 

berg en schaapschot met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, 

houtgewas en plaggenveld, gelegen in het ambt van Ede, hetwelk geërfd is van 

hun ouders, waarvan hun broer ook een twintigste gedeelte in zijn bezit heeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797326v-327v 797-0335/36 9/1013v-14-14v 07-03-1681 19-07-1683 Wekerom Scheiding

Otho van Wijhe, heer tot Echtelt, Blanckenburch en Eschooten en zijn vrouw 

Seina van Delen, aan de ene kant en Anna Elisabeth van Delen tot Laer, 

geassisteerd met haar voogd Hendrick Otters, secretaris van de stad Arnhem, 

aan de andere kant, en ten overstaan van hun ooms en getuigen Hermen van 

Delen van Spanckeren en Diederick van Broeckhuijsen en de getuige Johan van 

Speulde, komen overeen uit de nalatenschap van de hun op 2 december 1680 

overleden vader Everhard van Delen van Laer en Eschoten, in leven richter van 

Arnhem en in Veluwenzoom, het volgende te verdelen: Otto en Seina 

ontvangen dan wel behouden overeenkomstig het magescheid de goederen 

onder Eschoten met alle tienden in Eschoten, ook de tiend uit de Damacker, 

waar Mor Barten woont, uitgezonderd de landerijen die de huislieden bebouwen 

onder de Aenstoot, het goed Wolffserff in de buurschap Delen blijft ook door hen 

behouden, welk leenroerig is aan het Furstendom Gelre en het Wiltfurstergoet 

alsmede het goed bij Terleth gelegen, met als pachter Gerrit Jansen, het 

Maesengoet tot Delen blijft gemeenschappelijk. Anna ontvangt en behoudt de 

adellijke havezate Laer met de bijbehorende landerijen en bossen, evenals de 

Laerdercamp met zijn landerijen, met als pachter Gerrit Hendricx en de garven 

bebouwd tot aan Stevenscampken, benevens het Essebroeck, gebruikt door 

Willem Alberts. Beide partijen betalen ieder voor de helft aan Adam van Delen 

de boedelschulden terug. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 328 797-0336 9/10 (15) 06-08-1683 21-08-1683 Wekerom Hypotheek

Een erf en goed met de bijbehorende bouw- en weidelanden en het houtgewas, 

gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weckerum tot Roeckel, waarvan Evert 

Gerritsen pachter is, toebehorend aan Cornelis Frans van Boecop, tevens 

optredend als gemachtigde van zijn broer en zusters Anna Maria en haar man 

Adolff van Keppel van Langen, Clementia, Sophia en Winandus van Boecop, 

allen kinderen van de overleden drost Johan van Boecop, geven hun perceel in 

onderpand voor een bedrag van 1000 gulden ten behoeve van Wijnant van 

Kesteren en zijn vrouw Susanna van Billichoven. Op vertoon van de originele 

akte en kwitantie de dato 30 augustus 1687 door de heer Keppel van Langen 

wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 328v 797-0337 9/10 15v 21-01-1684 20-04-1684 Wekerom Koop en verkoop

Albert Rutgersen en zijn vrouw Woutertjen Gerritsen verkopen aan Albert van 

Delen tot Spanckeren, ontvanger generaal, een vierde deel van een perceel 

hout in het Weeckerumse Bos. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 328v 797-0337 9/10 15v 16-07-1684 13-11-1684 Wekerom Koop en verkoop

Johan van Ommeren verkoopt aan Geurt Cornelissen, een perceeltje bouwland 

in Weckerum, genaamd Schouten Driesjen, voortgekomen uit het Haggengoet, 

gelegen oostwaarts Jacob Hendricksen, zuidwaarts de gemeente, westwaarts de 

koper en noordwaarts de gemeente, met een schaar weideland op de 

Weckerumse gemeente, waarbij ter garantie in onderpand gegeven wordt een 

perceel land zoals vermeld in Ede op folio 15verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 329 797-0337 9/10 16 20-11-1684 25-11-1684 Wekerom Koop en verkoop

De erfgenamen van Teunis Geursen en zijn vrouw Jacobjen Lubbertsen 

verkopen aan Franck Beertsen en zijn vrouw Grietjen Woltersen, een 

weidemaat in Weckerum, gelegen oostwaarts de koper, zuidwaarts de 

Wemsesteech, westwaarts Geurt Cornelissen en noordwaarts de gemeente; een 

half vierde gedeelte hooiland gelegen op Cortehoeve, welk elk jaar omgeven is 

geweest met de landerijen van de koper en een vierde gedeelte hooiland 

gelegen op Diepenhorsten, alles gelegen in het ambt van Ede, buurschap 

Weckerum, waarbij ter garantie in onderpand wordt gegeven een hooimaat, 

gelegen oostwaarts de kinderen van Jan Arissen, zuidwaarts de gemeente van 

Weckerum, westwaarts Wolbert Jacobsen en noordwaarts de Hagehouwe, 

alsmede een vierde gedeelte hooiland gelegen in de Aenstooterhoeve in het 

ambt van Ede, erfpacht vrij. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 329 797-0337 9/10 16 29-07-1721 30-07-1721 Wekerom Koop en verkoop

