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Otto Cornelisen en zijn vrouw Judith van Schayk, laten een testament opmaken
voor de langstlevende, waarin zij alle voorgaande testamenten herroepen en
elkaar over en weer het vruchtgebruik geven van alle goederen, bij vooroverlijden
van hun kinderen gaat de nalatenschap over op de kinderen van Metjen Otten
en haar man Thomas Bakker, op Cornelis Otten en zijn vrouw Jacoba
Snoekevelt, op Willemijntje Otten en haar man Hendrik Janssen, op Maria Otten
en haar man Elis Gerritsen van den Bovencamp, op Jannigje Otten en haar man
Sander van Setten, op Agnietje Otten en haar man Cornelis Bunt en op Niesje
Otten, jongedochter, die ieder 500 gulden uit de boedel zullen ontvangen, minus
hetgeen zij al hebben ontvangen, met name voor de kinderen van Metje Otten
200 gulden met 4% rente en de kinderen van Cornelis Otten ook 200 gulden
met 4% rente. Voorts heeft Otto en Judith een geldlening van 500 gulden
afgesloten op 25 oktober 1752 ten behoeve van de diaconie van Otterlo, welk
bedrag is uitgekeerd aan Jacob Adams en zijn vrouw Grietjen Otten, zodat zij
geen recht meer hebben op de afgesproken 500 gulden en net als de andere
kinderen kunnen meedelen in het restant van de nalatenschap, als zij of hun
kinderen bezwaar maken zullen zij alleen recht hebben op hun legitieme portie.
Gijsbertjen Harmsen, weduwe van Laures Jacobsen, ziek, herroept al haar
voorgaande testamenten en benoemt tot haar enig erfgenaam haar twee zonen
Gijsbert en Hendrik Louwen.

Testament

Jantjen Hendriksen en haar man Jacob Hesselsen, geassisteerd met haar voogd
Steeven van Raaij, zij ziek, verklaart dat de met haar man overeengekomen
huwelijkse voorwaarden van 21 april 1738 van kracht blijven en benoemt tot enig
erfgenaam haar zus Nelletje Hendriksen, weduwe van Harmen Mannesen, voor
de ene helft en voor de andere helft de kinderen van haar overleden broer
Cornelis Hendriksen, gehuwd met Elysabeth Beerentse, met name: Hendrik,
Jacob, Aart en Hendrijntje Cornelisen, bij overlijden van Nelletje zal haar helft
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
geërfd worden door de kinderen van haar overleden broer Cornelis Hendriksen. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Claas van Velthuisen en zijn vrouw Jacomijntje van Schoonhoven, wonende in
Gelders Veenendaal in de Middelbuurt, laten een testament opmaken voor de
langstlevende met toestemming van het Hof van Utrecht van 27 januari 1761
met betrekking tot de leengoederen gelegen in Stichts Veenendaal aan het
Benedeneijnt, en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van al hun
roerende en onroerende goederen, daarnaast benoemen zij elkaar tot voogd
over hun na te laten minderjarige kinderen met uitsluiting van de weeskamer.
Voorts schenken zij vooruit aan hun twee dochters Maria en Aletta van
Velthuijsen elk 100 gulden, en benoemen tot hun enig erfgenaam hun kinderen
Evert, Maria, Cornelis, Jan, Jannigje, Rem, Gerrit, Cornelia en Aletta van
Velthuijsen, met de afspraak dat hun oudste zoon geen voordeel mag hebben
ten aanzien van de onroerende goederen, en dat het huis en de landerijen,
gelegen in Stichts Veenendaal aan het Beneedenend, leenroerig aan het huis
Sterkenburg, niet verkocht mogen worden tot het moment dat het jongste kind
meerderjarig is geworden of in het huwelijk is getreden. De minderjarige kinderen
moeten onderhouden worden uit de boedel en uit de inkomsten uit de hofstede
en landerijen.
Gijsbert van Cooten en zijn vrouw Celia Bosch laten in Eede een testament
opmaken voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik
van alle goederen.
Gijsbert van Cooten maakt in Eede een testament op en verklaart dat het
vruchtgebruik dat hij op 31 juli 1761 met zijn vrouw Celia Bosch is aangegaan
van kracht blijft en als hij zonder kinderen komt te overlijden, hij zijn zwager en
schoonzuster Johannis de Cuyper, gehuwd met Maatje Bosch, tot enig
erfgenaam benoemt van alle goederen.
Geertjen Elbertse, bejaarde jongedochter, benoemt tot enig erfgenaam Meeuwes
Janssen en zijn vrouw Marritje Hendriksen van alle roerende goederen en
schenkt Wouter, Gerrit en Grietje Jacobse Schuurman allen een bedrag van 30
gulden.
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Willem Rutgerse van Lijssel, bejaarde jongeman, met lichamelijke ongemakken,
maakt in Eede een testament op en benoemt tot enig erfgenaam van alle
goederen Henrick Rutgerse van Lijssel en zijn vrouw Martjen Hendriks, onder
voorwaarde dat het echtpaar hem zijn leven lang zal onderhouden en een
fatsoenlijke begrafenis bezorgt.
Wouter Evertsen, bejaarde jongeman, maakt in Eede een testament op en
benoemt tot enig erfgenaam Cornelis Teunissen Floor en zijn vrouw Hilletje
Evertse, zijn zwager en zus.
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Jan Teunussen en zijn vrouw Petronella Claassen geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen.
Hendrik Jacobse, bejaarde jongeman, benoemt tot enig erfgenaam van alle
goederen Cornelis Jacobsen en zijn vrouw Elisabeth Gerritse, onder voorwaarde
dat het echtpaar hem zijn leven lang zal onderhouden, kost en huisvesting
geven en een fatsoenlijke begrafenis bezorgt.
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Aart Gerritse, bejaarde jongeman, maakt in Eede een testament op en schenkt
aan zijn neven en nicht Wouter, Geurt, Aart en Gerritjen Janssen, kinderen van
Jan Aartsen en zijn vrouw Marritjen Gerritse, elk een bedrag van 25 gulden en
benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen zijn halfzuster Geurtje Willemsen,
weduwe van Hannes Willemsen, onder voorwaarde dat zij hem zijn leven lang
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
onderhoudt, kost en huisvesting geeft en een fatsoenlijke begrafenis bezorgt.
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Zeeger Janssen, weduwnaar van Lambertje Evertsen, benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen Aart Aartsen en zijn vrouw Neeltje Barten.
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Cornelia van Bingen, gehuwd met Paulus van Ginkel, geassisteerd met dominus
G.I. van Brienne, herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig
erfgenaam Dirkje van Bingen, dochter van de overleden Dirk van Bingen en
Willemijntjen Tappers, met dien verstande dat haar zuster Ida van Bingen haar
leven lang het vruchtgebruik ontvangt van alle onroerende goederen, haar
kleding moet tussen Ida en Dirkje van Bingen verdeeld worden.
Willemtje Riksen, jongedochter, geassisteerd met Johannis van Renes, ziek,
overhandigt op 27 april 1759 aan de scholtis van Eede een gezegeld document
inhoudende haar testament, waarin zij Hendrik Cornelisen, gehuwd met
Aalbertje Riksen, haar zwager en zuster, benoemt tot enig erfgenaam van alle
goederen.
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Adrianus Johannis Ninaber, predikant te Hoevelaken, laat in Ede een geopend
testament registreren dat door hem overhandigd is aan mr. Jan Apeldoorn en
mr. Dirk Boonen, in de plaats van zijn vader de oud-burgemeester Hendrik
Boonen, schepenen van de stad Harderwijk, betreffende het besloten testament
van 4 mei 1743, opgemaakt door Woutera Brouwers, weduwe van Aart van
Essen, welke op 27 januari 1763 geopend en geregistreerd is in Harderwijk,
tevens geregistreerd in Wageningen op 17 februari folio 66 verso en Ede. Het
testament vermeldt dat zij tot enig erfgenaam van alle goederen benoemt
Adrianus Johannis Ninaber, beroepen predikant tot Gent en Erlekom en
Berendina van de Vliert, beiden wonen bij haar in huis, bij vooroverlijden treden
zij in elkaars rechten.
Gerrit van Manen en zijn vrouw Willemijntje de Rooij maken een testament op
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik.
Willemijntje benoemt tot enig erfgenaam van haar nalatenschap haar broers
Cornelis en Jan de Rooij, zonen van de overleden Gijsbert de Rooij en Jannigje
van Schaaik.

Testament

Cornelis van Borken, wonende in Veenendal, gehuwd met Jannigje van Dam,
ligt ziek in bed, verklaart dat de met zijn vrouw Jannigje van Dam
overeengekomen huwelijkse voorwaarden op 24 augustus 1747 van kracht
blijven en benoemt, in plaats van zijn moeder, tot mede-erfgenaam Cornelis van
Cooten, zoon van zijn overleden dochter Sophia van Borken, gehuwd geweest
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
met Jacobus van Cooten.
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Jannetjen Elberts gehuwd met Jan Reijersen, ligt ziek in bed, maakt bij haar
thuis een testament op, herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot
enig erfgenaam van alle goederen Lambertje Reijers, dochter van Reijer
Janszen, die verplicht is na haar dood aan de diaconie van Lunteren 50 gulden
en aan behoeftige personen in Barneveld ook 50 gulden uit te keren.
Fuijstjen Jansz gehuwd met Gerrit van de Wildecamp, ligt ziek in bed, benoemt
tot enig erfgenaam van alle goederen Aaltjen van de Wildecamp, gehuwd met
Harmen van de Steenweerth, haar man Gerrit van de Wildecamp behoudt het
vruchtgebruik.

Testament

Otto Cornelissen en zijn vrouw Judith van Schaick, laten in Geldersch
Venendaal een testament opmaken voor de langstlevende en geven elkaar over
en weer het vruchtgebruik van alle goederen, daarnaast herroepen zij alle
voorgaande testamenten. Bij verdeling van de boedel zal op ieders erfdeel in
mindering worden gebracht het deel dat al is voorgeschoten aan: 1. de kinderen
van de overleden Metjen Otten en haar man Thomas Bakker, een bedrag van
200 gulden; 2. de kinderen van de overleden Cornelis Otten en zijn vrouw
Jacoba van Snoekeveld, een bedrag van 200 gulden en 3. Grietjen Otten en
haar man Jacob Adams, een bedrag van 500 gulden, dat door Otto en Judith
geleend is van de diaconie van Otterlo en overhandigd is aan Grietjen en Jacob.
Degene die bezwaar maakt tegen deze inhoudingen zal alleen recht hebben op
de legitieme portie en de resterende nalatenschap verdeeld wordt over de rest
van de erfgenamen. Voorts heeft het echtpaar op 6 maart 1764 aan de
leenmannen van de Leenkamer van het huis Roosendaal een volmacht verstrekt
voor procureur G. van de Wall om in verband met de leenrechten namens het
echtpaar toestemming te vragen voor het opmaken van dit testament bij de
stadhouder van de leenkamer van het huis Roosendaal, welke toestemming
vervolgens op 7 maart 1764 wordt gegeven door doctor Jacob van Hasselt,
advocaat van het hof van Gelderland, als stadhouder van de lenen van het huis ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Roosendaal.
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Testament

Jan Barthen, zwak en ziek, geeft te kennen dat het met zijn vrouw
overeengekomen vruchtgebruik van kracht blijft en schenkt vooruit aan Jan
Jacobsen en Jantje Jacobsen, kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw
Jannetje Jans met Jacob Gerritsen, respectievelijk een bedrag van 60 gulden en
40 gulden en jaarlijks een bedrag van 30 gulden en 20 gulden, de tweede
schenking geldt alleen zolang zij bij hem blijven wonen. Voorts benoemt hij tot
erfgenaam van alle goederen gelegen onder het ambt van Ede Jan Jacobsen,
Jantje Jacobsen en Annetje Jacobsen gehuwd met Hendrik Aartsen, de laatste
ook een dochter van Jannetje Jans en Jacob Gerritsen, en moeten zij alleen de
schulden betalen die voortkomen uit de goederen gelegen onder Ede.
Gijsbert Evertsen, wonende in Ede, maakt in Ede een testament op, waarin alle
voorgaande testamenten worden herroepen en benoemt tot enig erfgenaam van
alle goederen zijn neef Evert Jansen.

Testament

Henrikjen Rijks, ziek, dochter van Woutertjen Buijtenhuijs en haar overleden
man Rijck Evertsen en Jantje Gerrits, dochter van Gerrit Jansen en Woutertjen
Buijtenhuijs, laten een testament opmaken op het Olde Erf onder Lunteren,
waarin Henrikjen Rijks opgenomen heeft dat als zij ongehuwd komt te overlijden
dan wel gehuwd is maar geen nageslacht heeft, haar hele nalatenschap geërfd
wordt door haar moeder Woutertjen Buijtenhuijs en als haar moeder overlijdt of
bij haar vooroverlijden, dan zullen haar twee halfzussen Jantje en Cornelia
Gerrits erven, de beide halfzussen treden in elkaars rechten, en als Jantjen
Gerrits ongehuwd komt te overlijden dan wel gehuwd is maar geen nageslacht
heeft, dan wordt haar hele nalatenschap geërfd wordt door haar ouders Gerrit
Jansen en Woutertjen Buijtenhuijs en als die overlijden of bij hun vooroverlijden,
dan zullen haar zus Cornelia Gerrits en halfzus Henrikjen Rijks erven, de zussen
treden in elkaars rechten. Dit testament blijft ook van kracht bij het maken van
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
toekomstige huwelijkse voorwaarden.
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Hendrik de Ridder en Jannigjen van den Dijkgraaf, wonende in Stichts
Veenendaal, laten in Ede het testament registreren dat bij hun thuis om zeven
uur 's avonds in Venendaal is opgemaakt door Jan Smith notaris in Stichts
Veenendaal, ingevolge het aan hen verleende octrooi van 4 maart 1754 door het
Hof, waarin zij alle voorgaande testamenten herroepen en een testament
opmaken voor de langstlevende van alle goederen, met uitzondering van de
kleding die door Jannigjen na het overlijden van Hendrik uitgekeerd moet worden
aan zijn broer Elis de Ridder en na het overlijden van Jannigjen door Hendrik
aan haar twee zussen Geertje en Jacomijntje van den Dijkgraaf en haar broer
Hendrik van den Dijkgraaf. Bij hertrouwen van Hendrik zal de nalatenschap van
Jannigje worden uitgekeerd aan haar twee zussen Geertje en Jacomijntje van
den Dijkgraaf en haar broer Hendrik van den Dijkgraaf, mocht haar zus Geertjen
nog ongehuwd zijn dan ontvangt zij vooruit 600 gulden, bij hertrouwen van
Jannigjen zal de nalatenschap van Hendrik worden uitgekeerd aan zijn broer Elis
de Ridder en zijn zus Hendrikje de Ridder, welke uitkering na een van beide of
hun beider overlijden of vooroverlijden gaat naar Lambert de Ridder, zoon van
Samuel de Ridder, en Aartjen de Ridder, dochter van Antonij de Ridder, onder
voorwaarde dat de verdeling van de erfenis pas mag geschieden als de jongste
van beide erfgenamen meerderjarig wordt, gehuwd is of goedkering verwerft. Als
Lambert de Ridder komt te overlijden voordat hij en Aartje meerderjarig zijn, dan
gaat zijn deel naar Aartje en bij vooroverlijden van Aartje gaat haar deel naar
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
haar naaste familieleden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Als de langstlevende ongehuwd komt te overlijden, mag het overschot boven de
oorspronkelijke helft van de boedel, na het overlijden of vooroverlijden van Elis en
Hendrikje de Ridder, geschonken worden aan Maaygje van Raaij, dochter van
Steven van Raaij, onderscholt van Ede, en aan Lambert en Aartje de Ridder. Als
Elis en Hendrikje nog in leven zijn bij het overlijden van de langstlevende, of dat
een van beide kwam te overlijden, dan zal het deel van de overledene geërfd
worden door Maaygje van Raaij en ook door Lambert en Aartje de Ridder. Als
Lambert komt te overlijden voordat hij de jongste van hun drieën meerderjarig of
gehuwd is, dan gaat zijn deel naar Maaygje en Aartje. Bij vooroverlijden van
Maaygje en Aartje gaat ieders deel over op de naaste familieleden van beide
kanten en gaat de andere helft naar Geertje, Jacomijntje en Hendrik van den
Dijkgraaf of hun kinderen, ook hier geldt dat als Geertje ongehuwd blijft zij 600
gulden vooruit ontvangt. Tot executeurs-testamentair van het testament en
voogd over de minderjarigen benoemen zij Jochem de Bijll, kameraar en
wonende in Venendaal en Steven van Raaij. De weeskamer wordt uitgesloten.
Dit testament is ook geregistreerd in Rhenen op 11 september 1764 en bij de
landdrost van de Veluwen op 6 mei 1755 door de landschrijver W.H. Toewater.
Weympjen Jansen gehuwd met Wouter Jansen aan de Scherrenburgersteeg,
geassisteerd met haar voogd Willem Stevensen, ziek, benoemt tot enig
erfgenaam haar stiefzoon Jan Woutersen en haar stiefdochter Baatjen
Woutersen, kinderen uit het eerste huwelijk van haar man met Annetjen
Lambertsen.

Registratie

A.J. baron van Torck, aanwezig op het huis Rosendaal, overhandigt aan mr.
D.D. Bongard en mr. B.H. Cremer een besloten testament en codicil van de
overleden Petronella Willemina van Hoorn, douairière van Lubbert Adolph Torck,
welke op 24 september 1764 gepasseerd zijn voor mr. J.C. Copes van Hasselt,
met het verzoek deze nu te openen. In de superscriptie wordt bevestigd dat de
heren Copes van Hasselt, Bongard en Cremer een twee besloten documenten
hebben ontvangen, getekend door Petronella Willemina van Hoorn, gehuwd
geweest met Lubbert Adolph Torck, welke zwak van lichaam was. In het nu
geopende testament is vermeld dat zij alle voorgaande testamenten herroept en
benoemt tot enig erfgenaam haar neef Assueer Jan Torck, gehuwd met Eusebia
Jacoba de Roode van Heeckeren, of hun kinderen, onder voorwaarde dat bij
vooroverlijden van Assueer Jan de erfenis door zijn vrouw in vruchtgebruik mag
worden gehouden tot het moment dat de kinderen meerderjarig zijn of gaan
trouwen. Op 29 oktober 1764 wordt het testament geregistreerd in Rosendaal en ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
op 9 januari 1765 in Wageningen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Vervolg van folio
30-33

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Beschrijving

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr

0203

803

Scan nr.

803-0023/31

Fiche
in Ede

1/5

Pag.nr

19v-27v

Folio

Datum akte

Registratie
datum

36-52 09-05-1747 03/04-12-1765

Plaats of
buurschap Aktesoort

Ede

Registratie

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Uittreksel uit het register van testamenten, transporten, bezwaren en andere
akten van de heerlijkheid Roosendaal op 29 oktober 1765, waarin het gerecht op
verzoek van de heren W. Wicherts en B.H. Creemer, als aangestelde executeurstestamentair van het testament van de overleden Lubbert Adolph Torck, vrijheer
van Roosendaal en Pettekum, landdrost van Veluwen, op verzoek van mr. J.C.
Copes van Hasselt, voogd en richter van het furstendom Gelre en graafschap
Zutphen, de heer Tulleken heeft laten oproepen, griffier van de Leenkamer van
het furstendom Gelre en graafschap Zutphen, om op het huis Roosendaal te
vergaderen, en twee bij de Leenkamer gedeponeerde besloten testamenten van
de heer Torck, gepasseerd op het huis Roosendaal door mr. Copes van Hasselt
op 9 mei 1747, een jaar na het overlijden van zijn vrouw te laten openen. De
superscriptie vermeldt dat op 10 en 11 mei 1747 toestemming is verleend tot het
doen van deze testamenten door de Leenkamer van het furstendom Gelre en
graafschap Zutphen. Het eerste testament vermeldt dat hij alle voorgaande
testamenten herroept en na het overlijden van zijn vrouw haar boedel is
afgescheiden van zijn nalatenschap en hij aanstelt tot enig erfgenaam zijn neef
Assueer Jan Torck, zoon van zijn broer Frederik Willem Torck en zijn vrouw
Jacoba Maria van Wassenaar van Duvenvoirde, met name het huis Roosendaal,
leengoederen en konijnenwaranden gelegen in Veluwen en Veluwenzoom,
visserijen in de Laak bij Rheede, bezittingen in de ambten Apeldoorn en
Rheede, het schependom Arnhem en Wageningen, alsmede het erf Nieuw
Reemst met het Reemstervelt met de schaapsdriften, Wolfsbergen, Ginkelse
struiken en het halve erf Mosselt, alsmede diverse obligaties in het Quartier van
Veluwen en bezittingen en obligaties onder het schependom of ten laste van de
stad Wageningen met uitzondering van de landerijen geschonken aan de armen
van die stad, daarnaast komen ook de schulden voor zijn rekening, de oudste
zoon treedt in zijn vaders rechten, bij een kinderloos huwelijk treedt een ander
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
testament in werking.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Het kasteel in de stad Wageningen, waarvan burgemeester Pabst een gedeelte
huurt, kan door Assueer alleen geërfd worden als hij er zelf gaat wonen of
tenminste vier maanden in het jaar daar gaat verblijven, zo niet, dan vervalt het
aan de stad Wageningen. Aan zijn drie nichten Judith Margriet van Essen,
gehuwd met Philip Hendrik van Golsteijn, Henrietta Margareta van Essen,
dochters van zijn zus Willemina Johanna Torck, douairière van de overleden
Lucas Willem van Essen tot Vanenburg, en Sophia Juliana van Rechteren,
dochter van zijn zus Maria Margrieta Torck, douairière van de overleden Rudolph
Bernhard Volkier graaf van Rechteren, schenkt hij de twee erven Groot
Steenbergen en de Raaf, gelegen onder het ambt van Ede, kerspel Bennecom,
met de bijbehorende landen onder Wageningen, alsmede het Leeuwerke Holt of
Cattegat en de Ouden Eijkelhoff, dat Jan Gijsberts in pacht heeft; ten tweede zijn
aandeel in de tienderf de Braek met de bijbehorende landerijen, gelegen onder
het ambt van Heerde en Epe, waarvan de overige delen toebehoren aan zijn
broer en twee zussen; ten derde zijn aandeel in de twee huizen die hij samen
met zijn broer en twee zussen bezit, gelegen binnen Embden en ten vierde zijn
aandeel in de boerderij Craijert gelegen in Zeeland in het eiland van Ter Goes,
bij vooroverlijden treden de kinderen in moeders rechten, bij geen nageslacht
treden de nichten in elkaar rechten, bij overlijden van alle nichten zonder
nageslacht of als de kinderen bij de opening van het testament overleden zijn,
dan gaat de schenking naar Assueer Johan Torck en als hij geen nageslacht
heeft aan de stad Wageningen. Zijn beide zussen en broer krijgen het
vruchtgebruik van bovenstaande landerijen en geldt dezelfde regeling als
hierboven, dus iedereen overleden en geen nageslacht dan komt het recht bij de
stad Wageningen terecht. Ten behoeve van de arme burgers van Wageningen
schenkt hij aan de gemeente Wageningen 1. de opbrengsten van twee derde
delen van het Lam(nd)polder koren en tabaksland; 2. twee derde delen in een
kamp van vier morgen in de Veencampen onder Wageningen en 3. twee derde
delen in een uitgang uit het huis van Bartelt van Wijk, staande aan de Nuede
Vervolg 1 van folio poort in Wageningen, waarvan de andere één derde delen toebehoren aan de
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
36-52
oud-landdrost Heeckeren.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Aan Alexander Diderik van Spaan tot Boullon verleent hij het recht om zijn leven
lang huurvrij te mogen wonen in het huis tot Wageningen, waar Alexander
vroeger woonde en nu verhuurd wordt aan de graaf van Bijland, daarnaast
schenkt hij aan zijn neef Philip Hendrik van Golsteijn eveneens van hetzelfde
huis zijn leven lang huurvrij te mogen wonen in een van de kamers, die nu
bewoond worden door advocaat Cras en kapitein Van Till, bomen mogen niet
gekapt worden, als dat wel gebeurd vervallen de opbrengsten aan de diaconie
van Wageningen. Het huis Roosendaal moet bewoond worden door de eigenaar
zelf en mag niet worden verhuurd, eventuele verhuuropbrengsten vervallen aan
de kerk van Wageningen. Op 30 september 1748 is toestemming gevraagd bij
de Leenkamer van het furstendom van Gelre en de heerlijkheid Doorwerth tot het
doen van een tweede testament van 30 september 1748 als aanvulling op het
eerste testament sub C van 9 mei 1747 en verkregen op 1 oktober 1747, waarin
bepaalde schenkingen die aan de stad Wageningen zijn gedaan te herroepen:
1. de erfgenamen die bezwaar maken, hun erfdeel valt toe aan de overige
erfgenamen die geen bezwaar maken; 2. degene of zijn zoon die het kasteel in
Wageningen erft, heeft nu niet de verplichting om er te wonen, maar mag het
ook verhuren, waarvan de opbrengsten dan toch aan henzelf toekomen en 3. de
goederen die de drie nichten en neef erven in Wageningen, vallen onder de
administratie van de rentmeester van de tijdelijke heer Van Roosendaal, de stad
Wageningen treedt dus niet in hun rechten. Ditzelfde geldt voor de passages
betreffende de stad Wageningen voor zijn broer, schoonzus en zijn twee zussen
alsmede het Landpolder koren, tabakstiend en de vier morgen in de
Veencampen en de uitgang uit het huis van de overleden Bartolt van Wijk,
gelegen in Wageningen die nu geschonken worden aan degene die het huis
Vervolg 2 van folio Roosendaal erft. Ook op 15 november 1765 in Wageningen geregistreerd in het
36-52
prothocol der testamenten folio 113v.
Gerrit van Dolder, bejaarde jongeman, stelt tot enig erfgenaam aan van alle
goederen Arnoldus van Dolder, weduwnaar van Gerharda van Manen, alsmede
zijn zwager Gerrit Vollewens, gehuwd met Geertruijda van Dolder, onder
voorwaarde zijn schulden te betalen, hem zijn leven lang te onderhouden en
Testament
voor een behoorlijke begrafenis te zorgen.

