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Beschrijving
Scans 352 tot en met 386 betreffen de index, welke door ons niet is
overgenomen.

Drie vierde gedeelte van een hoeve hout, gelegen in het Eder Hoge en Loobos,
waarvan het resterende vierde deel in bezit is van Brant van Raeij, en het goed
de Hanepol in Venendael en Velthuijsen, toebehorend aan Gosuin Albert van
Dungelen tot Daelhuijsen, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van 4000
gulden tegen 4,5% rente ten behoeve van Lubbert Adolph baron Torck en zijn
vrouw Petronella Wilhelmina van Hoorn. De originele akte is geregistreerd in
Velthuijsen op folio 1 (red.: en 1v), zie ook Venendael folio 2 (red.: moet zijn
invnr. 831 folio 1). Op 29 mei 1740 is beslag gelegd op het bovengenoemde
drie vierde gedeelte op verzoek van Lubbert Adolph Torck, heer van de
Hypotheek
Rosendael, zie Velthuijsen folio 22 en 22 verso (red.: moet zijn 22 verso en 23).
Jan Tijssen Venendaal en zijn vrouw Maria Vertilet verkopen aan Gerrit
Meerdink en zijn vrouw Johanna Hermss, voor 46 gulden, de helft van een hof
aan de oostzijde van het ambt en het dorp van Ede, gelegen oostwaarts Sander
Tijssen Venendaal, zuidwaarts Aelbert van Otterloo, westwaarts Gerrit Gijsberts
Koop en verkoop van Ede en noordwaarts de Meulenwegh.
Lambert Reijndersen Richolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van d' Vijsel
verkopen aan Steven Beernts en zijn vrouw Hilletjen Willemssen, voor 500
gulden, drie vierde deel van een huis en hof, gelegen op Veluwen in het dorp
van Ede, dat gedeeld wordt met Jacobjen Henricks en gekocht is van de
Koop en verkoop kinderen van Derk Evertsen van Ginkel. Hun zoon Jan Richolt zegelt de akte.
Hendrik Otters, scholtis van Ede, wordt door Claes van Heerde verzocht om
beslag te leggen op de roerende goederen en als dat onvoldoende is op de
onroerende goederen van Aris Vonk, met name een huis in het dorp van Ede,
staande op de grond van de pandeiser, om daarop te verhalen of betaling af te
dwingen van een bedrag van 90 gulden betreffende negen jaren achterstallige
erfpacht vanaf Pasen 1723 tot en met Pasen 1733, voorts ter garantie van een
jaar erfpacht van 10 gulden vanaf Pasen 1733 tot en met Pasen 1734, alsmede
Beslaglegging
ter garantie van een obligatie van 1 februari 1725 van 100 gulden met rente.
Rutger Everts en zijn vrouw Geertjen (Geertruit) Cornelissen van de Craets,
alsmede Arien Cornelissen van de Craets en zijn vrouw Geertjen Helmerts van
Coutijs, verkopen aan Jan Cornelissen van de Craets en zijn vrouw Rijkjen
Derksen van der Sande, voor 500 gulden, een achtste deel van een
windkorenmolen met het huis, hof en land, gelegen op Veluwen in het ambt en
Koop en verkoop het dorp van Ede.
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Henrickjen Ariens van de Weterink, alsmede
Henrick Jan Maslink en zijn vrouw Clasina van de Weterink, verkopen aan Jan
Derksen Heijenoort en zijn vrouw Willemijn van de Haar, voor 155 gulden, twee
schepel bouwland, gelegen op Veluwen in het ambt en het dorp van Ede aan de
Meulensteegh, belast met tijns van zes stuivers en vier penningen aan de
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.

Hypotheek

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Vijf zesde deel van een huis en hof in Ede, gelegen oostwaarts de weduwe van
Jacob Stevenssen en westwaarts de straat, toebehorend aan Jan Richolt en zijn
vrouw Henrickjen Haelboom, dat door hen bewoond en gebruikt wordt, alsmede
een weide- en ruig bouwland in Velthuijsen, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 700 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Henrick Otters,
scholtis in Ede. Op dezelfde percelen is een tweede hypotheek afgesloten voor
586 gulden tegen 3% rente ten behoeve van Warner Kerkhoff en zijn vrouw
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Margrieta d' Ridder. De originele brieven zijn ook vermeld in Velthuijsen, folio 6 Ede, protocol van verbanden en
verso tot en met 8 recto. De hypotheek is later geroyeerd wegens betaling.
opdrachten 1733-1751
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Uitkoop

Beschrijving
De nalatenschap van ontvanger Willem Everwijn en zijn vrouw Johanna
Kelfken, bestaande uit enige obligaties met de meubels en contant geld, is
reeds op 11 december 1702 gedeeltelijk verdeeld tussen enerzijds Wilhelmina
en Susanna Everwijn en anderzijds doctor Hendrik Brantsen, burgemeester van
Arnhem, en zijn vrouw Nalida Everwijn. Nu dat Susanna Everwijn is overleden,
wordt in Arnhem een nieuwe boedelscheiding opgesteld, waarin de weinige
effecten en de onroerende goederen verdeeld worden, daarbij ontvangt Hendrik
Brantsen en Nalida Everwijn de helft van het erf en goed in het ambt van Ede,
in de buurschap Ginkel, genaamd Groot Ginkel, waarvan de andere helft in
bezit is van Willem Suirmondt, alsmede de halve tiend uit de Ginkelse erven.
De gehele verdeling van de goederen die nog in de boedel aanwezig zijn zullen
te vinden zijn in de boedelverdelingakte opgemaakt in Arnhem waarin ook het
aandeel van Wilhelmina Everwijn vermeld is.
Steven van Raeij en zijn vrouw Egbertje Huijberts hebben elkaar op 5
september 1727 het vruchtgebruik gegeven, aangezien Egbertje nu is
overleden doet Steven een beroep op het recht van vruchtgebruik, en betaalt
200 gulden aan haar vader Huijbert Everts als enig erfgenaam, om haar helft in
de boedel af te kopen.

Ernst van Dompseler, scholtis van het ambt Brummen, aan de ene kant en zijn
neef Gerhard Jan van Santbergen namens zijn vrouw Maria van Dompseler,
aan de andere kant, die een verschil van mening hebben over het eigendom en
het vruchtgebruik van enkele roerende en onroerende goederen die Maria van
Dompseler bij testament toegewezen zijn door de overleden Lucia van
Ommeren, voorheen echtgenote van Ernst van Dompseler, komen nu in
Zutphen met elkaar overeen om verdere moeilijkheden te voorkomen, dat Ernst
van Dompseler afstand doet van het recht van vruchtgebruik en in eigendom
overdraagt een halve hoeve hout en een vierde gedeelte in een halve hoeve
hout in het Edische Bosch, waarvan de opbrengsten vanaf 1732 toegewezen
worden aan zijn neef, met uitzondering van het akkermaalshout dat Ernst van
Registratie
Dompseler reeds uit de hoeven gekapt heeft.
Gerrit Jan van Sandbergen ook optredend voor zijn vrouw Maria van
Dompseler, ingevolge een volmacht van 25 augustus 1734 verleend door Ernst
van Dompseler, scholtis van het ambt Brummen, verkopen aan Johan Hendrik
vrijheer van Wassenaar Obdam en Kernhem, gecommitteerde in de StatenGeneraal, voor 1450 gulden, een halve hoeve hout in het Eder Hoge en Loobos
Koop en verkoop gelegen in de derde hoeve.

scan 9 en 10 zijn identiek.
Gerrit Jan van Sandbergen ook optredend voor zijn vrouw Maria van
Dompseler, ingevolge een volmacht van 25 augustus 1734 verleend door Ernst
van Dompseler, scholtis van het ambt Brummen, verkopen aan de gezamenlijke
geërfden van het Eder Hooge en Loobosch, voor 340 gulden, de helft van een
vierde gedeelte van een hoeve hout in het Eder Hooge en Loobos gelegen in de
Koop en verkoop negende hoeve.
Bernardus Kerkhof en zijn vrouw Niesjen Collarts verkopen aan Arnt van der
Hart, jongeman, voor 310 gulden, vier schepel bouwland verdeeld in twee
Koop en verkoop perceeltjes, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede op de Waterloo.
Otto Goossens van den Treeck, jongeman, verkoopt aan Johannes Bol en zijn
vrouw IJtjen Brantsen, voor 120 gulden, een halve molder bouwland, gelegen
op Veluwen in het ambt en dorp van Ede aan het Weeckerumsepadt,
oostwaarts Gerrit Woutersen, west- en noordwaarts Maas Janssen, zuidwaarts
Brandt van Raaij, dat ontvangen was van Henrik van Welbergen, Cornelis
Koop en verkoop Jacobsen behoudt zijn mestrecht.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
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Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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opdrachten 1733-1751
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opdrachten 1733-1751
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opdrachten 1733-1751
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Ede

Peter Henricksen en zijn vrouw Rijckjen Otten verkopen aan Hermen
Henricksen en zijn vrouw Willemtjen Derksen Heetveldt, voor 440 gulden, een
huis en hof gelegen in het dorp van Ede, met als scheiding de doorn tussen dit
huis en Maas Brantsen, waarbij de doorn gemeenschappelijk blijft tussen het
huis en Maas Brantsen, eveneens blijft gemeenschappelijk de uitweg naar de
put welke tussen de beide huizen ligt, voorts is overeengekomen dat de twee
bewoners van de kamer in het huis van de verkoper, zolang de verkopers leven,
het brandhout in de schuur mogen en moeten opslaan of onder het afdak van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de koper, de koper zal het getimmer voor zover daar brandhout ligt moeten
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop onderhouden, de verkoper moet het hout afdekken.
opdrachten 1733-1751
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Oorspronkelijk Archief
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Beschrijving

Jacob Peterssen en zijn vrouw Neeltjen Janssen van Otterloo verkopen aan
Aelbert Janssen van Otterloo en zijn vrouw Willemtjen van de Weterink, voor
450 gulden, een derde deel van een huis en hof gelegen op Veluwen in het
ambt en dorp van Ede, oostwaarts Gerrit van Ede, west- en zuidwaarts de
koper, noordwaarts de weg, welk huis door de koper bewoond wordt, voorts een
halve molder bouwland genaamd de Stoppelcamp, oostwaarts de brink,
westwaarts de weduwe van Roetert Haalboom, zuidwaarts Maas Janssen en
noordwaarts de heer Van Obdam, dat de koper gebruikt en nog een halve
molder bouwland genaamd de Geer, gelegen oostwaarts de kinderen van Jan
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Aalbertsen, westwaarts de weg, zuidwaarts Hendrik van Velsen en noordwaarts Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Cornelis Arissen, dat Sander Janssen gebruikt.
opdrachten 1733-1751

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Aktesoort

Ede

Gerrit Peterssen en zijn vrouw Anna Hermssen dragen over aan hun zoon Aert
Gerritsen, een huisje gelegen in het dorp van Ede met het pachtrecht op de hof
van de gemeente Ede, oostwaarts de hof van Ot van Galen, westwaarts de weg,
zuid- en noordwaarts de gemeente, alsmede alle roerende goederen die tot het
lichaam behoren van zijn vader, de lijfgoederen van zijn moeder gaan naar haar
andere kinderen, onder voorwaarde dat zowel Aert alsook zijn erven zijn ouders
levenslang moeten onderhouden, hun een fatsoenlijke begrafenis moeten
Overdracht
geven, terwijl Aert Gerritsen alle boedelschulden moet betalen.
Evertjen van Maenen, weduwe van Frans van Eck, Gijsbertjen (Gijsbarta) van
Eck, jongedochter, alsmede Michiel van Eck en zijn vrouw Jantjen Brouwer,
allen geassisteerd met Michiel van Eck als voogd, verkopen aan Tijmen
Jacobsen en zijn vrouw Gerritjen Henriks, voor 75 gulden, een akker bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede op de Ederbergh, genaamd
Koop en verkoop de Romeijnder.
Evertjen van Maenen, weduwe van Frans van Eck, Gijsbertjen (Gijsbarta) van
Eck, jongedochter, alsmede Michiel van Eck en zijn vrouw Jantjen Brouwer,
allen geassisteerd met Michiel van Eck als voogd, verkopen aan Henrick Otters,
scholtis, voor 150 gulden, twee en een half schepel bouwland gelegen op
Veluwen in het ambt en dorp van Ede op de Bree, oost- en westwaarts de
gemeente, zuidwaarts Evert van Ommeren en noordwaarts Steven van der
Koop en verkoop Hart.
Isaack Moses en zijn vrouw Johanna Herts van Gelder geven in onderpand
voor de tijd van zes jaren ter vrijwaring van een lening van 400 gulden ten
behoeve van Henrick Otters, scholtis van het ambt Ede, een huis met een
daarachter gelegen hofje in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de straat,
zuid- en westwaarts Maas Janssen en noordwaarts Evert Tijssen Venendaal,
Hypotheek
erfpachtplichtig aan Maas Janssen voor jaarlijks zeven gulden.
Cornelis Timmer verkoopt aan de gezamenlijke geërfden van de Eder Hooge en
Loobosch, voor 270 gulden, een derde gedeelte van een vierde deel van een
Koop en verkoop hoeve hout in het Eder Hooge en Loobosch.
Cornelis Timmer, jongeman, verkoopt aan Otto van de Vijsel en zijn vrouw
Egbertjen Huijbers, voor 386 gulden en 5 stuivers, vijf schepel bouwland op de
Geeren, gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts Willem
Suermondt, zuidwaarts Maas Janssen en noord- en westwaarts de weg, Brant
Koop en verkoop van Raaij behoudt zijn mestrecht.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
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ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Ede

Beschrijving
Cornelis Timmer, jongeman, verkoopt aan Brandt van Raaij en zijn vrouw
Philipsjen Cornelissen van Raaij, voor 122 gulden en 10 stuivers, een halve
molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede op de
Ederbergh, genaamd het Polletjen, oostwaarts de kerk van Ede, westwaarts
Aart Brouwer, zuidwaarts de weg, noordwaarts de Langeackers, Teunis
Koop en verkoop Stevenssen behoudt zijn mestrecht.
Arent van Bemmel en Otto van de Vijsel, kerkmeesters van Ede, verkopen met
toestemming van de graaf van Wassenaer, als overkerkmeester, aan Antonij
Timmer, jongeman, voor 100 gulden, een hof gelegen op Veluwen in het ambt
en dorp van Ede, oostwaarts Antonij Timmer, west- en noordwaarts Aert
Koop en verkoop Brouwer en zuidwaarts de straat.

Ede

Antonij Timmer, jongeman, verkoopt aan de pastorie of kerkmeesters van Ede,
voor 130 gulden, een hof gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede,
oostwaarts de weduwe Brand, zuidwaarts de weg, west- en noordwaarts de
pastorie, echter als blijkt dat de hof tot een vicariegoed behoorde, deze hof
wederom zal terugkeren en blijven onder dat gedeelte van de vicarie waar de
andere hof ook toebehoort, omdat de vicariegoederen niet verkocht mogen
Koop en verkoop worden.
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Ede

Aktesoort

Aris Vonk en zijn vrouw Aeltjen Elissen verkopen aan Claas van Heerden en
zijn vrouw Celia van Raaij, voor 310 gulden, welke bedrag betaald is met een
op het pand rustende hypotheek van 60 gulden ten behoeve van Jacob van
Schuijlenburgh die de koper overneemt, doch waarvan de verkoper de rente
nog betaalt, de resterende 250 gulden in contanten, een huis staande op de
grond van de koper, die de verkoper in erfpacht van de koper heeft bezeten,
gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, zuidwaarts Johannes Bol en
noordwaarts Gerrit van Ede, binnen drie jaar is het nog mogelijk om het huis
erfpachtvrij terug te kopen door de verkoper van de koper tegen terugbetaling
Koop en verkoop van 310 gulden met alle kosten.
Otto Goossens van den Treeck, bejaarde jongeman, en Derkjen Goossens van
den Treeck, bejaarde jongedochter, zij ligt ziek in bed, broer en zus, stellen
Testament
elkaar aan tot enig erfgenaam van alle goederen.
Brandus van Raaij en zijn vrouw Maria van de Weterink verkopen aan Brandt
van Raaij en zijn vrouw Philipsjen Cornelissen, voor 118 gulden en 10 stuivers,
een zestiende deel van een huis en hof, voorts een vijfde deel van een molder
gezaai aan het Harlepadt, alsmede een vijfde deel van een halve molder gezaai
op de Clappecamp, alles gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede,
Koop en verkoop welk huis en percelen de koper bewoont en gebruikt.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ede

Jan Gerritsen van de Weterinck en zijn vrouw Grietjen Aelbers, Brant Gerritsen
van de Weterink en zijn vrouw Henrickjen Teunissen, Cornelis Koeck en zijn
vrouw Clasina van de Weterink, alsmede Claas Woutersen en zijn vrouw
Philipsjen van de Weterink, verkopen aan Brandus van Raaij en zijn vrouw
Philipsjen Cornelissen, voor 310 gulden, een vierde deel van een huis en hof in
het dorp van Ede, dat de koper gebruikt, voorts een vijfde deel van een molder
bouwland aan het Harlepadt, alsmede een vijfde deel van een halve molder
bouwland op de Clappecamp, alles gelegen op Veluwen in het ambt en dorp
Koop en verkoop van Ede, dat de koper gebruikt en daar ook een deel van bezit.
Cornelis Timmer, jongeman, verkoopt aan Cornelis van Oort en zijn vrouw
Jantjen Brouwers, voor 60 gulden, een hoekje van een hof, gelegen op Veluwen
in het ambt en dorp van Ede, op de hoek van het achterhuis waar de koper
Koop en verkoop woont.