Gerritjen Bessels, weduwe van Maes Wolbertsen, geassisteerd met haar oudste 

zoon Bessel Maessen, Bessel Maessen, jongeman, Wolbert Maessen, Evertjen 

Maessen, geassisteerd met haar broer Bessel Maessen, waarbij Gerritjen en 

Bessel ook optreden namens hun minderjarige kinderen en zusters Marritjen en 

Woutertjen Maessen, verkopen aan Rutger Wolbertsen en zijn vrouw Aeltjen 

Henricksen, een vierde deel van een erf en goed genaamd het Haegenerff, 

gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weekerum, hetwelk geërfd is van 

Wolter Jacobsen en in het jaar 1696 in gebruik is geweest door Rutger 

Wolbertsen en waarbij ter garantie tot borg voor de minderjarige kinderen is 

benoemd Gerrit van Maenen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 329v 797-0338 9/10 16v 02-10-1686 03-10-1686 Wekerom Borgtocht

Dokter Josias van Harn, secretaris van de raad der stad Arnhem, en zijn vrouw 

Ermgarda Ver stegen, wegens een zware ziekte afwezig, stellen zich borg ten 

behoeve van Hermen van Bajen, nieuw aangestelde muntmeester der stad 

Zutphen, voor de verplichtingen met de heren van de magistraat, en geven als 

onderpand het erf genaamd Willickhuijsen onder het ambt Ede, kerspel 

Lunteren in Veluwen, waarvan Ot Gerritsen pachter is, alsmede een jaarlijkse 

rente van dertien molder rogge, Arnhemse maat, uit het Pothoffsgoet, gelegen 

in het ambt van Ede, buurschap Weckerum. Op vertoon van deze akte en de 

resolutie van de magistraat van Zutphen van 2 september 1711 wordt de 

borgtocht op 26 maart 1712 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 329v 797-0338 9/10 16v 24-07-1688 24-07-1688 Wekerom Borgtocht

Secretaris Rudolph Croon, ingevolge een volmacht opgemaakt voor richter en 

schepen van Scherpenzeel de dato 28 juni 1688, verbindt het aandeel van Peter 

van Harn, in de erfenis van zijn ouders, tot schadeloosstelling van een door zijn 

broers en zusters aangegane borgtocht van 1500 gulden ten behoeve van Derck 

Mels tot Amsterdam, alsmede voor het contract aangegaan met de weduwe van 

de griffier Engelen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 330 797-0338 9/10 17 24-05-1685 16-12-1685 Wekerom Garantie

Hessel Gerritsen en zijn vrouw Gerritgen Gerrits geven hun perceel, waarop zij 

wonen in de Valck, in onderpand voor hun aandeel in de schadeloosstelling van 

hun borg Gisbert Arissen, voor een bedrag van 120 gulden ten behoeve van 

Evert Robbertsen, jongeman. Op vertoon van de originele in stukken gesneden 

akte wordt de garantie op 16 juni 1711 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 330 797-0338 9/10 17 27-02-1688 15-03-1688 Wekerom Koop en verkoop

Jacob Maesen en zijn vrouw Aeltjen Evertsen, ook optredend namens Cornelis 

Rejniersen van Altena en zijn vrouw Evertjen Maesen, Jan Maesen en zijn 

vrouw Saertjen Jansen, Jan Wulven en zijn vrouw Geertjen Maesen, Derck 

Gerrits  Slophoos en zijn vrouw Aeltjen Maesen, Martjen Maesen, geassisteerd 

met haar voogd Wolbert Jacobsen en allen tezamen optredend namens hun 

afwezige broer Albert Maesen, allen erfgenamen van Maes Jacobsen en zijn 

vrouw Fijtjen Aeben, beiden overleden, verkopen aan Geertjen Woutersen, 

weduwe van Franck Gisbertsen Beertsen, en voorheen van Aert Gisbertsen 

Ham en haar kinderen verwekt door Aert Ham, twee derde delen van een huis, 

de twee bergen, een schuur en de schaapschotten met de bijbehorende bouw-, 

weide- en hooilanden, genaamd Roeckholt, waar Jacob Maesen op woont, met 

een halve hoeve hout in het Weckerumse of Roeckeltse Bosch, gelegen in het 

ambt van Ede onder Weckerum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 330v 797-0339 9/10 17v 29-10-1688 29-10-1689 Wekerom Koop en verkoop

Jan Gerritsen en zijn vrouw Hendrickjen Geurts verkopen aan Evert Woutersen, 

drie schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weckerum, oost- 

en westwaarts de koper, zuidwaarts de Dwarswech en noordwaarts de 

erfgenamen van Cornelis Geurtsen en twee plaggenvelden, ook in Weckerum 

gelegen, het ene aan de Alleman en het andere aan Wouter Franckenmaet, 

waarbij door de verkoper ter garantie in onderpand wordt gegeven een mud land 

gelegen in dezelfde buurschap, oostwaarts Jan Gerritsen, zuidwaarts het bos, 

westwaarts Jan Aertsen en noordwaarts Evert Gerritsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 330v 797-0339 9/10 17v 29-10-1688 19-03-1689 Wekerom Koop en verkoop