Testament

Jan Aartsen en zijn zus Aaltien Aartsen, wonende in het ambt van Ede, kerspel
Aanstoot, buurschap Westenenk, herroepen alle voorgaande testamenten en
benoemen de langstlevende tot enig erfgenaam van alle goederen. Na het
overlijden van de langstlevende zal hun nicht Geertie Jansz, dochter van de
overleden Jan Reyersen en Hilletien Aarts, de boedel erven, onder voorwaarde
dat zij de langstlevende haar leven lang onderhoudt en als dit laatste niet
gebeurt kunnen anderen tot erfgenamen worden benoemd.
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Testament

Franck Janszen Schuirman en zijn vrouw Aaltien Jansz, wonende in Lunteren,
hij ligt ziek in bed, herroepen alle voorgaande testamenten en laten in Lunteren
een testament opmaken voor de langstlevende, geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, waarin zij tot enig erfgenaam benoemen
Aartien Schuirman, weduwe van Hermanus Sioet, en bij haar vooroverlijden hun
dochter Maria Sioet, gehuwd met Brand Egbertsen, zij erven alle goederen
uitgezonderd de kleding en al hetgeen dat tot het lichaam behoort van Aaltien
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
die aan haar naaste familieleden moeten worden gegeven.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Registratie

Cornelisje Claasen laat in Ede haar testament registreren dat in Barneveld is
opgemaakt door scholtis Johan Beek en benoemt tot enig erfgenaam van alle
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
goederen Annetjen Bessels, dochter van Bessel Hendriksen en Claasjen Barten. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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In Ede wordt het uittreksel geregistreerd van het besloten testament van
Henrietta Josina barones van Wijnbergen, zij herroept daarin alle voorgaande
testamenten en schenkt aan Eusebia Wendelina van Dedem bepaalde hier niet
genoemde goederen, haar zus Johanna Wendelina van Wijnbergen ontvangt
het vruchtgebruik van de erfenis die ten deel vallen aan haar neven en nichten
en wel als volgt: Wijnand Maximiliaan Jacob van Renesse tot den Brink wordt
geschonken een vierde deel van de Doesburger Thiend, gelegen onder het ambt
van Eede; aan Johanna van Renesse, dochter van Coenraad Jan van Renesse,
eveneens een vierde deel van de Doesburger Thiend onder voorwaarde dat na
het overlijden van haar zus de opbrengst aan haar vader zal toekomen; aan
Geertruijd Anna Helena van Dam, gehuwd met de heer Schomaker, vijf
obligaties; aan de kinderen van de overleden mevrouw Daulnis, gehuwd geweest
met majoor Daulnis, en Judith Geertruijd Daulnis twee lijfrente-obligaties van elk
1000 gulden ten laste van de Admiraliteit van Rotterdam, alsmede de Vlierter
Thiend gelegen in het ambt van Ede; aan Frederik Herman Daulnis twee
obligaties van elk 1000 gulden ten laste van de stad Culemborg; aan Justus
Pieter Daulnis twee obligaties van elk 1000 gulden ten laste van de stad
Culemborg, de kinderen van majoor Daulnis treden in elkaars rechten en hun
vader de opbrengst ontvangt tot het moment van meerderjarigheid van de
kinderen, de kinderen ontvangen dan pas hun deel en ten slotte aan Geertruijd
Walraven van Zuijlen van Nieveld, dochter van Coenraad Jan van Zuijlen van
Nieveld, zes obligaties. Ook de dienstbodes ontvangen een niet nader
genoemde schenking. Zij wil begraven worden in haar familiegraf in Arnhem,
vervoerd met een lijkkoets en vier koetsen tot aan de stadspoort. Mr. Jacob
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Smidt, advocaat en notaris, wordt aangesteld tot executeur-testamentair.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

In de akte van superscriptie overhandigt Henrietta Josina barones van
Wijnbergen op 10 augustus 1765 haar besloten testament aan notaris Kol in
Utrecht, opgemaakt op grond van een aan haar verleend octrooi van 15 juli 1743
door het Hof van Utrecht. De acte van opening vermeldt dat op 21 april 1766 om
zes uur 's avonds het testament is geopend door notaris mr. Cornelis de Wijs in
het sterfhuis in Utrecht, in opdracht van mr. Everard van Wachendorff
gemachtigde van freule Johanna Wendelina barones van Wijnbergen is, haar
zus is heden overleden.
Geertruijd Jansen, gehuwd met Derk van de Steenweerd, verklaart in Ede dat
het met haar man aangegane vruchtgebruikovereenkomst van kracht zal blijven
en schenkt vooruit aan Arisje Clasen van Soest, gehuwd met Frans van der
Sanden, een bedrag van 500 gulden, uit te keren na hun overlijden.

Testament

Hendrik Jansen en zijn vrouw Maertjen Lamberts, wonende in Lunteren, laten in
Ede een testament opmaken voor de langstlevende en geven elkaar over en
weer het vruchtgebruik van alle goederen, benoemen hun kinderen tot enig
erfgenaam, onder voorwaarde dat hun zoon Jan Hendrixen 600 gulden uit de
nalatenschap vooruit zal ontvangen. De resterende erfenis wordt verdeeld tussen
hem en zijn drie zussen Hendrikje, Jacobje en Claesje met de verplichting dat
Jan Hendrixen voor zijn zussen moet zorgen, de zaken voor ze waar te nemen
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
en zolang zij leven bij hen te blijven wonen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Jan Huijbertsen Coolwijck, weduwnaar van Jannigje Jans de Jongh, wonende in
Stichts Veenendaal, laat in Ede het testament registreren dat is opgemaakt door
Jan Smith notaris in Stichts Veenendaal, waarin hij alle voorgaande testamenten
herroept, met uitzondering van het testament dat hij samen met zijn vrouw heeft
gemaakt bij notaris Cornelis de Bruijn in Zuid Waddinxveen op 12 maart 1731
en van kracht blijft voor zover dat niet is gewijzigd in dit testament. Op grond van
het aan hem verleende octrooi op 13 oktober 1758 door het Hof van Utrecht
benoemt hij nu tot enig erfgenaam van zijn nalatenschap Jennike Lucasse
Scholten, meerderjarige jongedochter van zijn dienstmeid, zolang zij nog
ongehuwd en in leven is, de nalatenschap van zijn vrouw wordt na aftrek van alle
schulden en doodschulden uitgekeerd aan de naaste familieleden van zijn
vrouw. Zijn broer Claas Huijbertsen Coolwijck zal jaarlijks en zolang hij leeft een
bedrag van 50 gulden uitgekeerd krijgen, onder voorwaarde dat zijn broer nog in
leven is bij zijn overlijden en nog woont in deze zeven provinciën, tevens is hij
erfgenaam als Jennike niet meer in leven is of dat zij is getrouwd. Ingeval dat
Claas eerder overleden is dan zijn broer of niet woont in de zeven provinciën,
dan gaat zijn erfenis naar de naaste familieleden van de testateur, mocht Claas
toch weer komen wonen in de zeven provinciën dat treedt de schenking van 50
gulden weer in werking, die dan door de erfgenamen betaald moet worden. Tot
executeur-testamentair benoemt hij Arnoldus van Dolder uit Gelders Veenendaal
en Jan de Bijll uit Stichts Veenendaal. Dit testament is ook geregistreerd in
Rhenen op 13 oktober 1766 en bij de landdrost van de Veluwen op 24 oktober
1766 door de landschrijver W.H. Toewater.
Joost Tijssen, meerderjarige jongeman, wonende in het kerspel Ede, benoemt
zijn broers en zussen tot enig erfgenaam, onder voorwaarde dat Geurtjen
Jansen, dochter van de overleden Jan Goossens en Hesselina Herms, of haar
wettige erfgenamen, uit de boedel 200 gulden ontvangt.

Ede

Testament

Geurt Jansen van Kreel en zijn broer Aart Jansen van Kreel, beiden wonende in
Bennekom, de laatste sukkelend met zijn gezondheid, laten in Ede een
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
testament opmaken en benoemen elkaar tot enig erfgenaam van alle goederen. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Op woensdagavond 28 mei 1721 om zeven uur laten Jan Schuurman, werker bij
het slachthuis van de Oost Indische Compagnie, kamer Amsterdam en zijn
vrouw Johanna Mont, wonende op de Oudezijds Achterburgwal boven de
witwerker bij de Doelenstraat in Amsterdam, bij mr. Jan Snoek, notaris te
Amsterdam, een testament voor de langstlevende opmaken en herroepen
daarbij alle voorgaande testamenten, tevens geven zij elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen. De kinderen uit hun huwelijk moeten bij
overlijden van een van beiden door de langstlevende worden opgevoed tot zij
meerderjarig of getrouwd zijn. Bij hertrouwen blijven de goederen onder de
langstlevende ten behoeve van de kinderen tot het moment van
meerderjarigheid of trouwen. Zij stellen elkaar aan tot voogd over de na te laten
minderjarige kinderen met uitsluiting van de weeskamer. Als het echtpaar
kinderloos komt te overlijden, zal hun boedel tussen de naaste familieleden
verdeeld worden, iedere kant voor de helft. Zijn vrouw moet als langstlevende
naast de legitieme portie ook 230 gulden uitkeren aan de ouders van haar man,
die in Lunteren wonen en de kleding van Jan Schuurman schonken wordt aan
zijn broer Gerrit Schuurman, wonende in Amsterdam. Als Jan de langstlevende
is gaat de kleding, juwelen, gouden en zilveren sieraden van zijn vrouw naar
haar zussen Anna Julia Mont, wonende in Amsterdam en Katharina Geertrui
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Mont, wonende in Isselburg.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Lubbert van Veldhuijsen en zijn vrouw IJda van de Craets, zij ligt ziek in bed,
maken bij hun thuis in Ede om negen uur s' avonds een testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen.
Jan Aarts en zijn zus Aeltjen Aarts, wonende in Harscamp, beiden ongehuwd,
herroepen alle voorgaande testamenten en benoemen tot enig erfgenaam van
alle goederen hun neef Reijer Jansen, onder voorwaarde hen te onderhouden,
huisvesting te verlenen en ordentelijk te begraven.
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Ede

Ede
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Oorspronkelijk Archief

Testament

Elis Diepeveen en Claes Hendrik Diepeveen, schipper en borger van de stad
Reenen en Anthonij Diepeveen, ook schipper en borger van de stad Reenen,
meerderjarige broers en wonende in Geldersch Venendael, herroepen in Ede
alle voorgaande testamenten en benoemen elkaar tot enig erfgenaam van alle
goederen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jan Aartsen en zijn zus Aaltjen Aartsen hebben reeds in een voorgaand
testament Jan Reijndersen en zijn vrouw Evertjen Jansen benoemt tot enig
erfgenaam betreffende de roerende goederen alsook de inboedel, huisraad,
linnen en wollen, have en vee, bouw- en deelgereedschap, koren, hooi en stro,
schenken nu ook hun kleding en al hetgeen dat tot het lichaam behoort inclusief
al hetgeen Jan en Aartjen nog in eigendom zullen verkrijgen, alsmede alles wat
onder de benaming van vaste goederen valt, zoals ook contant geld en
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
vorderingen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Rik Goossens en zijn vrouw Weijmtje Stevens laten in Ede een testament
opmaken voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik
van alle goederen, Rik benoemt zijn dochter Hendrina tot mede-erfgenaam in de
legitieme portie van zijn nalatenschap. Aan hun dochter Jantje Riksen schenkt
het echtpaar 50 gulden vooruit, dat later bij de verdeling van de erfenis zal
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
worden verrekend, Hendrina Riksen krijgt alleen haar legitieme portie.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jannitje Kollers, weduwe van Gerrit Jansen Venendaal, wonende op het Oude
Erf onder Lunteren, ligt ziek in bed, maakt in Lunteren bij haar thuis een
testament op, waarin zij alle voorgaande testamenten herroept en schenkt
vooruit aan Jannitjen Ariensen, weduwe van Rijk van Otterloo, 300 gulden, dat
terstond na haar overlijden moet worden uitgekeerd. Haar zus Jacobjen Kollers,
weduwe van Jacob van Heert, zal na de betaling van de 300 gulden aan
Jannitjen Ariensen, gedurende haar leven in het volle bezit worden gesteld van
de nalatenschap, evenwel onder voorwaarde dat zij voor haar onderhoud niet
meer dan 50 gulden per jaar mag genieten, welk bedrag door de executeurtestamentair zal worden uitgekeerd. Na het overlijden van Jacobje Kollers zal het
restant van de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen, tevens
wordt 80 gulden uitgekeerd aan de executeur-testamentair voor zijn werk. Gerrit
Jansen in Lunteren wordt benoemd tot executeur-testamentair om de boedel te
administreren gedurende het leven van Jacobje Kollers en de begrafenis van de ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
testatrice te verzorgen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Opening

Evert Cornelissen Floor geeft aan de scholtis Joh. Hendrick Floret te kennen dat
zijn overleden schoonvader Wouter Jacobsen Schuurman voor de eveneens
overleden scholtis Dirk van der Hart een besloten testament heeft laten passeren
waarin hij zoals zijn schoonvader heeft verklaard, tot zijn enig erfgenaam is
benoemd. Wouter Jacobsen Schuurman is op 11 januari 1768 overleden en
rechtens moet dit testament worden geopend. Omdat scholtis Van der Hart is
overleden is hiervoor een autorisatie nodig van de landdrost van Veluwe die aan
J.H. Floret wordt verleend op 13 januari 1768. De huidige scholtis dient vooraf
aan opening van dit testament de volgende erfgenamen te informeren: 1.
Grietjen Jacobsen Schuurman, 2. Aart Franken Schuurman, 3. Bessel Franken
Schuurman, 4. Gerritjen Franken Schuurman, 5. Geertjen Franken Schuurman,
6. Jan Harmsen en zijn vrouw Neeltjen Franken Schuurman, 7. Jacob Gerritsen,
allen woonachtig in het ambt van Ede, 8. Gerrit Jacobsen Schuurman, 9. Evert
Gerritsen en 10. Jansen Hendriksen en zijn vrouw Feijtje Gerritsen, deze laatste
drie zijn woonachtig in het ambt van Barneveld. Het gezegelde testament werd in
orde bevonden, ingevolge de kennisgevingen van 15 en 16 januari 1768 en
iedereen is aanwezig in het sterfhuis van de overledene in Lunteren, behalve
Jacob Gerritsen die vertegenwoordigd wordt door Wouter Robbertsen. Evert
Cornelissen Floor, geassisteerd met mr. O.D. Wakker, verzoekt opening van het
besloten testament, waarna de superscriptie van 11 september 1762 vermeldt
dat Wouter Jacobsen Schuurman een besloten testament heeft overhandigd
aan scholtis Dirk van der Hart. Vervolgens wordt voorgelezen de goedkeuring
van de Rekenkamer van Gelderland van 13 september 1762 voor het doen van
dit testament met betrekking tot het vermogen van Wouter Gerritsen
Schuurman. Daarna wordt de inhoud voorgelezen van de aanvraag en de
goedkeuring van 25 januari 1763 van de burgemeester van Arnhem Gijsbert
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Tulleken als stadhouder van de lenen van de heerlijkheid Hemmen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Vervolg van folio
73-77

In het couvert bevindt zich het testament en vermeldt dat Wouter zijn
schoonzoon Evert Cornelissen Floor, gehuwd geweest met zijn dochter Neeltje
Schuurman, benoemt tot enig erfgenaam van alle roerende en onroerende
goederen, als er uit het huwelijk geen nageslacht is gekomen, dan erven de
naaste familieleden, waarna zij aan zijn schoonzoon 5000 gulden moeten
uitkeren, daaronder begrepen de bruidsschat, overeengekomen bij de huwelijkse
voorwaarden, afgesproken door zijn overleden dochter bij het aangaan van het
huwelijk met Evert. Evert Cornelissen Floor accepteert de inhoud van het
testament. Voorts verklaart Gerrit Jacobsen Schuurman, broer van Wouter, af te
zien van een inventaris van de nalatenschap en het testament te aanvaarden.
De overige erfgenamen houden dit in beraad en verzoeken om een kopie van het ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
testament.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Evert Cornelissen Floor verklaart tegenover scholtis Floret het testament van zijn
schoonvader Wouter Jacobsen Schuurman te aanvaarden en aan de daarin
gestelde voorwaarden te zullen voldoen en alles te verrichten waartoe een
erfgenaam verplicht is. Als borgen zijn benoemd Gerrit Jacobsen Schuurman en ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Gerrit Gerritsen en belooft hij hen te zullen vrijwaren en schadeloos te houden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Wouter Jacobse Schuirman verklaart aan de scholtis onder verwijzing naar het
op 11 september 1762 gepasseerde testament, dat de daarin opgenomen
voorwaarden moeten worden nageleefd voor zover daarin geen verandering
wordt gemaakt, hij schenkt nu vooruit aan zijn neef Aart Franken een erf en een
klein goed, bestaande uit een huis, berg en schuur, alsmede enige percelen
bouw-, hooi- en weideland, welke goederen door hem gebruikt en bewoond
worden, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren en aan het eind van het
dorp. Aart Franken is geen pachtgeld verschuldigd, als hij overlijdt zonder
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
kinderen dan gaat de schenking naar de erfgenamen van Aart.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Hendrik Breunissen vergezeld van zijn stiefmoeder Marritje Garrits, weduwe van
Breunis Wouterse, benoemen elkaar over en weer tot enig erfgenaam van alle
goederen, bij vooroverlijden van Marritje deelt Hendrik mee in haar nalatenschap ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
alsof hij haar zoon is, de nalatenschap van Hendrik gaat naar haar kinderen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Frank Herbertsen, weduwnaar van Elsje Beerts, en Hendrikje Franken, zijn
meerderjarige dochter, geassisteerd met haar voogd Rijk Hermsen, maken in
Ede een testament op en schenken vooruit aan hun neef Hendrik Dewesen,
zoon van de overleden Dewes Berendsen en Derkje Hendrix, de helft van een
karmansplaats bestaande uit een huis en hof, berg, schuur, schaapschot en de
bijbehorende landerijen, gelegen aan het Oostereijnd in de buurschap
Meulunteren, onder het ambt van Ede, dat door hen bewoond en gebruikt wordt,
daarnaast schenken zij hem de helft van een karmansplaats, genaamd het
Hecker Plaetsje, bestaande uit een huis, hof, berg, schuur, schaapschot en de
bijbehorende landerijen, dat thans gepacht wordt door Hendrik Gerritsen,
gelegen aan het Oostereijnd in Meulunteren, na het overlijden van de testateurs
zullen deze plaatsen in gemeenschappelijk bezit komen van hun naaste
erfgenamen en de genoemde neef. Als enig erfgenaam van alle roerende
goederen, inclusief de inherente vorderingen en schulden, benoemen zij Evert
Maassen en zijn vrouw Weijmpje Egberts, onder voorwaarde dat zij bij de
testateurs hun leven lang blijven wonen, de bedrijfsuitoefening waarnemen, de
huishouding doen en na het overlijden van Frank en Hendrikje aan de andere
erfgenamen de helft van het contante geld uit te keren, zij ontvangen vanaf nu
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
de helft van alle baten uit de boedel en hoeven geen pacht te betalen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Johanna Jacobzon, weduwe van dominus Derck Suermondt, in leven predikant
in Lunteren, maakt in Ede een testament op, waarin zij alle voorgaande
testamenten herroept en verklaart dat haar nalatenschap geërfd wordt door haar ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
naaste familieleden die daartoe op haar sterfdag gerechtigd zijn.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede
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Oorspronkelijk Archief

Testament

Aert Aertsen en zijn vrouw Neeltje Barten, hij ziek, laten om acht uur 's avonds
bij hun thuis in de buurschap Doesburg in Ede een testament voor de
langstlevende opmaken, verklaren dat de overeengekomen huwelijkse
voorwaarden van kracht blijven en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik
van alle goederen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Jan Morren, wonende onder Lunteren, laat in Ede het testament registreren, dat
in Arnhem is opgemaakt voor Goosen Geurt Bentinck en Gijsbert Tulleken,
schepenen van de stad Arnhem, en verklaart dat de akte van vruchtgebruik
tussen hem en zijn vrouw Jantje Jansen, die op 26 februari 1745 is gepasseerd
voor de overleden scholtis van Ede Hendrik Otters, en op 27 februari 1745
bekrachtigd is door de Kamer van Rekening, van kracht blijft, tevens blijft van
kracht zijn testament met betrekking tot de herengoederen, die op 19 september
1749 is gepasseerd voor de overleden scholtis van Ede G.D. Suurmondt ten
behoeve van Ceeltjen Jansen en haar kinderen, zijnde de zus van zijn vrouw en
nu weduwe van Willem Cornelissen, wonende in Lunteren en die op 30
september 1749 is bekrachtigd door de Kamer van de Rekening. Alle andere
testamenten worden herroepen. Als enig erfgenaam benoemt hij zijn
schoonzuster Ceeltjen Jansen, wonende in het dorp van Lunteren, bij
vooroverlijden treden de kinderen in de rechten van hun moeder, zijn vrouw
Jantje Jansen behoudt het vruchtgebruik van zijn nalatenschap. In geval dat
Jantje eerder overlijdt dan hijzelf, benoemt hij Robbert Woutersen, koster in
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Lunteren, tot executeur-testamentair van zijn testament.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Aeltjen Barten, gehuwd met Willem Cornelissen, ziek, geassisteerd met haar
voogd Peter Suermond, verklaart ten eerste dat de akte van vruchtgebruik, die zij
samen met haar man op 2 januari 1735 heeft laten passeren voor scholtis
Henrick Otters in Ede, van kracht blijft, met name haar aandeel in het
afgesplitste perceel uit de zaalweer en herengoed Buijtenhuijs, gelegen onder
Lunteren en bestaande uit twee schepel bouwland, Amersfoortse maat, gelegen
in de Mergenscamp, een weidekamp in de Hoef, een weidekamp aan de Hul en
nog drie blokjes veen op het Buijtenhuijser Veen, waarvan haar neef Jan Morren
de andere helft toebehoort; ten tweede verklaart zij dat na het overlijden van haar
man en na afloop van het vruchtgebruik, de eerdergenoemde percelen worden
nagelaten aan haar neef Jan Morren, die tevens benoemd wordt tot enig
erfgenaam van de bovengenoemde afgesplitste percelen in het herengoed
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Buijtenhuijs.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Toestemming

De heren van de Rekening in Gelderland verklaren, dat op heden voor de Kamer
is verschenen procureur Stephanus Tapper, als gevolmachtigde van Aeltjen
Barten, gehuwd met Willem Cornelissen, in verband met een akte van
vruchtgebruik en een testament gepasseerd op 9 december 1749 voor scholtis
Hendrik Otters van het ambt Ede, waarin de Kamer van de Rekening
toestemming geeft tot het doen van dit testament met betrekking tot het
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
herengoed Buijtenhuijs. (Behoort bij folio 85).
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jan Morren en zijn vrouw Jantjen Janssen verklaren dat de
vruchtgebruikovereenkomst van 26 februari 1745 opgemaakt voor scholtis
Hendrick Otters in Ede, en waarvoor toestemming is verkregen van de Kamer
van de Rekening in Gelderland, van kracht blijft. Jan Morren schenkt in dit
testament, na de dood van zijn vrouw en na afloop van het vruchtgebruik, aan
haar zus Ceeltjen Janssen, gehuwd met Willem Cornelissen, en bij
vooroverlijden aan haar kinderen, ongeveer twee schepel bouwland in de
Mergenscamp, een weidekamp in de Hoef, een weidekamp in de Hul en nog drie
blokjes veen in het Buitenhuijser Veen, gelegen in het Lunterse Veen, komende
uit de zaalweer en het herengoed Buijtenhuijs onder Lunteren, gelegen in het
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
ambt van Ede en stelt haar tevens aan tot enig erfgenaam van deze goederen. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Toestemming

De heren van de Rekening in Gelderland verklaren, dat op heden voor de Kamer
is verschenen de procureur Stephanus Tapper, als gevolmachtigde van Jan
Morren, gehuwd met Jantjen Janssen, in verband met een akte van
vruchtgebruik en een testament gepasseerd op 19 september 1749 voor scholtis
Gerard Derk Suermond van het ambt Ede, waarin de Kamer van de Rekening
toestemming geeft tot het doen van dit testament met betrekking tot het
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
herengoed Buijtenhuijs. (Behoort bij folio 86-87).
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Het Gelders Archief
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0203
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47

91 08-11-1732

09-08-1768

Ede

Testament

Jantje Jansen, weduwe van Jan Morren, geassisteerd met haar voogd Lubbert
van Veldhuijsen, verklaart dat door haar overleden man, Jan Morren, in zijn
testament van 19 september 1749, voor de aan haar nagelaten goederen, de
borgen aanstelt Evert Cornelissen Floor en Willem Baeker. Beiden gaan akkoord
en nemen op zich er op toe te zien dat zij van haar erfdeel gebruik kan maken
en deze goederen niet vermindert, zij verklaart de borgen schadeloos te houden.
Hendrik van Engelenburg, ziek en zwak, maakt in Geldersch Venendael zijn
testament op, herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen zijn broer Gijsbert van Engelenburg, weduwnaar
van Reijntje Everts.
Gijsbert van Engelenburg, weduwnaar van Reijntje Everts, verklaart in het
sterfhuis zijn benoeming tot enig erfgenaam van zijn broer Hendrik van
Engelenburg te aanvaarden en aan de voorwaarden gesteld in het testament van
30 juli 1768, te voldoen. Als borgen worden aangesteld Jan Vollewens en Gerrit
Brinkhuijs, die hij belooft schadeloos te houden.
Albert Everts, Gijsbert Everts, Brantje Everts, weduwe van Jochem Lubberts en
Grietjen Everts, allen broer en zus, benoemen elkaar tot enig erfgenaam en
bepalen dat de langstlevende alles mag behouden. Degene van hen die trouwt
of trouwt en kinderen krijgen zijn hiervan uitgesloten.