Ede

Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weterink,
verkopen aan Aalbert Janssen van Otterloo, weduwnaar van Willemtjen
Janssen van de Weterinck, voor 230 gulden, een derde deel van een huis, berg ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en hof gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oost- en zuidwaarts
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop de koper, west- en noordwaarts de weg, dat de koper bewoont en gebruikt.
opdrachten 1733-1751

Ede

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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18-19 31-07-1737 31-07-1737

19-19v 02-09-1737 02-09-1737

19v-20 15-10-1737 15-10-1737

20v-22 23-10-1737 30-10-1737

Plaats of
buurschap

Ede

Aktesoort

Overdracht

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Arien Sanderssen, weduwnaar van Aeltjen Cornelissen, draagt over aan zijn
dochter Cornelia Arienssen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Gerard
Derk Suermondt, een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, zuidwaarts
Brandt van Raaij en noordwaarts Roetert Henricksen, voorts een schepel
bouwland op de Ederbergh genaamd het Klootjen, gelegen oostwaarts Lambert
Reijnders en westwaarts de pastorie van Ede, item nog twee blokjes veen in het
Turffveen, daarnaast geeft hij haar alle roerende goederen inclusief hetgeen dat
tot zijn lichaam behoort, onder voorwaarde dat zij haar vader levenslang
onderhoudt, zijn begrafenis verzorgt en daarnaast alle schulden betaalt.
Cristina van den Havercamp, nu weduwe van Evert Aertsen van den Broeck,
geassisteerd met haar voogd Jan Rijcksen, verbindt zich als borg voor haar
dochter uit een voorgaand huwelijk Debora van der Hart, weduwe van Nicolaas
de Bank, inzake de afrekening van het sluiten van de rekening van het rentambt
aan de magistraat en de stad van Wageningen. Op vertoon van de originele
kwitantie door secretaris Wichers is deze borgtocht geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ede

Borgtocht

Ede

Jan Tijssen Venendaal en zijn vrouw Maria Vertilet verkopen aan Lambert
Henricksen van Scharrenburgh en zijn vrouw Marrijtjen Gerrits, voor 850
gulden, een huis en hof gelegen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts het
pad, westwaarts de straat, zuidwaarts Willem Suermondt en noordwaarts juffer
Van Ommeren, belast met het Cleeffsen tijnsgeld. Op vertoon van de originele,
betaalde en in stukken gesneden koopakte door secretaris Wichers is deze
Koop en verkoop verkoop geroyeerd, per abuis ingeschreven.

Ede

Borgtocht

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Voor Lubbert Adolph Torck, landdrost van Veluwen, is verschenen Bartholt
Suermondt, scholtis van Nijkerk, als aangestelde ontvanger van de belastingen
die geïnd worden in het ambt van Nijkerk, waarbij ter garantie voor de
afrekening als borg zijn aangesteld zijn vader Willem Suermondt alsmede zijn
broers Evert en Jan Suermondt en Antonij van der Hart voor zijn vrouw Maria
Elisabeth Suermondt, waarbij door Willem Suermondt voor de borgstelling de
volgende goederen in het ambt van Ede in onderpand zijn gegeven: 1. de helft
van het goed Groot Ginckel, bestaande uit een huis, hoven, berg, schuur en
schaapschoten met de bijbehorende bouwlanden, 2. een erf en goed in
Doesburgh, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-,
weide-, hooi- en driestlanden en plaggenvelden, die door Derk Geurtsen
gebruikt worden, 3. een molder bouwland gelegen in Doesburgh op de
Binnenengh, 4. een huis, hof, berg en schuur in het dorp van Ede, dat gebruikt
wordt door Gerrit Gerritsen Wildekamp, 5. nog een hof in het dorp van Ede, 6.
nog een hofje aan het dorp van Ede bij het Campjen, 7. een vierde gedeelte van
een hoeve hout in het Eder Hooge en Loobosch, 8. zeven schepel bouwland bij
het dorp van Ede achter de Berg, 9. vijf schepel bouwland op de Geeren, 10.
een mud bouwland achter het Campjen, 11. drie schepel bouwland op de
Ederbergh, 12. drie schepel bouwland beneden het dorp op de Waterloo, 13.
drie schepel bouwland beneden het dorp aan het Veenderpadt, 14. een derde
gedeelte van een weide in Velthuijsen genaamd Besseltjescamp, 15. een weide
in Velthuijsen genaamd het Tinsschooten, 16. een halve morgen hooiland in
Velthuijsen in Costverloren, 17. een achtste gedeelte van de Velthuijser- of
Hoendertiend, 18. een halve hoeve hooiland in de Hoeven van Velthuijsen, 19.
een halve morgen hooiland in de Edermeen, 20. een morgen hooiland in
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Maenen in Allemans Rietcamp, 21. een morgen hooiland in Maenen in Evert
Ede, protocol van verbanden en
Ebbenrietcamp, 22. vijf schepel bouwland in Bettecamp onder Ede.
opdrachten 1733-1751
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Het Gelders Archief
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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20v-22

0203

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Aktesoort
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0203

808

808
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808

808

808

808-0027

808-0027/28

808-0028

808-0029

808-0029/30
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22v-23

23-23v

23v-24

24v-25

25-25v

25v-26

22v-23 10-05-1738 10-05-1738

23-23v 12-05-1738 12-05-1739

23v-24 01-06-1739 01-06-1739

24v-25 06-06-1739 06-06-1739

25-25v 03-09-1739 03-09-1739

25v-26 18-06-1740 18-06-1740

Ede

Ede

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Beschrijving
Voorts hebben Evert, Jan en Maria Elisabeth Suermondt en haar man Antonij
van der Hart, alsmede Bartholdt Suermondt, ter garantie in onderpand gegeven
hun onroerende goederen in het ambt van Barneveldt: 1. een erf en goed in
Esvelt, waar Jan Francken woont, met de bijbehorende tiend, 2. twee percelen
bouwland met een plaggenveld, gekocht van de erfgenamen van Verschuir,
gelegen op Rootseler, 3. een perceeltje bouwland gelegen op Rootseler,
genaamd het Rootselercampje, 4. twee percelen zaailand op Rootseler
genaamd de Hooge en Laage Hoegh, alle vier percelen liggen in het kerspel
van Barneveldt in de buurschap Esveldt, de negen navolgende percelen liggen
onder het dorp van Barneveldt: 5. een huis, hof en hofstede, dat door Willem
Elisse de Waal bewoont en gebruikt wordt, 6. een perceel zaai- en tabaksland,
waarvan het eerste perceel ligt aan de Amersfoorderwegh achter Dolderooms
en het Birkeslot, 7. het perceel ernaast ook zaai- en tabaksland, 8. nog een
perceel zaai- en tabaksland naast de anderen gelegen, 9. de voorste
Birckencamp, 10. de achterste Birckencamp, beide tabakslanden liggen naast
de vorige percelen, 11. het perceel aan de hof achter het huis waar Willem
Elissen de Waal woont, 12. de Hoogencamp met het klaverveld gelegen naast
het vorige perceel en 13. de hof vooraan de Rootselerwegh. Bartholt Suermondt
belooft zijn borgen schadeloos te stellen. Deze borgtocht is op 26 juli 1760
geroyeerd op verzoek van de Gedeputeerde Staten van Veluwen ingevolge een
resolutie van 28 maart 1760.
Willem Roeloffsen en zijn vrouw Elisabeth Timmer, alsmede Derk Timmer,
jongeman, verkopen aan Cornelis Timmer, jongeman, voor 1250 gulden, een
huis en hof gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de
straat, westwaarts de diaconie van Ede, zuidwaarts Cornelis van Oort en
noordwaarts de straat en Frans van Ravensteijn.
Cornelis Timmer, jongeman, verkoopt aan Jochem Egbertsen en zijn vrouw
Grietjen Peterssen, voor 1792 gulden en 15 stuivers, een huis en hof gelegen
op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de straat, westwaarts de
diaconie van Ede, zuidwaarts Cornelis van Oort en noordwaarts de straat en
Frans van Ravensteijn.
Willem Jacobsen en zijn vrouw Maasjen Rijcksen verkopen aan Jacob
Hendricksen en zijn vrouw Jantjen Hendricksen, voor 600 gulden, een huis,
hof, berg en schuurtje met een molder bouwland, gelegen op Veluwen in het
ambt en dorp van Ede, oostwaarts de weduwe van Willem Peterssen en familie
Zuirmondt, westwaarts Maas Brantsen, zuidwaarts de weg en noordwaarts
Stompecamp.
Jan Hendricksen van Ede en zijn vrouw Hendrickjen Janssen Collert verkopen
aan Jan Teunissen, weduwnaar van Gerrigjen Jochemsen, voor 84 gulden, een
hoekje bouwland, groot een schepel, gelegen op Veluwen in het ambt en dorp
van Ede op Luttekenenck, oostwaarts de koper, westwaarts Derck van Diest,
zuid- en noordwaarts de gemeente.

Ede

Koop en verkoop

Ede

Koop en verkoop

Ede

Barnardus Kerkhoff en zijn vrouw Niesken Collarts verkopen aan Brandus van
Raaij en zijn vrouw Philipsjen van Raaij, voor 285 gulden, een perceel
bouwland, groot vijf schepel gezaai, Arnhemse maat, gelegen onder het dorp
van Ede op de Langeakkers bij het Edische Bosch, oostwaarts Roetert
Hendricksen, westwaarts de kerk van Ede met de heg aan de weg, zuid- en
noordwaarts de kerk van Ede. Op vertoon van de originele en vermelde betaling
Koop en verkoop op de koopakte is deze geroyeerd.
Jan Righolt en zijn vrouw Hendrickjen Haalboom verkopen aan Brant van Raaij
en zijn vrouw Philipsjen van Raaij, voor 27 gulden, een zesde deel van twee en
een half schepel bouwland, in gemeenschappelijk bezit met de andere
erfgenamen van Rijck Janssen, gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van
Ede op de Ederbergh, genaamd Butselerslandt. Op vertoon van de originele en
Koop en verkoop vermelde betaling op de koopakte is deze geroyeerd.

Ede

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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28-28v 10-10-1740 10-10-1740

28v-29 22-11-1740 22-11-1740

29v-30 12-01-1741 12-01-1741

30-31 23-01-1741 23-01-1741

Plaats of
buurschap

Ede

Beschrijving
Willem Christiaenssen van Meurs en zijn vrouw Aaltjen Arienss verkopen aan
Johan Henrick graaf van Wassenaar Obdam en Kernhem, voor 350 gulden, vijf
schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede aan de
Kernhemmersteegh, oostwaarts Maas Evertsen, westwaarts de
Kernhemmersteegh, zuidwaarts de weg en noordwaarts de koper, Willem
Koop en verkoop Jacobsen behoudt zijn mestrecht.
Willem Roeloffsen en zijn vrouw Elisabeth Timmer verkopen aan Otto van de
Vijsel en zijn vrouw Egbertjen Wouters van der Sanden, voor 550 gulden, zes
schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede in de
Bettecamp, oostwaarts de weg, westwaarts de graaf van Wassenaar,
Koop en verkoop zuidwaarts scholtis Otters en noordwaarts Gerrit Dercksen van Maenen.
Op 28 september 1740 is geregistreerd in de buurschap Veenendael,
Bovenbuirte, folio 15 verso tot en met 21 (red.831, scan 18 t/m 25, folio 15
verso t/m 21 verso), het testament van Maria Catrijn Feyt, douairière van Gerrit
Witte, betreffende drie percelen bouwland en een vierde gedeelte van een
Testament
hoeve hout in het Edische Bos.

Ede

Sijmon Timmerman, ook optredend voor zijn vrouw Aaltjen Beerntsen, Hendrick
Stoltenkamp als gemachtigde van Hendrick Berkhoff en zijn vrouw Jannetjen
Timmerman alsook van Dirck Kanman en zijn vrouw Catharina Timmerman,
ingevolge een volmacht gepasseerd voor de burgemeesters van de stad
Amsterdam op 30 september 1740, verkopen aan Hendrick van Velsen,
jongeman, voor 135 gulden, anderhalf schepel bouwland genaamd Roelenlandt
met het gehele Roelenbosje, gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
op de Ederbergh, welk perceel met de diakenen van het kerspel Ede is
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop afgepaald, de bouwman behoudt zijn mestrecht.
opdrachten 1733-1751

Ede

Christina Gerrits van den Havercamp, weduwe van Evert Aartsen van den
Broeck, geassisteerd met haar voogd Wouter Crolboom, verkoopt aan Jan
Gijsbertsen Raedemaacker en zijn vrouw Lijsjen Evertsen, voor 130 gulden,
een akker bouwland, groot twee en een half schepel, gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede op de Ederbergh, oostwaarts Willem Suermondt, westwaarts
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Roetert Hendricksen, zuidwaarts Gerrit Jacobsen van Renesse en noordwaarts Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop de weg.
opdrachten 1733-1751

Ede

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Henrick Smit verzocht om beslag
te leggen op de roerende goederen en als dat onvoldoende is op de onroerende
goederen van Cristina Gerrits van den Haevercamp, weduwe van Evert van den
Broeck, met name: een huis en hof in Ede, waar het bord van Altenae uithangt,
dat gebruikt wordt door Jan Rijcksen en Christina; nog een huis en hof in Ede,
dat gebruikt wordt door Gerrit de Wolcammer; een weide in Velthuijsen; de helft
van een erf en goed in Maenen, dat gebruikt wordt door Evert Willemsen; een
bos en land genaamd het Elsgat en voorts alle onroerende goederen in het
ambt van Ede, om daarop te verhalen een obligatie van 26 september 1738 ten
bedrage van 3000 gulden met de lopende rente van 120 gulden, terug te
betalen op 26 september 1741 en voorts de rente tot het moment van volledige
terugbetaling. Tot borg is aangesteld Mucherdt Meckingh, wonende in het ambt
van Ede. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
obligatie is deze beslaglegging geroyeerd. (red.: Zie ook Manen folio 12 en
Ede, protocol van verbanden en
Veldhuizen folio 205).
opdrachten 1733-1751

Ede

Trijntjen van Welbargen, weduwe van Henrick van Schoonhouwen,
geassisteerd met haar zoon Jan van Schoonhouwen als voogd, Jan van
Schoonhouwen jongeman, Johannes Clomp en zijn vrouw Trijntjen van
Schoonhouwen, Clasijntjen van Schoonhouwen, jongedochter, geassisteerd
met haar broer Jan van Schoonhouwen als voogd, die allen ook optreden voor
hun afwezige broers Gerrit van Schoonhouwen en zijn vrouw Haasjen van de
Voort, Hendrick van Schoonhouwen en zijn vrouw Aaltjen van Egmondt,
alsmede voor Willem van Schoonhouwen, jongeman en Joost van
Schoonhouwen, verkopen aan Jan Dercksen Kleermaacker en zijn vrouw
Claasjen Peterssen, voor 100 gulden, anderhalf molder bouwland gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede op de Ederbergh, oostwaarts Jan Gijsbertsen en
Koop en verkoop westwaarts Roetert Henricksen.