Ellart Geurts en zijn vrouw Gerritjen Hendricx verkopen aan Evert Woutersen, 

twee perceeltjes hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weckerum, 

het ene in de Werff op de Kortehoeff en het andere in Hartjescamp, waarbij door 

de verkoper ter garantie in onderpand wordt gegeven twee schepel, genaamd 

de Broeckacker in Weeckerum, oostwaarts Willem Jansen, zuidwaarts de 

Dwarssteech, westwaarts het goed de Hojert en noordwaarts de comparanten 

zelf. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 331 797-0339 9/10 18 26-12-1689 26-12-1689 Wekerom Koop en verkoop

Jacob Aertsen en zijn vrouw Jantjen Jansen, zij geassisteerd met haar voogd 

Johan Otters, scholtis in Ede, verkopen aan de huisvrouw van Jan Aertsen 

Hojer, een vierde deel van een hoeve hout gelegen in de Hammerhoff in het 

Weeckerumse Bosch, erfpachtplichtig vrij, waarbij door de verkoper ter garantie 

in onderpand wordt gegeven de percelen zoals vermeld in Lunteren folio 

19verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 331 797-0339 9/10 18 20-02-1690 26-02-1690 Wekerom Garantie

Een vierde deel van een vierde gedeelte van een tiend gelegen in het ambt van 

Ede in Weckerum, leenplichtig aan de grafelijkheid Meurs, wordt door Willem 

van Schadijck ter garantie in onderpand gegeven, zoals vermeld in Venendael 

folio 21verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 331v 797-0340 9/10 18v 17-03-1695 04-04-1695 Wekerom Hypotheek

Twee percelen bouwland gelegen in Weekerum, het ene perceel, groot vier 

schepel gezaai, genaamd de Roeckelsche Bree, oostwaarts Hendrik Hermsen, 

westwaarts Jacob Jansen van Ginckel, noordwaarts de weg en zuidwaarts 

Rutger Wolbertsen en het andere, groot twee schepel gezaai, genaamd de Pol, 

oostwaarts Geurt Cornelissen, westwaarts de weg, noordwaarts Rutger 

Wolbertsen en zuidwaarts de erfgenamen van Wouter Francken, toebehorend 

aan Rutger Wolbertsen en zijn vrouw Aeltjen Hendricx, bezwaren hun percelen 

met een hypotheek van 400 gulden ten behoeve van Jacob Johan van Delen, 

buijrrichter, Albert Hendricksen Bouwhuijs en Geurt Woutersen, buijrmeeste re n 

en allen gerechtigd aan de buurschap Weckerum. Op vertoon van de originele, 

in stukken gesneden akte met aan de achterkant vermelde kwitantie van 28 

maart 1711 wordt de hypotheek op 1 september 1711 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 332 797-0340 9/10 19 28-11-1692 14-07-1696 Wekerom Garantie

Een maatje hooiland, zijnde een vierde gedeelte van de Hackenhouw onder 

Weckerum, gelegen oostwaarts de erfgenamen van Geurt Heijmensen, 

zuidwaarts Gisbert Cornelissen, westwaarts de erfgenamen van Wolbert 

Jacobsen en noordwaarts het veld, wordt door Evert Petersen en zijn vrouw 

Aeltjen Petersen ter garantie in onderpand gegeven, zoals vermeld in Aenstoot 

(Otterlo) folio 5verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 332 797-0340 9/10 19 22-05-1700 24-11-1700 Wekerom Hypotheek

Een kamp bouwland, groot een halve molder, Amersfoortse maat, genaamd het 

Staertjen, gelegen in de Valck, west- en zuidwaarts Geurt Beertsen, oostwaarts 

Willem Jansen en noordwaarts de weduwe van Jacob Geurt, toebehorend aan 

Jacob Woutersen en zijn vrouw Lijsien Rutgersen, geven hun perceel voor de 

tijd van tien jaar in onderpand voor een bedrag van 200 gulden ten behoeve van 

Gijsbert Jansen, jongeman. Op vertoon van de originele en in stukken gesneden 

akte wordt de hypotheek op 11 januari 1706 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 332v 797-0341 9/10 19v 18-12-1699 30-07-1701 Wekerom Koop en verkoop

Cornelis Overeem en zijn vrouw Hendrickjen Stevens van Raij verkopen aan 

Jacob Maesen en zijn vrouw Aeltjen Everts, de helft van een zesde gedeelte 

van het erf en goed Roeckel met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, 

gelegen in het ambt van Ede onder Weckerum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 332v 797-0341 9/10 19v 27-12-1700 26-08-1701 Wekerom Koop en verkoop

Jan Dercksen en zijn vrouw Jenneken Stevensen van Raij verkopen aan Jacob 

Maesen en zijn vrouw Aeltjen Evertsen, de helft van een zesde gedeelte van het 

erf en goed Roeckel zoals vermeld op folio 19verso post 1. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 333 797-0341 9/10 20 28-07-1698 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Jacob Maesen en zijn vrouw Aeltjen Everts verkopen aan Geertjen Woutersen, 

weduwe van Franck Beertsen, en haar kinderen, elk voor een aan hen 

toekomend deel van het derde gedeelte van het getimmer staande op het goed 

Roeckel, waar de verkoper op woont, met een daaraan gelegen gedeelte in de 

Burchwal, hetwelk gekocht is van de kinderen van Reijer Ebben en Steven 

Tonissen van Raij. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 333 797-0341 9/10 20 26-07-1696 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Jan Aertsen Hojer en zijn vrouw Hendrickjen Reijersen verkopen aan Hendrick 