Testament

Aalbert Evertsen, Gijsbert Evertsen en Brantjen Evertsen, weduwe van Jochem
Lubberts, geassisteerd met haar voogd Cornelis Janssen Mulder, allen broer en
zus, verklaren dat het door hen opgemaakte testament van 8 november 1732
van kracht blijft met die toevoeging dat zij tot enig erfgenaam benoemen hun
nicht Bartjen Jochemsen, nagelaten dochter van Jochem Willemsen en gehuwd
met Tijs Janssen, ingaande als de langstlevende overlijdt en na afloop van het
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
vruchtgebruik, de kinderen treden in de rechten van de moeder.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Registratie

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803
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2/5

48v

94 17-01-1769

19-01-1769

Ede

Testament

Grietjen Jacobs Schuirman laat in Ede het testament registreren dat zij bij de
schepenen in Arnhem heeft laten opmaken, waarin zij alle voorgaande
testamenten herroept en benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen de vijf
kinderen van haar overleden broer Frank Jacobsen, gehuwd geweest met
Grietjen Aarts, met name: Aart, Bessel, Gaartjen, Neeltjen en Geertjen Franken,
alsmede de drie kinderen van haar overleden zus Willemtjen Jacobs, gehuwd
geweest met Gerrit Egbertsen, met name: Evert, Jacob en Fijtjen Gerritsen.
Voorts schenkt zij haar huis en hof, gelegen in het dorp van Lunteren, aan haar
nicht Geertjen Franken die bij haar inwoont, als Geertjen eerder overlijdt dan de
testatrice dan gaat de schenking naar de eerdergenoemde erfgenamen.
Cornelis Thijssen en zijn vrouw Jantje Hendriks, wonende in Bennekom, hij ziek,
laten bij hun thuis een testament opmaken voor de langstlevende en geven
elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen.

Testament

Cornelis Thijssen, ziek, wonende in Bennecom, verklaart bij hem thuis dat het
samen met zijn vrouw in het testament van 17 januari 1769 overeengekomen
vruchtgebruik van kracht blijft en benoemt tot enig erfgenaam van zijn
nalatenschap de drie kinderen van zijn vrouw Jantje Hendriks, uit het huwelijk
met haar overleden eerste man Aert Jansen van Schoonhoven, met name:
Geertje, Jacomijntje en Stijntje Aertsen. Aan zijn beide broers, Hermen en
Hendrik Thijssen, schenkt hij elk 50 gulden.

Testament

Thijs Venendael en zijn vrouw Maria Windels laten in Ede een testament
opmaken voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik
van alle goederen, daarnaast schenken zij vooruit aan hun zoon Willem
Venendael 300 gulden voor bewezen diensten en ondersteuning in hun
ouderdom, alsmede het winkelgereedschap, onder voorwaarde dat hij bij hen
blijft wonen, welke schenking niet in mindering gebracht wordt bij de verdeling
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
van de erfenis met de overige drie kinderen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Borgtocht

Jan Backer en zijn vrouw Martje Robbers, wonende in Bennecom, laten in Ede
een testament opmaken voor de langstlevende, waarin zij alle voorgaande
testamenten herroepen en elkaar over en weer het vruchtgebruik geven van alle
goederen, onder voorwaarde dat als een van hen hertrouwt het vruchtgebruik
vervalt. Om onenigheid te voorkomen tussen de kinderen uit een voorgaande
huwelijk van Martje Robbers met Jacobus van Leeuwen benoemen zij tot enig
erfgenaam van hun gehele nalatenschap hun dochter Gijsbertje Backer, gehuwd
met Gijsbert van Silfhout, alsmede de drie voorkinderen Aris van Leeuwen,
gehuwd met Evertje Momme, Gerritje van Leeuwen, weduwe van Willem Jansen
en Maria van Leeuwen, gehuwd met Gerrit Evertsen, met uitzondering van het
lijfgoed van Jan Backer, dat wordt toebedeeld aan hun dochter Gijsbertje Backer.
Gijsbert en Aart Beertsen, woonachtig in het Overwoud onder Lunteren, laten in
Ede het in Barneveld opgemaakte testament registreren, waarin zij elkaar
benoemen tot enig erfgenaam van hun nalatenschap en bepalen dat na hun
beider dood hun nicht Jacobjen Driessen van Westendorp de nalatenschap zal
erven.
Peter Jansen en zijn vrouw Gijsbertjen Thijssen, wonende in Ederveen, laten een
testament opmaken voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen tot het moment van hertrouwen.
Gijsbertjen Thijssen, weduwe van Peter Jansen, geassisteerd met haar voogd
Cornelis Coster, verklaart het vruchtgebruik van de nalatenschap van haar man
na te komen zoals beloofd en stelt ter instandhouding van de waarde van de
nalatenschap Evert Stevensen en Gijsbert Jansen aan als borg, welke borgen zij
schadeloos zal stellen.
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Melis Jacobse laat in Ede het in Barneveld opgemaakte testament registreren en
schenkt vooraf 150 gulden aan zijn neef Jacob Teunissen en benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen zijn twee neven, de eerdergenoemde Jacob
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Teunissen en Wouter Theunissen en zijn nicht Teunisjen Theunissen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Cornelis Crauwel, weduwnaar van Aartje Tijmens, benoemt in Ede tot enig
erfgenaam van alle goederen Gosen Hendriks van Gijtenbeeck.
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Testament

Gerrit Janssen, wonende in Lunteren, maakt in Eede een testament op, waarin
hij bepaalt, dat aan zijn dienstmaagd Evertje Reijers als zij tot zijn sterfdag
ongetrouwd bij hem blijft wonen, meteen jaarlijks en haar leven lang, op zijn
sterfdag, 40 gulden uitgekeerd krijgt uit de na te laten onroerende goederen,
welke bedrag door zijn erfgenamen moet worden voldaan en ter garantie van
deze betaling de erfgenamen verplicht zijn zichzelf als borgen aan te stellen of
de geërfde onroerende goederen als onderpand te verbinden. Als de
erfgenamen in gebreke blijven dan wordt Evertje Reijers erfgenaam van de
onroerende goederen, plus alle roerende goederen en mag ze haar leven lang
wonen in de keuken en het zijkamertje van het huis waar Gerrit Janssen nu
woont, samen met haar man en kinderen of een andere huisgenoot, daarnaast
mag ze het halve schuurtje en de halve hof gebruiken en al wat op het land nog
staat, de onderhoudskosten van het huis zijn voor de erfgenamen. Evertje
Reijers wordt verplicht aan zijn nicht Metje Robberts of aan haar erfgenamen,
binnen een jaar na zijn sterfdag, een bedrag van 250 gulden uit te keren,
alsmede de kast en de helft van het huislinnen, ook zij mag wonen in een deel
van het huis. Als Evertje Reijers eerder komt te overlijden dan Gerrit Janssen
dan zullen haar erfgenamen van zijn erfgenamen binnen een half jaar 200
gulden ontvangen. Aan zijn neef Gerrit Robberts laat hij zijn kleding na en al
hetgeen dat tot het lichaam behoort.
Cornelis Hermssen, ziek, maakt in Geldersch Venendal een testament op,
herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam de
kinderen van zijn zus en tot executeur-testamentair Jan Groeneveld.
Claasje Barruwe, weduwe van Hendrik Janssen, geeft te kennen dat als haar
dochter Jannetje Hendriks van Maanen of haar na te laten kinderen, eerder
overlijden dan zijzelf, zij haar aanstaande schoonzoon Gijsbert Hendriks
Ruijsseveen benoemt tot enig erfgenaam.
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Cornelis Willemsen van den Brink, bejaarde jongeman, overhandigt terstond met
de warme hand aan zijn neef Willem Janssen van den Brink en zijn vrouw
Ariaantje Hendriks alle roerende goederen, met daarnaast ook zijn plaats of goed
aan de Halderbrink onder Bennekom met landerijen en gewassen, alsmede een
halve morgen hooiland aan het Slag onder Wageningen, en na zijn overlijden
schenkt hij hen de bijenvolken, een kist met inhoud en al hetgeen dat tot zijn
lichaam behoort, onder voorwaarde dat zijn zus Hendrikje Willems van den Brink
haar leven lang op de plaats blijft wonen, de pachten en de opbrengsten van de
landerijen zal ontvangen, maar ook moet zorgen voor het onderhoud. Als
erfgenamen van zijn overige onroerende goederen benoemt hij zijn broers Jan
en Jacob Willemsen van den Brink en zijn zussen Jantje en Hendrikje
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Willemsen van den Brink.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
Hendrik Buijs, ziek, schenkt aan Annetje Jacobsen Buijs, die bij hem dient en
woont en haar broer Hendrik Jacobsen Buijs, zijn have en vee, paarden, bouwen deelgereedschappen, hooi en stro en gedorst en ongedorst koren, alsmede
een weide, in het verpondingsboek aangeduid als de Boekelose weide, gelegen
in Bennekom, onder de verplichting dat zij aan Hermen Dirksen een obligatie
van 300 gulden afbetalen, tenzij deze al afgelost is voor Hendrik Buijs zijn
sterfdag. Aan Annetje schenkt hij voorts al zijn verdere roerende goederen en
het erf en plaatsje dat door hem wordt bewoond en gebruikt en aan hem is
verkocht door Evert Cornelissen, alsmede twee schepel weidegrond, dat zuidelijk
ligt bij het plaatsje en geërfd is van zijn ouders, waar een hypotheek op rust van
700 gulden ten behoeve van de weduwe Engelbarts, welke zij moet aflossen
voor zover dat nog niet betaald zou zijn door de testateur. Tevens benoemt hij
Annetje tot zijn executeur-testamentair om de nalatenschap af te wikkelen en zijn
begrafenis te verzorgen.
Otto E. van den Nijpoort, wonende in Huissen, sukkelend met zijn gezondheid,
laat in Ede het bij hem thuis door de schepenen van Huissen opgemaakte
testament registreren, waarin hij benoemt tot enig erfgenaam van de gehele
nalatenschap zijn nicht Isabella Albertina te Thonan.
Jan Backer en zijn vrouw Maartje Robbers herroepen het testament van 8 mei
1769, waarna voorts verschijnen Aris van Leeuwen die ook namens zijn vrouw
Evertje Mommen optreedt; Gerritje van Leeuwen, weduwe van Willem Janssen,
met Aris van Leeuwen als haar voogd; Gerrit Evertsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen en Gijsbert van Silfhout die optreedt namens zijn vrouw Gijsbertje
Backer en verklaren gezamenlijk dat het testament van 8 mei 1769, als niet
gepasseerd moet worden beschouwd.
Wouter Franken, ligt ziek in bed, maakt om half zes 's middags zijn testament op
en benoemt tot enig erfgenaam zijn stiefmoeder Brandtje Hendriks, weduwe van
Frank Wouters.
Maria, Bor, Gijsbertje en Jan Janssen, alsmede Rijk Ceelen namens zijn vrouw
Derkje Janssen, kinderen van Jan Hendriksen en zijn vrouw Aartje Borren,
beiden overleden, verklaren dat hun op 31 mei 1774 overleden oom Aart
Hendriksen, een besloten testament heeft doen passeren op 20 maart 1753 en
dat dit testament nu hun oom is overleden geopend kan worden, waarvoor op 6
juni 1774 toestemming is verleend door de landdrost van Veluwen, waarna
vervolgens gebleken is dat men Antonij Janssen van Otterlo en zijn vrouw
Cnelisje Geurts, halfzus van de overledene, in kennis heeft gesteld van de
opening van het testament, doch niet verschenen zijn. Het testament vermeldt
dat Aart Hendriksen tot enig erfgenaam benoemt van al zijn goederen zijn broer
Jan Hendrixen, met uitdrukkelijke uitsluiting van zijn zus Cornelisie Geurts,
gehuwd met Anthonij Janssen van Otterloo, en haar kinderen, echter ontvangen
haar kinderen wel 400 gulden te betalen door de erfgenamen uit zijn
nalatenschap.
Gerrit Gerritsen en zijn vrouw Jantje Jans, hij ziek, laten een testament opmaken
voor de langstlevende, geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen en benoemen tot enig erfgenaam hun nicht Geertruijd Gerrits, gehuwd
met Jan Gerrits, wonende onder Oosterbeeck.
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Oorspronkelijk Archief

Testament

Cornelia Willems, ligt ziek in bed, maakt om zeven uur 's avonds in Venendal in
de Bovenbuurt een testament op en schenkt vooruit aan haar zus Grietje
Willems, gehuwd met Jan Boer en aan haar zus Geertje Willems, gehuwd met
Aart Gijsbertsen, elk een bedrag van 300 gulden, voorts benoemt zij tot enig
erfgenaam de eerdergenoemde twee zussen en haar twee broers Cornelis en
Hannis Willemsen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Jacobje Gijsbertsen, bejaarde dochter, laat in Ede het bij haar thuis in
Renswoude om zeven uur 's avonds opgemaakte testament registreren en
schenkt 300 gulden vooruit aan haar nicht Maria Janssen, weduwe van Albertus
Bruijnenburgh; aan haar nicht Hendrikje Janssen Methorst, gehuwd met Aris van
Egdom ook 300 gulden; aan de diaconie in Renswoude 100 gulden en aan de
diaconie in Ede 30 gulden, door de executeurs binnen een half jaar na haar
overlijden uit te keren. Tot enig erfgenaam van alle goederen benoemt zij haar
nicht Maria Janssen, weduwe van Albertus Bruijnenburgh, en hun dochter
Jannitje; alsmede haar nicht Hendrikje Janssen Methorst, gehuwd met Aris van
Egdom; verder de kinderen van Jacob Albertsen van Ebbenhorst, met name:
Geertje Jacobsen van Ebbenhorst, gehuwd met Cornelis de Heege, Aaltje
Jacobsen van Ebbenhorst, bejaarde dochter, Hendrikje Jacobse van
Ebbenhorst, gehuwd met Jan Franse van Velthuijsen en Neeltje Jacobse van
Ebbenhorst, gehuwd met Barend van Kel; voorts de kinderen van Aartje Jansse,
gehuwd met Hendrik Ernste van Ginkel, met name: Cornelis, Hendrik, Ernst,
Jan, Herre Meijntsen, Weijmpje en Jannigje van Ginkel; de kinderen van
Reijertse Janse, met name: Hermen, Jan, Cornelis, Jacomeijntje en Mietje
Janse, alsmede Jannigje Derkse, dochter van Geertje Jansen; de kinderen van
Jacobje Jansen, met name: Jan, Cornelis en Grietje Cornelissen; de kinderen
van Jacob Faassen, met name: Faas, Mietje, Willem en Jannigje Jacobsen,
alsmede Mietje Cornelissen, dochter van Geertje Faassen; de kinderen van
Wijntje Cornelissen, met name: Jan, Steventje en Hendrikje Cornelissen; de
dochter van Lubbert Veenvlied, genaamd Annetje Veenvlied; de kinderen van
Rut Veenvlied, met name: Jacob, Hannis en Evert Veenvlied en tenslotte
Jannigje Hendriksen, gehuwd met Hendrik Petersen Bouwman, en hun zoon
Peter Bouwman. Tot executeurs-testamentair ter afwikkeling van haar testament
en uitvoering van haar begrafenis benoemt zij de eerdergenoemden Jan
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Franssen van Veldhuijsen en Jan van Ginkel.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jantje Gerrits, ligt ziek in bed, schenkt vooruit aan Gerritje Aarts haar kleding,
kleinoden, kleerkast en een bed met toebehoren en benoemt Aart Gerritsen tot
enig erfgenaam van alle onroerende goederen, waaronder een erf en plaatsje
gelegen in De Fliert, waar Hendrik Jacobsen in woont. Verder schenkt zij aan
Willem Aartsen en Gerritje Aartsen de helft van een huis, waar Rijk Cornelissen
in woont, met de bijbehorende landerijen, bestaande uit vijf perceeltjes
bouwland, een kamp hooiland genaamd de Veenkamp en een hoekje turfveen in ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
het Luntersche Veen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Abraham Hendrikse laat in Ede het in Barneveld opgemaakte testament
registreren en benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen zijn nichten en
neven, met name: Metje Jans gehuwd met Wouter Derkse, Hendrikje en Aaltje
Jans, Hendrik en Teunis Janssen, kinderen van zijn overleden broer Jan
Hendriksen, gehuwd met Maartje Hendriks, bij vooroverlijden van Metje Jans
treden de kinderen in haar rechten, welke regel ook geldt voor de overige
erfgenamen.

Testament

Gerrit Janssen, wonende in Lunteren, ligt ziek in bed, verklaart een aanvulling te
willen maken op zijn testament van 16 juni 1770, opgemaakt voor de scholtis
van Ede, en schenkt vooruit aan de vier kinderen van Gerrit Robbertsen en
Marritje Wouters, de helft van een erf en plaatsje gelegen in de buurschap De
Valk, waar het gezin in woont en waarvan zij of de langstlevende de opbrengsten
genieten tot het moment van hertrouwen. Verder schenkt hij vooruit aan de broer
en zussen Gerrit Robbertsen, Metje en Evertje Robbers, elk 200 gulden, binnen ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
drie maanden na zijn overlijden uit te betalen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Hendrik Teunissen, Steven Teunissen en zijn vrouw Gerritje Roeters maken
samen een testament op, waarin Hendrik benoemt tot enig erfgenaam zijn broer
Steven Teunissen en zijn vrouw Gerritje Roeters, daarnaast verklaren Steven
Teunissen en zijn vrouw Gerritje Roeters dat hun nalatenschap voor de
langstlevende is en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen en benoemen hun broer en zwager Hendrik Teunissen tot enig
erfgenaam. Zij schenken vooruit aan Gerrit Janssen, zoon van Jan Maassen en
Jacobje Roeters, het huis en hof in het dorp van Ede, waarin de testateurs
wonen; voorts aan Roetert Janssen, ook een zoon van Jan Maassen en Jacobje
Roeters een perceel bouwland aan de Veenderwegh en een bosje houtgewas
genaamd De Poepert, gelegen aan de Wekerumscheweg kort bij het bos bij het
dorp van Ede; alsmede aan beiden hun gehele inboedel, uitgezonderd contant
geld, de in- en uitgaande schulden en de kast met linnengoed; Marrigje
Janssen, zus van Gerrit en Roetert Janssen, alle kleding, sieraden en al hetgeen
dat tot het lichaam behoort van Gerritje Roeters, vrouw van Steven Teunissen.
Tot enig erfgenaam benoemen zij de vijf kinderen van Dirk Roeters en Lena
Lindemans.
Rijkje Barruwen laat in Ede het testament registreren dat is opgemaakt voor de
schepenen van de stad Arnhem en schenkt vooruit uit haar nalatenschap 300
gulden aan Rijk Barruwen, zoon van Hendrik Barruwen en Weijmtje Jans, de
resterende nalatenschap laat zij na aan Rijk Barruwen en haar andere wettige
erfgenamen.

Registratie

Riekje Barruwen laat in Ede het testament registreren dat is opgemaakt voor de
schepenen van de stad Arnhem en herroept alle voorgaande testamenten met
uitzondering van het testament dat op 14 mei 1767 is gepasseerd voor de
schepenen Bentinck en Brantsen, en dat alsnog van kracht blijft. Als enig
erfgenaam benoemt zij de kinderen en erfgenamen van de overleden Hendrik
Barruwen en Weijntje Jans, met name: Gerritje, Dirkje, Berruw, Willem en Riek ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Hendriksen, onder voorwaarde dat de erfgenamen op haar sterfdag in leven zijn. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jan Jacobsen en zijn vrouw Grietje Willems, hij ligt ziek in bed, laten in Venendal
in de Bovenbuurt een testament opmaken voor de langstlevende en geven
elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen tot het moment van
hertrouwen, voorts schenkt ieder van hen vooruit 200 gulden aan hun nicht
Neeltje van der Meijden, die door hen is opgevoed en grootgebracht, in totaal
400 gulden, onder voorwaarde dat Neeltje bij hen blijft wonen totdat beiden zijn ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
overleden of met toestemming elders mag gaan wonen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Frank Herbertsen, weduwnaar van Elsje Beerts en zijn enige en reeds bejaarde
jongedochter Hendrikje Franken, beiden wonende in Meulunteren in het ambt
van Ede, laten in Ede het testament voor de langstlevende registreren, dat is
opgemaakt voor de schepenen van de stad Arnhem, waarin zij alle voorgaande
testamenten herroepen en schenken na het overlijden van de langstlevende aan
Hendrik Deeuwesen, zoon van de overleden Dewus Beertsen en Dirkje Hendriks,
de helft van een erf en goed, gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Meulunteren, dat de testateurs gebruiken en bewonen, alsmede de helft van een
erf en goed genaamd het Heck, in dezelfde buurschap gelegen, dat door
Hendrik Gerritsen bewoond en gebruikt wordt, beiden erven met de bijbehorende
landerijen. Voorts benoemen zij tot enig erfgenaam van de rest van hun
nalatenschap en de andere helft van de twee hierboven genoemde erven, de bij
hen inwonende Evert Maassen en zijn vrouw Wijmptje Eijberts. Evert Maassen
en Wijmptje Eijberts moeten na het overlijden van de laatste testateur de lasten
en de schulden betalen van de boedel, waaronder de begrafenis en binnen drie
maanden de volgende schenkingen uitkeren: 1. aan de broer van Frank, Willem
Herbertsen, 200 gulden, 2. aan Dirkje Willems, dochter van Willem Herbertsen,
100 gulden, 3. aan hun neef Herbert Flipsen 100 gulden, 4. aan hun neef
Harbert Hendrikse ook 100 gulden, 5. aan de diaconie van Cootwijck 50 gulden ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
en 6. aan de diaconie van Lunteren ook 50 gulden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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122 09-04-1776
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09-04-1776

19-06-1776

Ede

Ede

Ede

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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123v 30-10-1776
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31-10-1776
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Ede

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Testament

Rijkje van de Vijsel, ziek, benoemt tot enig erfgenaam haar halfzus en twee
halfbroers Marrijtje, Jan en Hendrik van Veldhuijsen, haar stiefvader Lubbert van
Veldhuijsen krijgt gedurende zijn leven het vruchtgebruik van de nalatenschap, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
als hij op haar sterfdag nog in leven is.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0070/71

2/5

66v-67v

123v-124v 01-06-1771

14-12-1776

Ede

Registratie

Burghart Mecking en zijn vrouw Maria van Leeuwen, wonende in Bennekum,
laten in Ede het testament voor de langstlevende registreren, dat is opgemaakt
voor de schepenen van de stad Arnhem, waarin zij elkaar over en weer het
vruchtgebruik geven van alle goederen en vooruit schenken aan hun zoon Jan
Mecking en hun dochter Everdina Mecking, die bij hen inwonen en uit dank voor
goede zorg tijdens hun leven, hun huis, berg en twee hoven, gelegen in het dorp
van Bennecum, waar de testateurs wonen en gebruiken, daarnaast schenken ze
aan hun bovengenoemde dochter de klerenkast, het beste bed met toebehoren
en de bijbel met zilveren knoppen. Tussen hun negen kinderen, met name: Jan,
Everdina, Aris, Gaartje Mecking, gehuwd met Peter de Jager, Joost, Maria,
Jacobus, Wouter en Johannis Mecking zal de resterende nalatenschap in gelijke
porties worden verdeeld. Degene die het testament aanvecht zal alleen recht
hebben op de legitieme portie en alles daarboven gaat naar Jan en Everdina
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Mecking.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0071

2/5

67v

124v 05-10-1775

01-03-1777

Ede

Testament

Joost Tijssen, ziek, benoemt tot enig erfgenaam Gerrit Janssen en zijn vrouw
Dirkje Derks.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0071

2/5

68

125 04-03-1776

21-03-1777

Ede

Registratie

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0072

2/5

68v

125v 30-10-1776

23-04-1777

Ede

Testament

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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69

126 11-11-1774

03-01-1778

Ede

Testament

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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803-0073

2/5

69v

126v 28-02-1778

28-02-1778

Ede

Testament

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0073

2/5

69v

126v 09-09-1778

09-09-1778

Ede

Testament

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0073

2/5

70

127 13-12-1771

03-03-1779

Ede

Testament

Teunis Wouterse, wonende op de Wildecamp in Wageningen, ziek, laat in Ede
zijn testament registreren dat is opgemaakt voor de schepenen van de stad
Wageningen en herroept alle voorgaande testamenten, voorts benoemt hij tot
enig erfgenaam van alle goederen Marrijtje Gerritsen, dochter van Gerrit
Berntsen, en Teunis Veenbrink, onder voorwaarde dat zij bij hem blijven wonen,
helpen en ondersteunen tot zijn dood, daarnaast zijn zij verplicht om zes weken
na zijn overlijden de volgende schenkingen uit de nalatenschap uit te keren: aan
Cobus en Heijntje van de Graft, alsmede Gerrit en Geurtje Berentsen, elk 100
gulden, samen 400 gulden.
Hendrik Tijmensen, weduwnaar van Neeltje Barten, maakt op de Voort in
Lunteren een testament op en benoemt tot enig erfgenaam Reijer Barten, Trijntje
Barten, weduwe van Jan Gerritsen en Nennetje Barten, gehuwd met Jan
Gosens, onder voorwaarde dat zij hem zullen onderhouden.
Geurt Bolderman maakt in Gelders Venendal een testament op en benoemt tot
enig erfgenaam zijn zus Haaijtje Bolderman, gehuwd met Lammert van Hoeven,
voor een derde deel, zijn broer Dirk Bolderman voor een derde deel en Dirk en
Hendrikje van IJzendoorn, kinderen van zijn zus Catharina Bolderman, weduwe
van Arien van IJzendoorn, eveneens een derde deel, dit laatste onder
voorwaarde dat aan hun moeder Catharina jaarlijks de opbrengst van deze
erfenis zal worden uitgekeerd door de executeurs, waarvoor aan hen het recht
van administratie wordt verleend. Aan Hendrikje van IJzendoorn schenkt hij zijn
bed met toebehoren en zijn boeken en aan de diaconie van Venendal 100
gulden, waarvan de tijdelijke predikant al een briefje heeft gemaakt, uit te keren
binnen een half jaar na zijn overlijden. Als executeurs-testamentair stelt hij
Antonij de Bijl en Cornelis Slok aan, die ook zijn begrafenis moeten regelen.
Goosen Eersten en zijn vrouw Marritje Cornelissen laten een testament opmaken
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen.
Teunis Crauwel en zijn vrouw Catharina Maria van der Schroeff maken een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, als de langstlevende is overleden gaat de
nalatenschap naar de naaste familieleden van beide kanten die op de sterfdag
nog in leven zijn, degene die bezwaar maakt, wordt onterfd.
Lijsje Gosens, gehuwd met Wouter Janssen, ziek, maakt in Lunteren een
testament op en benoemt tot enig erfgenaam de zus van haar man Cornelia
Janssen, het vruchtgebruik aan haar man blijft van kracht.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Registratie