Ede

Ede

Aktesoort

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Ede

Aktesoort

Beschrijving
Hendrick Haalboom, Cornelis van Oort en Otto van de Vijsel, diakenen van het
kerspel van Ede, verkopen aan Jacob Custer en zijn vrouw Gijsbertjen
Cornelissen, voor 508 gulden, een huis, hof en een schuurtje gelegen op
Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de jufferen Van Ommeren,
westwaarts het kerkhof, zuidwaarts de weduwe van Elias Timmer en
Koop en verkoop noordwaarts Peter Roeterssen, dat door Roeloff van Reemst is nagelaten.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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808

808-0036/37

1/10

32-32v

32-32v 07-04-1741 07-04-1741

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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1/10

32v-33

32v-33 08-04-1741 21-04-1741

Ede

Evert Jacobsen van Backenes en zijn vrouw Gerritjen van Otterloo, Anthonij van
Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerhardus van Otterloo,
jongeman, alsmede Anthonij van Otterloo die gemachtigd is door zijn zus en
broers Maria van Otterloo, Maas, Lubbert en Johannes van Otterloo ingevolge
een volmacht van de burgemeesters van de stad Utrecht van 21 februari 1741,
verkopen aan Johannes Jacobsen van Raaij en zijn vrouw Fijtjen Roeloffsen,
voor 132 gulden, een halve molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt
Koop en verkoop van Ede op de Ederbergh, genaamd het Vierkante Hoeckjen.
Jantjen van Schoonhouwen, weduwe van Johannes Wolffsen, ligt ziek in bed,
maakt om tien uur in Ede een testament op en benoemt haar nicht Clasina van
Testament
Schoonhouwen tot enig erfgenaam van alle goederen.

Ede

Gerrit van Renes en zijn vrouw Hendrickjen Gijsbertsen, Evert Jacobsen van
Renes en zijn vrouw Isabella Janssen, Cornelis Jacobsen van Renes en zijn
vrouw Geurtjen Gerrits, Peter Cornelissen en zijn vrouw Gerritjen van Renes,
alsmede Cornelis van Oirt en Otto van de Vijsel, als diakenen van het kerspel
van Ede, die het recht gekregen hebben van Aaltjen van Renes, verkopen aan
Derck Fredricksen, jongeman, voor 196 gulden, een oud molder bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede op de Ederbergh, genaamd
Koop en verkoop de Eijckelacker.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
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33v-34 14-05-1741 14-05-1741

34v-35 28-08-1741 28-08-1741

35-35v 12-10-1741 12-10-1741

35v-36 30-10-1741 30-10-1741

Ede

Ede

Ede

Jan Schouten en zijn vrouw Breunisjen Cornelissen verkopen aan Willem van
Straeten en zijn vrouw Grietjen van Bergen, voor 285 gulden, de helft van een
huis en hof aan de westzijde met de gehele uitweg achteruit de hof, langs het
huis van Geertjen Peterss, weduwe van Reijer Cornelissen, tot aan de straat, de
grootte van de uitweg moet echter nog gemeten worden tegen de hof, gelegen
op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, het perceel wordt nog gebruikt door
Koop en verkoop de verkoper.
Hendrik Teunissen van de Fluijt en zijn vrouw Annigjen Beernts Batevier
verkopen aan Hendrik Otters, scholtis van het ambt Ede, voor 220 gulden, een
hof gelegen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de koper, westwaarts de
weduwe van Gerrit Derksen van Maenen, zuidwaarts de straat en noordwaarts
Koop en verkoop de weduwe Otters.

Beslaglegging

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Wouter Crolboom, onderscholtis van Ede, wordt door Henrick Otters, scholtis
van het ambt Ede, verzocht om beslag te leggen op de roerende goederen en
als dat onvoldoende is op de onroerende goederen van Lambert Reijnders, met
name: een huis en hoven gelegen in het dorp van Ede; een perceel bouwland
aan het Weckerumsepad; een perceel bouwland genaamd de Langenacker;
een perceel bouwland genaamd Willem Evertscamp of Reemsterackers; een
molder bouwland op het Schralenhouw; een halve molder bouwland ook op
Schralenhouw; een perceel bouwland genaamd de Peertskuijl, alles onder Ede
gelegen; voorts een perceel bouw- en weideland in Velthuijsen genaamd Evert
Evertscamp; een zesde deel van het erf en goed de Simpelt, gebruiker Gerrit
Maslink in Velthuijsen; een mergen hooiland in Ginkelmanscamp en
Rietcampen in het Maenderbroek; een halve mergen hooiland in de Edermeen
en voorts alle onroerende goederen in het ambt van Ede, om daarop te verhalen
469 gulden, betreffende 22 jaren verschuldigde rente vanaf 20 mei 1720 tot en
met 20 mei 1741, over een kapitaal van 500 gulden en ter garantie tot
terugbetaling van de lening zelf op 20 mei 1742 en als laatste 176 gulden en 11 ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
stuivers, betreffende een eigenhandig geschreven schuldbekentenis van 28
Ede, protocol van verbanden en
april 1741.
opdrachten 1733-1751
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Plaats of
buurschap

Ede

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Johanna Hendrina van Brienen,
weduwe Otters, geassisteerd met haar bediende, verzocht om beslag te leggen
op de roerende goederen en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen
van Lambert Reijnders, met name: een huis en hoven in het dorp van Ede, waar
de schuldenaar zelf woont; een perceel genaamd de Langenacker; een perceel
bouwland in Willem Evertscamp of Reemsterackers; een molder land op
Schralenhou; een halve molder bouwland ook op Schralenhouw; een perceel
bouwland genaamd de Peertskuijl, alles onder Ede gelegen; voorts een perceel
bouw- en weideland in Velthuijsen genaamd Evertscamp; een zesde deel van
het erf en goed de Simpelt onder Velthuijsen, gebruiker Gerrit Maslinck; een
mergen hooiland in Ginkelmanscamp en Rietcamp in het Maenderbroek; een
halve morgen hooiland in de Eedermeen; het aandeel in een erfpacht in het
Ederveen ten laste van de erfgenamen van Aert Goossens en voorts alle andere
onroerende goederen in het ambt van Ede, om daarop te verhalen of betaling te
verkrijgen van 1. een bedrag van 72 gulden, betreffende twaalf jaren
verschuldigde rente vanaf maart 1730 tot en met 1741, over een kapitaal van
150 gulden; 2. een bedrag van 96 gulden, betreffende twaalf jaren
verschuldigde rente vanaf 9 januari 1730 tot en met 1741, over een kapitaal van
200 gulden; 3. een bedrag van 114 gulden, betreffende twaalf jaren
verschuldigde rente vanaf 29 december 1729 tot en met 1740, over een
kapitaal van 190 gulden; 4. een bedrag van 132 gulden, betreffende twaalf
jaren verschuldigde rente vanaf 12 december 1729 tot en met 1740, over een
kapitaal van 275 gulden; 5. ter garantie tot terugbetaling van de leningen zelf
voor in totaal 815 gulden en de verschuldigde rente op het moment van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
terugbetalen en 6. als laatste een bedrag van 186 gulden, betreffende een
Ede, protocol van verbanden en
eigenhandig geschreven schuldbekentenis van 12 mei 1741.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Rijk Everts en Willems Martens,
voogden van de minderjarige kinderen van Lambert Henricks Richolt, verzocht
om beslag te leggen op de roerende goederen en als dat onvoldoende is op de
onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede van Lambert Reijnders, met
name: een huis en hoven in het dorp van Ede; een perceel bouw- en weideland
in Velthuijsen genaamd de Cromme Hoeve; een zesde deel van een klein erf en
goed dat Gerrit Maslink gebruikt; een molder bouwland op Schralenhouw; een
halve molder bouwland ook op Schralenhouw; een perceel bouwland genaamd
de Langenacker; een perceel bouwland genaamd de Peertskuijl; een perceel
bouwland gelegen in Willem Evertscamp of Reemsterackers; een halve molder
bouwland aan het Weekerumsepad, alles gelegen in het ambt van Ede; nog
een mergen hooiland in de Rietcampen en Ginkelmanscamp onder Maenen en
als laatste het aandeel in een erfpacht in het Ederveen ten laste van de
erfgenamen van Aert Henricks, om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen
van 1. een bedrag van 27 gulden en 10 stuivers, betreffende acht jaren
verschuldigde rente, vanaf maart 1734 tot en met 1741, over een kapitaal van
100 gulden van 7 maart 1714; 2. een bedrag van 42 gulden, betreffende
veertien jaren verschuldigde rente vanaf 16 oktober 1728 tot en met 16 oktober
1741, over een kapitaal van 100 gulden van 16 oktober 1727, alsmede ter
garantie tot terugbetaling van de leningen zelf; 3. een bedrag van 131 gulden
en 2 stuivers zijnde het restant van een kapitaal van 500 gulden en de daarop
ontstane kosten van advocaat Wacker aan het Hof van 33 gulden en 3 stuivers,
die men schuldig is aan Derkjen Maessen, waarvoor haar vader zich borg
gesteld heeft en haar vertegenwoordigt gedurende haar minderjarigheid en aan
Aelbert Willemsen, weduwnaar en vruchtgebruiker van Nenna Maessen, die dat
recht verkregen heeft door vererving en middels een akte van cessie
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
overgedragen heeft aan Derkjen Maessen. (Het deel van de inschrijving van de Ede, protocol van verbanden en
beslaglegging op folio 37 is doorgehaald).
opdrachten 1733-1751
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38-38v 14-11-1741 14-11-1741

38v-39 10-01-1742 10-01-1742

39-39v 29-03-1742 29-03-1742

40 26-04-1742 26-04-1742

40v 26-04-1742 26-04-1742

41 26-04-1742 26-04-1742

41v 26-04-1742 26-04-1742

42 26-04-1742 26-04-1742

Plaats of
buurschap

Ede

Aktesoort

Beschrijving
Jan Cornelissen en zijn vrouw Maria Otten verkopen aan Jan Otten en zijn
vrouw Geertruijd van Velsen, voor 260 gulden, een huis staande op
erfpachtgrond en de hof met het recht van erfpacht, erfpachtplichtig aan Derk
Timmer voor een jaarlijkse canon van vier gulden, gelegen op Veluwen in het
ambt en dorp van Ede, oostwaarts Derk Timmer, westwaarts de weg,
zuidwaarts Jan Derksen van Galen en noordwaarts de weduwe van Reijer
Koop en verkoop Cornelissen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Een huis en hof in het dorp van Ede, oost- en zuidwaarts de straat, westwaarts
Jan Gijsberts en Otto van de Vijsel en noordwaarts Clasina van Schoonhouwen,
toebehorend aan Cristina van den Havercamp, weduwe van Evert van den
Broek en Gerhardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, bezwaren
hun perceel met nog meer niet nader genoemde goederen, met een hypotheek
van 3000 gulden tegen 4% rente ten behoeve van de heer Van Rosendael en
zijn vrouw Petronella van Hoorn. De originele hypotheekakte is geregistreerd in ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Maenen op folio 17 verso en 18 (red.: moet zijn 17 verso tot en met 18 verso).
Ede, protocol van verbanden en
Op vertoon van de kwitantie is deze hypotheek geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Ede

Hypotheek

Ede

Anthonij Timmer, gemachtigde van zijn broer Derck Timmer ingevolge een
volmacht van 11 augustus 1740 gepasseerd voor Henrick Otters, scholtis van
Ede, verkoopt aan Jan Otten van der Sande en zijn vrouw Geetruijdt van
Velsen, voor 70 gulden, met het recht van erfpacht op een huisstede en hof
gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de verkoper,
westwaarts de weg, zuidwaarts Jan Dercksen van Galen en noordwaarts
Koop en verkoop Geertjen Evertsen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ede

Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Reijnder Exelmans en zijn vrouw Maria Doekbreet, voor 680 gulden, een
huis, hof en schuur in het dorp van Ede, gelegen oostwaarts Jacob Willemsen,
westwaarts Wouter Derksen, zuidwaarts de weg en noordwaarts de erfgenamen
van mevrouw Witten en Brand van Raeij, dat de verkoper zelf gebruikt heeft,
voorts een perceel bouwland, groot zes schepel, genaamd de Paerdskuijl,
gelegen oostwaarts de armen van Ede, westwaarts de vicarie, zuidwaarts de
Arnhemseweg en noordwaarts Johannes Jacobsen van Raeij, beiden gelegen
Koop en verkoop in het ambt en dorp van Ede.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Lijsjen Hermsen, jongedochter, voor 155 gulden, een molder bouwland
gelegen in het ambt van Ede op de Ederberg op de Schraelenhouw, oostwaarts
Otto Goossens, westwaarts Cornelis van Oort, zuid- en noordwaarts het Edise
Koop en verkoop Bosch.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Hendrik van Velsen, jongeman, voor 82 gulden, een halve molder
bouwland gelegen in het ambt van Ede op de Paesberg, oostwaarts Gerrit
Derksen Slophoos, west- en zuidwaarts het veld en noordwaarts de vicarie van
Koop en verkoop Ede.

Ede

Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan de diaconie van Ede, voor 377 gulden, een perceel bouwland genaamd de
Reemsteracker, groot zes schepel, gelegen oostwaarts het Edise Bosch,
westwaarts Gerrit Gijsbertsen van Ede, zuidwaarts de Schraelenhouw en
noordwaarts Peter Hendriksen, voorts drie schepel bouwland aan het
Wekerumsepadt, oostwaarts de weg, westwaarts Jacob Willemsen, zuidwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Willem Geurtsen en noordwaarts Johanna Hendrina van Brienen, weduwe
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Otters, beiden gelegen in het ambt en dorp van Ede.
opdrachten 1733-1751

Ede

Lambert Reinders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Hermen Hendriksen van Scherrenburg en zijn vrouw Gerritje Cornelissen
van Maenen, voor 150 gulden, een molder bouwland genaamd de Langenacker
in het ambt van Ede in de Ederenck, gelegen oostwaarts Gerrit Brouwer,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts Cornelis van Oort, zuidwaarts de weg en noordwaarts het Edise
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Bosch.
opdrachten 1733-1751

Ede

Ede

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0047

808-0047/48

808-0048

808-0049

808-0049

808-0049/50

808-0050/51

808-0051

Fiche

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

2/10

Folio

Pag.nr.

42v

43-43v

43v-44

44v

44v-45

45-45v

46-46v

46v-47

Datum
akte

Registratie
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42v 26-04-1742 26-04-1742

43-43v 21-05-1742 21-05-1742

43v-44 11-06-1742 11-06-1742

44v 16-07-1742 17-07-1742

44v-45 05-11-1742 05-11-1742

45-45v 05-11-1742 05-11-1742

46-46v 07-01-1743 07-01-1743

46v-47 14-01-1743 14-01-1743

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Ede

Beschrijving
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Brand van Raeij en zijn vrouw Philipsjen van Raeij, voor 30 gulden, een
zesde deel van een perceel bouwland, groot drie schepel, genaamd
Butselerslandt, gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts
Cornelis van Oort, westwaarts de armen van Ede, zuidwaarts Gerrit Brouwer en
Koop en verkoop noordwaarts de vicarie van Ede.