Aertsen Hojer en zijn vrouw Reijntjen Francken, hun twaalfde deel van het goed 

Roeckel, hetwelk gebruikt wordt door Jacob Maesen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 333v 797-0342 9/10 20v 05-07-1723 05-07-1723 Wekerom Hypotheek

Een hoek bouwland, groot drie Amersfoortse schepel gezaai, gelegen in de 

Laege Valkt, oost- en zuidwaarts Maes Jacobsen, westwaarts de weg en 

noordwaarts de beek, toebehorend aan Gerrit Beertsen en zijn vrouw Aelbertjen 

Gangolffs, geven hun perceel voor de tijd van twaalf jaar in onderpand voor een 

bedrag van 400 gulden ten behoeve van Henrick Francken, bejaarde jongeman. 

Op vertoon van de in stukken gesneden akte wordt de hypotheek op 30 

augustus 1740 geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 333v 797-0342 9/10 20v 09-11-1723 09-11-1723 Wekerom Hypotheek

Een Amersfoortse schepel bouwland gelegen in de Laege Valkt, oostwaarts de 

as (es), westwaarts Aelt Janssen, zuidwaarts de beek en noordwaarts Jan 

Gijsbertsen, toebehorend aan Gerrit Beertsen en zijn vrouw Aelbertjen 

Gangolffs, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden ten 

behoeve van Willemtjen Everts, weduwe van Gerrit Gijsbertsen Ham. Op 

vertoon van de originele en de op 27 april 1727 betaalde en in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 334 797-0342 9/10 21 24-07-1696 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Jacob van Maenen en zijn vrouw Anna Buddincx, Huijbert van Griethuijsen en 

zijn vrouw Geertjen van Maenen, Gerrit Bosch, weduwnaar van Derckjen van 

Maenen, als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen, allen 

erfgenamen van Reijer Ebben van Maenen en zijn vrouw Geertjen Jacobsen, 

verkopen aan Hessel Claesen, jongeman, een uit het goed Roeckel 

afgescheiden zesde deel gelegen in Weckerum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 334 797-0342 9/10 21 24-06-1694 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Hessel Claesen verkoopt aan Jacob Petersen en zijn vrouw Willemtjen Aertsen, 

een zesde gedeelte van een perceel hooiland genaamd het Lantjen, gelegen 

oostwaarts de kinderen van Steven Tonissen, westwaarts de Weckerumse 

gemeente, zuidwaarts de koper en noordwaarts (niet vermeld). Op 7 mei 1700 

heeft Willemtjen Aertsen, weduwe van Jacob Petersen, het perceel 

doorverkocht aan Hendrick Aertsen Hojer. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 334v 797-0343 9/10 21v 24-06-1694 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Hessel Claesen verkoopt aan Jan Gerritsen en zijn vrouw Aeltjen Jansen, twee 

percelen bouwland gelegen in de Roeckelsen Enck, groot vier schepel, het ene 

genaamd de Heuvel en het andere genaamd het Lege Stuckjen, afgescheiden 

van het goed Roeckel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 334v 797-0343 9/10 21v 20-09-1707 20-01-1708 Wekerom Hypotheek

Het aandeel of moeders versterf van een perceel gelegen tot Weckerum, waar 

Jan Gosens op woont, toebehorend aan Gosen Jansen en zijn huisvrouw, 

bezwaren hun perceel met een hypotheek van 50 gulden. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 335 797-0343 9/10 22 27-04-1709 30-09-1709 Wekerom Hypotheek

Een kamp bouwland gelegen in de Valck, genaamd de Hojersecamp, groot een 

molder, oostwaarts de Gansecamp, zuidwaarts de beek, westwaarts Gerrit Ham 

en noordwaarts het veld, toebehorend aan Gerrit Beertsen en zijn vrouw 

Albertjen Gangolffs, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 gulden 

ten behoeve van Hendrick Francken en Truijtjen Francken. Op vertoon van de 

originele, betaalde en in stukken gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 335 797-0343 9/10 22 10-04-1724 10-04-1724 Wekerom Hypotheek

