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Beschrijving
Scans 54 tot en met 66 betreffen de index, welke door ons niet is overgenomen.
Elizabeth en Gerarda van Laar, zussen, herroepen alle voorgaande testamenten en
benoemen elkaar tot enig erfgenaam van alle goederen, de langstlevende benoemt
tot enig erfgenaam haar nichten en neef Jannigje, Grietje en Brand van Ede, kinderen
van de overleden Maas van Ede en Jannigje van den Dikkenberg, ieder voor een
derde deel. Getekend in Gelders Venendal.
Johannes Bos en zijn vrouw Hendrikje Kempesse van 't Ruijseveen, zij ziek, geven
elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen en benoemen tot enig
erfgenaam zijn broer Jan Bos voor de ene helft en haar broer Willem Kempessen van
't Ruijsseveen voor de andere helft. Getekend in Gelders Venendal.
Gijsbert Gijsbertsen van Hal, ziek en bedlegerig, herroept alle voorgaande
testamenten, uitgezonderd het testament van 8 september 1789 dat van kracht blijft
en schenkt aanvullend 50 gulden aan de diaconie van Bennecum, te betalen uit de
onroerende goederen en aan Petertje Arends alle roerende goederen, onder
voorwaarde dat zij alle nalatenschapschulden betaalt, verder benoemt hij tot enig
erfgenaam zijn neven en nichten alsook de kinderen van zijn halfbroer Peter, als
executeur-testamentair wordt benoemd Theodorus Prins. Getekend in Bennecum.
Jacob Verburgh en zijn vrouw Angenietje van Broekhuijsen, hij ziek, benoemt zijn
zoon J.A. Verburgh en zijn schoonzoon Wouter van der Meijden, gehuwd met
Johanna Verburgh, tot executeurs-testamentair van zijn boedel, om na zijn dood de
nalatenschap af te wikkelen. Getekend in Gelders Venendal.
Jan Gaasbeek, weduwnaar van Elizabeth Boonzaaijer, herroept alle voorgaande
testamenten en schenkt een derde deel in het huis en hof dat door hem bewoond en
gebruikt wordt, aan de kinderen van zijn overleden broer Dirk Gaasbeek en aan de
kinderen van zijn overleden zwager Hendrik van Schoonhoven, ieder voor de helft,
waarvan zij al twee derde deel in bezit hebben, onder voorwaarde dat zij 300 gulden
plus rente moeten inbrengen in de nalatenschap, welke Jan schuldig is aan Cornelis
van Dolder, voorts stelt hij aan tot enig erfgenaam van zijn overige goederen voor een
derde deel de kinderen van zijn overleden broer Dirk Gaasbeek, voor een derde deel
de kinderen van zijn zus Hendrikje Gaasbeek, gehuwd geweest met Hendrik van
Schoonhoven, beiden overleden en voor een derde deel de kinderen van zijn
overleden broer Aalbert Gaasbeek, onder voorwaarde dat de kinderen van Aalbert
Gaasbeek 106 gulden inbrengen in de boedel die hun vader schuldig is aan Jan
Gaasbeek, als executeurs-testamentair benoemt hij Johannes van Schoonhoven en
Cornelis Gaasbeek, om na zijn dood de nalatenschap af te wikkelen. Getekend in
Gelders Venendal.
Rik Janssen, maakt zijn testament op en schenkt aan Jan Lammertsen en zijn vrouw
Gouwtje Riks 300 gulden, uit te betalen door zijn erfgenamen binnen een half jaar na
zijn overlijden. Getekend in Ede.
Jan Morren Bos en zijn vrouw Fransje van de Haar, zij ziek en bedlegerig, geven
elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen, en schenken vooruit aan
hun dochter Cornelia, gehuwd met Jan van Schoonhoven, het erf en goed met het
tabaks- en weideland van zes morgen groot, gelegen in Gelders Venendal, hetgeen
zij bewonen en in gebruik hebben, met alle roerende goederen alsmede de koeien en
alles wat daarbij hoort, inclusief alle goederen die behoren tot het lichaam van haar
moeder; daarnaast schenken zij aan hun zonen Jacob en Gijsbert Bos, ieder voor de
helft, alle goederen die behoren tot het lichaam van hun vader; alles wat na het
overlijden van de langstlevende en na afloop van het vruchtgebruik en na aftrek van
de boedelschulden over zal zijn, wordt in drie gelijke porties verdeeld over Cornelia,
Jacob en Gijsbert Bos. Getekend in Gelders Venendal.
Jacobus van Langeveld en zijn vrouw Hendrina van Zetten, herroepen alle
voorgaande testamenten en maken hun testament op voor de langstlevende en
geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen en voorts benoemen
zij tot enig erfgenaam van alle goederen de vier kinderen van Jacobus van Langeveld
en zijn eerste vrouw Jannigje de Beijll, Jurriaan, Jochem, Isaak en Willemijntje van
Langeveld. Getekend in Gelders Venendal.
Jacob Bos en zijn vrouw Anthonia Nap maken hun testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen, ook
de goederen welke zij nog zullen erven, uitgezonderd de kleren, welke binnen zes
weken na het overlijden van één van beiden aan de erfgenamen uitgereikt zullen
worden. Getekend in Gelders Venendal.
Hendrik van Maanen en zijn vrouw Gerrigje van Engelenburg, zij ziek en bedlegerig,
maken hun testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen tot het moment van hertrouwen, uitgezonderd de
goederen die tot het lichaam behoren van de eerststervende, welke binnen zes
weken uitgekeerd worden aan de erfgenamen, voorts schenkt Hendrik van Maanen,
ook al zou hij de eerststervende zijn, alle goederen die tot zijn lichaam behoren aan
de erfgenamen van Gerrigje van Engelenburg. Getekend in Gelders Venendal.
Wouter Derksen en zijn vrouw Gertien Hendriksen, maken hun testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen tot
het moment van hertrouwen.
Bernardus van Gesker en Geertrui van Gesker, zij ziek en bedlegerig, benoemen
elkaar tot enig erfgenaam van alle goederen. Getekend in Ede.
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Maatje Heijenoort, weduwe van Bart Schut, ziek en bedlegerig, herroept alle
voorgaande testamenten en verklaart vooruit te schenken aan Jan Heijenoort, zoon
van Dirk Heijenoort en Trijntje Bos, 400 gulden met de daarop verlopen rente welk
bedrag hij van haar heeft geleend en daarboven 100 gulden die drie maanden na
haar dood zal worden uitbetaald door de hierna te noemen erfgenamen, zij benoemt
tot enig erfgenaam voor de ene helft de kinderen van Jan van de Craats, uit zijn
vorige huwelijk met Willemina van Hal en voor de andere helft de kinderen van Jacob
Heijenoort en Evertje Buijs. Getekend in Ede.
Hannis Mekking en Everdina Mekking, broer en zus, benoemen elkaar over en weer
tot enig erfgenaam van alle goederen, uitgezonderd de goederen die tot het lichaam
behoren van Everdina Mekking, die na haar dood binnen zes weken aan Maria en
Aaltien Petersen afgegeven worden en de kleren van Hannis Mekking, die na zijn
dood binnen zes weken aan Jan Petersen uitgereikt worden. Getekend in Ede.
Kornelis Hardeman en zijn vrouw Johanna van Burken, maken 's avonds om tien uur,
ten huize van notaris Jan Smith in Veenendaal, op grond van het aan hun verleende
octrooi van 7 december 1796 door het Hof van Utrecht, hun testament op en
herroepen alle voorgaande testamenten, geven elkaar over en weer het vruchtgebruik
van alle goederen, voorts schenken zij ter keuze aan hun kleindochter Christina
Hiensch, dochter van hun overleden dochter Sophia Hardeman uit het huwelijk met
Johannes Nathaniël Hiensch, of te aanvaarden haar erfdeel of een huis en erf in de
Nieuwe buurt van Geldersch Veenendaal, waar aan de ene zijde Hendrik
Schoonderbeek en aan de andere zijde Jan Gaasbeek woont, verder krijgt zij nog 600
gulden met aftrek van de huwelijksgift, de keuze moet gemaakt worden binnen drie
weken na overlijden van comparanten door de voogd zolang Christina minderjarig is
en anders door haarzelf, verder schenken zij aan Sophia en Geertrui Hardeman,
dochters van hun zoon Hermanus Hardeman, alle kleren en goederen die tot het
lichaam behoren van Johanna van Burken, hun kleinzoon Cornelis Hardeman
ontvangt een zilveren kom en vijf zilveren lepels en voorts aan hun kleinkinderen
Sophia, Geertruij en Kornelis samen, alle huisraad, inboedel en huislinnen, hun zoon
Hermanus Hardeman wordt benoemd tot enig erfgenaam, executeur-testamentair,
directeur van de begrafenis en voogd over de minderjarige erfgenamen, met
uitsluiting van de weeskamers.