Oorspronkelijk Archief

Ede

Geertjen Peterssen, weduwe van Reijer Cornelissen, geassisteerd met haar
voogd Wouter Crolboom, verkoopt aan Cornelis Janssen, jongeman, voor 64
gulden, een hof met zijn heggen gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van
Ede, gelegen oostwaarts de koper, westwaarts de weg, zuidwaarts Jan Otten en ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
noordwaarts Gerrit Dercksen van Galen, de verkoper mag de hof gebruiken
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop zolang zij leeft, als zij sterft zijn de opbrengsten van de hof voor de koper.
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ede

Anthonij Timmer, gemachtigde van zijn broer Derck Timmer ingevolge een
volmacht van 11 augustus 1740 gepasseerd voor Henrick Otters, scholtis van
Ede, verkoopt aan Cornelis Janssen van Galen, jongeman, voor 326 gulden,
een gedeelte van een akker bouwland genaamd Jantjen Bartenlant, gelegen op
Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de verkoper, westwaarts Jan
Dercksen van Galen en Jan Otten, zuidwaarts Cornelis van Oirt en noordwaarts
Koop en verkoop Gerrit Gijsberts van Ede.
Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van L.A. Torck beslag gelegd
op drie vierde gedeelte van een hoeve hout in het Ederbos, toebehorend aan
Goosuin Albert van Dungelen tot Daelhuijsen. De originele beslagleggingsakte
Beslaglegging
is geregistreerd in Velthuijsen op folio 32 verso en 33.

Ede

Derk van der Hart en Evert Maassen, diakenen van het kerspel Ede, uit naam
van Aaltje Roeters, weduwe van Evert Tyssen, voor de helft; Sander Tijssen en
zijn vrouw Willemtjen Lamberts voor een zestiende deel; Hendrik Tijssen en
zijn vrouw Metjen Berents voor een zestiende deel; Derk Berents en zijn vrouw
Jannigjen Hendricksen voor een zestiende deel; Tijs Gerritsen en zijn vrouw
Sofia van Giessen voor een zestiende deel; Wouter van Manen en zijn vrouw
Anna Stark voor een zestiende deel; Tijs Willemsen en zijn vrouw Maria
Wijnands, Cers Gijsbertsen en zijn vrouw Engeltje Willems, alsmede Jan en
Grietje Willemsen, gezamenlijk voor een zestiende deel; Jan Tijssen optredend
voor Peter en Sanna van Rosendaal, kinderen van Catrijna Tijssen, gehuwd
met Bartolomeus van den Rosendaal, voor een zestiende deel, waarvan de
koper het resterende zestiende deel toebehoort, verkopen aan Jan Tijssen
Venendaal en zijn vrouw Maria Vertilet, voor 184 gulden, een huisje, hof en
schuurtje gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de straat, westwaarts Derk
Volmer, zuidwaarts scholtis Otters en noordwaarts Peter Willemsen, met de last
van jaarlijks twee stuivers aan de kerk van Ede, Peter Willemsen moet de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
uitweg naar de straat leveren langs het huisje van Derk Gerritsen ter breedte
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop van een kruiwagen.
opdrachten 1733-1751

Ede

Ede

Ede

Ede

Jan Tijssen Venendaal en zijn vrouw Maria Vertilet verkopen aan Johannes Bol
en zijn vrouw Itje Brantsen, voor 184 gulden, een huisje, hof en schuurtje met
een uitweg om het huisje van Derk Gerritsen ten laste van Peter Willemsen,
gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts de straat,
westwaarts Derk Volmer, zuidwaarts scholtis Otters en noordwaarts Peter
Koop en verkoop Willemsen, met de last van jaarlijks twee stuivers aan de kerk van Ede.
Derck Gerritsen en zijn vrouw Jantjen Welmers verkopen aan Peter Willemssen
en zijn vrouw Aaltjen Cornelissen, voor 126 gulden, een huis, hof en schuurtje
gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de weg, westwaarts Derck Volmer,
smid, zuidwaarts Johannes Bol en noordwaarts de koper, met de last van
Koop en verkoop jaarlijks twee stuivers aan de kerk van Ede.
Jan Cornelissen Muller en zijn vrouw Rijckjen van der Sande verkopen aan
Jacob Hendricksen Decker en zijn vrouw Jantjen Hendricksen, voor 100
gulden, anderhalve schepel bouwland, waarvan de wederhelft toebehoort aan
de weduwe en de kinderen van Philips Janssen, gelegen op Veluwen in het
Koop en verkoop ambt en dorp van Ede op de Stompecamp.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Plaats of
buurschap

Ede

Aktesoort

Beschrijving
Jacobjen Hendricksen, weduwe van Hendrick Geurtsen, geassisteerd met haar
voogd Aart Ceelen, verkopen aan Hilletjen Willemssen, weduwe van Steven
Beerntsen, voor de ene helft en aan Willem Stevenssen en zijn vrouw Bartjen
Janssen voor de andere helft, voor 140 gulden, een vierde deel van een huis en
hof gelegen in het ambt en dorp van Ede, waarvan het andere drie vierde deel
Koop en verkoop al in bezit is van de kopers.
Enneken Jacobsen, weduwe van Hendrik Petersen, ziek, maakt 's middags om
één uur in Ede haar testament op en herroept alle voorgaande testamenten,
echter van kracht blijft de schenking van 100 gulden en de kleding, goud, zilver
en kleinoden die tot haar lichaam behoren, alsmede een bed ten behoeve van
de nicht van haar overleden man Aaltje Willemsen, dochter van Willem
Petersen, opgemaakt 4 maart 1723, voorts schenkt zij nu aan de diaconie van
Ede een akker bouwland gelegen aan de Stompecamp, groot een halve molder
gezaai, de resterende roerende goederen gaan naar Jacob Petersen en zijn
vrouw Derkjen Hendrix, daarnaast schenkt zij aan Willem Petersen, Jacob
Petersen, de kinderen van Gerrit Petersen en de kinderen van Teunis
Gijsbertsen een bedrag van 700 gulden, welke binnen zes weken door de
erfgenamen uitgekeerd moet worden, de boedelschulden mogen niet in
mindering gebracht worden.
Geregistreerd het testament van Otto Goossens, jongeman, de originele akte is
geregistreerd in Velthuijsen op folio 35 verso en 36, (red.: folio 35 tot en met
36).

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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48v 00-00-0000 25-05-1743

Ede

Registratie

Ede

Jacob Peterssen en zijn vrouw Derckjen Hendricksen voor het eerste deel;
Willem Willemssen en zijn vrouw Nennitjen Janssen, Aaltjen Willemssen,
jongedochter, alsmede Willem Willemssen optredend voor Geertjen
Willemssen, samen voor het tweede deel; Claas Claassen en zijn vrouw
Willemtjen Gerrits, Grietjen Teunissen, weduwe van Ceel Gerritsen, voor
haarzelf en het recht gekregen hebben van Hendrick en Jacob Gerritsen,
jongemannen, voor het derde deel; Gijsbert Teunissen en zijn vrouw Jantjen
Evertsen, Grietjen Teunissen, weduwe van Ceel Gerritsen, voor haarzelf en het
recht gekregen hebben van Peter Teunissen en zijn vrouw Geertjen Janssen,
voor het vierde deel, verkopen aan Willem Stevenssen en zijn vrouw Bartjen
Janssen, voor 220 gulden, een halve molder bouwland met de wal gelegen op
Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts het Kernhemmerpadt,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts de Meulenwegh, zuidwaarts de pastorie en noordwaarts de weduwe Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop van Gijsbert Janssen.
opdrachten 1733-1751

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

808

808

808

808-0053/54

808-0054/55

808-0055/56

2/10

2/10

2/10

49-49v

50-50v

51-51v

49-49v 04-06-1743 04-06-0000

50-50v 04-06-1743 04-06-1743

51-51v 05-08-1743 05-08-1743

Ede

Ede

Jacob Peterssen en zijn vrouw Derckjen Hendricks voor het eerste deel; Willem
Willemssen en zijn vrouw Nennitjen Janssen, Aaltjen Willemssen,
jongedochter, alsmede Willem Willemssen optredend voor Geertjen
Willemssen, samen voor het tweede deel; Claas Claassen en zijn vrouw
Willemtjen Gerrits, Grietjen Teunissen voor haarzelf en het recht gekregen
hebben van Hendrick en Jacob Gerritsen, jongemannen, voor het derde deel;
Gijsbert Teunissen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Grietjen Teunissen,
weduwe van Ceel Gerritsen voor haarzelf en het recht gekregen hebben van
Peter Teunissen en zijn vrouw Geertjen Janssen, voor het vierde deel,
verkopen aan Hendrick Jan Maslinck en zijn vrouw Clasina van de Weteringh,
voor 1000 gulden, een huis, hof en schuur gelegen in het dorp van Ede,
oostwaarts Derck Volmer, westwaarts Hendrick Broeckhuijsen, brouwer,
Koop en verkoop zuidwaarts de straat en noordwaarts Lijsbet Beernts.
Cornelisjen Goossens van den Treeck, weduwe van Geurt van Leeuwen,
geassisteerd met haar voogd Jan Veenendaal, verkoopt aan Henrick Otters,
scholtis van Ede, voor 90 gulden, twee en een half schepel bouwland met de
heggen gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts juffer
Gouda van Ommeren, westwaarts de kerk van Ede, zuidwaarts de koper en
Koop en verkoop noordwaarts de weg.
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Ede

Ede

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Roeloff Roeloffsen Swaan en zijn vrouw Johanna Fredricks, ook optredend voor
Willem Wecheling (tekent als Wiggelaer) en zijn vrouw Neeltjen Roeloffssen
Swaan, Johannes van Raaij (tekent als Van Rij) en zijn vrouw Fijtjen Roeloffsen
Swaan, verkopen aan Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan
Otters, in leven scholtis van Ede, voor 102 gulden, drie vierde deel van een hof
met schutting en heggen gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede,
oostwaarts de koper, west- en zuidwaarts juffer Van Ommeren, noordwaarts het
Koop en verkoop steegje.
Cornelisjen Goossens, weduwe van Geurt van Leeuwen, geassisteerd met haar
voogd Hendrick van Velsen, verkoopt aan Derck Frericksen, jongeman, voor
105 gulden, een schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt en dorp
van Ede aan het Maanderpadt, oostwaarts Wouter Janssen, westwaarts de
weduwe Otters, zuidwaarts het Maenderpadt en noordwaarts de erfgenamen
Koop en verkoop van S. van der Hart.
Jan Reijnder Pronk, gemachtigde van Gosuin Aelbert van Dungelen en Johan
Maurits Wynold van Dungelen tot Daelhuijsen, transporteert aan L.A. Torck,
vrijheer van den Rosendael, drie vierde gedeelte van een hoeve hout in het
Edische Bos. De gehele transportakte is geregistreerd in Veenendael (invnr.
Overdracht
831), Bovenbuerte, folio 28 verso (red.: folio 28 verso en 29).
Cornelisjen Goossens, weduwe van Geurt van Leeuwen, geassisteerd met haar
voogd Hendrick van Velsen, verkoopt aan Gerrit Dercksen Volmer en Philips
Dercksen Volmer, jongemannen, voor 331 gulden, drie schepel bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede in de Bettecamp, genaamd
de Del, oostwaarts Willem Suermond, westwaarts de weduwe van Jan
Koop en verkoop Lamberts, zuidwaarts Maes Evertsen en noordwaarts Gerrit van Ede.

Ede

Cornelisjen Goossens, weduwe van Geurt van Leeuwen; Hermijna Goossens,
weduwe van Jacob Geurtsen; Goossen Aartsen en zijn vrouw Marija Hendricks;
Paulus Aartsen en zijn vrouw Willemijna Evertsen; Gerrit Jochemssen en zijn
vrouw Geertjen Barruwen; Coendert Jochemssen, jongeman; Gerrit Driessen
en zijn vrouw Geurtjen Jochemssen en Jochem Barruwen (tekent als Berouwe)
optredend voor Goossen Jochemssen en zijn vrouw, ook namens Barruw
Jochemssen en de weduwen, verkopen aan Wijntjen Jochemssen, weduwe van
Aart Willemssen, voor 97 gulden en 7 stuivers, drie vijfde deel en vijf zesde
deel van een vijfde gedeelte van een huis en hof in het dorp van Ede, genaamd
de Vuijstenbergh en nog dezelfde aandelen in twee blokjes turfveen in het
Ederveen gelegen in het Gerrit Horstencamp, waarvan het resterende vijfde
Koop en verkoop deel en een zesde deel van het vijfde gedeelte in bezit is van de koper.
Derck van der Hart en Derck Brouwer, diakenen van het kerspel van Ede,
verkopen aan Jan van Doorninck en zijn vrouw Bartjen Robberden, voor 151
gulden, een huis en hof gelegen in het dorp van Ede aan het Meulenent,
ontvangen van Sander Tijssen Veenendaal, erfpachtplichtig aan de diaconie
Koop en verkoop van Ede voor een jaarlijkse canon van achttien stuivers.

Ede

Anthonij Timmer en zijn vrouw Henrickjen van Dompseler en Willem
Roeloffsen, gemachtigde van zijn vrouw Elisabeth Timmer ingevolge een
volmacht van 27 december 1743 gepasseerd voor de burgemeesters van de
stad Arnhem, alsmede dezelfde Willem Roeloffsen en Anthonij Timmer als
gemachtigden van Derck Timmer ingevolge een volmacht van 11 augustus
1740, gepasseerd voor de scholtis van Ede Henrick Otters, en als laatste
Rutger van de Vijsel, vader, samen met Anthonij Timmer en Otto van de Vijsel
voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Rutger van de Vijsel en
zijn overleden vrouw Neeltjen Timmer, tot het doen van een transport met
toestemming van de landdrost van Veluwen van 21 januari 1744 inzake de
verkoop aan Johan Henrick graaf van Wassenaar, heer van Obdam en
Kernhem, voor 955 gulden, van een vierde gedeelte van een hoeve hout in het
Eder Hooge en Loobosch, te delen met de heer Van Lauwick en nog een
achtste deel van een vierde gedeelte, ook in het Eder Hooge en Loobos in de
Koop en verkoop Allemanshoeve.

Ede

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
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Oorspronkelijk Archief

Ede

Gijsbertjen Otten, weduwe van Maas Brantsen, Brant Maassen, Maria Maassen,
Jantjen Maassen, Aaltjen Maassen en Ot Maassen, de weduwe en de
jongedochters geassisteerd met hun voogd Brant Maassen, verkopen aan
Willem Stevenssen en zijn vrouw Bartjen Janssen, voor 100 gulden, drie en
een halve schepel bouwland gelegen in het ambt en dorp van Ede op de
Stompecamp, oostwaarts Jacob Hendricks, westwaarts de graaf van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Wassenaer, noordwaarts het veld en zuidwaarts de weg, gedeeltelijk tiendvrij, Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop met de last van jaarlijks vijf schepel rogge aan de pastorie van Ede.
opdrachten 1733-1751

Ede

Hendrick Aartsen, jongeman, Maas Dercksen en zijn vrouw Arisjen Aarts,
Evertjen Aarts, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Reijer Hendricksen,
Jan Rijcksen en zijn vrouw Anna Lubberts, alsmede Cornelis Everts en zijn
vrouw Gerritjen Rijcks, verkopen aan Brant van Raaij en zijn vrouw Philipsjen
van Raaij, voor 145 gulden, een molder bouwland gelegen in het ambt van Ede ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
op de Schraelenhouw, oostwaarts Goossen Aartsen van den Treeck,
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop westwaarts Gerrit Gijsberts van Ede, zuid- en noordwaarts het Edische Bosch. opdrachten 1733-1751