Een Amersfoortse halve mud bouwland, genaamd de Langenacker, gelegen 

oostwaarts Cornelissenhoekjen, westwaarts het Huijsjesstuck, zuidwaarts Jan 

Gijsbertsen en noordwaarts de beek, toebehorend aan Gerrit Beertse en zijn 

vrouw Albertjen Gangolffs, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 

gulden ten behoeve van Willemtjen Robbertsen, weduwe van Gerrit Ham, voor 

de ene helft en Jan Gerritsen en zijn vrouw Aeltjen Gerritsen, voor de andere 

helft. Op vertoon van de originele en de op 7 april 1727 betaalde en in stukken 

gesneden akte wordt de hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 335v 797-0344 9/10 22v 06-06-1730 06-06-1730 Wekerom Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Grietjen Beerts, weduwe 

van Jacob Lubberts, beslag gelegd op een huis en hof met de bijbehorende 

bouw-, weide- en hooilanden, waar de debiteur op woont en hetwelk hij gebruikt, 

toebehorend aan Gerrit Beertsen, om ter garantie betaling te verkrijgen bij een 

eventuele ontoereikendheid van de roerende en onroerende goederen van een 

bedrag van 36 gulden voor rente, betrekking hebbende op een hoofdsom van 

400 gulden en ter garantie voor de obligatie zelf. Op vertoon van de originele en 

betaalde obligatie wordt de beslaglegging opgeheven. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 335v 797-0344 9/10 22v 11-06-1731 11-06-1731 Wekerom Koop en verkoop

Willem Geurtsen, jongeman, Jan Geurtsen en zijn vrouw Beeltjen Janssen, Aert 

Janssen en zijn vrouw Aeltjen Geurtsen en Jacob Aertsen en Willem Geurtsen 

als voogden van de minderjarige kinderen van Aert Geurtsen, verkopen met 

toestemming van het landgericht van Veluwen en de bank van Ede van 7 mei 

1731, aan Jan Gerrits  en zijn vrouw Evertjen Rutgers, voor 1600 gulden, een 

huis, hof, berg en schuurtje met een kampje bouwland, groot vijf schepel gezaai, 

gelegen tot aan de Dwarsweg en een hooikampje bij de Oostermeen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 336 797-0344 9/10 23 07-06-1665 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Geurt Beertsen en zijn vrouw Grietjen Gisberts verkopen aan Jan Beertsen en 

zijn vrouw Aeltjen Jansen, een vijfde deel van de goederen gelegen tot Roeckel, 

zowel ongescheiden als gedeeld, hetwelk zij geërfd hebben van hun ouders. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 336 797-0344 9/10 23 00-00-0000 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Reijer Beertsen en zijn vrouw Nelletjen Maesen verkopen aan Jan Gerritsen en 

zijn vrouw Aeltjen Jansen, een vijfde deel van de goederen gelegen tot Roeckel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 336 797-0344 9/10 23 11-05-1733 11-05-1733 Wekerom Koop en verkoop

Gijsbert Wouters, Teunis Wouters, alsmede Wijnick Jansen en zijn vrouw 

Marijtjen Wouters, verkopen aan Jan Henricksen van d' Bart en zijn vrouw 

Henrickjen Jacobs, voor 100 gulden, een zestiende deel van een klein erf en 

goed genaamd de Bart, met de bijbehorende landerijen, hetwelk de koper Jan 

Henricksen in gebruik heeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 336v 797-0345 9/10 23v 24-06-1696 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Claes Melissen en zijn kinderen, verkopen aan Jan Gerritsen tot Roeckel en zijn 

vrouw Aeltjen Jansen, een perceel bouwland genaamd het Cortestuckjen, 

gelegen zuidwaarts Evert Gerritsen, westwaarts de gemeente, oost- en 

noordwaarts de verkopers. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 336v 797-0345 9/10 23v 22-01-1699 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Gisbert Geurtsen en zijn vrouw Willemtjen Alberts verkopen aan Ot Gerritsen en 

zijn vrouw Jantjen Gisberts, voor de ene helft en aan Gerrit, Willem, Gijsbert en 

Rijck Otten, voor de andere helft, een half molder land genaamd de Turffacker; 

een half molder land genaamd de Kruijsbree; een schepel land ook op de 

Kruijsbree; een half molder op Schaephuijsen, in twee percelen en als laatste 

drie hoekjes hooiland in de Slunt op de Dieffthorst en op de Cortehoeve met drie 

plaggenveldjes op de gemeente van Weckerum. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 337 797-0345 9/10 24 20-06-1685 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Evert Gijsberts en zijn vrouw Gerbrichjen Beerts verkopen aan Ot Gerritsen en 

zijn vrouw Jantjen Gisberts, een huis en hof, waar Willem Jansen op woont, met 

de kamp en het bosje met het kampje, voorts de Kruijsbree aan de 

Hammerwech met de beide Lichtevooren en het maatje aan de oostzijde; een 

hoeve op de Diephorst en een hoeve op de Kortehoeve, alles door de verkoper 

ontvangen bij een scheiding van 27 januari 1685. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 337 797-0345 9/10 24 15-06-1690 05-09-1701 Wekerom Koop en verkoop

Evert Gerritsen en zijn vrouw Aeltjen Gisberts verkopen aan Ot Gerritsen en zijn 

vrouw Jantjen Gisberts, een half molder bouwland onder Weckerum in de enk in 

de Campen, gelegen oostwaarts de koper, westwaarts de kinderen van 

Gelckenhorst, zuidwaarts de weduwe van Franck Beerts en noordwaarts de weg 

en een plaggenveld op de gemeente. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 337v 797-0346 9/10 24v 10-11-1708 22-02-1709 Wekerom Koop en verkoop

Gerrit Wijnen verkoopt aan zijn vader Wijn Evertsen, zes schepel land en 

andere percelen onder Barnevelt, gelegen in het ambt van Ede, hetwelk gebruikt 

wordt door Wouter Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 337v 797-0346 9/10 24v 25-05-1709 27-05-1709 Wekerom Hypotheek