Arend Buijing en zijn vrouw Evertje Janssen ter Slaa, zij ziek en bedlegerig, maken
hun testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen tot het moment van hertrouwen, uitgezonderd de
goederen die tot het lichaam behoren, welke binnen zes weken na het overlijden van
de eerststervende aan de kinderen uitgereikt worden. Getekend in Bennecum.
Petertje Arends, maakt haar testament op en benoemt Claas Gerritsen van
Stunnenberg tot enig erfgenaam van alle goederen, ook de goederen die door haar
geërfd zijn van Gijsbert Gijsbertszoon van den Hul op 8 september 1789 en 28 april
1801. Getekend in Bennecum.
Gijsbert Gijsbertsen van Hal en Petertje Arends, maken hun testament op, waarbij hij
aan Petertje Arends haar leven lang het vruchtgebruik geeft van alle roerende
goederen, daaronder begrepen ook zijn hooivelden, bestaande uit drie morgen
gelegen in Schonkescamp, twee morgen in de Rietcampen, een halve morgen
gelegen in de Oort onder Wageningen en anderhalf morgen genaamd het Rietcampje
in het ambt van Ede, buurschap Maanen, verder benoemt hij haar tot enig erfgenaam.
Getekend in Ede.
Matthijs van Dolderen en zijn vrouw Jannigje Gaasbeek, hij ziek, benoemen tot enig
erfgenaam de kinderen van Anna Maria van Eldik en haar overleden man Albert
Gaasbeek, ingaande nadat beiden zijn overleden, van kracht blijft het vruchtgebruik
dat zij elkander gegeven hebben van alle goederen. Getekend in Gelders Venendal.
Jan Boonzaijer en zijn vrouw Rikje Bouwhorst, maken hun testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen,
voorts benoemen zij tot enig erfgenaam hun kinderen Willemijntje Boonzaijer,
weduwe van Gerrit Schoonderbeek, Cornelia Boonsaijer en hun kleinzoon Pieter, kind
van Jochum van den Bos en zijn overleden vrouw Eva Boonsaijer, ieder voor een
derde deel, bij vooroverlijden van Pieter gaat zijn portie naar hun twee dochters
Willemijntje en Cornelia en ontvangt Jochum van den Bos de legitieme portie,
daarnaast erven de twee dochters alle kleren, sieraden en de resterende goederen
die tot het lichaam behoren. Getekend in Ede.
Hannis van Dijk en zijn vrouw Gijsje van Egdom, maken hun testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen tot
het moment van hertrouwen, verder verklaart Hannis, dat als hij de eerststervende is
en anders niet, te benoemen tot enig erfgenaam de kinderen van Gijsje van Egdom,
uit het huwelijk met haar overleden man Jacob Aartsen. Getekend in Ede.
Albert van Ommeren, maakt zijn testament op en schenkt aan de diaconie van
Bennecum vijftig gulden voor de armen en voorts benoemt hij tot executeurtestamentair over zijn boedel Hendrik Petersen van Grootheest. Getekend in Ede.
Maria Huijgen, herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig erfgenaam
Berend Dibbing en zijn vrouw Breunisje Willemsen, onder voorwaarde dat na haar
overlijden 50 gulden uitbetaald wordt aan de diaconie van Ede voor de armen en 200
gulden aan het kind van Berend Dibbing uit het huwelijk met zijn eerste vrouw Jantje
Hendriks, tot het moment van meerderjarigheid, als het kind niet meer onderhouden
kan worden door de ouders heeft het jaarlijks recht op drie procent rente van de
bovengenoemde 200 gulden. De 200 gulden zijn door Dibbing volgens een kwitantie
voldaan op 12 september 1809.
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Breunis van Willikhuijsen en zijn vrouw Hendrikje Claassen, maken hun testament op
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen, waarbij zij aan hun zonen Claas en Albert de keuze geven om de
onroerende goederen na hun overlijden in vrijen eigendom te behouden, te weten 1.
een huis, hof en weitje, groot twee morgen, aangekocht voor 1305 gulden; 2. drie
vierde morgen bouwland genaamd den Boerenheuvel, aangekocht voor 180 gulden
en 3. twee morgen bouw- en weideland genaamd het Jufferenveen, aangekocht voor
996 gulden, alles gelegen in het Benedenend van Stichts- en Gelders Venendal, met
dien verstande dat zij de aankoopbedragen in de boedel moeten brengen. Getekend ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
in Veenendal.
protocol van testament, tuchten enz. 1801-1811
Hendrijntje Janssen, weduwe van Jan Lammersen van de Voort, ziek en bedlegerig,
schenkt haar twee inwonende dochters Catharina en Maagje alle roerende goederen,
alsmede haar huisje, land en weitje, gelegen in het ambt van Ede, in de Bovenbuurt
van Gelders Venendal, met de verplichting dat zij na de dood van hun moeder de
roerende en onroerende goederen laten taxeren en daarvan binnen een half jaar het
aandeel uitbetalen aan Antonij van der Meijde of zijn dochter, als zij bezwaar maken
gaat de legitieme portie naar hun kleindochter. Getekend in Gelders Venendal.
Gerrit Haalboom en zijn vrouw Grietje Evers van de Grampel, maken hun testament
op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen, waarbij het erf of herengoed genaamd Haalboomsgoed, door hen
ontvangen uit de boedel van zijn ouders ingevolge het magescheid van 17 mei 1796,
zal vererven op de naaste familie van Gerrit omdat het echtpaar geen nageslacht
heeft, wat uit de boedel van Evert Jacobsen van de Grampel geërfd is ingevolge het
magescheid van 15 februari 1800 zal vererven op de naaste familie van Grietje Evers
van de Grampel, de resterende goederen zullen verdeeld worden over de naaste
familieleden van beide kanten. Getekend in Ede.
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Hendrik Janssen en zijn vrouw Derkje Jacobs van Otterlo, herroepen alle voorgaande
testamenten, maken hun testament op voor de langstlevende en geven elkaar over
en weer het vruchtgebruik van alle goederen, voorts benoemen zij tot enig erfgenaam
Delia, Gerrit, Stijntje en Gijsbertje Hoijer, kinderen van Aart Hoijer en zijn vrouw Pela
Jacobs van Otterlo, en schenken hun kleding en de goederen die tot hun lichaam
behoren aan de wettelijke erfgenamen, welke binnen zes weken na het overlijden van ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
de eerststervende uitgekeerd moeten worden. Getekend in Wageningen.
protocol van testament, tuchten enz. 1801-1811
Mor van Bemmel, Jan van Bemmel en Hendrikje van Bemmel, broers en zus, Mor
ziek en bedlegerig, benoemen elkaar over en weer tot enig erfgenaam van alle
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
goederen, zodat de langstlevende alles zal behouden.
protocol van testament, tuchten enz. 1801-1811
Wilhelmus van Velthuijzen, advocaat voor de Hoven van justitie in Holland, maakt zijn
testament op de dato 11 juli 1748 bij notaris Gualtherus Kolff in Rotterdam en herroept
alle voorgaande testamenten, voorts benoemt hij als enig erfgenaam van alle
goederen Johanna Maria Patijn, enig kind van zijn overleden zuster Engelina van
Veldthuijsen uit het huwelijk met Joan Patijn, professor en predikant alhier. Op 28 mei
1790 is in Rotterdam door notaris P.C. van Rijp een gelijkluidend, gedateerde en
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
ondertekende kopie, akkoord bevonden met de originele akte.
protocol van testament, tuchten enz. 1801-1811
Albert Meeuwsen van Schaik, ziek en bedlegerig, benoemt tot enig erfgenaam van
alle goederen Breunis Jacobsen en zijn vrouw Elsje Peters en bij vooroverlijden hun ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
zoon Jacob Breunissen.
protocol van testament, tuchten enz. 1801-1811
Everdt, Cornelia en Aletta van Velthuijsen, broer en zussen, herroepen alle
voorgaande testamenten en speciaal het testament dat opgemaakt is in Ede op 25
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
augustus 1800. Getekend in Gelders Venendal.