Ede

Op 9 april 1744 wordt het besloten testament geopend van Anna Elisabeth van
Wijhe door de schepenen van het gerecht van Zandwijck, Gerard van Altena en
Willem van Alphen, ten overstaan van Christiaan Reijnoldt van Wijhe; Wilda
van Wijhe, douairière van Braackel; Goosen Geurt van Bentinck; Johan
Ludolph Adriaan Gijsbert van Nieuwkercken, ook optredend voor de afwezige
zwager generaal-majoor Berent Leeuwen, gehuwd met Catharina van Wijhe,
alsmede procureur Jacob Taaij, als executeur-testamentair van de boedel van
de overleden freule Anna Elisabeth van Wijhe, waarna het testament en twee
toestemmingen van de leenkamer van het vorstendom Gelre en het graafschap
Cuijlenburgh worden voorgelezen en geregistreerd te Tiel en Zandwijck. Het
testament luidt dat Anna Elisabeth van Wijhe, oudste dochter van het huis te
Egtelt, op het hof te Arckel binnen Tiel een besloten testament heeft opgemaakt,
waarin zij alle voorgaande testamenten herroept, met name de schenking aan
haar zus douairière van Bentinck, welke enige jaren geleden in Arnhem is
toegekend, en schenkt nu aan haar twee nichten freule Jacoba Johanna en
freule Elisabeth van Bassem 200 gulden; voorts benoemt zij voor een vierde
gedeelte tot enig erfgenaam haar zus Christina van Wijhe, douairière van
Bentinck en bij vooroverlijden de twee zonen in hun moeders plaats; voor een
vierde gedeelte haar zus Wilda van Wijhe, douairière van Braackel en bij
vooroverlijden haar kleindochter freule Sina Anna Elisabeth van Borselen, kind
van haar overleden nicht Albertina van Braackel, gehuwd geweest met Van
Borselen van Geldermalsen in haar grootmoeders plaats, mocht het kleinkind
gerechtigd zijn te erven en kinderloos overlijden dan zal de schenking terug
moeten komen aan de dan nog in leven zijnde overige erven in dit testament
genoemd; een vierde gedeelte voor haar nicht freule Sina van Wijhe, waarover
de testatrice peetmoeder is geweest, en bij vooroverlijden haar zus freule Wilda ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Johanna van Wijhe, tweede dochter van haar broer Cristiaan Rijnold van Wijhe, Ede, protocol van verbanden en
bij kinderloosheid erven de kinderen van één van de zussen;
opdrachten 1733-1751
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voor het resterende vierde gedeelte, ten eerste de twee nichten Sina Margreta
van Wijhe, gehuwd met Van Nieuwkercken van Nieuwenheijn en freule
Catharina van Wijhe, kinderen van haar overleden broer Evert Jan van Wijhe,
gehuwd geweest met Margreta van Bentinck, in leven heer en vrouwe Van Eck
en Wiel, bij vooroverlijden of kinderloosheid van freule Catharina van Wijhe
gaat haar deel naar Sina Margreta van Wijhe; voorts sluit zij haar oudste broer
en zijn vrouw uit van bemoeienis met haar erfenis, dan wel het voogdijschap
over hun twee dochters inzake de nalatenschap wanneer één van zijn twee
dochters bij haar overlijden nog in leven is; Jacob Taaij wordt benoemd tot
executeur-testamentair en geautoriseerd om het magescheid te tekenen. De
superscriptie vermeldt dat op 14 januari 1736 freule Anna Elisabeth van Wijhe
verschenen is voor de schepenen van het gerecht van Zandwijck, Willem van
vervolg van folio Alphen en Peter Cup en hen een besloten testament heeft overhandigd met het
58v-61v
verzoek deze in bewaring te nemen en na haar overlijden te openen.
Goossen Aartsen van den Treeck en zijn vrouw Maria Hendricks verkopen aan
Henrick Otters, scholtis van Ede, voor 70 gulden, de helft van een molder
bouwland, waarvan Poulus Aartsen van den Treeck de andere helft bezit,
gelegen in het ambt en dorp van Ede op de Schraelenhouw, oost-, west- en
Koop en verkoop zuidwaarts het Edische Bosch en noordwaarts Brant van Raaij.
Rudolph Willem van Olden en zijn vrouw Elisabeth van der Hart verkopen aan
Gerrit Brouwer en zijn vrouw Maria van Ede, voor 75 gulden, een zesde deel
van de Grooten Langenacker gelegen in het ambt van Ede in de Ederenck,
oostwaarts de koper, westwaarts Hermen van Scherrenburgh, zuidwaarts de
Koop en verkoop Enckwegh en noordwaarts het Edische Bosch.
Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van doctor O.D. Wacker, die
het recht gekregen heeft van Clasina van Schoonouwen, als enig erfgenaam
van Jantjen Andries, weduwe van Johannes Wolffsen, beslag gelegd op een
vierde gedeelte van een hoeve hout in het Edische Hoge en Loobosch,
toebehorend aan Lucretia Brand, Johanna Brand, Antonetta Brand, Adriaen
Brand en luitenant Henrick Brand, kinderen en erfgenamen van mevrouw Brand
en Clasina Brand, om daarop te verhalen en ter garantie tot het terugbetalen
van een bedrag van 400 gulden, krachtens een bindende overeenkomst in mei
1744 voor de commissarissen van het gerecht in de bank van Ede. Deze
Beslaglegging
beslaglegging is geroyeerd op verzoek van doctor O.D. Wacker.
Henrick Otters, scholtis van Ede, alsmede Paulus Aartsen en zijn vrouw
Willemijntjen Everts, verkopen aan de houtrichter en de gezamenlijke
eigenaren van het Eeder Hooge en Loobosch, voor 140 gulden, een molder
bouwland op de Eederbergh op Schraelenhouw, gelegen oost-, zuid- en
Koop en verkoop noordwaarts de kopers en westwaarts Brandt van Raaij.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
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ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Peter Roetersen van Reemst en zijn vrouw Elsjen Beernts dragen over aan hun
enige zoon Roetert Peterssen en zijn vrouw Evertjen Rijcksen, de eigendom
van alle goederen zoals het paard, de koeien, gedorst en ongedorst koren,
allerlei huis-, bouw- en deelgereedschap, het bed en bult, geld, vorderingen,
alsmede het huis en hof in het dorp van Ede, waar het echtpaar woont, voorts
een derde deel van een wei in Velthuijsen en rogge op het veld, onder
voorwaarde dat zij ook de schulden overnemen en hun ouders levenslang
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
onderhouden in kost, drank en kleding en hun een fatsoenlijke begrafenis
Ede, protocol van verbanden en
bezorgen.
opdrachten 1733-1751

Ede

Overdracht

Ede

Hendrina Crolboom, bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Steven van
Raaij, verkoopt aan Willem Stevenssen en zijn vrouw Bartjen Janssen, voor
275 gulden, drie schepel bouwland gelegen in het ambt en dorp van Ede op
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Stompecamp, oostwaarts de graaf van Wassenaar, zuidwaarts de weg,
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop westwaarts Hendrina Zueren en noordwaarts Gerrit Gijsbertsen van Ede.
opdrachten 1733-1751
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Oorspronkelijk Archief

Ede

De helft van een perceeltje bouwland, groot zeven spint, genaamd de Toorn
gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede, oost- en noordwaarts de
weg, westwaarts de kinderen van Jochum Barruwen en zuidwaarts de kerk van
Ede, toebehorend aan Goossen Aartsen van den Treeck en zijn vrouw Maria
Henricksen, waarvan de andere helft in bezit is van Paulus Aartsen en zijn
vrouw Willemijntje Everts, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 50
gulden tegen 2% rente ten behoeve van Paulus Aartsen en zijn vrouw
Willemijntjen Everts. Deze hypotheek is geroyeerd na vertoon van de kwitantie
Hypotheek
op de hypotheekakte.
Frans van Ravensteijn en zijn vrouw Jantjen Janssen verkopen aan Sweer
Arissen en zijn vrouw Trijntjen Jacobsen, voor 325 gulden, een huisje met een
hoekje plaats en schuurtje, met een omheining, gelegen in het ambt en dorp
van Ede, oost- en zuidwaarts Jochem van Maenen, westwaarts de verkoper en
Koop en verkoop noordwaarts de straat.

Ede

Evert Huijbertsen en zijn vrouw Grietjen Willemssen, Beernt Willemssen,
weduwnaar van Maria van Geijtenbeeck, ook optredend als vader en voogd van
zijn kinderen, Evert Willemssen en zijn vrouw Goutjen Gerrits, Hendrickjen
Jochemss, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Evert Huijbertsen,
alsmede Henrick Otters, scholtis van Ede, gemachtigde van Willem van
Wilborg en zijn vrouw Geertruij van Ede ingevolge een volmacht van de
burgemeesters van Utrecht van 3 mei 1745, verkopen aan Matthijs Sweers en
zijn vrouw Jantjen Janssen, voor 245 gulden, een huis en hof met de halve heg
tussen Van Straeten en de koper, gelegen in het dorp van Ede, oost- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
noordwaarts Willem van Straeten, zuidwaarts de weduwe van Arnoldus
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop IJpenburgh en westwaarts de straat.
opdrachten 1733-1751

Ede

Evert Huijbertsen en zijn vrouw Grietjen Willemssen, Beernt Willemssen,
weduwnaar van Maria van Geijtenbeeck, ook optredend als vader en voogd van
zijn kinderen, Evert Willemsen en zijn vrouw Goutjen Gerritsen, Hendrickjen
Jochems, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Evert Huijbertsen,
alsmede Henrick Otters, scholtis, gemachtigde van Willem van Wilborg en zijn
vrouw Geertruij van Ede ingevolge een volmacht van de burgemeesters van
Utrecht van 3 mei 1745, verkopen aan Frans van Ravensteijn en zijn vrouw
Jantjen Janssen, voor 102 gulden, een halve molder bouwland gelegen in het ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede in de Ederenck op het Harlepadt, oost-, zuid- en westwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop kerk van Ede en noordwaarts het veld.
opdrachten 1733-1751

Ede

Woutertjen van Ede, ook optredend als gemachtigde van haar man Adriaenus
van Doornenburgh, geassisteerd met haar neef Willem Stevenssen als voogd,
in de hoedanigheid als erfgenaam van haar moeder Lijsbeth Beernts, in leven
weduwe van Evert van Ede, verkoopt aan Gerrit van Maenen, jongeman, voor
450 gulden, een huis en hof gelegen op Veluwen in het ambt en dorp van Ede,
oostwaarts de straat, westwaarts de erfgenamen van Holtrop, zuidwaarts Jan
Koop en verkoop Wouterssen en noordwaarts het Kernhemmerpadt.

Ede

Evert Jacobsen van Renes en zijn vrouw Esabella Janssen, Cornelis Jacobsen
van Renes en zijn vrouw Geurtjen Gerrits, Peter Cornelissen en zijn vrouw
Gerritjen Jacobs van Renes, alsmede Derck Brouwer, Hendrick Kock en Steven
van Bemmel, diakenen van het kerspel Ede, in de plaats van Aaltjen Jacobs
van Renes, verkopen aan Gerrit van Renes en zijn vrouw Hendrickjen
Gijsberts, voor 360 gulden, vier vijfde deel van een huis en hof gelegen in het
dorp van Ede, waarvan de koper het resterende vijfde deel bezit, oost- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zuidwaarts de weg, westwaarts Evert Huijbertsen en noordwaarts Gerrit
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Gijsberts van Ede.
opdrachten 1733-1751

Ede

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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72v-73 05-05-1746 06-05-1746

Plaats of
buurschap

Ede

Ede

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Mr. Johan Brantsen, ontvanger-generaal van het kwartier van Veluwen, mr.
Willem Reijnier Brantsen, ordinaris-raad van het vorstendom Gelre en
graafschap Zutphen, burgemeester van de stad Arnhem, en mr. Hendrick
Willem Brantsen, raad-secretaris van de stad en het Kwartier Arnhem en
ordinaris-gedeputeerde van het kwartier van Veluwen en zijn vrouw Johanna
Elisabeth de Vree, alsmede mr. Everhard Jacob Brantsen, substituut-griffier van
het Hof provinciaal van Gelderland, en zijn vrouw Johanna Beaterix Tulleken,
kinderen van de overleden oud-burgemeester van Arnhem Hendrick Brantsen
en zijn vrouw Nalida Everwijn, laten in Ede registreren, het Edese gedeelte van
de verdeling van de nalatenschap van hun ouders, alsmede enkele effecten
welke behoren tot de erfenis van de overleden Susanna Nalida Everwijn,
weduwe Cloeck, die buiten de boedelverdeling gebleven waren en waarvan op
26 januari 1732 overeengekomen was om deze in vier loten te verdelen, deels
door schikking en deels door aanwijzing van ieders deel via twee voorlopige
toekenningen, getekend op 13 februari 1743, alsmede een voorlopige
toewijzing op 27 december 1743, aangaande de goederen welke door de
overleden burgemeester Derck de Vree in vruchtgebruik bezeten waren, die
buiten de eerste twee verdelingen gebleven waren en die nu definitief verdeeld
worden: 1. aan mr. Johan Brantsen, als oudste zoon, wordt toegekend het huis
Hulkensteijn en 8. het halve erf Groot Ginckel, gelegen op de Veluwe in het
ambt van Ede in het maalschap Ginckel, waarvan de andere helft in bezit is van
hopman Willem Suurmond, bestaande uit een huis, bergen, schuur, drie
schaapschoten, meerdere percelen bouwland, enig heetveld met daarnaast de
schaapsdrift in het Ginckelse en Edische veld, in pacht gebruikt door Geurt
Geurtsen en zijn vrouw Evertjen Willems, alsmede het recht tot het halve
Ginckelse veld en drie schepel gezaai, liggende in het erf van de kinderen van
Registratie
burgemeester Schuijlenburgh en de halve tiend uit Groot en Klein Ginckel.
Henrick Henricksen van Hinricksvelt en zijn vrouw Gerritjen Everts verkopen
aan Hendrick Willemssen en zijn vrouw Elbertjen Everts, voor 70 gulden, een
zestiende deel van een huis, hof, berg en schuur aan de Slunterhoff gelegen in
het ambt van Ede, dat gebruikt wordt door de kinderen van Sander Janssen van
Koop en verkoop Otterloo.

Beslaglegging

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door G.W. van Dedem tot den Bergh,
executeur-testamentair van de nalatenschap van zijn ouders, verzocht om
beslag te leggen op alle roerende goederen en als dat onvoldoende is op alle
onroerende goederen van Christina Gerrits, weduwe van Van den Broeck, die
zij bezit in het scholtambt van Ede, ingevolge een uitspraak van het Hof,
waartoe het echtpaar veroordeeld is, in de hoedanigheid als borg voor de
overleden N. de Banck en Debora van der Hart, om daarop te verhalen de
achterstallige rente op 1. een obligatie van 1000 gulden over de jaren vanaf 1
mei 1741 tot 1746; 2. een obligatie van 500 gulden over de jaren 17 januari
1741 tot 1746; 3. een obligatie van 415 gulden over de jaren 16 februari 1741
tot 1746 en 4. als laatste een obligatie van 800 gulden over de jaren 6 augustus
1741 tot 1745, en ter garantie tot het terugbetalen van de obligaties, welke
schulden terugbetaald moeten zijn op de desbetreffende data in het jaar 1747. ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Na vertoon van de kwitantie op de originele beslagleggingsakte en de obligaties Ede, protocol van verbanden en
wordt de beslaglegging geroyeerd.
opdrachten 1733-1751
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Ede

Ede

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Opening

Peter de Banck overhandigt aan de scholtis van Ede het besloten testament dat
op 4 mei 1743 is opgemaakt door scholtis Henrick Otters in Ede ten name van
Cristina Gerritsen van den Haeverkamp, nu weduwe van Evert van den Broeck,
met het verzoek deze te openen en te registreren. Aanwezig zijn Gerhardus
Verwoert namens zijn vrouw Debora van der Hart, enige dochter van Cristina
Gerritsen van den Haevercamp en Cornelis de Banck. Het testament vermeldt
dat Cristina Geertse van den Haverkamp, laatst weduwe van Van den Broeck,
tot enig erfgenaam benoemt haar twee kleinkinderen Petrus en Cornelis de
Bank, uit het huwelijk van haar dochter Debora van der Hart en Nicolaas de
Bank, welke kinderen bij vooroverlijden of zonder nageslacht overlijden in
elkaars rechten treden, Debora van der Hart nu gehuwd met Gerhardus
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Verwoert, ontvangt levenslang het vruchtgebruik van alle goederen die
Ede, protocol van verbanden en
Christina nalaat.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Stephen van Raey, vervangend scholtis van Ede, wordt verzocht door Warnard
Kerkhof, koopman tot Utrecht, beslag te leggen op de roerende goederen van
Peter de Bank en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen van de
overleden Christina van den Haverkamp, laatst weduwe van Evert van den
Broek, om daarop te verhalen 200 gulden wegens geleverde waren in de jaren
1738, 1739 en 1740, alsmede 522 gulden en 11 stuivers wegens geleverde
waren op 8 september 1741 en 24 september 1742, tezamen 722 gulden en 11
stuivers, onder voorbehoud van de kosten zoals destijds te Wageningen is
besproken op 2 april 1745 bij beslaglegging op de goederen aldaar. Beslag is ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegd op de onroerende goederen omdat er geen roerende goederen
Ede, protocol van verbanden en
gevonden zijn.
opdrachten 1733-1751