Een erf en goed genaamd de Ham en het perceeltje de Hulsthorst, waar 

Hendrick Jansen en Willem Hendricksen op wonen, gelegen in de Valck, 

toebehorend aan Maria Teresia van der Horst, weduwe van Johan Brant tot den 

Ham, optredend als moeder en voogdes over haar meerderjarige kinderen, 

alsmede Adam Brant en Antonetta Brant, beiden geassisteerd met hun broer 

Adam Brant en samen optredend voor hun afwezige minder- en meerderjarige 

kinderen, broers en zusters, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1200 

gulden. Zie folio 25. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 338 797-0346 9/10 25 02-08-1710 02-08-1710 Wekerom Hypotheek

Een erf en goed genaamd de Ham en het perceeltje de Hulsthorst, zoals 

vermeld op folio 24verso, toebehorend aan Maria Teresia van der Horst, 

weduwe Brant, optredend als moeder en voogdes over haar kinderen, alsmede 

haar dochters Catrina Hadewich Brant en Maria Antonet Brant, geassisteerd met 

hun voogd Nicolaes Potgieter en samen optredend voor hun afwezige kinderen, 

broers en zusters, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 700 gulden ten 

behoeve van Johan Otters, scholtis van Ede, naast de hypotheek van 1200 

gulden zoals vermeld op folio 24verso. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 338v 797-0347 9/10 25v 13-01-1714 28-02-1714 Wekerom Registratie

Op verzoek van de protocolhouder Gilis Brouwer wordt de boedelscheiding 

ingeschreven tussen Johan Fredrick van Heuckelum tot Cronesteijn aan de ene 

zijde en Johan Wilbrenninck en Nicolaes van Hamel, als geautoriseerden door 

de magistraat van Arnhem van 2 december 1713, namens Maria Anna van 

Heuckelum aan de andere zijde, samen de enige nagelaten kinderen van Wilh. 

van Heuckelum, in leven luitenant generaal van de infanterie en zijn vrouw 

Magrieta Huijgen, beiden overleden, komen overeen  toe te kennen aan Johan 

Fredrick het vierde gedeelte in de Roden Tijnt, gelegen op Veluwen in het ambt 

van Ede, kerspel Lunteren, buurschap Weeckerum, zijnde een pandschap van 

de rekenkamer van Gelderland. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 339 797-0347 9/10 26 28-03-1712 28-09-1714 Wekerom Scheiding

Hessel Claesen en zijn vrouw Martjen Jacobs aan de ene kant en Claes 

Willemsen en zijn vrouw Jacobjen Claesen alsmede Geertjen Claesen gehuwd 

met Jan Francken, geassisteerd met haar speciaal verzochte voogd Abel 

Luchtich, custos tot Barnevelt, omdat haar man haar niet wil assisteren, aan de 

andere kant, komen overeen dat Hessel Claesen de percelen die hij onder zich 

heeft mag behouden, en ook het deel waar Jacobjen en Geertjen Claes 

vanwege hun vaders en moeders versterf recht op hebben aan het erf en goed 

Roeckel, gelegen in het ambt van Ede in de Over Veluwen, waar Hessel nu op 

woont, met als tegenprestatie dat Jacobjen Claesen en haar man Claes 

Willemsen en Geertjen Claesen en haar man Jan Vrancken, van Hessel 

Claesen jaarlijkse bepaalde inkomsten zullen ontvangen tot aan de dood van 

Jacobjen en Geertjen, waarbij ter garantie tot nakoming van deze afspraak een 

hypotheek afgesloten wordt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 339v 797-0348 9/10 26v 01-10-1714 19-11-1714 Wekerom Hypotheek

Een hooimaat met zijn houtgewas in Weckerum aan de Riemt gelegen, 

oostwaarts het hooiland van het goed Roeckel, zuid- en noordwaarts het veld en 

westwaarts Jacob Petersen, voorts een hoek hooiland, zijnde een achtste deel 

van de Reemstermaet, komende uit een derde deel van het hooiland in de 

Werft van de weduwe van Gisbert Snijder, toebehorend aan Albert Rutgers en 

zijn kinderen, geven hun percelen voor de tijd van zes jaren in onderpand voor 

een bedrag van 300 gulden ten behoeve van Mor Hendricksen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 339v 797-0348 9/10 26v 17-04-1716 03-05-1716 Wekerom Testament

Claes Francken, jongeman, maakt zijn testament op voor Johan Otters, scholtis 

van Ede, waarin hij opneemt dat de kinderen van Jan Francken het leengoed in 

Weckerum zullen erven, waar Wouter Francken in woont en dat de tins- of 

allodiale goederen daar niet onder vallen, doch samen met de roerende 

goederen, de obligatie en het geld geërfd zullen worden door zijn broer Wouter 

Francken en zijn zus Reijntjen Francken, waarbij aan de armen van Ede en aan 

de huisarmen 25 gulden wordt uitbetaald. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 340 797-0348 9/10 27 17-10-1716 25-04-1717 Wekerom Koop en verkoop