protocol van testament, tuchten enz. 1801-1811
Evert Hootsen of van Dijk en zijn vrouw Elisabeth Hootsen, wonende in Gelders
Veenendaal, herroepen alle voorgaande testamenten, en maken hun testament op
voor de langstlevende van alle goederen, Evert benoemt tot enig erfgenaam zijn
broers Jan, Arijen, Hendrik en Cornelis Hootzen, en Elisabeth benoemt tot enig
erfgenaam: 1. de kinderen van Henderikje Hootzen en Breunis van Wilkhuijzen, 2. de
kinderen van de overleden Cornelia Hootzen uit het huwelijk met Willem Bokhout, 3.
de kinderen van de overleden Wijntje Hootzen uit het huwelijk met Breunis van
Rotterdam en 4. de zoon van de overleden Jannigje Hootzen uit het huwelijk met Zeel
Jansen de Gooijer. De langstlevende is verplicht 600 gulden uit te keren aan de
erfgenamen van de eerststervende, te verdelen per persoon en niet per deel. Als één
van de erfgenamen bezwaar maakt tegen de verdeling van deze 600 gulden dan gaat
zijn deel naar de overige erfgenamen, als iedereen bezwaar maakt dan ontvangt
niemand van hen enige uitkering en wordt tot enig erfgenaam van de eerststervende
benoemd Jan van Schoonhoven, wonende in Gelders Veenendaal. Elisabeth schenkt
de kleren en de resterende goederen die tot haar lichaam behoren aan de dochters
van haar genoemde zussen. Getekend in het raadhuis in Wageningen.
Baerend Geursen, meerderjarige jongeman, maakt zijn testament op en benoemt tot
enig erfgenaam van alle goederen de kinderen van Teunis Janse van Beek en Gerritje
Coenders, beiden overleden, onder voorwaarde dat de erfgenamen zorg dragen voor
een eervolle begrafenis en dat de erfgenamen binnen drie maanden na zijn overlijden
600 gulden zullen uitkeren aan de Gereformeerde diaconie van Bennecum, aan
Willem Wouterse en zijn vrouw Jenneke Evers 100 gulden en aan Rik Haalboom 50
gulden.
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Publicatie. Salomon Simons en zijn aanstaande vrouw Betje Heijmens stellen hun
huwelijkse voorwaarden op en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen welke tijdens het huwelijk zijn verkregen, Betje Heijmens brengt in roerende
goederen, meubels, actiën en effecten, een doos met verschillende soorten fijne en
groffe kantjes alsmede 300 gulden, Salomon Simons is onvermogend en heeft niets
ingebracht, de bruid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de
bruidegom die ontstaan zijn voor het huwelijk, ook de goederen die geërfd worden
tijdens het huwelijk zullen niet in gemeenschap ontvangen zijn, van de nalatenschap
die de kinderen van de ouders erven, moet de helft van de geërfde goederen
teruggegeven worden aan de familie van de kant waarvan ze gekomen zijn, de
andere helft is voor de kinderen. De koster heeft de huwelijkse voorwaarden bekend
gemaakt na klokgelui, op het kerkhof in Ede op 5 februari 1804. Getekend in Arnhem.
Johannes Mekking en Everdina Mekking, wonende in Bennecum, zij ziek, herroepen
alle voorgaande testamenten, hij schenkt alle kleding aan Jan Peterse van Weije,
terwijl zij alle kleding schenkt aan Maria en Aaltje Peterse van Weije, die terstond na
hun overlijden afgegeven zullen worden, vervolgens schenken zij alle overige
goederen aan Jan, Hendrik, Maria en Aaltje Peterse van Weije, alsmede ook aan
Peter Mekking en Hendrik Kleinenberg, verder benoemen zij tot executeurtestamentair Hendrik Kleinenberg.
Cornelis de Man en zijn vrouw Petertje van der Meijden maken hun testament op voor
de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen,
onder voorwaarde dat de langstlevende binnen zes weken de goederen die tot het
lichaam behoren en de sieraden aan de familie van de eerststervende zal uitreiken,
na overlijden van de langstlevende zal de gehele boedel geschonken worden aan de
familie van beide kanten, ieder voor de helft.
Gerritje Hendriksen, geassisteerd door Jacob Eijlander, herroept alle voorgaande
testamenten en benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen haar neef Dirk
Baerentsen.
Hendrina Klaasen, weduwe van Hermanus Mos, geassisteerd met haar voogd
Nicolaas Bilstein, geeft te kennen dat zij samen met haar man, welke op 31 mei 1804
overleden is, op 27 oktober 1788 in Wageningen een besloten testament heeft laten
opmaken, dat zij nu wil openen in aanwezigheid van haar zus Janna Klaasen,
weduwe van Jan van de Broek, waarin mr. Th. van Hemessen, advocaat voor het Hof
van Gelderland, gemachtigd wordt om toestemming te vragen bij de heren van de
kamer van de Rekening in Gelderland om het herengoed genaamd Bloederf, gelegen
in het ambt van Eede, te mogen bezitten door de erfgenamen. In het bijgevoegde
couvert heeft het echtpaar vastgelegd dat alle voorgaande testamenten worden
herroepen en dat de langstlevende alle goederen ontvangt, tevens geeft men elkaar
over en weer het vruchtgebruik, met name betreft het hier het herengoed het
Bloederf, gelegen in het ambt van Eede in de buurschap Velthuijsen, bestaande uit
een huis, schuur en twee schaapskooien, bergen, varkenskot, vervolgens schenken
zij, nadat beiden zijn overleden, aan hun neef Claas Gerritsen van Ginkel en bij zijn
vooroverlijden zijn oudste zoon of oudste dochter, het bovenstaande herengoed het
Bloederf en een perceel land, groot zes schepel aan de Velthuijserbrink, nog een
perceel land genaamd het Husstuk, groot achttien schepel, oostwaarts de
Veldhuijserbrink, westwaarts de Nede[.]leg, zuidwaarts Timmer en noordwaarts de
heer Van Suijlen, alsmede alle onder dat erf gebruikte vrije goederen, bestaande uit:
1. Een perceel bouwland genaamd de Lange Voor, groot tien schepel gezaai, gelegen
oost- en westwaarts de heer Van Suijlen, zuidwaarts de Moolepollen en noordwaarts
de Schaapsteeg, 2. Een perceel land genaamd de Geer, groot zestien schepel,
oostwaarts Gerrit Brouwer, zuidwaarts Hendrik Kok, westwaarts de Schaapsteeg en
noordwaarts Harmen van Eede, VERVOLG HIERONDER
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3. Een perceel bouwland genaamd de Kuijl, groot acht schepel, oostwaarts de
Schaapsteeg, zuidwaarts mevrouw Lith de Jeude, westwaarts de heer Van Suijlen en
noordwaarts de vicarie van Eede, 4. Een perceel bouwland genaamd de Waterkolk,
groot vier schepel, oostwaarts de Heetberg, zuidwaarts de kerk, westwaarts de vicarie
en noordwaarts H. Haalboom nu de weduwe van Gerrit Gerritsen, 5. Een perceel
bouwland genaamd de Ganseweij, groot een schepel, oostwaarts de domeinen van
Gelderland, zuidwaarts Jan van Eck en westwaarts H. Jansen, 6. Een perceel
bouwland genaamd het Schaapsteegjen, groot twee schepel, oostwaarts Timmer,
zuidwaarts de weduwe van Sander Jansen, westwaarts de Schaapsteeg en
noordwaarts de heer Van Suijlen, 7. Een weide, groot acht morgen, oostwaarts de
Dwarssteeg, zuidwaarts W. van Baak, westwaarts de weduwe van A. Buijtenhuijs en
noordwaarts de weduwe van Maas Jansen, 8. Een weide, groot tien morgen,
oostwaarts Hendrik Lammerse, zuidwaarts de gemeente, westwaarts de vicarie en
noordwaarts het Mheenveld, 9. Een hooiveld in de Eedermehn, groot twee morgen,
zuidwaarts mevrouw Van Lith en noordwaarts de graaf van Wassenaar, 10. Een halve
morgen mede aldaar, zuidwaarts H. Lammerts en noordwaarts B. Suermond, 11. Een
morgen aldaar, zuid- en noordwaarts G. van Eede, 12. Een morgen, zuidwaarts D.
Bosch en noordwaarts G. Folmer, 13. Een perceel hooiland in de Kivitsmeehn, groot
twee morgen, oostwaarts de steeg, westwaarts de Polderdijk en noordwaarts G.