Registratie

Mr. Theodorus van Eck, burgemeester van de stad Arnhem en Gerrit Dirk
Suurmond, scholtis van het ambt Ede, executeurs-testamentair, laten op 6 juni
1747 te Epe door Dirk Brouwer, scholtis van Epe, het door hun overhandigde
besloten testament van 18 maart 1746 openen van de overleden Hendrik
Otters, in leven scholtis en ontvanger van het ambt Ede. Aanwezig zijn Zeeger
Verbeek, secretaris van Westervoort en gemachtigde van Johanna Hendrina
van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van Ede, ingevolge
een volmacht van de scholtis van Ede van 1 juni 1747, doctor Gerrit Jan van
Brienen, namens zijn vrouw Johanna Hendrina Suurmond. De superscriptie
vermeldt dat Henrick Otters, scholtis van Ede, een door hem opgemaakt
besloten testament, op 19 maart 1746 laat registreren bij Dirk Brouwer, scholtis
van het ambt Epe, met benoeming van Jan Theodorus van Eck, burgemeester
van de stad Arnhem, en Gerrit Dirk Suurmond, tot executeurs-testamentair. Het
testament houdt in dat aan Gerrit Dirk Suurmond vooruit geschonken wordt de
verkoopprijs van het erf en goed de Keetel, waarmee hij reeds beleend is,
leenroerig aan het vorstendom Gelre, alle overige goederen dienen verdeeld te
worden in twee gelijke delen, waarbij de ene helft geërfd wordt door de twee
nagelaten kinderen van zijn zus Catharina Jacomina Otters uit het huwelijk met
Nicolaas Potgieter, met name: Anna Wijnanda en Janna Margarita, en de
andere helft door de vier kinderen van zijn zus Wijnanda Otters, uit het huwelijk
met Pieter Suurmond, met name: Gerrit Dirk, Peeter, Johanna Hendrina,
gehuwd met doctor Gerrit Johan van Brienen, en Anna Suurmond, de kinderen
treden in elkaars rechten, zowel bij vooroverlijden alsook indien de kinderen
kinderloos overlijden, met uitsluiting van Jan en Willem Suurmond en de
kinderen van Peeter Suurmond uit zijn tweede huwelijk, mochten de vier neven ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en nichten geen nageslacht krijgen dan gaat hun helft naar zijn zus Catharina Ede, protocol van verbanden en
Jacomina Otters.
opdrachten 1733-1751

Als zijn moeder Johanna Hendrina van Brienen, weduwe Otters, Henrick
overleeft dan ontvangt zij een derde deel van zijn gehele nalatenschap. Zijn
moeder echter wijst haar aandeel in de erfenis af ten gunste van de overige
vervolg van folio erfgenamen in een akte van repudiatie van 1 juni 1747. De opening van het
75-77v
testament is geregistreerd te Epe op 8 juni 1747, folio 360 verso en volgende.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Ede

Registratie

Op 7 juni 1747 wordt in Arnhem een boedelscheiding overeen gekomen tussen
Wijmke Breunissen, weduwe van Gerrit Derksen van Maenen en Brandina
Breunissen, weduwe van Derk Willemse, alsmede Brand en Jan Hagen en
Albert Jan Verbeek, rentmeester van de borgerwezen in Arnhem, namens de
minderjarige Otto Hagen, alle drie kinderen van Otto Breunissen en Gerrike
Timmer. Nadat de kleren en het linnen verdeeld waren door de partijen en na
aftrek van de schulden blijft er over te verdelen 3941 gulden, 13 stuivers en 8
penningen, voor elke partij een derde deel, zijnde 1313 gulden, 17 stuivers en
13⅓ penning: 1. Wijmke Breunissen ontvangt een schepel land op Veluwen
gelegen in het ambt van Ede, voor een waarde van 75 gulden, een
schuldbekentenis voor 100 gulden en aan geld 1138 gulden, 17 stuivers en
13⅓ penning; 2. Brandina Breunissen ontvangt een huis aan de Coornmarkt,
waar zij woont, voor een waarde van 1300 gulden en een hof buiten de St.
Johanspoort voor 40 gulden, een graf in de Groote kerk in het noordgedeelte no
18 voor 9 gulden en huisraad voor 136 gulden, 12 stuivers, het te veel van 171
gulden, 14 stuivers en 2⅔ penning stort zij terug in de boedel; 3. Brand Hagen
ontvangt een derde deel van een derde gedeelte, zijnde een obligatie uit de
boedel van 300 gulden met daarnaast aan geld 137 gulden, 19 stuivers en 4⅓
penning; Jan Hagen ontvangt een derde deel van een derde gedeelte in geld,
zijnde 437 gulden, 19 stuivers en 4⅓ penning en als laatste ontvangt de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
minderjarige Otto Hagen eveneens 437 gulden, 19 stuivers en 4⅓ penning aan Ede, protocol van verbanden en
geld.
opdrachten 1733-1751

Oorspronkelijk Archief

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora (Dibora) van der Hart, Peter de Bank
en zijn vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en
Derk Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht
van 6 april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
hebben op 23 december 1746 publiekelijk verkocht aan Antonij van Otterlo en
zijn vrouw Cornelisjen Geurts, voor 2125 gulden, een huis en hof gelegen in het
ambt en dorp van Ede, westwaarts Jan Gijsbertsen, rademaker, oost- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zuidwaarts de straat en noordwaarts Joost en Clasina van Schoonouwen, met
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop de last van jaarlijks een gulden en vier stuivers aan de kerk van Ede.
opdrachten 1733-1751

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora (Dibora) van der Hart, Peter de Bank
en zijn vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en
Derk Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht
van 6 april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Derk Hendriksen, voor 400 gulden, een huis en hof gelegen in
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het ambt en dorp van Ede, oost- en noordwaarts de jufferen Brand, westwaarts Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Jan Derksen, kleermaker, en noordwaarts de straat.
opdrachten 1733-1751

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Dibora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Poulus Aertsen en zijn vrouw Willemina Evertsen, voor 364
gulden, twee percelen bouwland, samen groot vijf schepel land, gelegen in het
ambt van Ede in de Ederenk op de Waterlo en een blokje turfveen in het
Koop en verkoop Ederveen op het Zeeveld.

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora (Dibora) van der Hart, Peter de Bank
en zijn vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en
Derk Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht
van 6 april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Jan Venendael namens zijn zoon Bartholomeus Venendael en
zijn vrouw Maria Bosgoed, voor 195 gulden, drie schepel bouwland gelegen in ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het ambt van Ede in de Benedenenk aan het Veenderpadt, de weduwe van
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Claas van Heerde behoudt de pacht tot 1 maart 1748.
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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83 29-02-1748 29-02-1748
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Robbert Thijssen en zijn vrouw Geertjen Hulst, voor 165 gulden,
twee en een halve schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede op de
Geeren tussen de Meulenpollen en Meulensteeg, oost- en zuidwaarts Gijsbert
Koop en verkoop Janssen, westwaarts de weg en noordwaarts Barruwen.

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Derkje Gerrits, jongedochter, voor 130 gulden, een erfpacht van
vijf en een halve gulden jaarlijks uit de hof van Evert Hendriksen in Veldhuijsen,
met een schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, oostwaarts Derk
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Volmer, westwaarts de Veldhuijserbrink, zuidwaarts de weduwe van Maes
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Everts en noordwaarts het Bettecamperpadt.
opdrachten 1733-1751

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora (Dibora) van der Hart, Peter de Bank
en zijn vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en
Derk Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht
van 6 april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Gerrit Brouwer en zijn vrouw Maria van Ede, voor 123 gulden,
een perceel bouwland genaamd de Langenacker, gelegen in het ambt van Ede
op de Ederberg, oostwaarts de kerk en de diaconie van Ede, westwaarts de
koper, zuidwaarts de Creelseweg en noordwaarts het Edise Bosch, voorts een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
schaapschot staande op de gemeente bij het dorp van Ede met het einde tot
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop aan de Bunschotersteeg.
opdrachten 1733-1751

Ede

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora (Dibora) van der Hart, Peter de Bank
en zijn vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en
Derk Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht
van 6 april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
hebben op 22 december 1746 publiekelijk verkocht aan Gerrit van Renes en
zijn vrouw Hendrikje Gijsberts, voor 80 gulden, een halve molder bouwland
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
genaamd Bestemoldersacker, gelegen in het ambt en dorp van Ede op de
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Ederberg.
opdrachten 1733-1751

Ede

Beslaglegging

Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door Hendrik Wrouwer,
koopman in Doesburgh, beslag te leggen op de roerende goederen van Neeltje
van der Swaan, weduwe van Willem Weggelaer, en als dat onvoldoende is op
de onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met name op de
onroerende goederen waar zij recht op heeft door het overlijden van haar
moeder Grietjen Philipsen, gehuwd geweest met Derk Volmer, van welke
goederen hij het vruchtgebruik heeft, om daarop te verhalen en betaling te
verkrijgen van 559 gulden en 3 stuivers wegens aan Willem Weggelaer
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
geleverd ijzer, staal en kolen en de dubbele stuiver die Derk Volmer
Ede, protocol van verbanden en
verschuldigd is.
opdrachten 1733-1751

Overdracht

Willemijntje van Snoekeveld, Wouter Groeneveld en zijn vrouw Geertruijd van
Maenen, Eva van Maenen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Wouter
van Groeneveld, Cornelis Otten en zijn vrouw Jacoba van Snoekeveld, Govert
van Harn en zijn vrouw Catarina van Heteren, alsmede Hendrik van Heteren,
die gezamenlijk optreden namens Huijg van Dijk en zijn vrouw Aaltje
Snoekeveld en Jan van Heteren, allen erfgenamen van Willem van Snoekeveld
en zijn vrouw Jannigjen Everts, beiden overleden, dragen over aan Egbert
Reijersen, wonende in Lunteren, het aandeel dat Willem van Snoekeveld en
Jannigje Everts hebben in de erfenis van de overleden Willemtje van de
Wetering, gehuwd geweest met Albert Janssen van Otterlo, wonende in Ede,
van welke goederen Albert Janssen het vruchtgebruik heeft, bestaande uit een
op 14 februari 1728 gedateerde obligatie van 300 gulden welke Willem van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Snoekeveld en Jannigje Everts schuldig zijn aan Jacob Petersen, die deze
Ede, protocol van verbanden en
obligatie op 15 februari 1729 heeft overgedragen aan Egbert Reijersen.
opdrachten 1733-1751

Ede

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats
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83v 09-03-1748 09-03-1748

84 03-05-1748 03-05-1748

84v 03-10-1748 03-10-1748

85 07-10-1748 07-10-1748

85v 27-11-1748 27-11-1748

86 07-01-1749 07-01-1749

86v 22-03-1749 22-03-1749

87 02-06-1749 02-06-1749

87v 02-06-1749 02-06-1749

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Ede

Beschrijving
Hendrina Tijmenssen, nu weduwe van Reijer Teunissen, geassisteerd met haar
voogd Hermen Freriks, verkoopt aan Rijk Goossens en zijn vrouw Weimtje
Janssen, voor 500 gulden, een huis, hof en berg gelegen in het dorp van Ede,
waar de koper al woont, oostwaarts de straat, westwaarts Derk Timmer,
zuidwaarts de erfpachter en noordwaarts de weduwe van Derk Rutgers van de
Vijsel, de verkoper behoudt levenslang het recht op de vrije woning van de
Koop en verkoop kamer zoals zij die nu gebruikt.

Oorspronkelijk Archief

Ede

Lubbert Janssen Bosman en zijn vrouw Derkje Gerritsen verkopen aan Lubbert
Tellingen en zijn vrouw Nelletjen Aartsen, voor 220 gulden, een hoekje
bouwland op de Waterlo, gelegen oostwaarts de armen van Ede en westwaarts
de kerk van Ede, voorts een hoekje bouwland genaamd het Smitshoekjen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts mevrouw Van Wijnbergen en oostwaarts Cornelis van Oort, beiden Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop gelegen in het ambt en dorp van Ede in de Ederenk.
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ede

Gerhard Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door J.E.V.
Rijsselenburg, gemachtigde van Hendrik Brouwer, koopman, wonende in
Doesburgh, beslag te leggen op de roerende goederen van Neeltje van der
Swaan, weduwe van Willem Weggelaer, en als dat onvoldoende is op de
onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met name op de
onroerende goederen waar zij recht op heeft door het overlijden van haar
moeder Grietjen Philipsen, gehuwd geweest met Derk Volmers, van welke
goederen hij het vruchtgebruik heeft, om daarop te verhalen en betaling te
verkrijgen van 559 gulden en 3 stuivers wegens aan Willem Weggelaer
geleverd ijzer, staal en kolen en de dubbele stuiver die Derk Volmer
Beslaglegging
verschuldigd is.
Jan Diderik te Winkel en zijn vrouw Berendijna te Winkel verkopen aan Brand
van Raeij en zijn vrouw Philipsjen van Raeij, voor 340 gulden, een vierde deel
van een huis en hof met een vijfde deel van een halve molder bouwland
gelegen in het dorp van Ede aan en op de Klappencamp, waarvan de koper de
Koop en verkoop resterende delen in zijn bezit heeft.
Goossen Aartsen van den Treek en zijn vrouw Maria Hendriks verkopen aan
Lambert Hendri ks van Scherrenburgh en zijn vrouw Maertjen Gerrits, voor 135
gulden en 10 stuivers, een akker bouwland, groot anderhalve schepel,
genaamd de Toorn gelegen in het ambt van Ede in de Eederenck aan de
Velthuijserlijckwegh, noord- en zuideinde aan de Kortevoor, oostwaarts Poulus
Koop en verkoop Aartsen van den Treek en westwaarts de kerk of de armen van Ede.

Ede

Ot Claessen en zijn vrouw Marijtjen (Maija) Janssen, alsmede Gerrit van
Maenen, gemachtigde van Jan van den Brinck, verkopen aan Brand Roelofsen
en zijn vrouw Anneken Hendriksen, voor 364 gulden, vier en een halve schepel
bouwland gelegen in het ambt van Ede in de Bettekamp, oostwaarts Derk
Volmer, westwaarts de Velthuijserbrinck, zuidwaarts Jan van Daelen en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
noordwaarts Maess Janssen Sonnebergh, met de last van een spint rogge aan Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop de pastorie van Ede.
opdrachten 1733-1751

Ede

Ede

Ede

Ede

Ede

Johanness Bol en zijn vrouw Itjen Brantsen verkopen aan Wouter Jochemsen
en zijn vrouw Teunissjen Bruenisse, voor 330 gulden, een huis, hof en
schuurtje gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de straat, westwaarts Derk
Folmer, zuidwaarts de erfgenamen van scholtis Otters en noordwaarts Peter
Koop en verkoop Willemsen, met de last van jaarlijks twee stuivers aan de kerk van Ede.
Jan Jerfaes van Dalen, jongeman, verkoopt aan Rijk Evertsen en zijn vrouw
Jantjen Hendrix, voor 178 gulden en 10 stuivers, twee schepel bouwland
gelegen in het ambt van Ede in de Bettecamp, oostwaarts Derk Volmer,
westwaarts de Velthuijserbrink, zuidwaarts het Bettecumsepad en noordwaarts
Koop en verkoop Brand Roelofsen, belast met tijnsgeld.
Twee schepel bouwland, gelegen in het ambt van Ede in de Bettecamp,
oostwaarts Derk Volmer, westwaarts de Velthuijserbrink, zuidwaarts het
Bettecampsepad en noordwaarts Brand Roelofsen, toebehorend aan Rijk
Evertsen en zijn vrouw Jantjen Hendriksen, bezwaren hun perceel met een
hypotheek van 100 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Hendrik Arntsen en
Hypotheek
zijn vrouw Jannitjen Everts.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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88 07-08-1749 07-08-1749

88v 07-08-1749 07-08-1749

89 18-08-1749 18-08-1749

89v 17-09-1749 17-09-1749

90 25-09-1749 25-09-1749

90v 06-02-1750 06-02-1750

91 18-02-1750 18-02-1750

91v 03-03-1750 03-03-1750

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Ede

Aart Claassen van Heerd, meerderjarige jongeman, Geertruijd Claassen van
Heerd, meerderjarige jongedochter, geassisteerd met haar oom en voogd
Steven van Raeij, alsmede Steven van Raeij, oom en voogd van de
minderjarige Jan Claassen van Heerd, verkopen aan Johannes van Renes en
zijn vrouw Anna Maria van Creel, voor 525 gulden, een huis en hof gelegen in
het dorp van Ede, onder voorwaarde dat de koper nooit een schoenmakerskolk
of eekkuipen mogen aanleggen op de hof of in het huis, gelegen oost- en
zuidwaarts de straat, westwaarts de Caatsbaan en noordwaarts Hendrik
Koop en verkoop Holtencamp.