Celia Brouwer, weduwe van Jan Willem Kerkhoff, wonende in Ede, laat in Ede
haar testament registreren dat is opgemaakt voor de schepenen van de stad
Arnhem, waarin zij tot enig erfgenaam van alle goederen benoemt haar zus
Debora Brouwer, gehuwd met Berend ten Berkel, bij haar vooroverlijden of
overlijden na de testatrice zal de erfenis worden verdeeld tussen haar halfbroer
Dirk Brouwer, gehuwd met Gerritje van Blankers, voor de ene helft en haar
halfzus Neeltje Brouwer, gehuwd met Hendrik van Broekhuijsen, voor de andere ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
helft.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0074

2/5

71

128 06-10-1779

06-10-1779

Ede

Testament

Cornelis Smit en zijn vrouw Hendrikje Stuijvenborg laten een testament opmaken
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen, met uitzondering van de kleding en al hetgeen dat tot het lichaam van
de overledene behoort, welke binnen zes weken na zijn overlijden uitgekeerd
moeten worden aan zijn naaste familieleden, na beider overlijden zal de boedel
in gelijke porties verdeeld worden tussen de familieleden van beide kanten,
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
degene die bezwaar maakt wordt onterfd.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0074

2/5

71

128 06-10-1779

06-10-1779

Ede

Testament

Reijna Weppelman benoemt tot enig erfgenaam haar broer Albert Weppelman.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Cornelis Stevensen en zijn vrouw Geertje Aarts laten in Ede het in Barneveld
opgemaakte testament registreren, herroepen het voorgaande testament dat op
23 mei 1740 gepasseerd is voor de scholtis in Ede, het bij de huwelijkse
voorwaarde overeengekomen vruchtgebruik blijft van kracht en schenken 500
gulden aan Wulf Stevensen Ham en aan Metje Aarts, weduwe van Ceel
Hendrikse, 200 gulden, uit te keren binnen zes weken na het overlijden van de
langstlevende door de erfgenamen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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16-06-1780

Ede

Testament

75+76-76v 129-129v+1 bijl 26-06-1780

27-06-1780

Ede

Testament

72-74+76

Cornelis Franken en zijn vrouw Cornelia Gerritsen geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, voorts benoemt Cornelia Gerritsen tot enig
erfgenaam Geurt, Maartje en Nennetje Francken, bij geen nageslacht treden zij
in elkaars rechten en bij nageslacht treden de kinderen in moeders of vaders
rechten, haar erfgenamen moeten binnen een half jaar na afloop van het
vruchtgebruik aan haar familieleden een bedrag van 1000 gulden uitkeren. In de
bijlage, met folio 73 wordt melding gemaakt dat bij de rechtbank in Arnhem een
kopie testament ligt van Cornelia Gerritsen, weduwe Cornelis Franken, in 1780
in Ede gepasseerd ten gunste van Gerrit Geurtsen, daghuurder, wonende in
Ede, een zoon van de zus van de erflaatster. De bijlagen met folio 72 en 74 (nr.
onvermeld) vermelden een uittreksel uit het doodsregister van Ede, dat Cornelia
Gerritsen, weduwe van Cornelis Franken, wonende in Ede en zonder beroep is
overleden op 3 maart 1821, 's nachts om twee uur in het huis numero 246 in
Ede, oud 87 jaar en negen maanden, nalatende neven en nichten.
Dirk Timmer en zijn vrouw Petronella Buijtenweg, zij ziek, herroepen alle
voorgaande testamenten en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van
alle goederen, daarnaast benoemen zij tot enig erfgenaam hun zoon Willem
Timmer, welke van de langstlevende jaarlijks 150 gulden ontvangt.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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803
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2/5

78v

131v 05-07-1779

09-08-1780

Ede

Testament

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Willem Schuurman, alsmede de tijdelijke scholtis van het ambt Ede, aangesteld
als executeurs-testamentair van de overleden Geurtje Haalboom, geven te
kennen dat door Geurtje Haalboom op 6 juni 1780 een besloten testament is
opgemaakt en nu dat zij op 13 juni 1780 is overleden, het besloten testament
geopend mag worden. Aan de volgende erfgenamen is van de opening van dit
testament kennis gegeven: Gerritje Haalboom, Aris Haalboom, Hendrik Evers, bij
afwezigheid van Peter Haalboom aan zijn dochter, Jan Cornelissen gehuwd met
Metje Haalboom, Aaltje van Veldhuijsen, Gijsbertje Wildemans, Debora
Cornelissen, bij afwezigheid van Gerrit Janssen zijn vrouw Woutertje
Buijtenhuijs, Jantje Buijtenhuijs, Evert Floor, Teunis Floor, bij afwezigheid van
Hendrik Floor zijn vrouw, bij afwezigheid van Antonij Floor aan Evert Floor,
Hendrik Liefting namens zijn vrouw Gerritje Floor, bij afwezigheid van Cornelis
Aartsen zijn vrouw Weijmpje Floor, bij afwezigheid van Gerrit Francken
Schuurman aan zijn vrouw, Dirk de Man namens zijn vrouw Nenna Cornelissen,
allen wonende in het ambt van Ede en aan Geertruijd Richold in Ede aanwezig,
verder aan Gerrit Stevensen namens zijn vrouw Geertje Breunissen, Cornelis
Breunissen, Peter van Dulken, Dirk Peppel, Cornelis van Maanen gehuwd met
Jacomijntje Hendrikse en Metje Breunissen, die allen in Wageningen wonen,
ingevolge de kennisgevingen van 27, 28, 29 en 30 juni en 1 juli 1780, alsmede
twee brieven van Gerrit Richolt van 21 juni 1780 en van Cornelis Dashorst van
25 juni 1780, waarin zij verklaren dat zij op de hoogte waren dat het besloten
testament geopend werd. Bij het openen zijn aanwezig: Gerritje, Peter en Aris
Haalboom, Metje Haalboom gehuwd met Jan Cornelissen, Hendrik Evertsen,
Aartje van Veldhuijsen, Gijsbertje Wildemans, Debora Cornelissen, Evert Floor,
Cornelis Aartsen, Nenna Cornelissen gehuwd met Dirk de Man, Geertruijd
Richolt, Peter van Dulken gehuwd met Jacomina Breunissen, Dirk Peppel
gehuwd met Hendrikje Breunissen, Cornelis van Maanen gehuwd met Metje
Breunissen, Cornelis Breunissen en Geurt Stevensen gehuwd met Geertje
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Breunissen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Als eerste wordt op 5 juli 1780 de superscriptie van 6 juni 1780 voorgelezen,
inhoudende dat Geurtje Haalboom haar besloten testament overhandigt aan de
scholtis van Ede met benoeming van de bovengenoemde executeurstestamentair om haar testament uit te voeren, de begrafenis te regelen en J.F.
Ammon machtigt om toestemming te vragen tot het doen van dit testament bij
de Kamer van de Rekening in Gelderland betreffende de herengoederen.
Vervolgens wordt de goedkeuring van de Kamer van de Rekening van het
furstendom Gelre en het graafschap Zutphen van 9 juni 1780 voorgelezen,
waarin goedkeuring wordt verleend. Hierna wordt een verzegeld document
geopend waarin Geurtje Haalboom, ziek, verklaart te schenken aan de armen
van Ede haar boerenplaats gelegen in De Valk, dat gebruikt wordt door
bouwman Teunis Bosch; aan Willem Schuurman en zijn vrouw het erf en goed
genaamd Scherpenerff, gelegen in de buurtschap Veldhuijsen, met als pachter
Lubbertus; voorts aan Willem Schuurman en zijn vrouw, en haar dienstmaagd
Willemina Schroors, ieder voor de helft haar wollen kleding; aan Willem
Schuurman en zijn vrouw, Willemina Schroors en Geesje Vernhout, gehuwd met
Cornelis van Veldhuijsen, ieder voor een derde deel, haar linnen en resterende
kleding en aan haar meid Willemina Schroors, het huis en de hof waarin Geurtje
woont, alsmede het tin, koper, bed en buldster (gevulde beddenzak) en alle
meubels in de keuken en in de goot. De vordering op Willem Schuurman en
Cornelis van Veldhuijsen behoeven niet terugbetaald te worden. Tot enig
erfgenaam van alle vrije onroerende goederen dan wel heren- of leengoederen
benoemt zij haar neven en nichten. Tot executeurs-testamentair benoemt ze de
tijdelijke scholtis van Ede en Willem Schuurman. Degene die bezwaar maakt
wordt onterfd van zijn erfportie.
Huijbertje Willems, weduwe van Marcelis Bosch, benoemt tot enig erfgenaam
haar kinderen en kleinkinderen, onder voorwaarde dat ieder inbrengt datgene
wat hij uit de boedel genoten heeft of verschuldigd is. Als executeurstestamentair benoemt zij Cornelis Slok en Antonij de Bijl.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede

Registratie

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Jan Bakker en zijn vrouw Martje Robbers, wonende onder het ambt van Ede,
laten in Ede het testament voor de langstlevende registreren, dat is opgemaakt
voor de schepenen van de stad Arnhem, waarin zij alle voorgaande testamenten
herroepen en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen,
voorts erven na het overlijden van de langstlevende hun kinderen en
voorkinderen de gehele boedel, die in gelijke porties onder hen verdeeld moet
worden, daarnaast ontvangt Gijsbertje Backer, gehuwd met Gijsbert Sillefhout,
1600 gulden en de kleding, alsmede al hetgeen dat tot het lichaam van haar
vader behoort, degene die een boedelstaat of een borgtocht eist zal alleen de
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
legitieme portie erven.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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79v-80

132v-133 19-02-1781

19-02-1781

Ede

Testament

Het Gelders Archief
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0203
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803-0081

3/5

80

133 20-02-1781

20-02-1781

Ede

Testament

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203
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803-0082

3/5

80v

133v 23-02-1781

23-02-1781

Ede

Testament

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

803

803-0082

3/5

80v

133v 14-06-1781

14-06-1781

Ede

Testament

Christina Regina Bellings, weduwe van Teunis Schuijl, maakt in Bennecum een
testament op, herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig
erfgenaam haar zus Anna Catharina Bellings, gehuwd met kapitein Gerardus
Schaats, bij haar vooroverlijden wordt haar man Gerardus Schaats uitgesloten
van de erfenis en zal haar nicht Maria Leopol erven dan wel haar kinderen. Als
executeurs-testamentair benoemt zij Dirk van Ommeren Evertssoon in
Wageningen en Henricus Prins in Bennecum en ontvangen naast hun
onkostenvergoeding ieder 100 gulden. Degene van de erfgenamen die bezwaar
maakt, daarvan vervalt het recht op de erfenis.
Lammertje Breunissen, ziek, maakt in De Valk haar testament op en benoemt
tot enig erfgenaam haar nichten Melisje en Maartje, kinderen van Toon Gerritsen
en Woutertje Breunissen,.
Gerritje Dirks van Maanen, ligt ziek in bed, maakt in Ede een testament op en
benoemt tot enig erfgenaam Marijtje van Maane, gehuwd met Jan van Peursem,
bij haar vooroverlijden treden de kinderen in haar rechten, en onder voorwaarde
dat haar erfgenamen binnen zes weken na het overlijden van Gerritje aan de
armen van Ede 25 gulden uitkeren.
Gijsbert van Cooten herroept alle voorgaande testamenten, het met zijn vrouw
overeengekomen vruchtgebruik blijft van kracht, aan Celia Bosch, dochter van
Marie Stempfort en de overleden Dirk Bosch, schenkt hij 100 gulden.

Registratie

Pilgrom Dirk Wolfsen, gehuwd met Willemina Heurdt, laat in Ede het testament
registreren, dat is opgemaakt voor de schepenen van de stad Harderwijk, en
schenkt, met inachtneming van het met zijn vrouw overeengekomen
vruchtgebruik, aan zijn broer Henricus Gijsbertus Wolfsen de katerstede
genaamd Groeneveld, gelegen in het Swarte Broek en alle andere vrije en
tijnsgoederen en landerijen, ook gelegen in het Swarte Broek, dat gebruikt wordt
en behoort tot het leengoed Pepersgoed, daarnaast schenkt hij aan zijn broer vijf
morgen land, gelegen in het Nieuwkerkenveen, twee morgen land genaamd het
Nieuwe Land, in Arkemehn en een bosje in Hunen, de laatste twee gelegen
binnen het ambt van Putten. Alle overige goederen schenkt hij aan Clemens
Gerrit Havercamp. Als Henricus Gijsbertus Wolfsen eerder overlijdt dan hun zus
Arnolda Wolfsen, gehuwd met Willem Botter Heurdt, dan erft zij het deel, dat
Pelgrom hem zou schenken. De boedelschulden dienen betaald te worden door ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
beide erfgenamen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Maartje Jans schenkt aan Steventje Teunissen, dochter van Teunis Hendriksen,
een bosje, gelegen kort aan Heuclum tussen Ede en Bennekom, tot enig
erfgenaam benoemt zij haar moeder Steventje Evers, weduwe van Jan
Teunissen, van alle goederen gelegen in het ambt en kerspel van Ede, kerspel
Bennecum, buurschap Maanen en de stad Wageningen en bij het vooroverlijden
van haar moeder, treden haar halfzus en halfbroer Hanna en Hendrik Franken in
de rechten van haar moeder. De diaconie van Lunteren schenkt zij 100 gulden.
Frans van der Eem en zijn vrouw Cornelia van Creel, hij ziek, laten in Bennecum
bij hun thuis een testament opmaken en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen.
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Testament

Gijsbert Jansen benoemt zijn nicht Gerritje Aartsen tot enig erfgenaam.
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Testament

Jan Danielsen, molenaar in de buurschap Doesburg onder het ambt van Ede,
weduwnaar van Dirkje Berentsen, herroept alle voorgaande testamenten,
benoemt tot enig erfgenaam Hermen Tijssen en zijn vrouw Gerritje Martens en
bij hun vooroverlijden hun dochter Annetje Hermsen, gehuwd met Hermen
Teunissen.
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29-12-1782

Ede

Testament

Cornelis, Berend en Dirkje de Fluijter, Cornelis ziek, broers en zus, benoemen
elkaar over en weer tot enig erfgenaam en zij aangeven dat na het overlijden van ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
de langstlevende hun zwakbegaafde zus Elsje de Fluijter de nalatenschap erft.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Cornelis en Jacob Willemsen, broers, benoemen elkaar tot enig erfgenaam van
alle goederen.

Testament

Jannetje Peterse Bouwman, weduwe van Jacob de Gooijer, maakt in Ede een
testament op, waarin zij verklaart alle voorgaande testamenten te herroepen en
haar kinderen te benoemen tot enig erfgenaam, met name: Tijmetje van den Bos
gehuwd met Jan Bos, Ansje van den Bos gehuwd met Jan van Hien en de
kinderen van de overleden Pieter van den Bos, zoon uit haar eerste huwelijk met
Hendrik van den Bos en Hendrik de Gooijer, zoon uit haar laatste huwelijk met
Jacob de Gooijer, die allen een gelijke portie ontvangen uit de nalatenschap,
alsmede om bijzondere redenen Gerritje Boon, dochter van de overleden
Geertruij van den Bos, eveneens een dochter uit haar eerste huwelijk, die naast
de legitieme portie 1100 gulden extra ontvangt. Als executeurs-testamentair
benoemt zij Jan Bos, gehuwd met Tijmetje van den Bos, Hendrik Janssen Bos
en Hendrik de Gooijer om de nalatenschap af te wikkelen en haar begrafenis te
verzorgen, zij ontvangen elk 30 gulden. Aan de armen in het Veen wordt 50
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
gulden geschonken.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Opening

Op 3 maart 1783 verschijnt Geesje Vernhout, weduwe van Cornelis van
Veldhuijsen, geassisteerd met haar voogd Willem Schuurman, voor de scholtis
van Ede om, daar Cornelis op 14 februari 1783 is overleden, het besloten
testament van 19 augustus 1768 van het echtpaar te openen, waarbij aanwezig
is Aaltje Cornelissen, weduwe van Peter Willemsen van Veldhuijsen, moeder van
de overledene. De superscriptie vermeldt dat Cornelis van Veldhuijse en zijn
vrouw Gijsje Vernaut een besloten testament hebben opgemaakt op 19
augustus 1768. In het couvert bevindt zich het testament waarin vermeld is dat
zij alle voorgaande testamenten herroepen, met name het testament van 22
maart 1760 gepasseerd voor scholtis Dirk van der Hart in Ede, de in hun
huwelijkse voorwaarden overeengekomen gemeenschap van goederen blijft van
kracht en nu een nieuw testament opmaken voor de langstlevende en ten eerste
elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen geven; ten tweede
verklaart Cornelis dat uit zijn nalatenschap na het overlijden van de
langstlevende uitgekeerd wordt aan met name Fijtje Grubee, minderjarige
dochter van Jannigje Arends Corporaal, gehuwd met Willem Grubee, een
bedrag van 1000 gulden, bij vooroverlijden treden de kinderen in haar rechten en
bij geen nageslacht gaat de schenking naar haar moeder; ten derde als zowel
Geesje als Cornelis overleden zijn, zal de resterende gemeenschappelijke
nalatenschap vererven in twee porties op de naaste erfgenamen, te weten de
ene helft naar de erfgenamen van Cornelis, die bij het overlijden van hem in
leven zijn of de kinderen daarvan en de andere helft naar de erfgenamen van
Geesje Vernhout, die bij haar overlijden in leven zijn of de kinderen daarvan,
Geesje benoemt Fijtje Grubee tot mede-erfgenaam van haar nalatenschap; ten
vierde moet de kleding, ongemunt goud en zilver en al hetgeen dat tot het
lichaam van de eerstoverledene behoort, meteen door de langstlevende
uitgekeerd worden aan de erfgenamen van de eerstoverledene, hetzelfde geldt
voor de langstlevende maar dan uit te keren door de erfgenamen. Degene die
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
bezwaar maakt is uitgesloten van de gehele erfenis.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Hendrik Willemsen benoemt tot enig erfgenaam Gerrit Dirksen zowel van zijn
herengoederen alsook van alle andere goederen, onder voorwaarde dat hij 500
gulden uitkeert aan de naaste familieleden en 100 gulden aan de diaconiearmen in Lunteren. Tevens wordt een volmacht afgegeven aan R. van Hulsteijn
om aan de Kamer van de Rekening toestemming te vragen voor dit testament
voor wat betreft de herengoederen.
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Ede

Testament

Beschrijving
Hendrik Jacobsen de Gooijer en zijn vrouw Heijltje Bolderman maken in
Geldersch Venendal een testament op voor de langstlevende en geven elkaar
over en weer het vruchtgebruik van alle goederen.
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Testament

Gerrit Huijgen en zijn zus Marritje Huijgen benoemen elkaar over en weer tot
enig erfgenaam van alle goederen.
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Testament

Marritje Huijgen en haar nicht Jantje Hendriks, benoemen elkaar over en weer tot ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
enig erfgenaam van alle goederen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Willemje Janssen benoemt tot enig erfgenaam haar broer Roetert Janssen,
wagenmaker en wonende in Amsteldam.
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Testament

Hendrikje Albers, weduwe van Paulus Aartsen, ligt in bed, benoemt Hendrik
Albers tot enig erfgenaam.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Aaltje Goedings, gehuwd met Gerrit Jan Roelofs, ligt ziek in bed, verklaart dat
het vruchtgebruik dat aan haar man is toegekend van kracht blijft en schenkt uit
haar nalatenschap aan de broer van haar man Wouter Roelofsen 1000 gulden.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jacob Albersen, ligt ziek in bed, schenkt vooruit aan zijn zus Hendrikje Albers,
weduwe van Gijsbert Willemsen, alle roerende goederen van goud, zilver,
gemunt en ongemunt, geld, linnen, kleding en alles wat daartoe behoort,
alsmede twee obligaties van elk 100 gulden met rente ten laste van Hendrik
Lieftink en Jacob Janssen, en de verschuldigde rente op een lening van 800
gulden ten laste van Rijk Woutersen in Barneveld, voorts het huis, schuur en
appelbomen die bij het huis staan, welk huis bewoond wordt door Hendrikje
Albers, dat zij nu in eigendom ontvangt, mede-erfgenamen die hiertegen
bezwaar maken moeten alsnog de dubbele waarde van de onroerende goederen ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
uit betalen aan Hendrikje.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Joost van Schoonhoven en zijn vrouw Elsebe van Welbergen, alsmede Jan
Rijnlander en zijn vrouw Aleijda Schuring, verklaren alle voorgaande testamenten
te herroepen en nu een nieuw testament op te maken voor de langstlevende,
waarin het eerste echtpaar het tweede echtpaar aanstelt tot hun enig erfgenaam
en omgekeerd, en dat het aan elkaar toegekende vruchtgebruik van kracht blijft.
Als er geen nageslacht is, dan zal de nalatenschap van de langstlevende over
gaan in vier gelijke delen op de naaste familieleden van hun vieren, en alleen op ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
degenen die op de sterfdag van de langstlevende nog in leven zijn.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jan Backer en zijn vrouw Maartje Robbers herroepen alle voorgaande
testamenten en maken nu een testament op voor de langstlevende, waarin zij
elkaar over en weer het vruchtgebruik geven van alle goederen, de vier
voorkinderen van Maartje worden uitgesloten van de erfenis van hun stiefvader,
hun dochter Gijsbertje, gehuwd met Gijsbert Silfhout, zal alles erven, van de
nalatenschap van Maartje ontvangen haar drie kinderen, met name Aris, Gerritje
en Maria van Leeuwen, uit haar eerste huwelijk met Jacobus van Leeuwen, de
legitieme portie, het resterende gedeelte gaat naar haar dochter Gijsbertje,
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
gehuwd met Gijsbert Silfhout.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jan Hendriksen en Hendrikje Hendriksen, broer en zus, maken in Ede een
testament op en benoemen elkaar tot enig erfgenaam, onder voorwaarde dat als
Jan trouwt en nageslacht krijgt, de nalatenschap van Hendrikje dan gaat naar
haar zus Claasje Hendriksen, gehuwd met Willem Janssen; naar de kinderen
van haar overleden zus Jacobje Hendriks, gehuwd met Hendrik Aartsen en naar
Hendrik Eersten uit het tweede huwelijk van hun ouders, verdeeld in drie
gedeelten, als Jan na zijn zus komt te overlijden zonder nageslacht dan gaat zijn
nalatenschap naar zijn zus Claasje Hendriks en de kinderen van zijn overleden ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
zus Jacobje Hendriksen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede
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Oorspronkelijk Archief