Folmer, 14. Twee morgen in het Eedense Turfveen bij de Horsterweide, bezwaard
met een bijdrage aan de kosterij in Eede van drie spint rogge, 15. Een perceel
bouwland op de Slunterenck, groot drie schepel, oostwaarts B. van der Hart,
westwaarts H. Janssen, zuidwaarts van Olden en noordwaarts de diaconie van Eede,
16. Een perceel land op de Krommenhond, groot drie schepel, zuidwaarts de
gemeente, noordwaarts W. Hendriksen, westwaarts Sweer de Smit en oostwaarts de
erven van de heer Heurt, 17. Een halve hoeve in de Kievitsmeehn, 18. Een perceel
hooiland op het Nijland in de Pesjes onder Wageningen aan ons getransporteerd op
25 februari 1780. VERVOLG HIERONDER
De benoemden moeten binnen zes maanden de erfenis aanvaarden en 3500 gulden
betalen aan de erfgenamen van beide kanten, ieder voor de helft. Uit de roerende
goederen van hem gaat 400 gulden naar Maria Mos, jongste dochter van zijn neef
Jacob Mos, zijn overige zes kinderen ontvangen samen 600 gulden; Hendrina
schenkt 500 gulden aan Metta Philippine Everts, dochter van haar zus Neeltje
Claassen en Gerrit Everts; 100 gulden aan Hendrijntjen Gerritsen, gehuwd met
Wouter Pothoven in Lunteren, dochter van haar overleden broer Gerrit Claassen en
tenslotte aan de school voor arme kinderen in Wageningen 25 gulden. Getekend in
Ede.
Wouter Dekker en zijn vrouw Annetje Cornelissen benoemen tot enig erfgenaam van
alle goederen de kinderen uit hun eigen huwelijk, onder voorwaarde dat zij 400
gulden uitkeren aan Beatrix Reimers, dochter van Annetje Cornelissen uit het huwelijk
met haar vorige man Reimert Barten, in acht jaren te voldoen.
Aris Haalboom, wonende in Ede, herroept alle voorgaande testamenten en benoemt
tot enig erfgenaam zijn neef Aris Haalboom Peterszoon en zijn vrouw Geertje
Gaartsen.
Evert Cobussen Bos en zijn vrouw Aartje Boonzaaijer, hij wat ziek, maken thuis in
Gelders Veenendaal hun testament op voor de langstlevende, herroepen alle
voorgaande testamenten en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen tot het moment van hertrouwen, de langstlevende mag gedurende die tijd
40 roeden turf baggeren.
Arnoldus van Dolder, zwak van lichaam, herroept alle voorgaande testamenten en
schenkt aan zijn schoondochter Hendrikje Vollewens, gehuwd geweest met Jochgem
van Dolder, het halve huis waarin zij woont met het land erachter, gelegen in Stichts
Veenendaal aan het Verlaat, waarvan de andere helft al in haar bezit is, alsmede dat
na zijn dood zijn zoon Cornelis van Dolder, gehuwd met Maria van Broekhuijsen,
eigenaar zal zijn van het hele huis, schuur en hof gelegen in de Middelbuurt van
Gelders Veenendaal, door Arnoldus van Dolder en zijn zoon Cornelis bewoont en
gebruikt, onder voorwaarde dat Cornelis daarvoor 1800 gulden inbrengt in de boedel,
daarnaast benoemt hij zijn zoon Cornelis tot enig erfgenaam in de helft van de gehele
nalatenschap en de andere helft de kinderen van zijn overleden zoon Jochgem van
Dolder uit het huwelijk met Hendrikje Vollewens, onder voorwaarde dat de kinderen
terugstorten in de boedel hetgeen hun ouders meer genoten hebben dan zijn zoon
Cornelis, niet gerekend tot de kinderen van Jochgem van Dolder inzake de
bovenstaande voorwaarde is Gerrit van Dolder, gehuwd met Antonetta van
Broekhuijsen, die uit de tweede te verdelen helft 800 gulden zal ontvangen, welk
bedrag onder de executeurs blijft berusten, die hem jaarlijks een bedrag naar
behoefte zullen geven, voorts stelt hij aan als executeurs-testamentair zijn zoon
Cornelis van Dolder, zijn kleinzoon Arnoldus van Dolder en Jan Bos, gehuwd met
Grerda van Dolder om zijn nalatenschap af te wikkelen. Getekend in Gelders
Veenendaal.
Reijer Jansen en zijn vrouw Petertje Bos, hij ziek en bedlegerig, herroepen alle
voorgaande testamenten en maken thuis in Gelders Veenendaal hun testament op
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen.
Burgert Mekking en zijn vrouw Cornelia van Beek maken hun testament op voor de
langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen.
Getekend in Bennekom.
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Hendrik Wolbertsen, ziek, herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen zijn dochter Aaltje Hendriks, gehuwd met Evert Barten,
onder voorwaarde dat 50 gulden uitgekeerd wordt aan zijn kleindochter Bartje
Willems, kind van Jannetje Aars en zijn overleden zoon Willem Hendriksen, doch als
Bartje sterft voor ze meerderjarig is, moet het bedrag teruggegeven worden aan
degene die het bedrag heeft uitbetaald.
Reijnder Aartsen, ziek, maakt zijn testament op en schenkt aan zijn nicht Hendrikje
Wouters, dochter van Wouter Dirksen en Geertje Hendriks 500 gulden, uit te betalen
direct na overlijden van hem en zijn vrouw, doch als ze sterft zonder nageslacht, moet
het bedrag teruggegeven worden aan degene die het bedrag heeft uitbetaald.
Hendrik Willems en Heijmerik Gijsberts, maken hun testament op voor de
langstlevende, met name inclusief de helft van een Wiltfurstergoed, gelegen in het
land van Veluwen, buurschap Delen, waar het Wiltfurstergoed, destijds van Otto van
Gelder, naast ligt en leenroerig aan het Furstendom en Graafschap, door het echtpaar
gekocht van derden.
Jan van Soest en zijn vrouw Maria Gerritsen, herroepen alle voorgaande
testamenten, maken hun testament op voor de langstlevende en geven elkaar over
en weer het vruchtgebruik van alle goederen, voorts schenkt Maria Gerritsen, als zij
kinderloos komt te overlijden 300 gulden aan haar nicht Maria Gerritsen, dochter van
Geurt Gerritsen en Cilia Joosten, uit te betalen na beider overlijden. Getekend in Ede.
Cobus Tomassen van Valkensweerth en zijn vrouw Aaltje Bosch geven elkaar over en
weer het vruchtgebruik van alle goederen, als de langstlevende overlijdt zal de
nalatenschap verdeeld worden tussen de familie van beide kanten, ieder voor de
helft, voorts schenkt Cobus de legitieme portie aan zijn voordochter Jannigjen
Cobussen van Valkensweerth, gehuwd met Cornelis Clomp.
Geijsbert van Eden en zijn vrouw Grerda Vollewens, zij zwak en bedlegerig,
herroepen alle voorgaande testamenten, maken 's avonds om half tien in hun huis in
Gelders Veenendaal hun testament op voor de langstlevende en geven elkaar over
en weer het vruchtgebruik van alle goederen, verder schenken zij na beider overlijden
aan hun zoon Jan van Eden, gehuwd met Jannigje Schoonderbeek, het ouderlijk huis
met de bijbehorende kamer, de schuurberg waar de beesten staan, de hofjes en het
molenland met het weitje, daaraan het eind strekkende van de molen tot aan de wei
van Geijs van Kooten en de halve windkorenmolen, onder voorwaarde dat daarvoor
4000 gulden ingebracht wordt in de nalatenschap, verder schenken ze vooruit aan de
kinderen Brand, Pieter, Jan en Geertuijda buiten de boedel om, ieder een bed, een
kast en huislinnen, doch Cornelis van Ede, gehuwd met Anna Maria de Ruijter wordt
hiervan uitgesloten, vervolgens schenkt Grerda de goederen die tot haar lichaam
behoren en haar sieraden aan hun vier kinderen Brand, Pieter, Jan en Geertruijda,
met uitsluiting van haar zoon Cornelis van Ede, gehuwd met Anna Maria de Ruijter,
voorts benoemen zij tot executeur-testamentair hun zoon Brand van Eden om na het
overlijden van één van beide de boedel te beheren en na het overlijden van de
langstlevende de erfenis af te handelen.
Evert Jansen, herroept alle voorgaande testamenten en schenkt aan zijn kleindochter
Jannetje van den Heuvel 200 gulden, uit te betalen als zij meerderjarig geworden is,
de resterende boedel gaat na zijn overlijden naar de kinderen die dan in leven zijn.
Getekend in Ede.