Ede

Aart Claassen van Heerd, meerderjarige jongeman, Geertruijd Claassen van
Heerd, meerderjarige jongedochter, geassisteerd met haar oom en voogd
Steven van Raeij, alsmede Steven van Raeij, oom en voogd van de
minderjarige Jan Claassen van Heerd, verkopen aan Jan vonk en zijn vrouw
Clasina van Rossum, voor 400 gulden, een huis en hof gelegen in het dorp van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, oostwaarts de weduwe van Johannis van Raeij, westwaarts de weg,
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop zuidwaarts Johannis Bol en noordwaarts Gerrit Gijsbertsen van Eden.
opdrachten 1733-1751

Ede

Jan Lubbertsen Boschman en zijn vrouw Jantje Willemsen, ook optredend voor
zijn moeder Dirkje Gerritsen ingevolge een volmacht van 13 augustus 1749
gepasseerd voor het gerecht van Renswoude, verkopen aan Lambert
Hendrixen van Scherrenburg en zijn vrouw Maritje Gerrits, voor 170 gulden,
drie schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede in de Ederenk op de Bree, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts de weduwe Haalboom, westwaarts de weg, zuidwaarts de diaconie Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop van Ede en noordwaarts de weduwe van Jochem Lambertsen.
opdrachten 1733-1751

Ede

Scholtis G.D. Suermond wordt op verzoek van Eltjen Beernts verzocht beslag te
leggen op de onroerende goederen van Gerrit Derksen op grond van een
uitspraak van het Hof van Gelderland aangespannen door Eltjen Berents
wegens zijn ongeschiktheid tot het huwelijk en om haar eer te redden, om
zodoende haar aandeel in de boedel veilig te stellen en te voorkomen dat Gerrit ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de onroerende goederen verkoopt, met name op het huis en hof in het dorp van Ede, protocol van verbanden en
Ede.
opdrachten 1733-1751

Ede

Ede

Ede

Ede

Beslaglegging

Beslaglegging

Hypotheek

G.D. Suermond, scholtis van Ede, wordt door de dames J.T. Biel, douairière
Van Wunsheijm en M.R. Biel, douairière Van Lith d' Jeude, erfgenamen van de
overleden Gouda van Omeren, verzocht om beslag te leggen op de roerende
goederen en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen van Jan
Dercksen en Gerrit Dercksen, nagelaten door hun ouders Derck Jansen, wever,
en Beertjen Dercks, beiden overleden, met name op een huis en hof in het dorp
van Ede, om daarop te verhalen of betaling af te dwingen van een bedrag van
65 gulden en 13 gulden aan rente vanaf 5 september 1745 tot en met 1749.
Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, toebehorend aan Hermen
Hendriksen van Goor en zijn vrouw Willemtjen Derksen Heetveld, dat zij zelf
bewonen en gebruiken, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200
gulden tegen 3½% rente ten behoeve van Jan Hendriksen en zijn vrouw
Gijsbertjen Gijsberts. Op vertoon van de kwitantie is deze hypotheek op 16
oktober 1789 geroyeerd.

Steeven van Bemmel en zijn vrouw Jannetjen Bieshaer verkopen aan Wouter
Jochemsen en zijn vrouw Teunisjen Breunissen, voor 75 gulden, een halve hof
gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de weduwe van Sander Janssen Klep,
westwaarts de weg, zuidwaarts de koper en noordwaarts de kinderen van Derk
Janssen, wever, onder voorwaarde dat als de kopers sterven, de verkoper het
Koop en verkoop recht heeft om de halve hof tegen dezelfde prijs terug te kopen.
Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, oost - en noordwaarts de jufferen
Brand, westwaarts Jan Derksen, kleermaker, zuidwaarts de straat, toebehorend
aan Maess Janssen en zijn vrouw Jacobjen Janssen, bezwaren hun perceel
met een hypotheek van 250 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Wouter
Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen. Op vertoon van de kwitantie is deze
Hypotheek
hypotheek op 9 juli 1771 geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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92 11-05-1750 11-05-1750

92v 11-05-1750 11-05-1750

93 11-05-1750 11-05-1750

93v 11-05-1750 11-05-1750

94 11-05-1750 11-05-1750

94-94v 11-05-1750 11-05-1750

94v 12-05-1750 12-05-1750

95 19-05-1750 19-05-1750

95v 26-06-1750 26-06-1750

Plaats of
buurschap

Ede

Beschrijving
Wilhelmus van der Souw, predikant, en Anna van Schuylenburgh verkopen aan
de gezamenlijke geërfden van het Edische Hooge en Loobosch, voor 991
gulden, een vierde, een twaalfde en een zestiende gedeelte van een hoeve hout
Koop en verkoop in het Edische Hooge en Loobosch.
Wilhelmus van der Souw, predikant, en Anna van Schuylenburgh verkopen aan
Jan Cornelissen van der Craats en zijn vrouw Rijckjen van der Sande voor de
ene helft en Berent Venendael en zijn vrouw Grietjen Arilus voor de andere
helft, voor 491 gulden, zes schepel bouwland gelegen in het ambt en dorp van
Ede in de Bettecamp, genaamd de Maandagh, oostwaarts de Meulewegh, zuidKoop en verkoop en noordwaarts niet vermeld.

Ede

Wilhelmus van der Souw, predikant, en Anna van Schuylenburgh verkopen aan
Willem Stevensen en zijn vrouw Bartjen Jansen, voor 163 gulden, anderhalve ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede in de Bettecamp, oostwaarts
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Jan Cornelissen en Berent Venendael, westwaarts Jan Cornelissen.
opdrachten 1733-1751

Ede

Ede

Aktesoort

Koop en verkoop

Ede

Koop en verkoop

Ede

Koop en verkoop

Wilhelmus van der Souw, predikant, en Anna van Schuylenburgh verkopen aan
Jan Cornelissen van der Craats en zijn vrouw Rijckjen van der Sande, voor 202
gulden, een halve molder bouwland gelegen in het ambt en dorp van Ede in de
Bettecamp, grenzende aan de hof van de koper, genaamd de Doorenhof.
Wilhelmus van der Souw, predikant, en Anna van Schuylenburgh verkopen aan
Aart Gerritsen Vuystenbergh en zijn vrouw Rijntje Gerrits van Galen, voor 19
gulden, een blokje turfveen in het Edische Veen gelegen tussen de jufferen
Brandt en Gerrit Gerritsen Wildecamp.
Wilhelmus van der Souw, predikant, en Anna van Schuylenburgh verkopen aan
Derck van Straaten en zijn vrouw Grietjen Jansen, voor 10 gulden, een blokje
turfveen in het Edische Veen grenzende aan de Beunen, dat Gerrit Huls in
gebruik heeft gehad.
Geertruyd van Velsen, weduwe van Jan Otten, geassisteerd met haar broer
Hendrick van Velsen als voogd, verkoopt aan Cornelis Jansen van Gale,
jongeman, voor 186 gulden, een huisje en hof gelegen in het dorp van Ede,
oost- en noordwaarts de koper, westwaarts de weg, zuidwaarts Jan Dercksen
van Galen.

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ede

Koop en verkoop

Ede

Cornelisje Goosens van den Treeck, weduwe van Geurt Claasen van Leuwen,
geassisteerd met haar zoon Wijnand van Leuwen als voogd, verkoopt aan
Hendrick Gerritsen Kock en zijn vrouw Maritjen Pelen, voor 200 gulden, een
molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede aan de
Schaapsteegh, zuidwaarts de vicarie van Ede, oostwaarts Brand van Raaij,
Koop en verkoop westwaarts de Schaapsteegh en noordwaarts mevrouw Van Wijnbergen.

Ede

Gerbrich Jansen, weduwe van Rijck Albersen; Lijsbet Jansen, weduwe van Jan
Gijsbersen, ook optredend voor haar broer Rutger Jansen; Hendrik Jansen, ook
optredend voor zijn zwagers Ot Jansen en Rutger Janse; Cornelis van Renes,
weduwnaar van Geurtjen Gerritsen; Cornelia Gerritsen; Jacob Eversen, diaken
van het kerspel Bennekom; Evert Aarsen; Cornelis Hendrixsen en Goutjen
Aartsen, allen gezamenlijke erfgenamen van Peter Hendrixsen voor de ene
helft; Gijsbertjen Otten, weduwe van Maas Bransen voor een derde deel,
Wouter van de Vijsel, gemachtigde van Gerritje Otten voor een derde deel en
Hendrik Willems, jongeman, voor een zesde deel in de andere helft, waarvan
de koper het resterende zesde deel in bezit heeft, allen gezamenlijke
erfgenamen van Rijckjen Otten voor de andere helft, verkopen aan Willem de
Geest en zijn vrouw Aeltjen Willemsen, voor 798 gulden en 8 stuivers, een elf
twaalfde deel van een huis en hof in het dorp van Ede, met de last van een
gulden en vijf stuivers aan de kerk van Ede en aan de diaconie zeven en een
halve stuiver, voorts elf twaalfde deel van drie schepel bouwland op de
Edenbergh, alsmede een schepel bouwland aan de Arnhemsewegh en nog
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zeven spint bouwland op de Schraalenhou, waarvan de koper het resterende
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop twaalfde deel in bezit heeft.
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Pag.nr.

96

96v

97

97v

98

98v-99

Datum
akte

Registratie
datum

96 10-08-1750 10-08-1750

96v 18-12-1750 18-12-1750

97 28-12-1750 28-12-1750

97v 15-01-1751 15-01-1751

98 05-03-1751 05-03-1751

98v-99 27-04-1751 27-04-1751

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Ede

Beschrijving
Jacomina, weduwe van Gerrit Dercksen, geassisteerd met haar zoon Maas
Gerritsen als voogd, verkopen aan Johanna Theodora Biel, weduwe Winshijm,
voor 318 gulden, vier en een halve schepel bouwland gelegen op Veluwen in
het ambt van Ede in de Ederengh aan de Paasbergh, oostwaarts de weduwe
van Elias Timmer, westwaarts de koper, zuid- en noordwaarts de weg naar de
Koop en verkoop Paasbergh.

Oorspronkelijk Archief

Ede

Willem Wichers, oud-burgemeester, lasthebber van Unico Willem graaf van
Wassenaer heer van Obdam en Kernhem ingevolge een volmacht van 3
december 1750 afgegeven in 's-Gravenhage, verkoopt aan Jan Cornelissen,
molenaar, en zijn vrouw Rijckje van der Sanden, voor 450 gulden, een molder
land in de Bettekamp, dat behoorde tot het erf van de graaf in het Broek en dat
door Maas Dercksen gebruikt wordt, bestaande uit twee percelen gelegen in de
Edischenengh, het ene perceel is groot drie schepel en gelegen oostwaarts
Aalbert Janssen, westwaarts het kerkenland, zuidwaarts de Moolensteegh en
noordwaarts de Doornacker, het andere perceel is groot één schepel en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegen zuidwaarts de koper, noordwaarts de Doornacker, oostwaarts Willem
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Steevensen en westwaarts het kerkenland.
opdrachten 1733-1751

Ede

Jan Diederik te Winckel, voor hemzelf en als gemachtigde van zijn afwezige
vrouw Berendina te Winckel ingevolge een volmacht van 14 oktober 1750
gepasseerd voor de scholtis van Zutphen Tobias Gutberleth Plegher, verkopen
aan Hendrick Kock, smid, en zijn vrouw Martjen Peelen, voor 1300 gulden, een
huis en hof gelegen in het dorp van Ede, dat zij al gebruiken, oostwaarts de
straat, noord- en westwaarts de erfgenamen van juffer Van Ommeren en
zuidwaarts de verkoper met de kamer van het bovengenoemde huis, de
verkoper behoudt de kamer met de buitenschuur en de daarbij gelegen hof,
alsmede het recht om aan de put het water te halen, onder voorwaarde dat zij
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
een derde van de reparatiekosten aan de put meebetalen, de koper heeft het
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop recht van vrije uitweg van de kamer naar de straat.
opdrachten 1733-1751

Ede

Beslaglegging

G.D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door Dub Jacobsen
Tuijnenbergh, pachter van het monopolium van het district van Waegeningen
over de afgelopen jaren 1746, 1747 en 1748, beslag te leggen op de roerende
goederen van Anthonij Timmer en zijn vrouw Hendrikjen van Dompseler, en als
dat onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede,
om na zes maanden met ingang van 14 januari 1751, daarop te verhalen en
betaling te verkrijgen van 4620 gulden, 7 stuivers en 14 penningen, welk
bedrag Anthonij schuldig is bij het sluiten van zijn rekening van ontvangsten en ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
uitgaven als kelderhouder van Ede over de jaren 1746 tot en met 1748 voor de Ede, protocol van verbanden en
heren Gedeputeerde Staten van het Kwartier Veluwen.
opdrachten 1733-1751

Ede

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de weduwe van Maas
Brantsen, westwaarts Reijndert Exelman, zuidwaarts de weg en noordwaarts
Brant van Raaij, voorts vijf schepel bouwland in de Edischenengh op de
Stompekamp, genaamd de Asacker, oost- en zuidwaarts Ceel Berghuijs,
westwaarts Roetert Hendriksen en noordwaarts het veld, alsmede twee schepel
bouwland op de Stompekamp, oostwaarts Roetert Hendriksen, westwaarts de
diaconie van Ede, zuidwaarts Seel Berghuijs en noordwaarts het veld,
toebehorend aan Willem Jacobsen en zijn vrouw Metjen Gerritsen van der Hul,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 400 gulden tegen 5% rente ten
behoeve van Joh. Croon, weduwe van Joachem Wicherts, in leven secretaris
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van de stad Waegeningen. Op vertoon van de kwitantie is deze hypotheek op
Ede, protocol van verbanden en
10 februari 1785 geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Ede

Jan Diederick te Winckel, voor hemzelf en als gemachtigde van zijn afwezige
vrouw Berendina te Winckel ingevolge een volmacht van 20 april 1751
gepasseerd voor de scholtis van Zutphen Tobias Gutberlet Plegher, verkopen
aan Hendrick Gerritsen Kock en zijn vrouw Martjen Peelen, voor 375 gulden,
Koop en verkoop een kamer gelegen aan het huis van de koper in het dorp van Ede.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Datum
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Registratie
datum