Opening

Jochem Otten, Teuntje Otten, weduwe van Ot Reijerssen, Brand Hendriksen en
zijn vrouw Brandje Otten, kinderen van de overleden Ot Jochemsen van
Maanen, alsmede Johannes Daniels, namens zijn vrouw Grietje Ponsen,
Cornelis Ponsen, Theodorus Prins als gemachtigde van Otto, Cornelia en
Gosina Ponsen, ingevolge een volmacht gepasseerd voor de regering in 'sGravenhage van 15 januari 1784, kinderen van Jan Ponsen en zijn vrouw
Elisabet Otten, beiden overleden, dochter van Ot Jochemsen van Maanen,
voorts Jan van Binsbergen en zijn vrouw Aaltje Jochems, Laurens en Jacoba
Jochems, kinderen van Jochem Laurens en zijn overleden vrouw Gozina Otten,
ook een dochter van Ot Jochemsen van Maanen, geven te kennen dat door Ot
Jochemsen van Maanen op 29 oktober 1781 een besloten testament is
opgemaakt voor mr. E.J. Ammon, scholtis van Ede, en nu dat hun vader en
grootvader Ot Jochemsen op 9 december 1783 is overleden, het testament in
Ede geopend wordt op 23 januari 1784 om twaalf uur 's middags, waarin
vermeld is dat ten eerste de kinderen van Lijsebet Otten, gehuwd met Jan
Ponsen, beiden overleden, een vijfde deel van de nalatenschap erven en dat de
overige partijen 100 gulden vooruit ontvangen; ten tweede zullen Johannes
Daniels en zijn vrouw Grietje Ponsen, enkel hun legitieme portie erven of de helft ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
van hetgeen hun bij erfrecht uit zijn volle boedel zullen toekomen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Mr. Bernardus van Laar en zijn vrouw Magdalena Johanna Mosburger maken
een testament op voor de langstlevende, herroepen alle voorgaande
testamenten en geven men elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen, daarnaast schenkt hij aan zijn neef Bernardus van Laar Corneliszoon
zijn kleding en kleinoden, alsmede 20.000 gulden; aan zijn neven en nichten,
met name Susanna Elisabeth Vosmaar, weduwe van mr. Jacob van Santen,
Henrietta Maria Vosmaar, gehuwd met Jacob Jan Momma, Willem Carel
Vosmaar, Adriana Catharina Vosmaar, Jacoba Louisa Alida Vosmaar, Hendrik
Leonard Mosburger, Lutgerda Elisabeth Megteld Mosburger en Janna Henrica
Albertina Mosburger, ieder 1000 gulden. Tot enig erfgenaam benoemt hij zijn
zus Jantje van Laar, die haar leven lang het vruchtgebruik van alle geschonken
bedragen genieten zal, bij haar vooroverlijden treedt zijn neef Bernardus van
Laar in haar rechten. Magdalena Johanna schenkt uit haar nalatenschap aan
haar broer Daniel Bernardus Mosburger 8000 gulden, onder voorwaarde dat na
zijn overlijden of vooroverlijden 5000 gulden geschonken wordt aan de vijf
kinderen van haar zus Louisa Maria Mosburger, gehuwd met Jacob Vosmaer,
met name: Susanna Elisabet Vosmaer, weduwe van Jacob van Santen, Willem
Carel Vosmaer, advocaat voor het Hof van Holland, Henrietta Maria Vosmaer,
gehuwd met Jacob Jan Momma, Adriana Catharina en Jacoba Louisa Alida
Vosmaer en de overige 3000 gulden op de kinderen van haar overleden broer
luitenant kolonel Jan Hendrik Mosburger, met name: Hendrik Leonard, Lutgerda
Elisabet Megteld, gehuwd met advocaat Pieter Hasebroek, Janna Hendrika
Albertina Mosburger, bij vooroverlijden treedt men in elkaars rechten, daarnaast
schenkt zij aan haar nicht Henrietta Maria Vosmaer, gehuwd met J.J. Momma
en aan haar neef Hendrik Leonard Mosburger, ieder 2000 gulden; aan haar nicht ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Janna Henrica Albertina Mosburger 1000 gulden,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Vervolg van folio
142-143

voorts aan haar nichten Adriana Catharina en Jacoba Louisa Alida Vosmaer al
haar kleding en kleinoden en met goedvinden van de erfgenamen ontvangen de
dienstmeiden die bij haar overlijden nog bij haar wonen, haar dagelijkse kleding
met voor ieder 150 gulden en aan de armen-jeugd van Wageningen 500 gulden.
Tot enig erfgenaam benoemt zij haar hierboven genoemde acht neven en
nichten, haar zus Louisa Maria Mosburger zal haar leven lang het vruchtgebruik
genieten van de genoemde 8000 gulden na het overlijden van Daniel Bernardus
Mosburger en van alle andere toegezegde schenkingen, behalve de
schenkingen aan de armen-jeugd en de dienstmeiden die meteen moeten
worden uitgekeerd. Willem Carel Vosmaer wordt benoemd tot executeurtestamentair, advocaat in 's-Gravenhage evenals Pieter Hasebroek, advocaat te ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Zutphen, die voor hun bewezen diensten ieder 1000 gulden zullen ontvangen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Arien Janssen, weduwnaar van Aaltje Janssen, herroept alle voorgaande
testamenten en schenkt aan zijn broer Cornelis Janssen; aan zijn zus Cornelia
Janssen, gehuwd met Teunis en wonende in Doorn; aan de kinderen van zijn
overleden broer Celis Janssen; aan de kinderen van zijn overleden broer Dries
Janssen; aan de kinderen van zijn overleden zus Francina Janssen, gehuwd met
Willem Evers, ieder van de partijen een zesde deel van 500 gulden, alsmede
aan het kind van zijn overleden zus Neeltje Janssen, gehuwd met Wouter
Willemsen, 50 gulden, het verschil tussen de 50 gulden en het zesde deel van
500 gulden gaat naar zijn zus Cornelia Janssen in Doorn. Voorts schenkt hij aan
zijn neef Arien Franssen, zoon van Frans en Luijtje Janssen, 300 gulden met
alle kleding en lijfsieraden van goud en zilver, alsmede andere roerende
goederen, onder voorwaarde dat hij Arien hulp biedt bij ziekte en ongemak. Tot
enig erfgenaam stelt hij de vier kinderen aan van Frans Janssen en Luijtje
Janssen, met name: Arien, Jan, Albert en Jan Aartsen Franssen, bij
vooroverlijden treden de kinderen in elkaars rechten, eventuele vermeerderingen
van de boedel worden verdeeld onder de partijen van de 500 gulden, de
schenkingen dienen binnen een jaar na het overlijden van de testateur uitbetaald ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
te worden door de erfgenamen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Woutertje Brands, weduwe van Brand Christiaans, ziek, maakt om half elf 's
morgens bij haar thuis een testament op en schenkt aan Jan Cornelissen en zijn
vrouw Maartje Egberts een huisje en hof in Ede, waar Wouterje en het echtpaar
samen in wonen, waarvoor geen pacht betaald wordt, de schenking geldt als
vergoeding voor hulp en assistentie welke door het echtpaar aan Woutertje reeds ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
gegeven is en gedurende haar verdere leven verleend wordt.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Abraham van Beem, notaris in Amsteldam, laat in Ede het testament registreren,
dat door hem om half elf 's morgens in Amsteldam is opgemaakt, van Berendina
van der Hart, bejaard en ongehuwd, wonende in Amsterdam in de
Warmoestraat, waarin zij alle voorgaande testamenten herroept en benoemt tot
enig erfgenaam van alle goederen haar nicht Geertruijd van der Hart, gehuwd
met Otto Roelofs, bij haar vooroverlijden treden de kinderen in de rechten van
hun moeder. Tot executeur-testamentair wordt aangewezen haar neef Otto
Roelofs die tevens voogd is over de minderjarige erfgenamen, de begrafenis
moet verzorgen en het testament dient uit te voeren en bij zijn vooroverlijden zal
dat Dirk Timmer zijn, inspector collegiën medici in Amsterdam, met uitsluiting
van de weeskamer. Dit testament is ook geregistreerd bij de landdrost van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Veluwen op 27 september 1784 door de landschrijver A.J.Houck.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Eva van Otterlo, ligt ziek in bed, maakt om zeven uur 's morgens in Ede haar
testament op en herroept alle voorgaande testamenten, met name die van 23
augustus 1784, zij schenkt nu aan Willem Folmert 600 gulden in geld of in
obligaties; aan haar nichtje Van Otterlo, dochter van G.H. van Otterlo,
keurslijfmaker, wonende aan de Voorstraat in Utregt, het kabinet met inhoud dat
na haar overlijden meteen verzegeld moet worden door de scholtis en nadat een
staat van haar boedel is gemaakt, het kabinet met inhoud te overhandigen aan
haar nichtje; aan haar zus Gijsbertje van Otterlo, gehuwd met Dirk Lieftink al
haar kleding en alles wat haar lichaam toebehoort en buiten het kabinet ligt.
Aangezien haar vader van hoge ouderdom is en niet in staat is om de
nalatenschap af te wikkelen, wordt dit opgedragen aan de scholtis van Ede en
zal de opbrengst van de boedel besteed moeten worden aan een goede
verzorging van haar vader bij goede en geschikte lieden in Ede, en moet men
hem een fatsoenlijke begrafenis geven, haar vader is haar erfgenaam, zijn
nalatenschap zal geërfd worden door haar zus Gijsbertje van Otterlo. Als
Gijsbertje geen nageslacht heeft, zal al hetgeen zij uit de nalatenschap van Eva
heeft ontvangen door het overlijden van haar vader of direct door het overlijden
van haar zus Eva, behalve de kleding en al hetgeen dat tot het lichaam behoort, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
vererven op haar nicht Van Otterlo.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Cornelisje Janssen benoemt tot enig erfgenaam haar broer Peter Janssen, welke
doofstom is, daarnaast stelt ook Peter zijn zus aan tot enig erfgenaam van zijn
nalatenschap, hij is geassisteerd met de vier gerichtslieden Jacob de Gooijer en
Cornelis Janssen, die curatoren en voogden zijn over Peter, en Gerrit van der
Meijden met Willem Overeem die verklaren dat ondanks zijn handicap, zij Peter
goed begrijpen en dat het de intentie is van Peter om aan zijn zus zijn
nalatenschap te schenken, de scholtis heeft ook begrepen door de gebarentaal ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
van Peter dat dit de bedoeling is.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Hendrik Jacobse de Gooijer en zijn vrouw Heijltje Bolderman, met inachtneming
van de vruchtgebruikovereenkomst van 11 juli 1783, gepasseerd voor de scholtis
van Ede, verklaren dat Hendrik tot enig erfgenaam benoemt zijn halfbroer Reijer
Janssen en zijn halfzus Hendrikje Janssen, gehuwd met Barruw Cobussen;
voorts de kinderen van zijn zus Aaltje Jacobse en haar man Cobus Bos, beiden
overleden; de kinderen van zijn overleden zus Jannetje de Gooijer en haar man
Hendrik de Geer; de kinderen van zijn halfbroer Jan de Gooijer en zijn vrouw
Aletta Bos, beiden overleden; de kinderen van zijn overleden halfbroer Roelof de
Gooijer en zijn vrouw Elisabet de Bijl; de kinderen van zijn overleden halfbroer
Jacob de Gooijer en zijn vrouw Jannetje Bouwman en tenslotte de kinderen van
Jannetje van Barneveld en haar man Marcelis Bos, beiden overleden. Heijltje
benoemt tot enig erfgenaam haar dochter Petertje Bos, gehuwd met Reijer
Janssen; de kinderen van Aletta Bos en haar man Jan de Gooijer, beiden
overleden en tenslotte de kinderen van Marcelis Bos en Jannetje van Barneveld, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
beiden overleden, Cornelis Slok wordt aangesteld tot executeur-testamentair.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Debora Cornelissen, ziek, maakt om half elf 's avonds in Ede haar testament op
en schenkt vooruit aan Gerrit van Scherrenburg het land gelegen in de
Bettecamp onder het dorp Ede, alsmede haar aandeel in een tiend in de
buurschap Maanen, aan Lijsebet en Geertruij Scherrenburg het huis en hof met
alle meubels en goederen die zich in het huis bevinden, gelegen naast het huis
van Jan Clomp in het dorp van Ede en benoemt tot enig erfgenaam haar naaste ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
familieleden met uitsluiting van Cornelis Dirksen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Robbert Teunissen en zijn vrouw Jenneke Lauwrens, hij ligt ziek in bed, maken
een testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, daarnaast schenkt Robbert 100 gulden aan elk
van zijn twee kinderen uit een voorgaand huwelijk, welke binnen een half jaar na
zijn overlijden door de weduwe uitgekeerd moet worden, met name: Grietje
Robbers, gehuwd met Teunis Rijksen en Hendrikje Robbers, gehuwd met Frans
Hendriksen, de resterende nalatenschap gaat naar de twee kinderen die
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
geboren zijn uit het huwelijk met Jenneke Lauwrens.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Gerrit van Beeck, ligt ziek in bed, schenkt aan Jelis van Dolder, gehuwd met zijn
kleindochter Hendrikje Gerrits, 500 gulden, de schenking is niet van kracht als
Hendrikje zonder nageslacht eerder overlijdt dan haar man of als haar ouders
overlijden voordat er nageslacht is, waarvan in mindering gebracht wordt het
erfdeel uit zijn nalatenschap bestemd voor zijn dochter Hanna Geertruij van
Beeck. Aangezien Gerrit borg gebleven is voor de pachtpenningen van het erf
Spijkerscamp ten behoeve van mevrouw Nergena, gepacht door Jelis van Dolder
en zijn vrouw Hendrikje Gerrits en daarnaast nog 400 gulden aan hen heeft
geleend, en mocht deze borgstelling als boedelschuld in zijn nalatenschap terug
te vinden zijn en de lening in de nalatenschap geheel of gedeeltelijk nog bestaan
omdat het echtpaar niet in staat is beide bedragen terug te betalen, dan wordt
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
het saldo vooruit geschonken aan zijn zoon Gradus van Beeck.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Andries en Anna van Rijn, broer en zus van de overleden Metje van Rijn,
weduwe van Gijsbert van Ede, verklaren in de boedel van Metje, overleden op 6
oktober 1785, een besloten testament gevonden te hebben, welke na het
overlijden van het echtpaar geopend mag worden. Het testament wordt op 25
oktober 1785 om elf uur 's morgens geopend in het sterfhuis in Ede,
kennisgevingen van de openingsdag zijn verstuurd aan de belanghebbenden
van G. van Ede: Peter van Baak uit Wageningen, Dirk Timmer en Barend ten
Berkel namens zijn vrouw Debora Brouwer uit Ede; de belanghebbende van
Metje van Rijn zijn: M.E. Nieuwland, huisvrouw (mogelijk huishoudster) van de
zwakbegaafde Antonij van Rijn; Adrianus van Rossum namens zijn vrouw
Jenneke van Rijn, kinderen van de overleden Gerrit van Rijn; voorts Jordaan,
Jenneke en Antonij van Rijn, kinderen van Gradus van Rijn, welke Gerrit en
Gradus broers zijn van Metje van Rijn. Aanwezig zijn Andries en Anna van Rijn,
Antonij van Rijn Graduszoon, Peter van Baak, Dirk Timmer en Barend ten
Berkel. De superscriptie vermeldt dat het echtpaar op 16 augustus 1783 een
testament heeft opgemaakt bij scholtis E.J. Ammon in Ede, waarin het echtpaar
elkaar over en weer het vruchtgebruik geeft van alle goederen inclusief de
herengoederen en J.F. Ammon of R. van Hulsteijn gemachtigd wordt om bij de
Kamer van de Rekening in Gelderland toestemming te vragen om dit testament
te mogen doen ten aanzien van het herengoed, welke toestemming verkregen is
op 17 augustus 1783. In het couvert gevonden testament staat vermeld dat het
een testament betreft voor de langstlevende en men elkaar het vruchtgebruik
geeft van alle goederen, voorts schenken zij aan de diaconie-armen van Ede een
perceel land onder Ede genaamd de Eijkelacker, alsmede twee hoekjes turfveen
in het Ederveen, het ene gelegen naast Ten Berkel en het andere naast
burgemeester Van der Hart; aan de kerk van Ede een perceel bouwland op de
Stompecamp onder Ede, alsmede de stoelen in de kerk van Ede; aan de
gemeente van Ede een perceel bouwland genaamd de Vossenacker onder Ede, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
half tiendvrij, zodanig dat dit land nooit verkocht mag worden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Voorts worden tot erfgenaam benoemd de onderstaande personen met de
goederen en wel als volgt: aan Willem Timmer de zaalweer van het herengoed
genaamd Marrij Paulen, gelegen onder Ede in de Veldhuijserbuurt, bestaande
uit een huis, hof, berg en schuur; aan Willem Gerrit van Rijn een hoek bouwland
onder Maanen genaamd de Bommeneije, alsmede een weidekamp genaamd
Inschoten in de Velthuijserbuurt onder Ede, voorts drie spint tabaksland aan de
Harntjesweg onder Wageningen, daarnaast al het linnen en wollen dat tot het
lichaam behoort van de testateur, alsmede kleinoden en het huislinnen met
G.v.E. gemerkt, onder voorwaarde dat hij aan Anna van Rijn, zus van Metje,
jaarlijks haar leven lang 30 gulden betaald; aan Gijsbert van Baak een hoek
bouwland, groot vijf schepel, aan de Creelscheweg, westwaarts Dirk Timmer,
voorts anderhalve morgen hooiland in de Edermehn, naast het land van Mos,
alsmede drie schepel bouwland op de Bree bij het dorp van Ede, zijnde een
herengoed behorende onder de zaalweer van Marrij Paulen, alles gelegen in het
ambt van Ede; aan Willem van Baak een wei in Veldhuijsen, gelegen tussen
Hendrik Kok en de erven van Hendrik van de Craats, voorts een hoek bouwland
genaamd de Waterlo in de Meulenpollen, dat ook behoort bij de zaalweer van
Marry Paulen in Ede; aan Jan van Baak een perceel bouwland genaamd het
Bullenkruijs, voorts een hof bij de molen, item een perceel land genaamd het
Winkeltje aan de Maanderweg, alsmede een perceel bouwland in de
Meulenpollen, ook behorend onder de zaalweer van Marrij Paulen in Ede, en drie
vierde morgen hooiland in 's-Grevehoef onder Wageningen; aan Peter van Baak
junior een hoek bouwland genaamd de Ruijters hofstede, voorts een hoek
hooiland, groot drie morgen, bij de Heul aan de Kaa, genaamd Gijsberts
Gerritscamp, ook behorend onder de zaalweer van Marrij Paulen, beiden
gelegen in de Civitsmehn onder Ede; aan Gerardus van Baak, wonende in
Amsteldam, een hof in het dorp van Ede naast Jan Vonk, genaamd de
Vervolg 1 van folio Boomgaard en een hoek bouwland genaamd het Geertje aan de Schaapsteeg, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
93v-96v
beiden onder Ede gelegen;
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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aan Antonij van Rijn, Gerarduszoon, een hoek bouwland genaamd de
Clappecamp, gelegen aan het eind van het dorp Ede, voorts een hoek bouwland
in de Bettecamp, groot zes schepel, beiden onder Ede gelegen; aan Daniel van
Rijn een morgen hooiland, gelegen in de Costverloren in de Edermehn; aan
Jenneke van Rijn een perceel land in de Bettecamp, groot drie en een half
schepel, genaamd de Del onder Ede, alsmede alle kleding en kleinoden van de
testatrice en het huislinnen gemerkt M.v.R. en de helft van al het ongemerkte
linnen; aan Adrianus van Rossum twee en een half morgen hooiland aan de
Dwarsteeg in de Civitsmehn, gelegen in drie blokken, alsmede een half morgen
bouwland op de Hoeven en drie schepel bouwland aan het Harlepad onder Ede;
aan de dochter van Anthonij van Rijn in Rotterdam, een obligatie van 600 gulden
als die in de boedel aanwezig is of anders contant geld; aan Cornelis van Raaij
een perceel land genaamd de Fransecamp, gelegen in Velthuijsen, voorts een
bosje opgaande bomen in de Doesburgerbuurt bij Coendert Teunis, alsmede
een hoek bouwland genaamd de Gansenacker, gelegen in de Doesburgerengh,
alles gelegen onder Ede; aan Jan van Raaij een perceel bouwland in de
Edischen Engh aan het bos, naast het land van Ten Berkel, genaamd de
Langenacker, voorts een mud bouwland op de Schralenhouw, alsmede een
perceel hooiland genaamd de Geer in de Civitsmehn, alles gelegen onder Ede.
Het huis, hof en de kamer aan het armenhuis, met de hof aan de schuur in Ede
wordt publiekelijk verkocht en na aftrek van de schulden verdeeld onder de
Vervolg 2 van folio hiervoor genoemde erfgenamen. De scholtis Ammon, Willem Gerrit van Rijn en ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
93v-96v
Antonij van Rijn Gerardszoon zijn verzocht dit testament tot uitvoer te brengen. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

803

803

803-0098

803-0099

3/5

3/5

97

97v-98

150 22-12-1785

150v-151 20-02-1786

22-12-1785

20-02-1786

Ede

Ede

Registratie

Johanna van Schoonhoven, bejaarde jongedochter en wonende in Veenendaal,
laat in Ede het testament van 22 december 1783 registreren, dat is opgemaakt
om zeven uur 's avonds ten huize van Isaac Hiensch in Veenendaal, door Jan
Smith notaris in Stichts Veenendaal, waarin zij aan de drie kinderen van haar
overleden broer Gerrit van Schoonhoven, gehuwd met Hendrijntje van
Barneveld, met name: Jacob, Jan en Maria van Schoonhoven tezamen 300
gulden schenkt en aan de vijf kinderen van haar overleden broer Hendrik van
Schoonhoven, gehuwd met Hendrikje Gaasbeek, met name: Aaltje, Jan,
Johannis, Weintje en Kornelis van Schoonhoven tezamen 300 gulden, bij
vooroverlijden treden de kinderen in elkaars rechten, uit te keren een half jaar na
haar overlijden, daarnaast benoemt zij tot enig erfgenaam van alle goederen
haar twee zussen Christina van Schoonhoven, gehuwd met Isaac Hiensch en
Cornelia van Schoonhoven, gehuwd met Klaas van der Poel, ieder voor de helft,
bij vooroverlijden treden de kinderen in de plaats van hun moeder, onder
voorwaarde dat de zussen haar een fatsoenlijke begrafenis geeft. In het geval
van minderjarige kinderen treedt de vader op als voogd en de weeskamer wordt
uitgesloten. Dit testament is ook geregistreerd bij de landdrost van de Veluwen ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
op 19 december 1785 door de landschrijver A.J.Houck.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Opening

Elbert Aalten, laat ingevolge een volmacht van 18 februari 1786 van Geertruij
Heurdt, gepasseerd voor de regering van de stad Harderwijk, het besloten
testament van 22 augustus 1781 openen, welke opgemaakt is geweest door de
overleden Johanna Charlotta Verschuur, weduwe van Steven Reijnier Brandt,
alsmede een handgeschreven papier van 14 februari 1786, opgemaakt in
Harderwijk door W. Heurdt, weduwe Wolfsen, waarin Geertruij toestemming krijgt
om het besloten testament te openen. De superscriptie van 22 augustus 1781
vermeldt dat Johanna Charlotta Verschuur, weduwe van Steven Reijnier Brandt,
haar besloten testament heeft opgemaakt voor de scholtis van Ede E.J. Ammon.
In het couvert bevindt zich het besloten testament, daarin herroept zij alle
voorgaande testamenten met name de schenking aan de dienstmeid van 100
dukaten of 525 gulden alsmede een dubbele rouw en een eiken kast, zoals
vermeldt in het testament van december 1777, doch schenkt haar nu 100
gulden, de overige besluiten in het hierboven genoemde testament blijven van
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
kracht.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Registratie

Betje Breunissen, weduwe van Jan Teunissen van Beeck, wonende in
Bennecum, laat haar testament registreren dat is opgemaakt voor de schepenen
van de stad Wageningen, en schenkt vooruit aan haar zoon Teunis van Beek en
zijn vrouw Gerritje Gerritsen van den Brink al haar roerende goederen, zoals het
bed met toebehoren, kleding, linnen, wollen dat tot haar lichaam behoort, de
kast, goud, gemunt en ongemunt en zilver, onder de speciale conditie zoals die
is vastgelegd in een handgeschreven document van 25 november 1784; aan
Jan, zoon van Teunis van Beeck, een hoekje land genaamd de Hoge Bree,
gelegen bij het kerspel Bennecum aan de Wageningse kant, gekomen van haar
dochter Gerritjen Janssen van Beeck, die op haar sterfbed verklaarde dat dit
perceel aan de kleinzoon van Betje geschonken moest worden; daarnaast
benoemt zij tot enig erfgenaam haar zoon Teunis van Beeck voor haar aandeel
in de onroerende goederen die Betje door het overlijden van haar dochter
Geertje Jans van Beek heeft geërfd, onder voorwaarde dat Teunis bij zijn
overlijden de legitieme portie overdraagt aan Geurt van Creel, een kleinzoon van
Betje; voorts verklaart zij, dat als er geen bezwaren zijn tegen de schenkingen,
de met haar meerderjarige kinderen gemaakte afspraak over haar overleden man
ingevolge een gespecificeerd overzicht van de goederen van 23 april 1767, van
kracht blijft, mochten er wel bezwaren zijn dan gaan alle onroerende goederen
naar haar zoon Teunis van Beek, onder aftrek van de legitieme portie die aan
haar kleinzoon Jan Geurtse van Creel uitgekeerd moet worden. Als de voogd
over haar kleinzoon Jan Geurtse van Kreel voor de voogdijschap bedankt of
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
komt te overlijden, dan benoemt zij nu Hendrik van Hal als vervangend voogd.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Jan Bosman, ligt ziek in bed, benoemt om vier uur 's middags tot enig
erfgenaam zijn broer Berend Bosman.