Willem Kempessen van het Ruijseveen, meerderjarige jongeman, ziek, benoemt tot
enig erfgenaam over alle goederen Evert, Johannis en Neeltje Bos, ieder voor een
derde deel, bij vooroverlijden treden zij in elkaars rechten. Getekend in Gelders
Veenendaal.
Jannigje Roskam, meerderjarige jongedochter, ziek, geassisteerd met haar voogd C.
van Dolder, maakt thuis in Gelders Veenendaal haar testament op en benoemt tot
enig erfgenaam de kinderen van de overleden Jannigje van der Meijden en Pieter
Budding, de kinderen van de overleden Herman van der Meijden en Meijntje
Hendriksen, Maas van Zalm en de kinderen van de overleden Roelof Bunt, gehuwd
geweest met Jacomeijntje Geurtsen, ieder voor een vierde deel en de na te laten
goederen zullen niet eerder uitbetaald worden dan na het overlijden van de bij
Jannigje Roskamp inwonende nicht Elizabeth van Zalm, aan wie zij haar leven lang
het vruchtgebruik schenkt, verder benoemt zij tot executeur-testamentair Cornelis van
Dolder Arnolduszoon om na haar dood de boedel af te wikkelen.
Cornelis van Velthuijsen, weduwnaar van Johanna van Schoonhoven, herroept alle
voorgaande testamenten en schenkt alle goederen aan zijn neef en nicht Rem van
Velthuijsen en zijn vrouw Geertruijda Slok. Getekend in Gelders Veenendaal.
Dirk van den Steenwaerd, weduwnaar van Geertje Jansen, wonende in Arnhem,
schenkt ingevolge zijn testament van 28 juni 1796, opgemaakt voor de magistraat van
de stad Arnhem, aan de Gereformeerde kerk in Ede, de helft van een hoek land,
genaamd de Buurakker gelegen in Ede, onder voorwaarde dat zijn begrafeniskosten
en vervoer naar Ede, waar hij begraven wil worden, door genoemde kerk wordt
terugbetaald aan de executeur-testamentair ten behoeve van zijn erfgenamen, verder
benoemt hij als executeur-testamentair Theodorus Prins te Bennekom, om dadelijk na
zijn dood de begrafenis naar en in Ede te regelen en om de erfenis verder af te
wikkelen, degene die bij de executeur-testamentair bezwaar maakt wordt onterfd.
Getekend in Arnhem.
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Jan de Bijl en zijn vrouw Eva Klomp, wonende in Stichts Veenendaal, laten op 25 juli
1778 bij notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh in Utrecht hun testament opmaken en
herroepen alle voorgaande testamenten, met name het testament van 4 juni 1776
gepasseerd voor notaris Jan van Dam in Utrecht, verklaren dat als zij zonder kinderen
overlijden, elkaar benoemen tot enig erfgenaam van alle goederen, behalve de
onroerende goederen gelegen in Gelderland, wel geven zij elkaar over en weer het
vruchtgebruik van de onroerende goederen in Gelderland, en besluiten voorts dat als
Jan als eerste sterft, voor de Gelderse onroerende goederen tot enig erfgenamen
benoemd wordt zijn zus Breijntje de Bijl, gehuwd met Pieter van Stemfort en bij haar
vooroverlijden hun dochter Willemijntje Stemfort, als Eva als eerste sterft, dan wordt
haar halfzus Ortje Boonzaijer, gehuwd met Evert Kobese Bosch, tot enig erfgenaam
benoemd voor de Gelderse onroerende goederen. Dezelfde verdeling geldt voor de
kleren, sieraden en alle goederen die tot het lichaam van het echtpaar behoren.
Daarnaast wordt voor de minderjarige erfgenamen hun ouders als executeurstestamentair aangesteld met uitsluiting van de weeskamer.
Gerrit Roelofsen, zwak van gezondheid, maakt 's middags om half twee zijn
testament op en herroept alle voorgaande testamenten en benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen, zijn naaste bloedverwanten die bij zijn overlijden in
leven zijn, voorts stelt hij aan als executeur-testamentair Gerrit Jan Roelofsen en
Wouter Roelofsen om de erfenis af te handelen
Cornelis Evertsen van Lijssel en zijn vrouw Woutertje Jans, maken hun testament op
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen, voorts schenken zij na het overlijden van de langstlevende de zaalweer en
het herengoed Buitenhuis, gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Lunteren,
aan Evert van Eerbeek en bij zijn vooroverlijden aan Wouter en Cornelis van Eerbeek,
ieder voor de helft. De gemaakte huwelijkse voorwaarden van 15 februari 1781 blijven
onveranderd van kracht. Daarnaast machtigt het echtpaar elkaar om de registratie en
toestemming te regelen voor het herengoed, welke toestemming is verkregen op 7
april 1804 van de commissarissen van de administratie van de Nationale Domeinen in
Gelderland. Getekend in Lunteren.
Steven de Ruijter, wonende in Veenendaal, laat bij notaris Jan Smith in Veenendaal
zijn testament opmaken op grond van het aan hem op 6 april 1805 verleende octrooi
door het Hof van Utrecht en herroept alle voorgaande testamenten, schenkt aan
Cornelia en Geertruid van Dolder, dochters van zijn halfbroer Ruth van Dolder en aan
Gerbera en Dirkje van Dolder, dochters van zijn halfbroer Hendrik van Dolder, ieder
200 gulden en aan Judik van Dolder, ook een dochter van zijn halfbroer Hendrik van
Dolder 300 gulden, alles uit te betalen in het jaar na het overlijden van Steven de
Ruijter, verder benoemt hij tot enig erfgenaam zijn zus Anna Maria de Ruijter en zijn
broer Cornelis de Ruijter, ieder voor de helft. Getekend in Veenendaal.
Cornelis, Willem en Wijnant Jacobsen, laten hun testament opmaken voor de
schepenen van de stad Arnhem en verklaren dat zij samen met hun broer Wouter
Jacobsen en zijn vrouw Neeltje Hendriks van Lijssel op 29 maart 1788 een
boedelscheiding overeengekomen zijn inzake de nalatenschap van hun ouders Jacob
Gerritsen en Hendrikje Cornelissen, waarbij aan hen alle roerende goederen, de
inboedel en enkele onroerende goederen zijn toegekend, aangezien de drie broers
een gezamenlijke huishouding voeren, benoemen zij elkaar tot enig erfgenaam van
alle goederen, met uitsluiting van Wouter Jacobsen en Neeltje Hendriksen van Lijssel,
als een testateur overlijdt met nageslacht dan gaat zijn deel in de boedel naar zijn
kinderen, als de drie broers overlijden zonder vrouw of kinderen na te laten, dan zal
aan Wouter Jacobsen 200 gulden geschonken worden en niets meer.
Arent Peelen, weduwnaar van Hendrikje Janssen, herroept alle voorgaande
testamenten en schenkt aan zijn dochter Christina Peelen, omdat zij hem altijd
ondersteund heeft, een kabinet met de bestaande inhoud, de klok, het bed met
toebehoren, de glazen kast, de grote tafel, al het koper en tin en de ijzeren pot,
vervolgens benoemt hij tot enig erfgenaam zijn drie dochters.
Bernardus Dreuning en zijn vrouw Jannetje Verwoert en haar broer Frans Verwoert,
herroepen alle voorgaande testamenten en maken hun testament op voor de
langstlevende van alle goederen.
Jacob Rutten maakt 's morgens om elf uur zijn testament op en herroept alle
voorgaande testamenten, benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen zijn
schoonzus Johanna Schuring en bij haar vooroverlijden haar naaste erfgenamen,
onder voorwaarde dat zij hem zijn leven lang huisvesting, kost en drank en na zijn
dood een eervolle begrafenis zal geven.
Jan Jansen maakt 's avonds om half acht zijn testament op en herroept alle
voorgaande testamenten, benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen zijn zus
Annetje Jansen, voorts stelt hij aan tot executeur-testamentair Steven Willemsen,
wonende in de buurschap Eschoten om na zijn dood de nalatenschap af te handelen.
Hendrik Smalbroek, ziek, maakt 's morgens om tien uur zijn testament op en herroept
alle voorgaande testamenten, benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen zijn
neef Hendrik Riggeling Willemszoon en zijn vrouw Anna Catharina Groothuis, onder
voorwaarde dat zij hem voor niets zijn leven lang kost en drank en huisvesting geven,
dat wat hij verdient houdt hij voor zichzelf.