Henrick Evertsen en zijn vrouw Jenneken Melissen verkopen aan Gijsbert 

Maesen en zijn vrouw Niesjen Everts, voor 150 gulden, twee perceeltjes 

hooiland, samen groot een vierde morgen, gelegen in het Oostermeense 

Maetjen, oostwaarts Henrick Jansen, westwaarts de weduwe van Aert 

Cornelissen, zuidwaarts de gemeente en noordwaarts de Oostermeen, voorts 

het aandeel in de erfenis van Henrick Evertsen in een perceel tot Weckerum, 

hetwelk geërfd is van zijn ouders, bestaande uit een huis, hof, land, heide en 

weide, hetwelk de koper in zijn geheel in gebruik heeft. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 340v 797-0349 9/10 27v 02-05-1717 17-05-1717 Wekerom Koop en verkoop

Gerrit Hojer en zijn vrouw Grietjen Otten voor een zes gedeelte, Evert 

Aelbertsen en zijn vrouw Martjen Willems voor een 36ste gedeelte, hetwelk zij 

van hun moeder en grootmoeder Geertjen Wouters zullen erven en Aert 

Willemsen, jongeman, ook voor een 36ste gedeelte, verkopen aan Henrick 

Hojer en zijn vrouw Reijntjen Franken, voor 920 gulden, twee negende delen 

van het goed Roekel, waar Henrick Hojer op woont, met zijn hoge en lage 

landen en het bos, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Roekel. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 340v 797-0349 9/10 27v 21-09-1717 01-10-1717 Wekerom Koop en verkoop

Willem Henricksen en zijn vrouw Willemtjen Hoijers verkopen aan Henrick 

Hoijer en zijn vrouw Reijntjen Franken, voor 410 gulden, een twaalfde gedeelte 

in het op folio 27verso post 1 vermelde perceel, alsmede een zesde gedeelte in 

de Teunis Snijdersmaet en de Vaelthoff, hetwelk door Jan Hoijer gebruikt wordt 

en dat zij zullen erven van haar moeder Geertjen Wouters. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 341 797-0349 9/10 28 02-02-1720 03-02-1720 Wekerom Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Gerrit Gijsberts, beslag 

gelegd op een huis en hof met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, 

alsmede een hoek bouwland genaamd het Hoffstuck, om tegen 28 oktober 1720 

het verschuldigde bedrag met de rente te ontvangen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 341 797-0349 9/10 28 27-04-1721 28-07-1721 Wekerom Koop en verkoop

Aert Willemsen en zijn vrouw Jantjen Rijksen, Evert Aelbertsen en zijn vrouw 

Nennitjen Willems, verkopen aan Henrick Hoijer en zijn vrouw Reijntjen 

Franken, een gedeelte in het erf en goed Roekel, hetwelk zij zullen erven van 

hun grootmoeder Geertjen Wouters. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 341v 797-0350 9/10 28v 06-03-1719 22-01-1726 Wekerom Registratie

Anna Elisabeth van Delen, vrouwe van Laer, laat het testament registreren dat 

is opgemaakt door Geurt van Tielen, scholtis van Nijkerk, waarin zij verklaart 

dat de kinderen van haar overleden zus Sijna van Delen, in leven gehuwd met 

Otto van Wijhe, heer tot Echteld, of bij overlijden hun kleinkinderen, zullen 

erven de onderstaande goederen gelegen in het ambt van Ede: 1. het huis of 

havezate te Laer; 2. een erf in het Laerderbos; 3. een erf genaamd de 

Laerdercamp of Lange Heij; 4. een kamp land genaamd Steven 

Jansencampjen; 5. een erf genaamd het Essebroek; 6. een erf tot Willickhuijsen 

met enige percelen land; 7. de tiend, grof en smal van alle goederen onder de 

havezate het Laer; 8. het erf Westerhuijs; 9. een erf genaamd Varickengoed, 

alsmede de imstede en het hout in het Aenstoter Bos; 10. een erf aan de 

Aenstoot; 11. het erf daar tegenover gelegen; 12. een perceel land in de 

Aenstoterenck; 13. een molder land genaamd het Stepraetjen; 14. de twee 

molder land genaamd de Sandscheer; 15. de tiend in de Stickcampen in 

Harscamp; 16. drie vierde deel van een hoeve hout in het Weekerumse Bos; 17. 

een erf genaamd de Pampelt; 18. 1½ vierde gedeelte in het Weekerumse Bos; 

19. nog een aandeel in hetzelfde bos samen met Jan Arissen; 20. zes of zeven 

spint gezaai bij Otterloe; 21. en als laatste een perceeltje hooiland in de 

Hammerhoeve. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797342-343 797-0350/51 9/10 29-29v-30 11-10-1726 22-11-1726 Wekerom Registratie