Registratie

Oswald Theodorus Tulleken en zijn vrouw Elisabet Wolfsen, wonende in Rijswijk
in het land van Altena, laten in Ede het testament registreren dat Elisabet
Wolfsen voor de schepenen van Almkerk heeft opgemaakt, ingevolge het octrooi
van 20 januari 1773 voor wat de Hollandsche leengoederen betreft, verleend
door de Staten van Holland en West-Vriesland. Gezamenlijk verklaren zij eerst
goedkeuring te willen verkrijgen van het testament van 30 april 1779,
gepasseerd en geregistreerd voor de schout in Barneveldt, voor zover het de
leenkamp betreft, van de stadhouder van de Lenen onder de havezate Ulenpas
bij akte van 3 mei 1779, aangaande het vruchtgebruik van de onroerende
goederen in Gelderland. Zij maken in Almkerk op 18 oktober 1784 een
testament op voor de langstlevende, herroepen alle voorgaande testamenten en
geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen, zoals zij elkaar
belooft hebben in de huwelijkse voorwaarden. Als vaste woon- en verblijfplaats
kiezen zij de heerlijkheid Rijswijk gelegen in de landen van Altena in de provincie
van Holland, en geven te kennen enige tijd van het jaar te verblijven in Elburg
wegens de situatie van hun goederen. De eerststervende schenkt aan mr. Johan
Burchard Tulleken, burgemeester der stad Elburg, alle onroerende goederen die
gelegen zijn in Gelderland, de langstlevende behoudt wel het vruchtgebruik over
deze goederen, onder voorwaarde dat als Johan of bij zijn vooroverlijden zijn
meerderjarige kinderen of voogden als de kinderen nog minderjarig zijn niet
binnen een maand bij akte te kennen geven aanspraak te maken op de erfenis
of als zij bezwaar maken, dan zal de helft van de onroerende goederen vererven
op zijn kinderen en de andere helft op de diaconie-erven in Elburgh en de kerk in
Rijswijk. Als uit het huwelijk nageslacht ontstaat dan geldt de bovenstaande
schenking niet, echter als de kinderen voor hun minderjarigheid sterven en geen
testament gemaakt hebben, blijft het voorgaande toch van kracht. Voorts
benoemen zij elkaar tot voogd over hun minderjarige kinderen of erfgenamen en
na hun beider overlijden worden de voogden aangesteld Oswald Tulleken,
burgemeester van Hattum en Johan Top, ontvanger van het ambt Doornspijck, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
wonende in Elburgh, met uitsluiting van de weeskamer.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Vervolg van folio
152v-153v

Dit testament is ook geregistreerd bij de landdrost van de Veluwen op 6 juni
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
1786 door de landschrijver A.J.Houck en geregistreerd in Elburg op 8 juni 1786. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede

Registratie

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Johan van Brienen, rentmeester van de Conventen van St. Paulus en Agnieten
in de provincie Utrecht, wonende in Utrecht, maakt op grond van het aan hem
verleende octrooi van 9 september 1775 door het Hof van Utrecht, op 18 april
1782 om half twaalf zijn testament op bij notaris mr. Cornelis de Wijs in Utrecht,
en laat dit in Ede registreren, waarin hij alle voorgaande testamenten herroept en
benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen Antoinetta van Brienen, gehuwd ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
met Jan Willem Barchman Wuijtiers.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Dirk Hendriksen en zijn vrouw Geertruijd Bosch maken een testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen,
zij benoemen tot enig erfgenaam de wederzijdse familieleden om alle goederen
naar beide kanten te verdelen, ieder voor de helft, als iemand van de
familieleden bezwaar maakt zal hij onterfd worden van zijn erfdeel.
Hendrikje Brandtsen, weduwe van Jan Dirksen, ziek, benoemt tot enig
erfgenaam haar broer Rijk Brandtsen, onder voorwaarde dat hij zijn zus haar
leven lang verzorgt en een fatsoenlijke begrafenis bezorgt.

Testament

Claas Willemsen, ziek, geeft te kennen dat na zijn overlijden de nalatenschap
overgaat op de kinderen van zijn overleden zoon Willem Claassen, gehuwd
geweest met Jantje Kleijnenberg, nu gehuwd met Barend Brandtsen, zodanig
dat als een kind komt te overlijden de andere kinderen in zijn rechten treden,
totdat het laatste kind is overleden waarna de goederen dan teruggaan naar de
zijde vanwaar ze gekomen zijn, zoals ook is vastgelegd in de huwelijkse
voorwaarden tussen Willem Claassen en Jantje Kleijnenberg, de opbrengsten uit
de nalatenschap komen toe aan de kleinkinderen ten behoeve van hun
onderhoud, de moeder kan daar geen aanspraak op maken, stiefvader Barend
Brandtsen, Jantje Kleijnenberg en de kinderen gaan hiermee akkoord.
Daarnaast schenkt hij aan de meid, huishoudster of kleinkind die op zijn sterfdag
bij hem woont, na zijn overlijden 150 gulden met daarbij het bed met
toebehoren, de grote eiken kleerkast, de bijbel met de lessenaar en het
spinnewiel, welke door de erfgenamen binnen drie maanden moeten worden
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
uitgekeerd.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Gijsbert Hogeveen, ziek, maakt bij hem thuis in Ederveen een testament op en
schenkt aan Willem Wouters en Hannis Willemsen, ieder 100 gulden; aan zijn
knecht Frerik Eversen, als hij op zijn sterfdag nog bij hem woont en goed oppast,
120 gulden; aan Gerritje Hendriks, weduwe van Jan Hendriksen, 30 gulden en
aan Evert Freriksen 40 gulden, voorts benoemt hij tot enig erfgenaam de
diaconie van Lunteren, die deze schenkingen binnen een half jaar na zijn
overlijden moet uitkeren.
Willempje Jacobs, meerderjarige dochter, ziek, laat in Ede het testament
registreren dat is opgemaakt bij de schepenen in Apeldoorn en benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen haar zus Marritje Jacobs, weduwe van Gerrit
Gerritsen, wonende in Uggelen, bij haar vooroverlijden treden de kinderen in de
rechten van de moeder,
Aaltje Janssen, weduwe van Aart Franken, herroept alle voorgaande
testamenten en benoemt tot enig erfgenaam haar zus Evertje Janssen, gehuwd
met Willem Reijerssen, onder voorwaarde dat Aaltje haar leven lang
onderhouden wordt door het echtpaar en dat zij haar een fatsoenlijke begrafenis
bezorgen.
Joost Mecking en zijn vrouw Maria Petersen van Veldhuijse maken een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen tot het moment van hertrouwen.
Gerrit Janssen herroept in Ede alle voorgaande testamenten en schenkt aan zijn
neef Gerrit Robberts, als die op zijn sterfdag nog in leven is, de kleding, sieraden
en al hetgeen dat tot het lichaam behoort, voorts benoemt hij tot enig erfgenaam
zijn naaste familieleden.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Gerrit Janssen herroept in Ede alle voorgaande testamenten en schenkt aan zijn
neef Gerrit Robbertsen de kleding, sieraden en al hetgeen dat tot het lichaam
behoort, voorts schenkt hij aan de vier kinderen van Gerrit Robbertsen en zijn
vrouw Merritje Wouters, een half erfje in het ambt van Ede, buurschap De Valk,
dat bewoond wordt door Gerrit Robbertsen, waarvan de opkomsten toekomen
aan de ouders tot het moment van hertrouwen, daarnaast schenkt hij nog aan
Gerrit Robbertsen en aan zijn zussen Evertje en Metje Robbertsen, ieder 200
gulden, bij vooroverlijden van een van hen treden de andere twee in de rechten ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
van de overledene en benoemt tot enig erfgenaam zijn naaste familieleden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Jan Cornelissen en zijn vrouw Maartje Egberts maken een testament op voor de ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Hendrik Kok, ziek, schenkt in Ede aan de diaconie-armen van Ede, alsmede aan
de kerk van Ede, ieder 200 gulden, hetgeen hij al op een briefje heeft genoteerd
en benoemt tot enig erfgenaam al diegenen die door de natuur dezelfde zullen
zijn, voorts stelt hij aan tot executeurs-testamentair de scholtis van Ede en de
chirurgijn in Ede Guillaume Mertens om zijn begrafenis te regelen en de
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
nalatenschap af te wikkelen, waarvoor zij beloond moeten worden uit de boedel. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Maatje van Heijenoort, weduwe van Aart Schut, sukkelend met haar gezondheid,
schenkt aan haar neef Jan van Heijenoort, zoon van Dirk van Heijenoort,
wonende in Delft, een vierde deel in een hoek bouw-, hooi- of klaverland,
genaamd de Crommen Hond in de buurschap Veldhuijsen en een vierde
gedeelte van een hoek land achter de Edische molen gelegen aan de Molenweg,
groot in totaal een half mud land, beide percelen zijn genoemd in het
magescheid van de boedel van hun ouders en geschonken aan D. van
Heijenoort en aan Maatje voor een bepaald bedrag doorverkocht, daarnaast
schenkt zij nog 600 gulden, dat binnen een jaar na haar overlijden uitbetaald
moet worden aan de hieronder genoemde erfgenamen, voorts benoemt zij tot
enig erfgenaam haar broer Jacob van Heijenoort en haar volle nicht Willemina
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
van Hal, gehuwd met Jan van der Craats.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Hendrik Versteeg benoemt Hendrik de Geest tot enig erfgenaam.

Registratie

Philippus de Bijll, koopman in wol en wollen garens, en zijn vrouw Hillegonda
Hiensch, wonende in Stichts Veenendaal in de Weeverstraat, laten in Ede een
testament registreren dat om acht uur 's avonds bij hun thuis is opgemaakt door
notaris Jan Smith in Veenendaal, op grond van het aan hun verleende octrooi
van 28 januari 1779 door het Hof van Utrecht, en verklaren dat er geen kinderen
zijn uit het huwelijk of enig ander huwelijk en benoemen elkaar tot enig
erfgenaam van alle goederen van degene die het eerst overlijdt en nalaat aan de
langstlevende, voor de onroerende goederen die in Gelderland gelegen zijn
wordt een aparte passage opgenomen. Als de langstlevende ongehuwd blijft zal
het overschot van alle goederen gelegen in de provincie Utrecht na zijn overlijden
vererven op de naaste familieleden van beide kanten en ieder voor de helft,
daarnaast geeft het echtpaar elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen, degene die bezwaar maakt wordt onterfd. Mocht de langstlevende
hertrouwen dan gaat de helft van zijn nalatenschap naar de erfgenamen van de
eerstoverledene, echter met behoud van het vruchtgebruik zolang de
langstlevende in leven is. Voor de onroerende goederen in Gelderland geldt dat
het echtpaar hun leven lang elkaar het vruchtgebruik geven en dat de
onroerende goederen in bezit blijven van de langstlevende, de naaste
familieleden worden aangewezen als enig erfgenaam na het overlijden van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
langstlevende.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Testament

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Willem Willemsen en zijn vrouw Jannigje Eversen, wonende in Stichts Venendal,
laten in Ede een testament voor de langstlevende registreren ten aanzien van de
roerende goederen, dat bij hun thuis in Venendal is opgemaakt door notaris Jan
Jacob van Straaten uit Amerongen, en herroepen alle voorgaande testamenten,
geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle onroerende goederen, bij
overlijden van de langstlevende zal de nalatenschap verdeeld worden over de
erfgenamen van beide kanten en elke zijde voor de helft, en benoemen tot enig
erfgenaam voor zijn kant zijn zus Grietje Willemsen; Peter Gijsbertsen, zoon van
zijn overleden zus Jantje Willemsen; Jantje Arissen, dochter van zijn overleden
broer Aris Willemsen; Jan Hendriksen, zoon van zijn overleden zus Willemijntje
Willemsen en als laatste Hendrik, zoon van zijn overleden zus Trijntje Willemsen,
ieder voor een vijfde deel, en voor haar kant de vijf nagelaten kinderen van haar
zus Willemijntje Eversen, gehuwd geweest met Jan Janssen van Hoevelaer, met
name: Evertje, Steijntje, Jannigje, Willemeijntje en Everijntje, ieder voor een
vijfde deel, daarnaast wordt Jan Smith, notaris in Veenendaal, benoemt tot
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
executeur-testamentair.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
Gijsbert Gerritsen en zijn vrouw Hendrikje Cornelissen maken een testament op
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
roerende goederen, daarnaast schenkt zij 300 gulden aan Evert Maassen, zoon
van Maas Gerritsen, alsmede haar kleding, al hetgeen dat tot het lichaam
behoort en sieraden, het recht van vruchtgebruik blijft voor haar man van kracht.
Frans van de Sanden en zijn vrouw Arisje Claassen van Soest maken in Ede
een testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen.
Jannigje Peters Bouwman, weduwe van Jacob den Gooijer, geassisteerd met
haar voogd Hendrik Bos, maakt in Geldersch Veenendal haar testament op en
herroept alle voorgaande testamenten.
Jan Dello en zijn vrouw Johanna Timmer, hij ligt ziek in bed, geven elkaar over
en weer het vruchtgebruik van alle onroerende goederen in Gelderland, Jan
schenkt na afloop van het vruchtgebruik aan de armen die in het dorp van Ede
wonen, hun huis en hof gelegen in het dorp van Ede en aangekocht van Hendrik
Mulder om uit de opbrengst daarvan jaarlijks rundvlees te kopen en uit te delen
aan de armen, naast datgene wat de armen al van de diaconie ontvangen, deze
schenking staat ter beschikking van de tijdelijke predikant van Ede, met
uitsluiting van de armenbezorgers, diaconen en alle anderen. De tijdelijke
predikant tot Ede laat dit testament registreren.
Steventje, Aris en Aart Helmerden, zus en broers, benoemen elkaar tot enig
erfgenaam, zodanig dat de langstlevende alle goederen ontvangt, na het
overlijden van de langstlevende gaat de resterende nalatenschap naar hun zus
Teunisje Helmerden, gehuwd met Wouter Berendsen.
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Registratie

Teunis, Beertjen en Jacob Reijersen, broers en zus, wonende in Lunteren, laten
in Ede het testament registreren dat bij de schepenen van de stad Arnhem is
opgemaakt en herroepen alle voorgaande testamenten, benoemen elkaar over
en weer tot enig erfgenaam van alle onroerende goederen, als de langstlevende
van hun overlijdt zal de gehele nalatenschap geërfd worden door hun neef en
nicht Hendrik Jacobsen en zijn vrouw Cornelia Willemsen. Mocht het huwelijk
zonder nageslacht eindigen, en Cornelia overlijdt en Hendrik voor een tweede
keer trouwt, dan gaan de nog onder hem bevindende onroerende goederen op
het moment dat hij gaat trouwen over op de op dat moment nog in leven zijnde
erfgenamen van Cornelia Willemsen, de testateurs eisen geen borgstelling van
hem en als vergoeding ontvangt Hendrik 500 gulden uit bovengenoemde
onroerende goederen, wegens het in hem gestelde vertrouwen dat de waarde
van de onroerende goederen in tact blijven en mag hij daarnaast de opbrengsten
behouden uit deze goederen die op het veld staan onder aftrek van de
verschuldigde lasten hierover. De roerende goederen vallen niet onder de
uitkering aan de erfgenamen van Cornelia omdat deze goederen al eerder in
volle eigendom aan het echtpaar zijn overgedragen. Als Hendrik als eerste
overlijdt zonder nageslacht dan zal Cornelia alleen verplicht zijn 250 gulden uit te
keren aan de erfgenamen van Hendrik. Daarnaast schenken zij aan Willem
Jansen en zijn vrouw Willemtje Reijers 300 gulden en aan de kinderen van
Hendrik Aartsen en zijn vrouw Marijtjen Reijers, beiden overleden, 100 gulden,
alles uit te betalen binnen een half jaar na het overlijden van de langstlevende.
Mocht het nu zo zijn dat als Hendrik Jacobsen de schenkingen heeft uitgekeerd,
door een tweede huwelijk ook de onroerende goederen moet af staan, hij in dat
geval naast de genoemde 500 gulden ook nog 200 gulden mag behouden uit de
onroerende goederen als schadeloosstelling voor de uitgekeerde schenkingen
van 400 gulden. Dit testament is ook geregistreerd bij de landdrost van Veluwen ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
op 16 november 1791 door de landschrijver A.J.Houck.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Andries van Eldijck en zijn vrouw Rijkje van de Vijsel, zij ligt ziek in bed, laten in
Ede het testament voor de langstlevende registreren dat is opgemaakt door de
schepenen in Wageningen, waarin zij elkaar over en weer het vruchtgebruik
geven van alle goederen, daarnaast benoemt Rijkje tot enig erfgenaam van haar
nalatenschap haar schoonmoeder Metta van Harpen, weduwe van Jan van
Eldijck. Dit testament is ook geregistreerd bij de landdrost van Veluwen op 3
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
november 1790 door de landschrijver A.J.Houck
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Jacobje Brants, meerderjarige jongedochter, wonende in Lunteren, laat in Ede
het testament registreren dat is opgemaakt door de scholtis van Barneveld en
sluit uit van haar nalatenschap de kinderen van de overleden Rik Brantsen,
gehuwd met Evertje Jans, zij schenkt nu de erfportie aan de kinderen van Jan
Geurtsen en zijn vrouw Aaltje Meessen, wonende te Essen op het erf Berbroek,
daarnaast schenkt zij vooruit aan Maartje Jans, dochter van Jan Geurtsen, een
aandeel in haar kleding en al hetgeen dat tot het lichaam behoort, zoals linnen,
wollen, goud en zilver, met name het deel dat de kinderen van Rik Brantsen
zouden erven, het resterende deel van haar nalatenschap gaat naar de wettige
erfgenamen.

Testament

Johanna Jacobson, weduwe van Dirk Suurmond, laat in Lunteren door scholtis
E.J. Ammon haar testament opmaken en herroept alle voorgaande testamenten,
zij schenkt aan de diaconie-armen van Lunteren 150 gulden, uit te keren binnen
een half jaar na haar overlijden en benoemt tot enig erfgenaam haar naaste
familieleden, tevens benoemt zij tot executeur-testamentair Evert Floor of bij
vooroverlijden zijn weduwe of kinderen om haar begrafenis te regelen en haar
roerende en onroerende goederen met goedkeuring van de erven te verkopen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
als vergoeding ontvangt hij 200 gulden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
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Testament

Beschrijving
Hendrikje Gaasbeek, weduwe van Hendrik van Schoonhoven, verklaart dat als er
bij haar overlijden minderjarige kinderen van haar overleden kinderen in leven
zijn, zij haar zonen Jan en Johannis van Schoonhoven aanstelt tot voogden over
deze kleinkinderen en bij hun vooroverlijden de plaatsvervangers Cornelis van
Schoonhoven en Cornelis de Ruijter, voorts wil zij dat haar nalatenschap
getaxeerd wordt door onpartijdige, dan aan te stellen mannen, en het erfdeel van
de minderjarige kleinkinderen door de voogden op een verantwoorde manier
belegd en beheerd wordt tot het moment van meerderjarigheid.
Geertje en Anna Sterk, zussen, laten in Venendal door de scholtis van Ede een
testament opmaken, waarin zij verklaren elkaar aan te stellen tot enig erfgenaam
van alle goederen.
Willempje Gijsberts, weduwe Jan Jansen, schenkt aan haar broer Hessel
Gijsbertsen 100 gulden; aan haar nicht Jacobje Willems, dochter van Willem
Albers en zijn vrouw Maartje Gijsberts, beiden overleden, 50 gulden, beide
schenkingen te voldoen binnen drie maanden na haar overlijden; voorts nog aan
Hessel Gijsbertsen, Jacobje Willems en Gerrit Gerritsen die bij haar woont, al
hetgeen dat tot het lichaam behoort, zoals linnen en wollen kleding alsmede
sieraden, en benoemt Gerrit Gerritsen tot enig erfgenaam onder voorwaarde dat
hij zijn leven lang bij haar moet blijven wonen, als Gerrit zonder vrouw of
kinderen komt te sterven dan moet hij de geërfde goederen teruggeven aan de
familieleden van Willempje Gijsberts, die bij het overlijden van Gerrit Gerritsen
nog als familieleden bestempeld kunnen worden.
Hendrik Hermssen en zijn vrouw Elisabeth Bouwman, hij ligt ziek in bed, maken
in Gelders Veenendaal een testament op voor de langstlevende, herroepen alle
voorgaande testamenten en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van
alle goederen.
Gerrit Janssen, verklaart te Lunteren onder toevoeging van vorige testamenten,
voor zover die niet door dit testament veranderd zijn, te schenken aan zijn nicht
Willempje Gerrits, die bij hem woont, alle roerende goederen, met uitzondering
van het goud- en zilverwerk, gemunt en ongemunt, kleding, sieraden en al
hetgeen dat tot het lichaam behoort, alsmede de obligaties in zijn boedel, ook
niet onder deze schenking valt een door Willempje geschreven kwitantie, waarin
verklaard is dat heden van haar 300 gulden is ontvangen voor de verkoop van
zijn huis, dat heden ook is overgedragen.
Evert Stevensen, weduwnaar van Jacobje Gijsberts, ziek, maakt bij hem thuis in
Ederveen zijn testament op en benoemt tot enig erfgenaam Gerritje Gerritsen en
Tijs Gerritsen, kinderen uit het huwelijk van zijn overleden vrouw met haar eerste
man Gerrit Tijsse.
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Ede

Registratie

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Assueer Jan baron Torck, ordinaris gecommitteerde ter vergadering van de
Heren Staten-Generael, luitenant opperjagermeester van het furstendom Gelre
en graafschap Zutphen op Veluwen, Hoofdschout van Maastrigt en
burgemeester der stad Wageningen en zijn vrouw Eusebia Jacoba baronesse
Torck, geboren baronesse De Roode van Heeckeren, heer en vrouwe van
Roosendaal, laten in Ede een uittreksel van het testament registreren, om
redenen dat binnen zeer korte tijd vijf kinderen van hen zijn overleden en
daardoor het vorige testament niet meer relevant is, zodat het nu noodzakelijk is
om op het huis Roosendael een nieuw testament op te maken voor de nog in
leven zijnde kinderen en twee kleinkinderen van hun overleden oudste dochter
Henrietta Christine Alexandrina baronesse Torck uit haar huwelijk met Adolpf
Hendrik grave van Rechteren, zij herroepen alle voorgaande testamenten en
geven te kennen dat het vruchtgebruik dat zij elkaar bij de huwelijkse
voorwaarden gegeven hebben van kracht blijft. Voorts schenken zij vooruit aan
hun tweede zoon Reinaud Jan Christiaen Torck het huis en heerlijkheid
Rosendael, met alle bijbehorende huizen, goederen en landerijen inclusief de
gehele inboedel en 100.000 gulden voor het onderhoud van de heerlijkheid
Rosendael en de kerk, daarnaast het huis in 's-Gravenhage aan de Kneuterdijk,
waar het echtpaar nu woont, met alle bijbehorende gebouwen en inboedel, en
het grote huis in 's-Gravenhage aan de Kneuterdijk met de stallen en de
koetshuizen, alsmede een daarbij gelegen herberg aan het Nagtegaalspad, en
alle goederen gelegen in de provincie Gelderland met het goed de Erntenpol,
alsmede alle goederen in het Kleefse en de Lijmers, waaronder behoren enige
beslagleggingen op goederen van derden. Voor de Hollandse lenen is het
octrooi reeds verkregen en voor de Gelderse en andere lenen wordt
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
toestemming gevraagd om dit testament te mogen doen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Aaltje Goedings, gehuwd met Gerrit Jan Roelofs, verklaart dat zij alle
voorgaande testamenten herroept, doch het vruchtgebruik dat aan haar man is
toegekend in het testament van 29 december 1778 opgemaakt voor de scholtis
in Ede van kracht blijft, benoemt nu tot enig erfgenaam Wouter en Cornelis
Roelofsen, broers van haar man, bij vooroverlijden treden de kinderen in de
rechten van hun vader, zodanig dat als de vader van Aaltje haar overleeft hij de
legitieme portie zal ontvangen, daarnaast moeten de broers 800 gulden uitkeren
aan de kinderen van haar broer Teunis Goedings, een half jaar na het overlijden
van haar man en haarzelf. Voorts benoemt zij Wouter Roelofs tot executeurtestamentair.
Willem Stevensen en zijn vrouw Lammertje Reijers, maken in Ede een testament
op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van
alle goederen, de erfenis van Willen gaat naar Aart Hendriksen en zijn vrouw
Geertruij Berendsen en de erfenis van Lammertje naar de kinderen van Jan
Reijersen en zijn vrouw Aaltje Hendriks.

Testament

Jan Gerritsen schenkt aan zijn dienstmaagd Annetje Gerrits, het erfje en goed
Kleijn Haselendonk, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap
Nederwout, dat Evert Woutersen als pachter gebruikt en waar hij woont, onder
voorwaarde dat zij bij hem blijft wonen tot zijn sterfuur, de hypotheekschuld op
het erfje moet door de erfgenamen als boedelschuld afgelost worden.

Registratie

Gerrit Schoonderbeek, weduwnaar van Johanna van Snoekeveld, wonende in
Veenendaal, laat in Ede zijn testament registreren dat op 24 augustus 1793 om
vijf uur 's middags ten huize van Hendrik van Wakeren in Veenendaal door
notaris Jan Smith in Veenendaal is opgemaakt en benoemt tot enig erfgenaam
van alle goederen zijn zus Jannigje Schoonderbeek en zijn broers Hendrik en
Aart Schoonderbeek, ieder voor een derde deel, onder voorwaarde dat de
erfgenamen binnen zes weken na zijn overlijden aan Jan van Wolfswinkel,
wonende in Veenendaal, 200 gulden betalen om daarvan aan zijn zus Marrigje
Schoonderbeek op zes weken na zijn overlijden 25 gulden uit te keren en
vervolgens nog zeven jaren, als bij haar overlijden nog niet de volledige 200
gulden is uitgekeerd dan gaat het restant terug naar de erfgenamen. Dit
testament is ook geregistreerd bij de landdrost van Veluwe op 28 oktober 1793 ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
door de landschrijver A.J.Houck.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Gerrit Verburgh, maakt bij hem thuis in Gelders Venendal zijn testament op en
benoemt tot enig erfgenaam zijn kleinkinderen Gerrit en Albert Verburgh uit het
huwelijk van de overleden Jacobus Verburgh en zijn vrouw Metje Schuurman,
die nog in leven is, Jacob Verburgh en Cornelis Slok worden aangesteld tot
executeurs-testamentair en voogden om het erfdeel van de kinderen te beheren
zolang die nog minderjarig zijn.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Gijsbert Janssen, weduwnaar van Metje Wouters, benoemt tot enig erfgenaam
voor de ene helft de kinderen van Steventje Cornelissen en haar overleden man
Gijsbert Cornelissen, onder voorwaarde dat zij 46 gulden en 11 stuivers inbrengt
in de boedel wegens verschuldigde pacht, alsmede 300 gulden wegens
overdracht van de bouwerij aan hun ouders door Gijsbert Janssen en voor de
andere helft de kinderen van de overleden Peter Bouwman, gehuwd met Aaltje
Cornelissen, en het voorkind van Aaltje Cornelissen uit haar eerste huwelijk met
Gijsbert Cornelissen.
Dirk Barten en zijn vrouw Aaltje Teunissen maken in Ede een testament op voor
de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen, de erfgenaam die een inventarisstaat verzoekt wordt onterfd.
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Jan Vollewens en zijn vrouw Anna van Laar herroepen alle voorgaande
testamenten, maken nu een testament op voor de langstlevende en geven
elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen met het recht om hun
leven lang uit de baggervelden te baggeren, de erfgenaam die een
inventarisstaat verzoekt wordt onterfd, na afloop van het vruchtgebruik zal
Gijsbert van Eden en zijn vrouw Gerharda Vollewens de roerende goederen voor
twee derde deel erven en het overige derde deel door Maas van Eden,
weduwnaar van Jannigjen van den Dikkenberg; daarnaast erven Gijsbert van
Eden en Gerharda Vollewens een derde gedeelte van veertien morgen hooiland,
gelegen in de Middelbuurt van Gelders Veenendaal genaamd de Dragonder,
leenroerig aan het huis Vanenburgh, waarvan een derde deel toebehoort aan J.
Verburg en het resterende derde deel aan de weduwe van Rijk de Ruijter, J.F.
Ammon wordt gemachtigd om voor het leengoed toestemming te vragen; het
echtpaar ontvangt ook nog drie morgen hooiland op Spitsbergen, gelegen in de
Benedenbuurt van Gelders Veenendaal met een erfpacht daarop en nog drie
morgen bouwland, gelegen in Stichts Veenendaal in de Middelbuurt naast de
Smalle Seijde; Maas van Eden erft anderhalve morgen bouwland aan de
Stigtsche zijde, grenzende met het eind aan het goed van de kinderen van de
overleden Hendrik van Broekhuijsen, alsmede twee hoekjes bouwland, groot een
morgen, mede gelegen onder het Stigts achter de Pauwelijntjes; hun neef
Cornelis van Eden en zijn vrouw Anna Maria de Ruijter erven de helft van een
huis en grutterij waar Jan en Anna wonen, alsook de helft van een huis met een
daarbij gelegen halve morgen land, gelegen naast het hiervoor genoemde huis
in de Benedenbuurt van Gelders Veenendaal, mits in de boedel 1500 gulden
gestort wordt; de kinderen van Gerrit Vollewens, de kinderen van Rut van Dolder
en zijn overleden vrouw Neeltje Vollewens, de kinderen van de overleden
Johannis Vollewens en zijn vrouw Sophia van Barneveld en de kinderen van
Cornelis Vollewens en zijn vrouw Jannigje van Barneveld, erven per groep 600
gulden, te voldoen binnen een jaar na het overlijden van de langstlevende.
Cornelis en Brand van Eden Gijsbertszonen worden benoemd tot executeurstestamentair.
Jan Brinkhuijsen en zijn vrouw Geertruij Vollewens maken in Veenendaal een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen met het recht van levenslang baggeren in de
baggervelden.