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Hendrik, Willem, Gerrit en Gerritje Aarsen, wonende in het ambt van Ede, laten voor
de scholtis in Barneveld hun testament opmaken en herroepen alle voorgaande
testamenten, benoemen elkaar over en weer tot enig erfgenaam, waarbij uiteindelijk
de langstlevende alles zal erven, mocht één van hen na het overlijden van de
eerststervende zich uit de gemeenschappelijke huishouding terugtrekken door
huwelijk of anderszins dan zal eerst een inventaris gemaakt worden van de goederen
die bij hem of haar nog aanwezig zijn uit de nalatenschap van de eerststervende,
welke goederen dan na het overlijden van de testateurs geërfd worden door de
erfgenamen, die op de sterfdag, van degene die zich heeft terugtrokken, nog in leven
waren, zonder dat er een testament is gemaakt. Ook een inventaris moet gemaakt
worden als de langstlevende nog gaat trouwen en wel onder dezelfde voorwaarden
als hierboven. Getekend in Barneveld.
Cornelis, Claas en Christina de Waal, broers en zus, benoemen elkaar over en weer
tot enig erfgenaam van alle goederen. Getekend in Ede.
Barent ten Berkel herroept alle voorgaande testamenten en speciaal het testament
gepasseerd in Ede op 11 september 1797, hij schenkt aan zijn zwager Jacob Waller
al de zijden, wollen en linnen kleding en het goud en zilver dat tot zijn lichaam
behoort, verder benoemt hij tot enig erfgenaam voor alle goederen zijn twee nichten
Maria Waller, gehuwd met Hendrik Dolgaart en Anna Geertruij Waller, gehuwd met
Schelle van Sprekens junior, wonende in Amsteldam, dochters van zijn overleden zus
Alida ten Berkel en haar man Jacob Waller, bij vooroverlijden treden de kinderen in
hun moeders plaats, daarnaast is het zijn wens dat na zijn overlijden zijn nicht Maria
Waller, gehuwd met Hendrik Dolgaardt, in het huis op de Leliegragt in Amsteldam zal
blijven wonen, dat hij voor de helft bezit en waar het echtpaar nu woont, onder
voorwaarde dat zij daarvoor een behoorlijke huur betalen aan haar zus Anna Geertruij
Waller en als zij het huis wil kopen zal dat door twee onpartijdige mannen getaxeerd
moeten worden, voor welke prijs zij het huis kan kopen, voorts stelt hij aan als
executeurs-testamentair Gerrit Jan Roelofsen en Wouter Roelofsen, voor de
afhandeling van de nalatenschap ontvangt ieder 100 gulden.
Hendrik Gijsbertsen herroept alle voorgaande testamenten en vooral die van 22 juni
1795 opgemaakt door scholtis B. ten Berkel, voorts benoemt hij tot enig erfgenaam
van alle goederen, de kinderen van Evert Hendriksen en zijn vrouw Janna Reijnders,
met name: Jan, Reijnder, Gerritjen gehuwd met Albert van Zanten, Sijbilla, Hendrik,
Hendrikus, Maria gehuwd met Derk Aartsen, Hendrikjen gehuwd met Hendrik van
Velthuisen en Elisabeth Evertsen, ieder voor een negende deel en bij vooroverlijden
van één van deze erfgenamen zonder kinderen zal zijn deel onder de andere
erfgenamen verdeeld worden.
Gijsbertje Otterloo, weduwe van Dirk Liefting, maakt 's middags om drie uur haar
testament op en herroept alle voorgaande testamenten, speciaal het testament van 9
september 1785 gepasseerd voor de regering van de stad Wageningen, zij schenkt
200 gulden en haar kleding aan haar schoondochter Maria Liefting, voorts benoemt zij
tot enig erfgenaam haar schoonzoon en schoondochter Willem Liefting en Maria
Liefting.
Peter Gerritsen en zijn vrouw Gerritje Couwenhooven, maken hun testament op voor
de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen,
wanneer de langstlevende zal hertrouwen is hij of zij verplicht een boedelinventaris op
te maken en na overlijden van de langstlevende zal het restant uit de staat verdeeld
worden over hun naaste familieleden. Getekend in Eede.
Johannis van Schoonhoven en zijn vrouw Sophia van Langeveld, maken hun
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik
van alle goederen tot het moment van hertrouwen.
Hendrik Jansen, wonende aan de Bruinhorst onder Lunteren, ziek, benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen, zijn zus Hendrikje Jansen, weduwe van Jan
Hendriksen. Getekend in Ede.
Aart, Brand en Elizabeth Woutersen, broers en zus, zij ziek, maken op
donderdagmorgen om kwart voor tien hun testament op en herroepen alle
voorgaande testamenten, benoemen elkaar over en weer tot enig erfgenaam van alle
goederen.
Hendrik Teunissen de Kruijf en zijn vrouw Maartje Jans, zij ziek, maken op
maandagmorgen om half elf hun testament op en benoemen hun dochter Aaltje
Hendriks tot enig erfgenaam van alle goederen, om redenen dat zij ziek en niet
gezond is, met uitsluiting van alle andere kinderen die alleen hun legitieme portie
zullen ontvangen.
Johannes Bier, wonende in het dorp Bennekum, ziek en bedlegerig, maakt op
dinsdagavond om half acht zijn testament op en herroept alle voorgaande
testamenten, hij schenkt aan zijn nicht Johanna Bier alle roerende goederen en
contant geld die op zijn sterfdag aanwezig zijn, alsmede de winkelvoorraad met de
winkelschulden en vorderingen, uitgezonderd de obligaties en de goederen die tot zijn
lichaam behoren, welke verdeeld zullen worden tussen de erfgenamen, voorts
benoemt hij tot enig erfgenaam zijn naaste familieleden waartoe ook Johanna Bier
behoort, daarnaast stelt hij aan als executeur-testamentair Theodorus Prins om de
nalatenschap af te handelen. Getekend in Bennekom.
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Evert Floor, wonende in Lunteren, verzoekt het besloten testament van 23 januari
1801, dat hij samen met zijn tweede vrouw Hendrikje van Blankers heeft opgemaakt
voor het gemeentebestuur van de stad Arnhem, nu te openen omdat Hendrikje is
overleden, waarin opgenomen is dat de met elkaar gemaakte huwelijkse voorwaarden
van 23 februari 1770 van kracht blijven, in zijn testament heeft Evert tot enig
erfgenaam benoemd zijn kinderen Neeltje Floor, gehuwd met Wouter Roelofsen,
Maria Mekkink, dochter van zijn overleden dochter Lijsbet Floor, uit het huwelijk met
Burgert Mekking en Wouter Floor, kinderen uit het eerste huwelijk, Hilletje en Hendrik
Floor, kinderen uit het tweede huwelijk met Hendrikje van Blankers, waarbij iedereen
in gelijke delen zal erven, met de afspraak dat Hilletje en Hendrik Floor geen geld
behoeven in te brengen in de boedel wegens het betalen van de schulden door Evert
voor Hendrikje van Blankers uit zijn boedel, ingeval zij daarover aangesproken
worden door de kinderen uit het eerste huwelijk, dan is men verplicht om ieder van
hen 913 gulden en 13 stuivers vooraf uit te betalen, zoals bij magescheid is
afgesproken voor het ingaan van het tweede huwelijk. Daar Wouter Floor uit zijn
moeders versterf vanaf zijn meerderjarigheid tot heden geen rente heeft genoten,
schenken zij hem na het overlijden van beiden en afloop van het vruchtgebruik, het
huis, hof, schuur, bergen, gelegen in het dorp Lunteren, zoals die door Evert gebruikt
en bewoond worden, met een stuk land genaamd de Kerkenkamp, groot anderhalve
morgen, voorts een perceel bouwland genaamd Schuurmanskamp, groot twee
morgen en een kampje land het Hoefje genaamd, groot een morgen, daarvoor dient
Wouter 2000 gulden in te brengen in de boedel. VERVOLG HIERONDER
Daarnaast schenkt Hendrikje aan hun zoon Hendrik Floor het erf en goed de Hoef,
gelegen in het kerspel Voorthuijzen, in het ambt van Barneveld, zijnde een abtsgoed
en nog drie morgen Mheenland, genaamd de Smitskamp in de buurschap Ark onder
Nijkerk, leenroerig aan het klooster in Elten, onder voorwaarde dat hij aan zijn zus
Hilletje ineens 1000 gulden uitkeert, verder schenken zij aan Hilletje Floor het erfgoed
de Biesen, gelegen onder Ede, kerspel Lunteren, voorts een erfpacht te betalen door
de erven van de Blankespoor, gelegen onder Lunteren, van dertien en een halve
schepel rogge, Amersfoortse maat, en de goederen die tot het lichaam behoren van
de moeder, de resterende nalatenschap zal in gelijke delen verdeeld worden tussen
de kinderen. Hun jongste zoon Hendrik heeft zich schuldig gemaakt aan teveel
drankmisbruik en ondanks goede raad zijn levenswijze niet verandert, om nu te
voorkomen dat hij de erfenis verbrast en tot armoe vervalt, worden tot curatoren
benoemd Wouter Floor en Wouter Roelofsen om zijn goederen te administreren en
hem uit de opkomsten te verplegen, Johannes Bakker en Cornelis Floor
Hendrikszoon worden aangesteld om bij de verdeling van de boedel zijn belangen te
behartigen en zijn erfdeel te beheren, dezelfde benoeming geldt ook voor hun
kleindochter Maria Mekking, althans als zij bij het overlijden van Evert nog minderjarig
is.