De dedingsvrienden Reijnier Lievens, scholtis van Nijkerk, Casijn van Diermen, 

P. Beeck en Hendrick Gerritsen van der Goot laten de verdeling via loting van 

de boedel registreren tussen de overleden Anna Elisabeth barones van Delen en 

de erfgenamen Cristiaen Reijnholt baron van Wijhe en zijn vrouw Henriette 

Philippine barones van Brakel, ontvangen lot 1 (ambt Ede); Evert Jan baron van 

Wijhe en zijn vrouw Hendrina barones van Bentinck, lot 3 (ambt Ede); Johan 

Schrassert, gemachtigde van freulijn Anna Elisabet barones van Wijhe, oudste 

dochter van het huis Echteld, lot 6; Christijna barones van Wijhe, douairière 

barones van Bentinck en Wilda barones van Wijhe, douairière barones van 

Brakel, lot 2 (ambt Ede) resp. 5 en Hermannus Herdenbergh, gemachtigde van 

Derck Reijnier baron van Bassem, uit naam van zijn kinderen Anna Elisabeth, 

Jacoba Johanna en Jan Hendrick van Bassem, verwekt bij Johanna barones 

van Wijhe, overleden, lot 4, allen erfgenaam van hun tante Anna Elisabeth 

barones van Deelen. Voor de inhoud van het eerste, tweede en derde lot met de 

pachters Aelbertje Aelberts, Jacob en Jan Aertsen, Willem Gerritsen, Evert 

Jacobsen, de weduwe van Brant Jansen, Willem Jansen, Hendrick Reijnders, 

Aelbert en Hendrick Willemsen enz. zie de akte. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 343v 797-0352 9/10 30v 08-08-1729 08-08-1729 Wekerom Koop en verkoop

Reijer Aertsen en zijn vrouw Annetjen Beertsen verkopen aan Maes Jacobsen 

en zijn vrouw Beertjen Beertsen, voor 1000 gulden, de helft van een huis en hof 

met de gehele schaapschot en twee percelen bouwland, genaamd de Ooren en 

het Middelstuck gelegen in de Valkt. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 343v 797-0352 9/10 30v 10-03-1730 10-03-1730 Wekerom Koop en verkoop

Hessel Claessen, weduwnaar van Marritjen Jacobsen, verkoopt aan Willem 

Peterssen en zijn vrouw Woutertjen Willemssen, voor 300 gulden, een 

weidemaat, gelegen oost- en noordwaarts de Weekerumse gemeente, 

zuidwaarts de verkoper en noordwaarts Maes Jacobsen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 344 797-0352 9/10 31 11-04-1730 11-04-1730 Wekerom Koop en verkoop

Gerrit Heijmen en zijn vrouw Jantjen Reijers verkopen aan Niesjen Beertsen, 

weduwe van Gijsbert Janssen, voor 180 gulden, een vijftigste gedeelte van een 

erf en goed gelegen in de Laege Valkt, hetwelk door de weduwe van Aelt 

Janssen gebruikt wordt en geërfd is van hun tante Geertjen Janssen. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 344 797-0352 9/10 31 11-02-1733 11-02-1733 Wekerom Koop en verkoop

Evert Woutersen Dibbet en zijn vrouw Henrickjen Gijsbers verkopen aan Jan 

Woutersen en zijn vrouw Jacobjen Brants, voor 1000 gulden, een huis en hoven 

met de bijbehorende bouw- en weidelanden, driest en plaggenvelden, genaamd 

het Heijveld. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 344v 797-0353 9/10 31v 04-06-1731 04-06-1731 Wekerom Koop en verkoop

Gerrit Beertsen en zijn vrouw Aelbertjen Gangolffs verkopen aan Geurt Aelten 

en zijn vrouw Derkjen Franken, voor 600 gulden, een huis, hof en de meenthof 

met een kampje bouwland gelegen voor de deur in de Laege Valkt strekkende 

tot aan de beek, oostwaarts de gemeente, westwaarts de beek, zuidwaarts Jan 

Gerritsen en noordwaarts Maes Jacobsen, onder de conditie dat de verkopers 

haar leven lang in de kamer mogen blijven wonen en de meenthof met de 

appelbomen en de notenboom mogen gebruiken, daarnaast mag men op de 

deel aan de kant de koeien stallen en het turf opslaan, alsmede het koren en het 

hooi van het kampje en de maat op de deel mag dorsen en daarvoor het dak en 

de bovenplaats moet onderhouden en de helft van het schoorsteengeld moet 

betalen, voorts mag men het water uit de pomp over de heerd halen, de oven 

gebruiken en moet men de helft van de oven bekostigen. De koper onderhoudt 

de timmerage. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733

Het Gelders Archief 

en Gemeente Ede 0203 797 345 797-0353 9/10 31bis 12-06-1733 08-06-1733 Wekerom Hypotheek

De helft van een huis en de hoven; een kampje voor de deur, groot drie schepel; 

een schepel bouwland genaamd de Turffacker; een half molder bouwland op de 

Cruijsbree; een half molder bouwland op de Ligtevoor; een perceeltje bouwland 

genaamd het Schepel; een half schepel op Creulencampjen en als laatste de 

helft van een maatje hooiland, toebehorend aan Gijsbert Otten en zijn vrouw 

Henrickjen Janssen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 550 gulden 

ten behoeve van Reijer Janssen en Teunis Janssen, voogden van de stomme 

Willemtjen Janssen. Op vertoon van de originele en betaalde akte wordt de 

hypotheek geroyeerd. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede, protocol van verbanden en opdrachten 1675-1733
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