Testament

Jan Rap en zijn vrouw Maartje Gerritsen maken een testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen,
waar ten aanzien van de voorkinderen van Jan het recht gegarandeerd blijft op
hun legitieme portie uit de nalatenschap van hun vader als zij benadeeld zouden
worden door deze vruchtgebruikovereenkomst, voorts schenkt hij na afloop van
het vruchtgebruik aan Jan Hendriksen, zoon van de overleden Hendrik
Gerritsen, gehuwd geweest met Hendrikje Jans, die nu hertrouwd is met Brand
Barten en aan Claas Teunissen Lagerweij, zoon van de overleden Teunis
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Lagerweij, ieder 600 gulden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Beschrijving
Jan Gerritsen, ziek, herroept bij hem thuis het testament van 15 augustus 1792
opgemaakt in Ede en schenkt nu aan Annetje Gerrits, zijn ex-dienstmaagd, het
erfje en goed Kleijn Haselendonk, gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Lunteren, buurschap Nederwout, waarin hij woont, met de afspraak dat de
hypotheekschuld op dit erfje afgelost moet worden door de erfgenamen uit de
nalatenschap .
Rutger van den Hul, ligt ziek in bed, herroept alle voorgaande testamenten en
benoemt tot enig erfgenaam Hendrikje Jans, dochter van Jan Gerritsen, onder
voorwaarde dat zij vijf gulden betaald aan Rutger Berendsen, zoon van Berend
Gerritsen, en alleen als zij nog in leven is bij het overlijden van Rutger van den
Hul, daarnaast verzoekt hij Berend van Galen en Wouter Derksen om Hendrikje
Jans te assisteren bij het afwikkelen van zijn nalatenschap.
Harmen Janssen en zijn vrouw Neeltije Gerritsen herroepen alle voorgaande
testamenten, maken in Ede een testament op voor de langstlevende en geven
elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen, schenken buiten de
boedelschulden om 100 gulden aan ieder van hun zonen Jan en Gerrit
Harmsen, de resterende nalatenschap zal gelijkelijk verdeeld worden over alle
kinderen.
Hendrik Gijsbertsen, ziek, schenkt aan Evert Hendriksen alle onroerende
goederen, bestaande uit drie mud bouwland en een morgen hooiveld, welke
Evert in pacht gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Wekerum.
Willem Vonk en zijn vrouw Aaltje Jansen, zij ligt ziek in bed, maken een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, echter de kleding en al hetgeen dat tot het
lichaam behoort gaat naar de familieleden van de overledene.
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Testament

Gijsbert van Vulpen en zijn vrouw Annetje Gerrits van Silvolt herroepen alle
voorgaande testamenten en maken een nieuw testament op om hun twee
kinderen gelijkelijk te schenken, hun dochter Gijsbertje ontvangt alle roerende en
onroerende goederen na hun beider overlijden, met uitzondering van de kleding
en het huislinnen dat met haar broer gedeeld moet worden, daarnaast moet zij
aan haar broer 600 gulden uitkeren binnen zes maanden na hun beider
overlijden.
Hendrik van Dijk en zijn vrouw Jannetje Hendriks maken een testament op voor
de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
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Ede

Testament

Maatje Heijenoort, weduwe van Aart Schut, schenkt aan de kinderen van Jan
van de Craats Wouterszoon en zijn vrouw Willemina van Hal, beiden overleden,
de opbrengsten van de goederen die zij zullen erven na haar overlijden.
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174v 24-06-1796
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Testament

Brand Gerritsen en zijn vrouw Gerritje Gozens maken een testament op voor de ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Willem Kool en zijn vrouw Gerritje van Roekeld herroepen alle voorgaande
testamenten en verklaren dat na het overlijden van een van beide zowel de
roerende als de onroerende goederen publiekelijk verkocht worden om de
schulden af te lossen, een overschot wordt verdeeld over de wederzijdse
erfgenamen, iedere kant voor de helft en benoemen tot executeurs-testamentair
Cornelis Slok en Cornelis Groeneveld om vorderingen te innen en de
nalatenschap af te wikkelen en dat zij daarvoor een behoorlijke beloning zullen
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
ontvangen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Mr. Gerhard Umbgrove, oud-burgemeester der stad Arnhem en zijn vrouw Clara
Louisa Bouricius, wonende in Arnhem, maken in Ede wegens het verdrietige
verlies van hun enige geliefde zoon, een testament op voor de langstlevende van
alle goederen, na het overlijden van de langstlevende zal de resterende
nalatenschap vererven op de wettige erfgenamen of degene die zij alsnog zullen
aanwijzen, bij uitvoering van dit testament zal rekening gehouden moeten
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
worden met de huwelijkse voorwaarden van 7 augustus 1767.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede

Testament

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Willem Stevensen en zijn vrouw Lammertje Reijers, hij ziek, herroepen alle
voorgaande testamenten en maken nu een testament op voor de langstlevende,
zij geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen, na hun
overlijden gaat de erfenis naar de kinderen van Jan Reijersen en zijn vrouw
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Aaltje Hendriks, met name: Jan, Elbertje en Cornelis Janssen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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21-01-1797

Ede

Testament

Hendrik Janssen Kars, weduwnaar van Gijsbertje Willems, ziek, benoemt tot
enig erfgenaam zijn nicht Gouwtje Aartsen, gehuwd met Aalt Aalten, van de
gehele nalatenschap en in het bijzonder ook de erfportie die hij geërfd heeft van
de overleden Geertruij Janssen, gehuwd geweest met Dirk van de Steenweert,
waarvan Dirk nog steeds het vruchtgebruik heeft, onder voorwaarde dat zij hem
zijn leven lang verzorgen en een fatsoenlijke begrafenis bezorgen.
Willem Willemsen en Willem Willemsen, broers, liggen ziek in bed, benoemen
tot enig erfgenaam hun vader en stiefmoeder, Willem Willemsen en Jantje
Phlipsen en bij hun vooroverlijden de kinderen Maria, Jantje, Willemeijntje,
Hendrikje, Phlipsje en Evertje Willemsen.

Testament

Aalt Geurtsen, ligt ziek in bed, schenkt aan Bessel Geurtsen en zijn vrouw
Gerritje Maassen, het huis, hof en land, dat Aalt en Bessel samen bewonen en
gebruiken, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap De Valk,
daarnaast schenkt Aalt aan Bessel Geurtsen en zijn vrouw Gerritje Maassen;
aan Teunis Janssen en zijn vrouw Dirkje Geurtsen; aan Geurt Teunissen en zijn
vrouw Woutertje Geurtsen en aan Jan Janssen en zijn vrouw Aaltje Geurtsen,
een vijfde deel van een huis en hof, dat door Lijsebet Franken wordt bewoond en
gebruikt en een vijfde deel van een huis en hof, dat door Aart Cornelissen wordt
bewoond en gebruikt, beiden gelegen in het dorp van Lunteren, alsmede een
perceeltje in het Luntersche Bos, met daarnaast nog 412 gulden en 12 stuivers
die Hendrik Cobussen, Teunis Janssen van de Bruijnhoef en Lijsebet Franken
schuldig zijn wegens van Aalt Geurtsen gekochte enige vaste goederen in de
Lage Valk. Voorts schenkt hij aan Jan Evertsen Ploeg 40 gulden en aan Aalt
Besselsen, zoon van Bessel Geurtsen en Gerritje Maassen, een kist en een
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
plaat.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jan Eversen, weduwnaar van Fijtje Janssen, schenkt aan zijn zoon Evert
Janssen en zijn vrouw Geertje Gerritsen, een erf en goed bestaande uit een
huis, hof, twee bergen, twee schuren en een bakhuis met het bijbehorende bouw, weide- en hooiland en het turfveen, dat door Evert Janssen bewoond en
gebruikt wordt, voorts de helft van een huisje en hof, de helft van een hoekje land
genaamd de Hartakker en de helft van een graskampje, waarvan de andere helft
toebehoort aan Jan Hendriksen en de weduwe van Hendrik Janssen, alles
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, Evert Janssen moet binnen
een jaar na het overlijden van zijn vader, in drie gelijke delen, 2000 gulden
uitkeren uit de nalatenschap, alsmede de resterende boedel na aftrek van de
boedelschulden verdelen over Evert Janssen, Jantje Janssen en Jan Aartsen,
zijnde de laatste het minderjarige kind van Aart Willemssen Koning en zijn vrouw ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
uit het eerste huwelijk Willemeijntje Janssen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Ede

Registratie

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

In Ede wordt het besloten testament geregistreerd dat op 19 april 1797 door
notaris Johannes Sijthoff in 's-Gravenhage geopend is van Wilhelmine Frederice
barones van Wijhe, voorheen gehuwd met L.H.B.S. baron van Heeckeren van
Camperbeek en bij haar overlijden douairière van de graaf van Quadt tot
Wijckradt, zij is op 23 maart 1797 overleden in de Nieuwen Doelen in Den Haag.
Aanwezig zijn Jan Francois van Eck, gehuwd met Sijna Anna Henrietta
Philippina barones van Wassenaar, wonende in Den Haag en Anna gravin van
Bijlandt, die het besloten testament overhandigd heeft van 3 maart 1759,
gepasseerd voor de schepenen der stad Deutichem ook optredend als
leenmannen van het huis Keppel en de superscriptie van 6 maart 1759; notaris
Lambertus Sijthoff is aanwezig op procuratie van 30 maart 1797, gepasseerd
voor de regering der stad Lochem, voor Willem Fredrik Hendrik baron van
Wassenaar en voor Evert Christiaan Carel Willem baron van Heeckeren, gehuwd
met Henrietta Sijna barones van Wassenaar, alsmede ingevolge een procuratie
van 21 mei 1795, gepasseerd voor notaris Lambertus Sijthoff als gemachtigde
voor Fredrik Wilhelm baron van Frebra, gehuwd met Henrietta Philippine
Wilhelmine Frederique barones de Quarles, ook namens Pieter Willem Lodewijk
baron de Quarles, voorts ingevolge een procuratie van 12 oktober 1795 voor
Adriaan Jan baron van Borssele, en als laatste Christiaan Reijnold graaf van
Bijlandt. Het testament vermeldt dat zij alle voorgaande testamenten herroept en
rekening gehouden moet worden met de huwelijkse voorwaarden gemaakt met
haar eerste man L.H.B.S. baron van Heeckeren van Camperbeek. Haar aandeel
in de Vlaamse Thienden gaan over op haar zussen of de kinderen in hun
moeders plaats en dat haar oudste zus J.J.J. barones van Wassenaar, geboren
Van Wijhe, onder zich heeft en mag behouden het aandeel dat Wilhelmine
toekomt (er was nog niet beslist of zij het gehele leengoed kreeg of dat de
zussen het samen moesten delen) in een zeker leengoed onder het Rijk van
Nijmegen, genaamd de Blankenburgh, ontvangen van haar overleden jongste
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
zus Philippina barones van Wijhe, vervolgens schenkt zij:
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

1. aan haar neef Christiaan graaf van Bijlandt, zoon van haar overleden zus
Maria gravin van Bijlandt, geboren Van Wijhe, welke vernoemd is naar hun vader
en over de zoon ook peetvader was, 1000 gulden met haar diamanten pinkring
met een waarde van 600 gulden; 2. aan de zus van bovengenoemde neef, haar
nicht Anna gravin van Bijlandt, dochter van haar overleden zus Maria van
Bijlandt, geboren Van Wijhe, een obligatie van 600 gulden ten laste van het
Quartier van Nijmegen, alsmede haar gouden etui, horloge en snuifdoosje; 3.
aan haar nicht Henrietta barones van Wassenaar, dochter van haar overleden
zus Anna Wilda barones van Wassenaar, geboren Van Wijhe, de diamanten
orlietten (oorringen) met diamanten strik om de hals; 4. aan de broer van
bovengenoemde nicht, haar neef Willem Fredrik baron van Wassenaar, zoon
van haar overleden zus Maria Wilda barones van Wassenaar, geboren Van
Wijhe, de diamanten ring bezet met kleine steentjes; 5. aan haar zus Louisa
Henrietta barones van Quarles, geboren Van Wijhe, al het ongemunt, zilver,
huislinnen en ander linnen en al hetgeen haar lichaam toebehoort, alsmede haar
beste kleding; 6. aan de kamenier, die tijdens haar overlijden bij haar woont, de
dagelijkse kleding en 100 gulden; 7. aan Herbert de Haas, zoon van Peter de
Haas te Echtelt, werkzaam als knecht, 100 gulden; 8. aan de Gereformeerde
Nederduitse diaconie-armen in de plaats waar zij komt te overlijden, 200 gulden.
Als een van de hiervoor genoemde legatarissen voor haar komt te overlijden dan
zal de schenking toekomen aan de enig erfgenaam. Zij benoemt nu tot enig
erfgenaam van alle overige goederen, ook die zij nog zal erven door het
overlijden van haar zus Christiena barones van Deelen, geboren Van Wijhe of
het overlijden van haar kind: 1. de twee kinderen van haar overleden zus Anna
Wilda van Wassenaar, geboren Van Wijhe, met name: Willem Fredrik en
Henrietta van Wassenaar; 2. de drie kinderen van haar overleden zus Maria
barones van Wijhe, die eerst gehuwd is geweest met baron van Borssele, heer
van Geldermalsen en daarna met graaf van Bijlandt, met name: Adriaan Jan van
Borsselen, Christiaan en Anna van Bijlandt en als laatste 3. haar zus Louisa
Vervolg 1 van folio Henrietta barones van Quarles, geboren Van Wijhe, de kinderen treden in hun
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
124v-128v
moeders plaats.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Beschrijving

De kinderen treden in elkaars rechten en als er geen nageslacht is per groep
dan treden de partijen in elkaars rechten. Tot executeur-testamentair wordt
benoemd advocaat A. Ardesch, secretaris der stad Arnhem, die alle
schenkingen binnen zes weken na haar overlijden moet uitkeren. De
superscriptie van 6 maart 1759 gepasseerd voor de schepenen der stad
Doitinchem, vermeldt dat het echtpaar aan hen een besloten testament heeft
overhandigd, en dat zij hun zwager J.C.R. graaf van Bijland, ambtman der stad
Grave en land van Kuijk, benoemen om toestemming te vragen bij de
Vervolg 2 van folio Leenkamer van het huis Lhede en andere leenkamers tot het doen van
124v-128v
bovenstaand testament.
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ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

De executeurs-testamentair mr. Arend Francois van den Steen en mr. Willem
Reijnier Brantsen laten in Ede de opening van het besloten testament registreren
dat zij overhandigt hebben op 20 juli 1797 aan de volksvertegenwoordigers der
stad Arnhem, op verzoek van Nalida Susanna Brantsen, weduwe van mr.
Francois Willem van der Steen, om het besloten testament, gepasseerd op 13
juni 1795 voor de volksvertegenwoordigers der stad Arnhem, dat zij samen met
haar man gemaakt heeft, te laten openen nu dat haar man is overleden. In de
bijgevoegde superscriptie van 13 juni 1795 bevestigt de secretarie der stad
Arnhem dat door het echtpaar het tweede exemplaar van het besloten testament
ter bewaring is overgedragen en dat dit testament geopend mag worden na het
overlijden van één van de testateurs. In het testament van 12 juni 1795 herroept
het echtpaar alle voorgaande testamenten, met uitzondering van het testament
gemaakt door Nalida op 2 november 1792 voor de schepenen van Arnhem, ten
aanzien van het erf en goed de Lichtenbeek en het grote huis in de Bakkerstraat,
welke van kracht blijft. De huwelijkse voorwaarden en het hierin opgenomen
recht van vruchtgebruik blijft ook van kracht, met de aanvulling dat als de
testateur als eerste overlijdt de nalatenschap van de overleden Jacob Massing
ook valt onder het vruchtgebruik. De langstlevende blijft in het bezit van alle
roerende goederen van de eerstoverledene, zoals bedden en buld (beddenzak),
koper en tin, stoelen en banken, kisten en kasten, schilderijen, linnens, pellen
(pronkgewaden), wollen gemaakte en ongemaakte kleding, juwelen, parels, gouden zilverwerk, gouden en zilveren penningen, medailles, grof en fijn porselein,
alsmede koetsen, wagens, rijtuigen, paarden, alsook boeken, charters, papieren
en manuscripten, inclusief contant geld, achterstallige renten, pachten en
vorderingen die tot de boedel behoren, met uitzondering van het geld van
afgeloste kapitalen of verkochte onroerende goederen. Als de testateur als eerste
overlijdt worden de goederen van de overleden mevrouw Van Benthem en de
erfenissen van zijn tantes Anna Geertruijd en Maximiliana Clara van den Steen, ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
via de executeurs-testamentair overgedragen aan zijn erfgenamen.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Beschrijving

Als Francois als eerste overlijdt moet, met inachtneming van het vruchtgebruik,
uit zijn boedel binnen drie maanden geschonken worden 1. aan zijn neef Jacob
Diederik van den Steen 25.000 gulden; 2. aan Francois Willem, zoon van Jacob
Diederik van den Steen, 5000 gulden; 3. aan zijn neef Arend Francois van den
Steen 30.000 gulden; 4. aan zijn neef Jacob Nicolaas van Eck 5000 gulden; 5.
aan Francois Willem Lambert, zoon van Jacob Nicolaas van Eck, 5000 gulden;
6. aan zijn neef Johan Jacob van Hasselt, en bij zijn vooroverlijden aan zijn broer
Diederik Gerrit Adriaan van Hasselt, 5000 gulden; 7. en als laatste aan zijn neef
Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt en bij zijn vooroverlijden aan zijn broer
Johan Jacob van Hasselt, 5000 gulden, alle schenkingen te betalen voor twee
derde gedeelte met obligaties ten laste van de Unie, kwartieren, ambten of
steden tegen 3 procent en het resterende deel met Hollandse obligaties tegen
twee en half procent. Tot zijn enig erfgenaam voor zijn resterende nalatenschap
worden aangesteld zijn zus Cornelia Maria van den Steen, douairière van Otto
van Eck, en zijn drie broers Diederik Gerhard van den Steen, Bernhard van den
Steen, Controleur-Generaal der artillerie en Philip Maximiliaan van den Steen.
Het echtpaar benoemt tot executeurs-testamentair Jacob Diederik van den
Steen, Arend Francois van den Steen en Willem Reijnier Brantsen, tegen een
beloning van 1000 gulden voor ieder, voor twee derde te voldoen uit de boedel
van de testateur en voor een derde uit de boedel van de testatrice. Geregistreerd
in Arnhem op 22 juli 1797 in het testamentenboek numero 15 pagina 94.
Jan van Hoeven en zijn vrouw Hermina van Diem benoemen tot enig erfgenaam
van al hun goederen de twee zussen van Jan, met name: Elisabet Barbra en
Constantiea van Hoeven en bij hun vooroverlijden de naaste erfgenamen van
Jan van Hoeven.
Barend ten Berkel schenkt 1500 gulden aan zijn nicht Maria Waller, gehuwd met
Hendrik Oolgaard; aan zijn nicht Anna Geertruij Waller, dochter van Alida ten
Berkel en Jacob Waller, ook 1500 gulden; aan zijn neef Elbertus Waller, zoon
van Alida ten Berkel en Jacob Waller, 1000 gulden, alsmede de kleding, wollenen linnen goederen, sieraden en het goud en zilver dat tot zijn lichaam behoort,
uit te keren een half jaar na zijn overlijden door de executeurs-testamentair en
benoemt voorts tot enig erfgenaam van alle resterende goederen zijn zus Alida
ten Berkel, gehuwd met Jacob Waller, wonende in Amsterdam. Gerrit Jan
Roelofsen en Wouter Roelofsen worden aangesteld tot executeurs-testamentair,
waarvoor zij ieder 100 gulden ontvangen.
Marritje Jacobs schenkt aan Roetert Janssen en zijn vrouw Jannetje Willems, de
kleding, het zilver dat tot haar lichaam behoort, een kast, een kist, een ladetafel
en een bed met toebehoren, alsmede 200 gulden, onder voorwaarde dat het
echtpaar haar een fatsoenlijke begrafenis bezorgt, waarvoor zij 100 gulden
vooruit ontvangen.
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Registratie

Neeltje Remmen, bejaard en ongehuwd, wonende in Stichts Veenendaal, laat in
Ede het testament registreren dat om acht uur 's avonds bij haar thuis is
opgemaakt door secretaris W. van Ginkel, in tegenwoordigheid van drie
commissarissen van de gemeente Stichts Veenendaal, en herroept alle
voorgaande testamenten, alsmede de akte van executeurschap van 9 maart
1779, gepasseerd voor notaris Jan Smith in Veenendaal, en schenkt nu aan
haar dienstmeid Jaantje van der Zanten, eerst weduwe van Cornelis van der
Meijden en laatst van Anthonij Voskuijl, als die bij het overlijden nog bij haar
woont, 400 gulden; aan Reintje van Veen, nagelaten dochter van Evert Jansen
van Veen en Gerrigje Maarseveen, 100 gulden en aan Neeltje Maarseveen,
gehuwd met Gerrid van der Kraats, 200 gulden; voorts aan Anthonij de Bijll en
zijn vrouw J. Prins, een perceel water- en veenland aan het Beneedeneind van
Stichts Veenendaal, genaamd Brugmansgoed, met een daarachter gelegen
morgen bouwland, strekkende voor van de Veengrift tot aan het land van
(onvermeld), gelegen oostwaarts Cornelis en Gijsbert Beijer Cz. en westwaarts
het Hollegoed, waarvoor zij 1000 gulden moeten in brengen in de boedel van
Neeltje. Op last van de uit te keren schenkingen, schulden en doodschulden
benoemt zij tot enig erfgenaam van alle goederen: 1. Geurt Fortuijn voor een
staak; 2. de kinderen van Tijs van der Heuvel, met name: Mor en Jan van den
Heuvel en de kinderen van Toon van der Heuvel, samen een staak; 3. haar nicht
Steventje Lagerweij voor een staak; 4. de kinderen van Agnietje Fortuijn, met
name: Hendrikje, Lisabeth en Agnietje Klaasen, samen een staak; 5. de
kinderen van Teunis de Bont, met name: Cornelis en Gerrigje de Bont, samen
een staak; 6. de twee kinderen van Elisabeth de Bont, met name: Teunis en Jan ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Eversen, samen een halve staak;
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Vervolg van folio
133v-135v

7. de twee kinderen van Matthijs van Lagerweij, met name: Balthaser en
Jannetje Lagerweij, samen een halve staak; 8. het kind van Fijgje Lagerweij, met
name Cornelis van Maanen, voor een halve staak; 9. de kinderen van Jan van
den Heuvel voor een staak; 10. het kind van Maria van den Heuvel, met name
Hanna Otten van Wakeren, weduwe van Jan Middelhoven, voor een halve staak;
11. het kind van Neeltje van den Heuvel, met name Anthonij van der Meiden
voor een staak. Bij vooroverlijden van een van de gerechtigden of als er geen
nageslacht is, dan zal zijn deel vererven op de andere gerechtigden. Tot
executeur-testamentair wordt aangesteld burgemeester Anthonij de Bijll, die
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
binnen twee jaar de boedel onder de erfgenamen verdeeld moet hebben.
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Testament

Aaltje Brands, ziek, benoemt haar tante Maartje Egberts, weduwe van Jan
Cornelissen, tot enig erfgenaam van alle goederen, onder voorwaarde dat zij
slechts voor een bedrag van 650 gulden goederen uit de nalatenschap mag
verkopen om de boedelschulden te betalen, als de 650 gulden niet toereikend is
mag zij toch meerdere goederen verkopen om de schulden te betalen, als na het
overlijden van haar tante en na afrekening van de erfportie aan Maartje nog over
is dan moet deze uitbetaald worden aan testatrices neef Evert Arendsen, zoon
van Arend van Corler en Hendrikje Brands, beiden overleden, en bij zijn
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
vooroverlijden aan haar neef Elbert van den Hul.
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Evertje Breunissen benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen de diaconie
van Lunteren.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
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Opening