Evert Maasen en zijn vrouw Ennetje Jochems, wonende in Meulunteren, maken voor
de schepenen van de stad Arnhem hun testament op voor de langstlevende en
herroepen alle voorgaande testamenten, daarnaast geven zij elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen, voorts benoemen zij tot enig erfgenaam van alle
goederen Neeltje Jochems, wonende in Ermelo, bij vooroverlijden van Neeltje
Jochems zal de erfenis verdeeld worden in twee gelijke delen onder de naaste
familieleden van beide kanten.
Jan Budding en zijn vrouw Celia Bos, en Hendrik van Coten, allen wonende in
Veenendaal, verzoeken het besloten testament te openen dat door Gijsbert van Coten
en zijn vrouw Celia Bosch door de scholtis van Ede is opgemaakt op 4 december
1788 's avonds om zeven uur in Gelders Venendal, en het couvert van 24 juni 1788,
om redenen dat onlangs de langstlevende, zijnde Celia Bos, is overleden, waarin door
het echtpaar is opgenomen dat zij alle voorgaande testamenten herroepen, hun
testament opmaken voor de langstlevende en elkaar over en weer het vruchtgebruik
geven van alle goederen, voorts benoemen zij tot enig erfgenaam van alle goederen
hun nicht Celia Bosch, dochter van Dirk Bosch en Maria van Zetten.
Jacomina van Otterlo, ziek en bedlegerig, maakt 's morgens om half twaalf haar
testament op en benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen, kleding, goud en
linnen, haar neef Sander Folmer.
Jan Budding en zijn vrouw Celia Bosch, wonende in Veenendaal, geven te kennen
dat Gijsbert van Koten, overleden op 6 september 1808 en zijn vrouw Celia Bosch,
gewoond hebbende in Geldersch Veenendaal en overleden op 9 mei 1790 aldaar, dat
Celia Bosch in een besloten testament benoemd is tot enig erfgenaam over de
volgende goederen in Geldersch Veenendaal: de helft van een korenmolen, waarvan
de andere helft toebehoort aan Gijsbert van Ede, een huis, schuur, berg en erf bij de
molen, gelegen noord- en westwaarts Gijsbert van Ede, zuidwaarts Brand van Ede,
voorts een weiland, groot een morgen, aan het Boveneind omtrent het Schut,
oostwaarts de Grift en zuidwaarts Brand van Ede en tenslotte 375 roeden tabaksland
bij de genoemde molen. Het bewijs van eigendom van de molen van 21 januari 1809
is verkregen door Menso Johannis Menso, wonende in Rhenen, als lid van de directie
van de invordering van de belasting op het recht van successie inzake de
nalatenschap van Gijsbert van Koten.
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Lammertje Reijers, weduwe van Willem Stevensen, ziek en bedlegerig, maakt op
donderdagavond om tien uur haar testament op, herroept alle voorgaande
testamenten en schenkt haar neef Cornelis Jansen en zijn vrouw Geertje Geurts alle
goederen.
Cornelis de Waal en zijn vrouw Jannigje van Hoevelaar, maken in Gelders
Veenendaal hun testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer
het vruchtgebruik van alle goederen en na het overlijden van de langstlevende zullen
de kinderen ieder een gelijk deel ontvangen zonder recht van oudste of andere
preferenties.
Neeltje Aars, ziek en niet instaat om haar naam te schrijven, maakt op
woensdagmiddag om drie uur in Harskamp haar testament op, herroept alle
voorgaande testamenten en schenkt aan haar zwager Willem Henzen en zijn vrouw
Aartje Aars alle goederen.
Anna Maria Verleng en Johanna Petronella Verleng, zussen, Anna Maria is ziek,
maken op zaterdagmorgen om elf uur in Bennekum hun testament op, herroepen alle
voorgaande testamenten en benoemen elkaar tot enig erfgenaam van alle goederen,
voorts benoemen zij als executeurs-testamentair om de boedel af te handelen
Hendrik van Cleef in Amsterdam en Willem Gerrit van Rijn in Wageningen.
Barend Bomast, ongehuwd en wonende in de Kerkstraat in Stichts Veenendaal, laat
bij hem thuis door notaris Jan Smith in Veenendaal zijn testament opmaken en
schenkt ten eerste aan zijn broer Wouter Bomast en bij zijn vooroverlijden aan zijn
zus Anna Bomast, het levenslange vruchtgebruik van de goederen die in de boedel
aanwezig zijn (red.: ook onroerend goed aan de Stichtse zijde), alsmede een huisje,
schuurtje en erf, gelegen onder Geldersch Veenendaal, westwaarts Jacob Budding,
oostwaarts de weduwe van Roelof Homoet en noordwaarts de Grift; aan zijn zuster
Geultje Bomast wat in de boedel aanwezig zal zijn voor haar; voorts schenkt hij aan
Fennigje Bomast, dochter van zijn broer Hendrik Bomast, belast met het
vruchtgebruik, twee huisjes met schuren en erven, alsmede een obligatie aan zijn
broer Hendrik Bomast, met het levenslange vruchtgebruik dat rust op twee en een
halve morgen bouw- en hooiland, gelegen nabij de Kade onder Geldersch
Veenendaal, westwaarts Jan de Waal en oostwaarts Jacob Bos, onder voorwaarde
dat zijn broer Wouter Bomast op hetzelfde land gedurende zijn leven lang 50 roeden
zal mogen gebruiken zonder er iets voor te betalen; daarnaast schenkt hij aan
Benjamin Bomast, zoon van zijn broer Hendrik Bomast, met de last van het
vruchtgebruik het hierboven genoemde perceel bouw- en hooiland; voor de
resterende nalatenschap benoemt Barend Bomast tot enig erfgenaam zijn zus Anna
Bomast. (red.: deze akte met de Stichtse goederen zijn te vinden op het internet in het
notarieel archief in Veenendaal, akte 49, jaar 1807).
Arnoldus van Dolder, herroept alle voorgaande testamenten met name die van 10
januari 1805 en schenkt aan zijn schoondochter Hendrikje Vollewens, weduwe van
Jochgem van Dolder, het huis waar zij woont met het land daarachter, gelegen aan
het Verlaat in Stichts Veenendaal, waarvan de andere helft al in haar bezit is, alsmede
nog 500 gulden, verder schenkt hij vooruit aan zijn kleindochter Maria van Dolder 500
gulden, onder de voorwaarde dat zij bij hem blijft wonen tot aan zijn overlijden, voorts
benoemt hij tot enig erfgenaam van zijn resterende nalatenschap zijn negen
kleinkinderen, uit het huwelijk van Jochgem van Dolder met Hendrikje Vollewens.
Wouter Maasen en zijn vrouw Evertje Peelen, wonende in Garderbroek, laten in het
ambt van Nijkerk hun testament opmaken voor de langstlevende en geven elkaar
over en weer het vruchtgebruik van alle goederen, voorts benoemen zij tot enig
erfgenaam hun broers en zussen met uitsluiting van de halfbroers en -zussen, verder
moet de langstlevende aan hun moeder Willempje Gangolven zolang zij leeft, jaarlijks
30 gulden uitkeren. Deze akte is geregistreerd op 3 oktober 1798 in Nijkerk in het
tweede testamentenboek, pagina 413.
Hendrik Evertsen, wonende in het ambt en kerspel van Ede in de buurschap
Doesburg, ziek, maakt op zaterdagmiddag om 12 uur zijn testament op en herroept
alle voorgaande testamenten, hij schenkt aan de kinderen van Evert Dibbesen en
Engeltje Evertsen, beiden overleden, aan de kinderen van Geurt Sandersen en
Maartje Evertsen, beiden overleden en aan de kinderen van Koender Teunissen en
Willemijntje Evertsen, beiden overleden, 300 gulden in gelijke porties per persoon te
verdelen, echter alleen over de kinderen die nog in leven zijn, verder benoemt hij tot
enig erfgenaam van alle goederen de kinderen van zijn vrouw Maartje Jans, uit haar
vorig huwelijk met de overleden Coender Sandersen.
Bor Eversen en zijn vrouw Maria Jans, wonende op het erf en goed genaamd de
Hoek in Eschoten onder Otterlo, geven in Ede te kennen dat hun zoon Evert Borren
reeds lange tijd gehuwd is en al een aanzienlijk bedrag heeft ontvangen, om nu
problemen te voorkomen met de andere kinderen, schenken zij hem hun aandeel in
het erf en goed genaamd de Riemt, gelegen in het kerspel van Ede, buurschap
Wekerom, onder voorwaarde dat hij het geld terug brengt in de boedel wat hij al
eerder heeft genoten, aan de twee overige kinderen Jan en Aaltje schenken zij het erf
en goed genaamd de Hoek, gelegen onder Otterlo in de buurschap Eschoten met alle
roerende goederen, met de verplichting dat zij alle boedelschulden en de
begrafeniskosten zullen dragen.
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Jan Berendsen en zijn vrouw Weijmpje Aalten, hij ziek en bedlegerig, maken 's
morgens om tien uur hun testament op en benoemen tot enig erfgenaam van alle
goederen Breunis Woutersen en zijn vrouw Grietje Aalten, meteen na het overlijden
van het echtpaar zullen zij de inkomsten van alle onroerende goederen ontvangen,
onder voorwaarde dat zij Jan en Weijmpje hun leven lang onderhouden, alle schulden
betalen en hun een fatsoenlijke begrafenis bezorgen.
Geurt Buijs, maakt 's morgens om 8 uur zijn testament op en schenkt vooruit aan zijn
dienstmeid Marritje Cornelissen van der Linden 2000 gulden, voor haar lange trouwe
hulp, aan hem en zijn broer gegeven, onder voorwaarde dat zij als dienstmeid bij hem
blijft wonen tot aan zijn dood en anders niet.
Willem Heinzen, weduwnaar van Aaltje Aartsen, geeft te kennen wie er na zijn
overlijden over zijn bezittingen mogen beschikken, zoals daar zijn: een huis en schuur
N 58 met landerijen, een huis en schuur N 59 met landerijen, een huis en schuur N 77
met landerijen, alles gelegen in de buurschap Hartskamp onder het kerspel Otterlo,
alsmede het uitgeleende geld en het geld dat Gerrit Jansen van Galen en zijn vrouw
aan hem schuldig zijn, waarvoor zij ter garantie hun goederen in onderpand hebben
gegeven en waarover jaarlijks huur betaald wordt, verder het geld dat Gerrit
Straatman en zijn vrouw aan hem schuldig zijn, waarvoor zij ter garantie hun
goederen in onderpand hebben gegeven en waarover jaarlijks huur betaald wordt;
testateur wil dat alle bovengenoemde goederen en kapitalen eeuwig blijven bestaan
en geadministreerd worden door de predikant van het Gereformeerd
kerkgenootschap van Otterlo en door de twee oudste mannen uit de naaste familie
van Aaltje Aartsen, de predikant ontvangt hiervoor jaarlijks 25 gulden en de andere
twee administrateurs ieder 12 gulden en 10 stuivers, onder voorwaarde dat zij de
gebouwen behoorlijk onderhouden en de verschuldigde belasting voor de landerijen
en de brandverzekering afgesloten in Arnhem op tijd betalen; voorts zullen zij jaarlijks
130 gulden uitbetalen aan de vader van Jacob Heinzen, die in het buitenland woont,
onder voorwaarde dat hij nog in leven is en zich meldt, als zijn vader niets van zich
laat horen dan zal aan de familie van Willem jaarlijks 25 gulden uitgekeerd krijgen
vanaf zijn overlijden, doch als zijn vader zich meldt komt dat bedrag hem jaarlijks toe,
gerekend vanaf het jaar van overlijden van Willem, zolang het onzeker is of Jacob
Heinzen nog leeft, moet het voor hem bestemde deel weggelegd worden en zullen er
landerijen voor gekocht worden, de meeropbrengst gaat jaarlijks naar de naaste
familie van Aaltje Aartsen. VERVOLG HIERONDER
Voorts moet aan de armen die in Otterlo wonen en niet onder de diaconie vallen,
jaarlijks uit de opbrengsten 25 gulden uitgekeerd worden, en aan de Gereformeerde
diaconie-armen in Otterlo 500 gulden en aan de kerk der Gereformeerde Gemeente
in Otterlo 100 gulden, beiden te betalen uit het goed Klein Tepelenburg, als alles
betaald is mogen de naaste familie van Aaltje Aartsen 23/30 deel ontvangen uit het erf
Klein Tepelenburg, dat door Peel Aartsen gebruikt wordt. Het nieuwe land dat door
Gerrit Jansen van Galen is aangemaakt blijft zijn eigendom. De naaste familie van
Aaltje Aartsen ontvangen hun aandeel uit het erf Groot Tekelenburg en het erf Klein
Naatschoten, gelegen in Barneveld, en voorts alle kleding van het echtpaar, roerende
goederen, linnen, wollen en kontanten, onder voorwaarde dat zij alle
nalatenschapsschulden betalen. Het uitgeleende geld zal niet deelbaar zijn maar
eigendom blijven van degene die het in bezit hebben, als het geld terugbetaald wordt
dan moeten de administrateurs dit beleggen in landerijen, dit geldt ook voor wat Gerrit
van Galen en Gerrit Straatman schuldig zijn, de administrateurs moeten elk jaar
rekening en verantwoording afleggen aan de naast familieleden.
Jacob Leevie en zijn vrouw Breijntje Haaks, herroepen alle voorgaande testamenten
en maken in Geldersch Veenendaal hun testament op voor de langstlevende, waarbij
zij elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen geven, na het overlijden
van de langstlevende zullen hun zonen Joseph en Leevie het huis en de hof erven,
dat door het echtpaar nu bewoond en gebruikt wordt, met de bijbehorende kerk,
onder voorwaarde dat zij daarvoor 1000 gulden inbrengen in de boedel. Als de broers
het niet eens zijn over de hoogte van de boedel, dan moet het huis met de kerk
geschat worden en mag Joseph voor de geschatte prijs de onroerende goederen
behouden. Simon Jacobs erft het huis in de stad Rhenen, waarvoor hij 600 gulden
moet inbrengen in de boedel. Mochten de broers het onderling niet eens zijn met
elkaar over de boedel wat betreft de twee sets van 5 boeken van Moses met de
kleden en de zilveren banden, dan wordt de gift die zij bij hun huwelijk hebben
ontvangen, in mindering gebracht bij verdeling van de nalatenschap.
Cornelis van Schoonhoven, maakt in Gelders Venendaal zijn testament op en
herroept alle voorgaande testamenten, benoemt tot enig erfgenaam zijn broer
Johannes van Schoonhoven en zijn vrouw Sophia van Langeveld, onder voorwaarde
dat zij binnen een jaar na zijn overlijden 800 gulden uitkeren uit de nalatenschap aan
zijn zus Weijntje van Schoonhoven; aan zijn neef Hendrik van Schoonhoven, zoon
van Jan van Schoonhoven en Helena Verhoef, 100 gulden; aan de kinderen van
Hendrik de Gooijer en zijn vrouw Aaltje van Schoonhoven, beiden overleden, alsook
aan Hendrikje de Gooijer, 200 gulden, alsmede aan Jacob, Jan en Cornelis de
Gooijer ieder 100 gulden. Als het totaal van de bezittingen bij zijn overlijden
verminderd is, dan zal ieder twee derde deel van zijn schenking ontvangen.
Brandje Riksen, weduwe van Zweer Koops, ziek en bedlegerig, maakt 's avonds om
kwart over elf haar testament op en herroept alle voorgaande testamenten, benoemt
tot enig erfgenaam van alle goederen haar neef Rik Woutersen, zoon van Wouter
Dirksen, wonende op een van de erven van Kernhem in de buurschap Velthuijsen
onder Ede.
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Hendrik Teunisse de Kruijf en zijn vrouw Maartje Jans, zij ziek, maken op
maandagmorgen om half elf hun testament op en benoemen tot enig erfgenaam van
alle goederen hun dochter Aaltje Hendriks, met uitsluitingen van alle andere kinderen,
die alleen recht hebben op het legitieme portie, om redenen dat Aaltje ziek en niet
ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede,
gezond is.
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