Willem Adriaan van Enschut, executeur-testamentair van het besloten testament
van de overleden mr. Hendrik Schivelberg Bekking, advocaat van het Hof van
Gelderland en controleur van de Convoijen en Licenten te Arnhem, laat op 21
mei 1798 in Eede het testament openen, dat gepasseerd is voor de scholtis van
Ede mr. E.J. Ammon. In de superscriptie overhandigt mr. Hendrik Schievelberg
Bekking het besloten testament van 31 mei 1790 en wordt Willem Adriaan van
Enschut, luitenant van het Bakkerstraats Vaandel te Arnhem, benoemt tot
executeur-testamentair om bij ziekte of onvermogen op te treden namens de
testateur en bij overlijden de sleutels tot zich te nemen, het testament te laten
openen, de nalatenschap af te handelen en de begrafenis te verzorgen. In het
testament zelf herroept Hendrik alle voorgaande testamenten en schenkt aan
zijn huishoudster Elisabeth van Rating, weduwe Fatsoen, als zij op zijn sterfdag
nog bij hem woont en in dienst is, ieder jaar haar leven lang 600 gulden en een
grote hoeveelheid met name genoemde roerende goederen; aan zijn huisknecht
Arend Lucas schenkt hij jaarlijks zijn leven lang 75 gulden en een jaarloon; aan
koetsier Jan Janssen 1000 gulden ineens met een jaarloon, beiden ontvangen
de kleding en al hetgeen dat tot zijn lichaam behoort met uitzondering van het
goud en zilver; aan de rest van de knechts of dienstmeiden schenkt hij 300
gulden met een jaarloon, voor iedereen geldt dat zij op zijn sterfdag nog bij hem
wonen of in dienst zijn; voorts schenkt hij aan zijn zwakbegaafde broer
Gerhardus Schivelberg Bekking jaarlijks een bedrag dat hij nodig heeft voor zijn
onderhoud, naast de te genieten inkomsten van de Bloed vicarie Sint Anthoni,
opgericht in de kerk van Wenterswijck; aan dominus Smits, predikant in
Eijbergen, die zich ontfermt over zijn broer en na zijn overlijden het bewind zal
voeren, met uitsluiting van de weeskamer, schenkt hij jaarlijks 25 gulden; aan de
drie dochters van zijn zwager Pagenstecher, professor te Harderwijk, ieder 3000
gulden en aan het kind van zijn overleden en aangetrouwde neef Hieronimus van ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Bassen Jongebloet, gehuwd geweest met mevrouw Bisdom, 3000 gulden;
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voorts aan elk kind van predikant B. Smits in Eijbergen, gehuwd met de
overleden mevrouw Bekking, 1000 gulden; aan Grietje ter Plegt 1000 gulden;
aan zijn bouwman op Schothorst, Jan Reijersen, de volle pacht van het
genoemde erf van dat jaar waarin Hendrik komt te overlijden. Tot enig erfgenaam
van alle goederen wordt benoemd Willem Adriaan van Enschut die ook alle
schenkingen moet uitbetalen uit de goederen die hij erft van de testateur, (die als
zekerheid dienen tot nakoming van de schenkingen), ook als Enschut komt te
overlijden, zullen zijn erfgenamen verplicht zijn om de schenkingen uit te keren
uit de door hun vader geërfde goederen en zal het gedeelte dat zij zouden erven,
bij niet nakoming, vervallen aan de armen-diaconie van Arnhem. Ook
geregistreerd te Arnhem in de vertrekkamer van het Hof van Justitie in
Gelderland op 23 mei 1798 door Jan Gaaijmans en te Westervoort door
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
secretaris A. Blaauw.
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Testament

Derk Brouwer, weduwnaar van Gerritje van Blankers, herroept alle voorgaande
testamenten voor zover die tegenstrijdig zijn met dit testament, er moet nu een
staat opgemaakt worden om vast te stellen hoe hoog de nalatenschap van zijn
vrouw en van hemzelf bedraagt, ingevolge de huwelijkse voorwaarden om te
beoordelen hoe groot de erfportie is van de nalatenschap van zijn vrouw aan de
kinderen en kleinkinderen en dat hij geen verandering wilt aanbrengen in de
uitkering van de legitieme portie van de nalatenschap van zijn vrouw en verklaart
verder dat zijn eigen nalatenschap in vier gelijke delen aan zijn dochters
uitgekeerd moet worden, hij kent de helft van het eerste vierde deel toe aan zijn
dochter Debora Brouwer, gehuwd met Hendrik Septer en de andere helft aan
hun dochter Alida Gerarda Septer, met de toevoeging dat Debora kan kiezen
tussen de legitieme portie of het vruchtgebruik van het gehele vierde deel, als zij
voor het vruchtgebruik kiest gaat de eigendom van het gehele vierde deel over
op hun bovengenoemde dochter. De drie resterende vierde delen gaan naar zijn
dochters Maria en Geertruijd Brouwer en de kinderen van zijn overleden zoon
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
Gerrit Brouwer.
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Testament

Jan Rap en zijn vrouw Maartje Gerritsen, hij ligt ziek in bed, herroepen alle
voorgaande testamenten, maken een testament op voor de langstlevende en
geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen, de langstlevende
moet binnen een jaar na het overlijden van de eerstoverledene aan de twee
voorkinderen van Jan en het minderjarige kind uit hun eigen huwelijk, bij
meerderjarigheid de legitieme portie uitkeren.
Egbert Janssen en zijn vrouw Fijtje van Haart maken een testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen,
degene die bezwaar maakt is uitgesloten van de erfenis.
Geesje Vernhout, gehuwd met Jacobus Kerkhof, verklaart dat zij in de huwelijkse
voorwaarden van 30 juni 1784 samen met haar man is overeengekomen dat, als
zij de eerststervende zou zijn 250 gulden uitgekeerd moet worden aan de
erfgenamen, zij herroept nu deze passage, de overige afspraken in hun
huwelijkse voorwaarden blijven van kracht.
Jan Rap en zijn vrouw Maartje Gerritsen, hij ligt ziek in bed, herroepen alle
voorgaande testamenten, verklaren nu dat de voorkinderen van Jan alleen recht
hebben op hun legitieme portie, dat door de langstlevende binnen een jaar moet
worden uitgekeerd en benoemen tot enig erfgenaam hun minderjarige zoon
Gerrit Rap.
Jan Hartborn en zijn vrouw Jannigje van Ginkel maken in Gelders Veenendaal
een testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen.

Registratie

Huiberd Wildeman, wonende in Stichts Veenendaal, laat in Ede het testament
registreren dat op 17 juni 1799 om half zes 's middags is gepasseerd bij notaris
Jan Smith in Veenendaal, met inachtneming van de huwelijkse voorwaarden van
24 maart 1792 overeengekomen met zijn vrouw Gerarda van Doornik,
gepasseerd voor notaris Wilhelmus Geerling in Utrecht, ingevolge een aan hem
verleend octrooi van 7 augustus 1773 door het Hof van Utrecht. Hij schenkt aan
zijn dienstmeid Peetje van der Meijden als zij op zijn sterfdag nog bij hem woont,
in plaats van een rouw 100 gulden en benoemt zijn zoon Hendrik Wildeman tot
enig erfgenaam voor de legitieme portie, alsmede alle overige goederen, met de
bepaling dat bij het overlijden van Hendrik zijn kinderen in zijn rechten treden en
als die ontbreken vervalt de erfenis aan zijn twee zussen, Geertruid en
Willemijntje Wildeman of hun kinderen, ieder voor de helft, het vruchtgebruik
blijft in alle gevallen van kracht voor Gerarda van Doornik. Bij vooroverlijden van
Hendrik zonder nageslacht worden de zussen tot enig erfgenaam benoemd. Aan
de zoon wordt het recht onthouden een vierde gedeelte van de erfenis achter te ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
houden als de twee zussen in zijn rechten treden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Florentius Franco de Bruijn en zijn vrouw Charlotta Maria de Bruijn, geassisteerd
met haar voogd Henricus Prins, verklaren: 1. dat aangezien de oudste zoon
Isaac de Bruijn bij het aangaan van zijn huwelijk volgens gemaakte huwelijkse
voorwaarden, vijf obligaties op Holland kantoor Amsteldam, heeft ontvangen op
naam van zijn vader Florentius Franco de Bruijn, dat ook de jongste zoon
Florentius Adrianus de Bruijn vooraf moet ontvangen, na hun beider overlijden,
uit de boedel vijf obligaties op Holland kantoor Amsteldam, ook op naam van zijn
vader; 2. de oudste zoon is tot zijn 25ste jaar onderhouden uit de boedel, als de
ouders overlijden voor het 25ste levensjaar van de jongste zoon, dan zal deze tot
zijn 25ste levensjaar jaarlijks 500 gulden genieten; 3. aan de oudste zoon is bij
zijn huwelijk eenmalig een bedrag van 1000 gulden gegeven, ook de jongste
zoon zal eenzelfde bedrag vooraf moeten ontvangen bij zijn huwelijk of na het
overlijden van de ouders, als er geen contanten zijn moet de oudste zoon het
bedrag betalen uit zijn privé middelen; 4. na hun overlijden moet de verdeling
overeenkomstig een vooraf opgestelde en door de ouders getekende staat
geschieden aangaande hun aanwezige linnen, boeken en enige andere
roerende goederen, ten einde deze eerlijk te verdelen tussen de kinderen; 5. de
nalatenschap moet gelijkelijk verdeeld worden tussen de twee zonen. Tenslotte
worden Henricus van Herwerden, rustend predikant in Amsteldam en mr. Joan
de Bruijn, advocaat in Zutphen, tot voogd benoemd voor de jongste zoon als de ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
ouders voor zijn 25ste levensjaar komen te overlijden.
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Testament

Lubbertje Janssen, weduwe van Jan Gerritsen van Beek, schenkt aan Barend
Brandsen een morgen hooiveld, gelegen in het Laage Slag onder Waageninge,
nu in pacht gebruikt door de weduwe Hendrik Nap en bij vooroverlijden van
Barend Brandsen gaat het hooiveld naar Teunisje en Casper Berendsen,
kinderen van Barend Brandsen en Jantje Kleijnenberg.

ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Elizabeth van Dolder, wonende in Stigts Veenendaal, laat in Ede het testament
registreren dat op 4 augustus 1799 om half elf 's avonds is gepasseerd bij Jan
Smith, notaris in Veenendaal, waarin zij alle voorgaande testamenten herroept
en aan Wessel van Dolder 1400 gulden schenkt; aan Aletta van Dolder, dochter
van Wessel van Dolder, de zilveren beugel met tas, zilveren snuifdoos, zilveren
eau de la reine doosje, gouden orlietten, zilveren naaldenkoker, zilveren
vingerhoed en de schaar met zilveren ketting, tot enig erfgenaam van alle
goederen benoemt zij haar ooms en tantes, met name: Hendrik, Tijs, Evert,
Andries, Rebecca, Eva, Baerendina en Gerrigje van Dolder, alsmede de
kinderen van haar overleden oom Geurt van Leeuwen en als laatste de kinderen
van haar overleden oom Jan van Leeuwen, ieder voor een tiende deel, daarnaast
wordt Cornelis van Dolder Arntz aangesteld tot executeur-testamentair van haar ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
nalatenschap en om de begrafenis te verzorgen.
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Teunis van Beek, eerder weduwnaar van Gerritjen Gerritsen Coenders, herroept
alle voorgaande testamenten en maakt in Ede een testament op, met in
achtneming van de overeengekomen huwelijkse voorwaarden van 12 maart
1793 gemaakt in Wageningen samen met zijn huidige vrouw Neeltye Metman,
destijds weduwe van Gerrit Janssen Wildekamp, waarin men elkaar het
vruchtgebruik heeft gegeven van alle goederen, welke van kracht blijven. Teunis
verklaart dat na hun beider overlijden, alle goederen die hij terug geërfd heeft
door het overlijden van zijn oudste zoon Jan van Beek, die de goederen op zijn
beurt geërfd had van zijn vader ingevolge de boedelscheiding van 12 mei 1791
ter waarde van 6097 gulden en 3 stuivers, en uitgekeerd moeten worden aan de
toen nog in leven zijnde overige drie minderjarige kinderen, met name: Gerrit,
Cornelia en Geurt van Beek, aangezien Jan is overleden worden alle goederen
geërfd door de nu nog in leven zijnde oudste zoon Gerrit van Beek onder
dezelfde voorwaarden als genoemd in de boedelscheiding van 12 mei 1791, ter
compensatie ontvangen de andere twee kinderen Cornelia en Geurt van Beek uit
handen van hun broer een derde deel van het bovengenoemde bedrag, uit te
keren een jaar na het overlijden van de langstlevende testateur, de onroerende
goederen genoemd in de boedelscheiding van 12 mei 1791 moeten op nieuw
getaxeerd worden en de nieuw verworven onroerende goederen moeten
getaxeerd worden door twee Bennekomse buurmeesters, als één van zijn
kinderen zich tegen dit testament verzet dan heeft het alleen recht op de
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
legitieme portie.
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Jan Sandersen en zijn vrouw Maria Janssen maken een testament op voor de
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Testament

Jan Sandersen en zijn vrouw Maria Janssen, hij ziek, herroepen alle voorgaande
testamenten en komen overeen dat na hun beider overlijden, de nalatenschap
voor de ene helft zal overgaan op Toon Roscam en Stijntje Janssen en voor de ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
andere helft op de naaste familieleden van Maria Janssen.
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Testament

Hendrik Janssen en zijn vrouw Willempje Janssen van Daalen maken in Ede
een testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, na het overlijden van de langstlevende gaat de ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
nalatenschap naar de naaste familieleden van beide kanten, ieder voor de helft. protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
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Hendrik Eijlander en zijn vrouw Beertjen Everts, wonende in Ede, maken een
testament op met in achtneming van de in Ede overeengekomen huwelijkse
voorwaarden van 7 september 1787, welke volledig van kracht blijven voor zover
ze niet veranderd worden in deze akte, geven nu te kennen dat wanneer er geen
nageslacht is uit dit huwelijk en de langstlevende gaat hertrouwen, in plaats van
uitkeringen te doen ingevolge hun huwelijkse voorwaarden, men verplicht is aan
de naaste familieleden van de eerstoverledene de halve nalatenschap uit te
keren, de langstlevende behoudt echter het vruchtgebruik, de navolgende
passage uit de huwelijkse voorwaarden behoeft niet uitgevoerd te worden:
"zullende ingeval de langstlevende kinderloos ongehuwd blijft, hetgeen na
deszelfs dood van den boedel overig te zijn mogt bevonden worden voor twee
derde vererven op de vrinden des aanstaande bruids, en voor een derde op de
gemelde Jacob Reijsen, neeff van den bruidegom, en bij vooroverlijden op de
gemelde naaste bloedverwanten", dat daarvoor in de plaats komt: Dat als de
langstlevende van hun beide kinderloos ongehuwd blijft, al hetgeen na zijn dood
overig zal zijn, voor de helft zal vererven op de familieleden van Hendrik Eijlander
en voor de andere helft op de familieleden van Beertien Everts, onder
voorwaarde dat 600 gulden vooruit genoten wordt door de familieleden van de
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testateur, zijn neef Jacob Rijssen en zijn neef Jacob Eijlander 400 gulden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801
M. Jongeneel, predikant in Ede, en zijn vrouw N. Veerhoff maken in Ede een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, onder voorwaarde dat als er geen nageslacht
is, na het overlijden van de langstlevende de nalatenschap geërfd wordt door de
naaste familieleden van beide kanten, die op hun sterfdag nog in leven zijn, ieder
voor de helft, degene die een overzicht van de boedel of een borgtocht eist,
wordt onterfd.
Christoffel Theodorus Elesthij, weduwnaar van Elisabeth van Raaij, ziek, maakt
in Ede zijn testament op en benoemt tot enig erfgenaam Gerrit Jan Wentinck en
zijn vrouw Marijtje van Veldhuijsen en stelt H. Mulder aan tot executeurtestamentair van de nalatenschap.
Arie van der Meijden en zijn vrouw Hendrikje van IJsendoorn maken in Gelders
Venendal een testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer
het vruchtgebruik van alle goederen, met uitzondering van de kleding en al
hetgeen dat tot het lichaam van de eerstoverledene behoort, dat overhandigd
moet worden aan de familieleden van de overledene.
Elisabet en Gerarda van Laar, zussen, Neeltje en Anthonij van Ede, zus en
broer, beide partijen zijn halfzussen en halfbroer van elkaar, maken in Venendal
een testament op en benoemen elkaar tot enig erfgenaam, zodanig dat als de
langstlevende zonder testament komt te overlijden de gehele nalatenschap zal
vererven op hun hele en halve broers en zus, dus voor een derde deel op
Gijsbert van Eede, Maas van Eede en Anna van Laar, gehuwd met Jan
Vollewensch en bij haar vooroverlijden op Jan Vollewensch zelf of op hun
kinderen. J.F. Ammon wordt aangewezen om voor dit testament met betrekking
tot de herengoederen toestemming te verkrijgen van de Rekenkamer.
Evert, Maria, Cornelia en Aletta van Veldhuijsen, broer en zussen, wonende
samen in Geldersch Veenendaal, benoemen elkaar tot enig erfgenaam van
elkaars gehele nalatenschap.
Elisabeth en Gerarda van Laar, zussen, geassisteerd met hun voogd Jan van
Amerongen, maken bij hun thuis in Venendal een testament op en benoemen
elkaar tot enig erfgenaam van alle goederen, na het overlijden van de
langstlevende wordt tot enig erfgenaam aangesteld hun halfbroer Maas van
Eden, J.F. Ammon wordt aangewezen om voor dit testament met betrekking tot
de herengoederen toestemming te verkrijgen van de Kamer van de Rekening in
Gelderland.
Gerrit van Beek en zijn vrouw Cornelia Zadelhoff maken in Bennecum een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen,
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Testament

Louis Beat Sebastiaan Dú Pré en zijn vrouw Geurtje Willemsen maken een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, als er geen nageslacht is gaat na hun beider
overlijden de boedel over op de naaste familieleden van beide kanten, die op de
sterfdag van de langstlevende in leven zijn, ieder voor de helft, degene die een
overzicht van de boedel wilt of een borgtocht eist wordt onterfd.
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Registratie

Neeltje Klomp, weduwe van Cornelis Kamp, wonende in Stichts Veenendaal, laat
in Ede haar testament registreren, dat opgemaakt is om negen uur 's avonds bij
notaris Jan Smith in Veenendaal, herroept alle voorgaande testamenten en
maakt nu op grond van het op 22 maart 1800 verleende octrooi door het Hof van
Utrecht een nieuw testament, zij schenkt 50 gulden aan haar neef Otto van der
Meiden; aan de kinderen van haar overleden neef Jacob van der Meijden 200
gulden, welk bedrag hij aan haar schuldig was; daarnaast schenkt zij vooruit aan
Gerrigje van der Meiden, gehuwd met Hendrik Hardeman, al het geld dat bij haar
overlijden bij haar aanwezig is, alsmede alle huisraad, verdere inboedel en de
zitplaats in de kerk van Veenendaal; voorts aan de zussen Gerrigje, Annigje en
Gerarda van der Meiden haar kleding en al hetgeen dat tot het lichaam behoort.
Op voorwaarde dat alle schulden uit de nalatenschap worden betaald, benoemt
zij tot enig erfgenaam de kinderen van haar zus, met name: Gerrigje van der
Meiden, bij haar vooroverlijden treden de kinderen in haar rechten, alsmede
Annegje, Wouter en Gerarda van der Meiden, ieder voor een vierde deel, bij
vooroverlijden van een van de laatste drie partijen treden zij in elkaars rechten,
Wouter moet 200 gulden terugstorten in de boedel, omdat hij dit bedrag aan
haar schuldig is, bij vooroverlijden van Wouter hoeven zijn kinderen deze 200
gulden niet terug te betalen en ontvangen daarnaast van Neeltje nog 100
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
gulden.
protocol van testament, tuchten enz. 1761-1801

Registratie

Mr. Johan Conrad van Hasselt laat in Ede het testament registreren van 4 april
1792 en 22 november 1800, gepasseerd voor de schepenen der stad Arnhem
op 8 mei 1792 en 5 januari 1801, opgemaakt door Janette Wilhelmina barones
van Eck van Nergena, douairière van A.G. baron van Eck van Nergena, in leven
richter van Arnhem en in Veluwezoom, welk besloten testament nu geopend kan
worden omdat Janette Wilhelmina van Eck is overleden. In de superscriptie van
8 mei 1792 benoemt de barones de personen die het besloten testament mogen
openen, namelijk haar zus Wilhelmina Henriette barones Van Eck of mr. J.C.
van Hasselt, voogd van het furstendom Gelre en graafschap Zutphen. In de akte
van approbatie van 9 mei 1792 bevestigt Jan Gaijmans, optredend namens de
stadhouder van de Leenen van het furstendom Gelre, dat mr. Johan Conrad van
Hasselt gemachtigd is om op te treden namens Janette Wilhelmina van Eck van
Nergena, weduwe van A.G. van Eck tot Nergena, om toestemming en
bekrachtiging te vragen voor het opmaken van het testament, welke hierbij
verleend wordt. In het eerste geopende testament van 4 april 1792 verklaart
Janette Wilhelmina barones van Eck van Nergena dat zij alle voorgaande
testamenten herroept en tot enig erfgenaam van alle goederen aanstelt haar
nicht Jacoba Louise barones van Lijnden, dochter van de overleden neef Jasper
Hendrik baron van Lijnden tot Oldenaller, gehuwd geweest met de overleden
Geertruid barones Schimmelpenning van der Oije, onder voorwaarde dat haar
zus Wilhelmina Henriette barones Van Eck haar leven lang het vruchtgebruik
heeft van alle goederen, met de verplichting om haar nicht Jacoba Louise van
Lijnden uit de boedel een behoorlijke opvoeding te geven en jaarlijks 2000
gulden uit te keren vanaf haar meerderjarigheid of huwelijk. Janette schenkt niet
eerder dan dat haar zus Wilhelmina Henriette is overleden, met name 10.000
gulden aan haar andere zussen Anna Maria Juliana barones van Eck; aan
Gabriéla Sophie barones van Eck, gehuwd met baron Calot d'Escurij, ook
10.000 gulden, welke na haar overlijden toevalt aan Jacoba Louise; aan haar
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halfbroer Jan Carel baron van Eck ook 10.000 gulden;
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aan haar neef Samuel baron van Lijnden tot Oldenaller schenkt zij de Engelse
effecten, waarvoor zij een Engels testament zal opmaken, waarvan haar zus
Wilhelmina Henriette haar leven lang de opbrengsten mag ontvangen; aan haar
nicht Geertruid barones van Lijnden, gehuwd met baron Sloet 2000 gulden; aan
haar nicht Adriana Elisabeth barones van Lijnden, gehuwd met baron van
Voorst, 2000 gulden; aan haar nicht Anthonia Janette Wilhelmina barones van
Lijnden, gehuwd met baron van Burmania ook 2000 gulden; aan haar neef
Andries Wolter baron van Lijnden, zoon van Jasper Hendrik van Lijnden en
Geertruijd Albertina Schimmelpenninck, beiden overleden, 6000 gulden en
tenslotte aan haar neef en nicht Coenraadt Jan baron van Zuijlen van Nijvelt en
Jacoba Maria Louisa barones van Zuijlen van Nijvelt, kinderen van baron G.W.
van Zuijlen van Nijvelt en Jacoba Wilhelmina barones van Lijnden, ieder 1000
gulden. Tot executeur-testamentair benoemt zij haar zus Wilhelmina Henriette
van Eck en bij haar overlijden mr. J.C. van Hasselt, tevens curator over de
goederen van de minderjarige Jacoba Louise van Lijnden, die hij moet
administreren en beheren, waarvoor hij 1000 gulden ontvangt. Het huis Nergena
mag niet verhuurd worden, de roerende goederen mogen niet verkocht worden
doch in natura door haar erfgenamen worden genoten. In de tweede
superscriptie van 22 november 1800 wordt haar zus Wilhelmina Henriette van
Eck of mr. Johan Conrad van Hasselt gemachtigd om het tweede testament te
openen na haar overlijden. In het tweede testament van 22 november 1800
betreffende de Engelse effecten geeft Janette Wilhelmina van Eck te kennen, dat
zij de schenking aan Samuel van Lijnden tot Oldenaller herroept omdat de
publieke handelsobligaties in waarde zijn gedaald en de effecten ten laste van de
Fondsen in het Rijk van Engeland in waarde zijn toegenomen en nu aan haar
neef daarvoor in de plaats 6000 gulden schenkt en aan zijn zoon Anthonie
George van Lijnden 2000 gulden, daarnaast herroept zij de schenking aan
Andries Wolter van Lijnden, in plaats van 6000 gulden nu 3000 gulden toe te
kennen, alles uit te voeren na het overlijden van haar zus Wilhelmina Henriette
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van Eck.
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Ingevolge een volmacht van 17 januari 1801 laat mr. Johan Conrad van Hasselt,
als gevolmachtigde van Wilhelmina Henriette van Eck, het in Arnhem
opgemaakte testament registreren van de overleden Janette Wilhelmina van
Eck, douairière van H. (red.: moet zijn A) G. van Eck van Nergena, met de akte
van superscriptie en openingen ingevolge een extract uit het testamentenboek
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der stad Arnhem nr. 15.
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Testament

Jan Mekking en Everdina Mekking, broer en zus, maken in Ede een testament
op en benoemen elkaar tot enig erfgenaam van alle goederen.
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