99-100 10-05-1751 10-05-1751

100-100v 24-05-1751 24-05-1751

101-101v 15-06-1751 15-06-1751

101v-102 30-07-1751 30-07-1751

102v-103 30-07-1751 30-07-1751

103-103v 20-09-1751 20-09-1751

103v-104 29-10-1751 29-10-1751

104-104v 06-11-1751 06-11-1751

104v-105 06-11-1751 06-11-1751

Plaats of
buurschap

Ede

Aktesoort

Koop en verkoop

Ede

Koop en verkoop

Ede

Koop en verkoop

Beschrijving
Aalbert Janssen en zijn vrouw Gerritjen Jacobs, alsmede Gijsbert Janssen en
zijn vrouw Marija Rijcksen, verkopen aan Gerard Derck Suermond, scholtis van
het ambt Ede, voor 480 gulden, zes schepel bouwland, bestaande uit twee
hoeken gelegen in het ambt van Ede in de Ederenck, het ene genaamd de
Waeterloo, groot vijf schepel gezaai, oostwaarts de akkertjes genaamd de
Winckeltjes, westwaarts de weg, zuidwaarts Brant van Raaij en noordwaarts
Bartholt Suermond en het andere hoekje genaamd het Winckeltje, groot een
schepel gezaai, oostwaarts het Maenderpad, westwaarts de eerder genoemde
vijf schepel Waeterloo, zuidwaarts Jan Bosch en noordwaarts Gerrit van Ede.
Wilhelmus van der Souw, predikant, en zijn vrouw Anna van Schuijlenburgh
verkopen aan Peeter Willemsen en zijn vrouw Aaltjen Cornelissen, voor 178
gulden, een halve molder bouwland gelegen in het ambt van Ede in de
Bettekamp, dat Evert Huijbertsen gebruikt, oostwaarts juffer Potgieter, west- en
noordwaarts de graaf van Wassenaer en zuidwaarts Rutger van de Vijzel.
Hendrik van Broekhuijsen, brouwer, en zijn vrouw Neeltjen Brouwers verkopen
aan Aart Buijtenhuijs en zijn vrouw Egbertjen van der Sanden, voor 1470
gulden, een huis, hof en een molder bouwland bezaait met rogge gelegen in het
dorp van Ede, oostwaarts Hendrik Jan Masselinck, westwaarts de Edischen
Koornmeulenbelt, zuidwaarts de Meulenstraat en weg en noordwaarts het
Meulenpad.
Maria Vertilet, weduwe van Jan Tijssen Veenendael, geassisteerd met haar
zoon Bart Veenendael als voogd, Bart Veenendael en zijn vrouw Maria
Bosgoed, alsmede Gerrit Maassen en zijn vrouw Catharina Veenendael,
verkopen aan Gerrit Brouwer en zijn vrouw Maria van Ede, voor 565 gulden,
een huis en de schuurtjes gelegen in het ambt en dorp van Ede, oost- en
westwaarts de straat, zuidwaarts Gerrit van Renes en noordwaarts de koper.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ede

Koop en verkoop

Ede

Maria Vertilet, weduwe van Jan Tijssen Veenendael, geassisteerd met haar
zoon Bart Veenendael als voogd, Bart Veenendael en zijn vrouw Maria
Bosgoed, alsmede Gerrit Maessen en zijn vrouw Catharina Veenendael,
verkopen aan Hermen Freriksen, jongeman, voor 168 gulden, een halve molder
bouwland gelegen in het ambt van Ede aan het Veenderpad in de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Edischenengh, oostwaarts de pastorie of de kerk van Ede, westwaarts Gerrit
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Brouwer, zuidwaarts de weg en noordwaarts Evert Maessen.
opdrachten 1733-1751

Ede

Derck van der Hart, koopman tot Ede, gemachtigde van Willem Kampert en
Mettie Wenderina van de Fliert, alsmede Cornelis de Wilde en zijn vrouw
Anthonia van der Fliert, ingevolge een volmacht van 10 september 1751
gepasseerd voor de schout en schepenen van de stad Weesp, verkoopt aan
Adrianus Johannis Nijnaber, predikant in Hoevelaeken, voor 426 gulden, 13
stuivers en 4 penningen, twee en twee derde gedeelte van de Ginckelsen
Koop en verkoop Thiend gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ginckel.

Ede

Derck La Bots en zijn vrouw Reijntjen Teunissen Brouwer verkopen aan Teunis ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Brouwer en zijn vrouw Jantjen Jansen, voor 510 gulden, de helft van een huis Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop en hof in Ede, waar de koper woont en waarvan de andere helft in hun bezit is. opdrachten 1733-1751

Ede

Jan Diederik te Winckel, voor hemzelf en als gemachtigde van zijn afwezige
vrouw Beerendina te Winckel ingevolge een volmacht van 1 november 1751
gepasseerd voor het drost en gerecht van het graafschap Zutphen, verkopen
aan Hendrik Gerritsen Kock, smid in Ede, en zijn vrouw Martjen Peelen, voor
425 gulden en 3 zilveren dukatons, een schuur, hof en een halve molder
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland, alsmede twee erfpachten, de ene ten laste van Jantje Jochemsen en Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop de andere ten laste van Jantjen Christiaanen, tezamen jaarlijks acht gulden.
opdrachten 1733-1751

Ede

Jan Diederik te Winckel, voor hemzelf en als gemachtigde van zijn afwezige
vrouw Beerendina te Winckel ingevolge een volmacht van 1 november 1751
gepasseerd voor het drost en gerecht van het graafschap Zutphen, verkopen
aan Gerard Derck Suermond, scholtis van het ambt Ede, voor 250 gulden, zes
schepel bouwland genaamd de Hooge Bree en Boven de Bree, die door
Hendrik Kock, smid in Ede, gebruikt worden, gelegen in het ambt en dorp van
Koop en verkoop Ede.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Het Gelders Archief
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
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105-105v 17-12-1751 17-12-1751

105v-106 17-01-1752 17-01-1752

106v-109v 14-02-1752 05-06-1752

Plaats of
buurschap

Ede

Ede

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede tegenover de Prinssenstalling,
alsmede het erf en goed genaamd het Roekelhuijs gelegen in het ambt van Ede
met de bijbehorende hoven en landerijen, bestaande uit een hof van tien
schepel hooiland, voorts een hooikamp van drie schepel, alsmede houtgewas
van anderhalve schepel land, toebehorend aan Claes Hesselsen en zijn vrouw
Geertjen Willemsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 800
gulden ten behoeve van Margaretha van Ruijven, weduwe van professor W.W.
Muij senior, tegen 5% rente te overhandigen aan professor Henrik Cannegieter ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in Arnhem, jaarlijks op 17 december. Op vertoon van de originele betaalde akte Ede, protocol van verbanden en
wordt deze hypotheek geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Oorspronkelijk Archief

Beslaglegging

Steven van Raaij, onderscholtis van Ede, wordt verzocht door Johanna
Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van het
ambt Ede, uit hoofde van een uitspraak van het Hof van Gelderland van 10 april
1751, de sommatie van 16 november 1751 en de executiebrieven van 27
december 1751, beslag te leggen op de roerende goederen van Beatrix
Straetman, weduwe van luitenant Johan Suermond, voorts Peeter Suermond en
Derk van der Hart, gehuwd met Anna Wijnanda Suermond, mede-erfgenamen
van hun grootvader Johan Otters en als dat onvoldoende is op de onroerende
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
goederen gelegen in het ambt van Ede, om daarop te verhalen en uit te betalen Ede, protocol van verbanden en
de verdeling van de nalatenschap van de overleden scholtis Johan Otters.
opdrachten 1733-1751

Opening

Op 23 mei 1752 wordt in Ede het besloten testament geopend van Johanna
Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis en
ontvanger van het ambt Ede, ten overstaan van B.H. Cremer, vervangend
voogd, Joachim van Eck, vervangend secretaris van de Rekenkamer, en Derk
Daeniel Bongardt, tezamen aangestelde executeurs-testamentair. Van de
opening van het testament is kennis gegeven aan de naaste familieleden, met
name: Beatrix Straetman, weduwe van Johan Suirmond; G.D. Suirmond,
scholtis van het ambt Ede; doctor G.J. van Brienen, gehuwd met Johanna
Hendrina Suirmond; luitenant Peeter Suirmond; Derk van der Hart, gehuwd met
Anna Wijnanda Suirmond; Willem Suirmond; Johan Theodorus van Eck,
burgemeester van de stad Arnhem, gehuwd met Anna Wijnanda Potgieter; en
doctor Derk Daniel Bongardt, weduwnaar van Johanna Margaretha Potgieter.
De aanwezige advocaten O.D. Wakker, namens Beatrix Straetman en Willem
Suirmond en A. Ardesch, namens Peeter Suirmond en Derk van der Hart,
protesteren ten krachtigste tegen het opmaken van een testament door de
weduwe Johanna Hendrina van Brienen na het overlijden van haar man, waarin
zij onterfd zijn. Bij de opening van het testament zijn aanwezig Beatrix
Straetman, Willem Suermond, beiden geassisteerd met hun advocaat O.D.
Wakker, die tevens gemachtigde is van G.D. Suirmond, G.J. van Brienen en
advocaat A. Ardesch gemachtigde van Peeter Suermond en Derk van der Hart
ingevolge een volmacht van 27 november 1751, gepasseerd voor J. Walburgh,
scholtis van Barneveld. De in Ede opgemaakte superscriptie van 14 februari
1752 vermeldt dat Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Jan Otters, bij
Jan Carel van Eck tot Nergena, een besloten testament heeft afgegeven, die na
haar overlijden geopend moet worden, met aanstelling van Derk Daniel
Bongardt, Bernhard Hendrik Cremer en Joachim van Eck als executeurstestamentair, die de sleutels van de kasten en kisten tot zich moeten nemen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
haar begrafenis moeten verzorgen, de erfenis verder moeten afwikkelen en zes Ede, protocol van verbanden en
weken na haar sterfdag het testament kunnen laten openen.
opdrachten 1733-1751
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Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

In het testament van 14 februari 1752 verklaart Johanna Hendrina van Brienen
alle voorgaande testamenten te herroepen, dat zij de boedel van haar overleden
man in gemeenschap met haar kleinkinderen bezit en tot enig erfgenaam van
alle goederen benoemt Gerhard Dirk Suermond, scholtis van Ede, gehuwd met
Lambarta van Haastenburgh en Johanna Hendrina Suirmondt, gehuwd met
Gerard Johan van Brienen voor de ene helft, bij vooroverlijden van Gerhard Dirk
dan wel Johanna Hendrina treden de kinderen in de rechten van de vader dan
wel de moeder, zonder nageslacht treedt men in elkaars rechten en voor de
andere helft Anna Wijnanda Potgieter, gehuwd met Johan Theodorus van Eck,
burgemeester van de stad Arnhem, en Johanna Margaretha Potgieter, gehuwd
met Derk Daniel Bongardt, ontvanger van de verpondingen in Arnhem, bij
vooroverlijden treden de kinderen in hun moeders rechten en zonder
nageslacht treedt men in elkaars rechten. Uitgesloten van haar erfenis zijn de
overige kinderen van haar overleden dochter Wijnanda Otters, gehuwd geweest
met Pieter Suirmondt en 1. de nagelaten kinderen van Jan Suirmond, gehuwd
geweest met Beatrix Straatman, 2. Peeter Suirmond, luitenant te paard in het
regiment van de heer luitenant-generaal van IJsendoorn a Blois tot de
Cannenburgh, 3. Anna Wijnanda Suirmond, gehuwd met Dirk van der Hart en
als laatste Willem Suirmondt, echter zullen al haar neven en nichten de helft
van de wettelijke portie ontvangen die hun ouders geërfd zouden hebben als
Johanna Hendrina van Brienen niet een testament had opgemaakt, de neven
en nichten zullen geen andere uitkeringen uit haar boedel ontvangen, bij
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio vooroverlijden of geen nageslacht gaat hun deel terug in de boedel, alles met
Ede, protocol van verbanden en
106v-109v
goedvinden van de overige erfgenamen.
opdrachten 1733-1751

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

G.D. Suirmond krijgt het huis, hof en berg waar de testatrice woont, onder
voorwaarde dat hij 1500 gulden inbrengt in de boedel zijnde de helft van de
waarde van het huis, haar knecht Harmen Frerix van de Steenweerdt ontvangt
binnen zes weken na haar overlijden 100 gulden wegens trouwe dienst, als hij
nog bij haar woont op haar sterfdag. Voorts worden nog de drie executeursvervolg van folio testamentair benoemd, zoals hiervoor genoemd en ontvangen voor hun
106v-109v
diensten elk 500 gulden.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

808

808

808-0114

808-0115

3/10

3/10

109v-110

110v-111

109v-110 18-07-1753 19-07-1753

110v-111 24-05-1759 13-07-1759

Ede

Ede

Beslaglegging

Hypotheek

Steven van Raaij, onderscholtis van Ede, wordt verzocht door D. van der Hart,
beslag te leggen op de roerende goederen van Hendrick Jan Masselinck,
gewezen collecteur van het monopolium van het ambt Ede, en als dat
onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het dorp van Ede, met
name het huis en hof waar hij woont, om daarop te verhalen en ter garantie tot
het terugbetalen van 433 gulden, 18 stuivers en 6 penningen, betreffende de
verschuldigde bedragen aan het ambt Ede over de jaren 1741 en 1742
ingevolge een afrekening van 10 mei 1743.
Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, waar zij wonen en dat zij
gebruiken, toebehorend aan Jan Jansen en zijn vrouw Fijtje Cornelissen,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden tegen 5% rente ten
behoeve van Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee, en zijn vrouw Catharina
Vlamink. Deze akte is ook in het nieuwe boek geregistreerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Registratie

Hendrik Jan van Eck, burgemeester van de stad Arnhem, Roelanda van Eck,
geassisteerd met Engelbert Op ten Noorth, leengriffier in Gelderland en raadsecretaris van de stad Arnhem, alsmede Gijsbert Op ten Noorth, secretaris van
de stad Arnhem, en zijn vrouw Helena Henrica van Eck, kinderen en
erfgenamen van Arnold van Eck, in leven ordinaris-raad van het vorstendom
Gelre en graafschap Zutphen en zijn vrouw Anna Catharina ten Behm, komen
in Arnhem de volgende boedelscheiding overeen voor zover het de goederen
betreft in het ambt van Ede: 1. alle kosten van de onroerende goederen worden
betaald uit de boedel tot het jaar 1715, de opbrengsten van de landerijen
komen ten goede aan iedereen afzonderlijk na Sint-Maarten 1715 en Sint-Petri
1716, en van de huizen en hoven na 1 november 1715, nadat eerst alle
achterstallige pachten betaald zijn; 2. Helena Henrica van Eck, gehuwd met
Gijsbert Op ten Noorth, erft een boerenwoning gelegen op Veluwe in het ambt
van Ede, buurschap Maenen, met het Keetelbuiters goedje, waarop voorheen
een huis gestaan heeft, waarvan de landerijen in pacht gebruikt worden door
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gerrit Everts, Gerrit Geurtsen en Peeter Willemsen, met nog een halve hoeve in Ede, protocol van verbanden en
het Edische Bosch.
opdrachten 1733-1751

Registratie

Oorspronkelijk Archief

Mr. Reijnder Johan op ten Noorth, secretaris van de stad Arnhem, Arnold op ten
Noorth, mr. Reijnder van Brienen, burgemeester van de stad Arnhem en zijn
vrouw Anna Catharina op ten Noorth, mr. Anthonij Pieter Lemker van Bredae,
ontvanger van de Domeinen van de stad Campen en zijn vrouw Helena
Wijnanda op ten Noorth, alsmede de jufferen Engelberta Wilhelma, Arnolda
Michilina Reijnera en Geertruijd Lucretia op ten Noorth, de drie laatsten
geassisteerd met hun voogd mr. Johan van Harn, ordinaris-raad van het
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen en burgemeester van de stad
Arnhem, kinderen en erfgenamen van mr. Gijsbert op ten Noorth, in leven
vervangend momber van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen,
secretaris van het Kwartier van Veluwen en raad-secretaris van de stad
Arnhem, en zijn vrouw Helena Henrica van Eck, beiden overleden, komen in
Arnhem de volgende boedelscheiding overeen voor zover het de goederen
betreft in het ambt van Ede, Arnold op ten Noorth erft ten eerste een
boerenwoning gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen,
met de bijbehorende zaalweer en de herengoederen, bestaande uit huizen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
schuren en bergen, waarvan de landerijen in pacht gebruikt worden door Maes Ede, protocol van verbanden en
Gijsberts en ten tweede nog een halve hoeve in het Edische Bosch.
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
scan 140 en 141 zijn identiek.
opdrachten 1733-1751
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136v-137 18-03-1727 07-06-1751

137-137v 01-07-1751 01-07-1751

137v-138 03-08-1751 03-08-1751

138v 02-11-1751 02-11-1751

Plaats of
buurschap

Manen

Manen

Manen

Manen

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Jan Barruwen en zijn vrouw Marritjen Hendrixen, Geurt Barruwen en zijn vrouw
Tuysjen Janssen, Breunis Teunissen en zijn vrouw Lijsbet Barruwen, Aeldert
Ariensen en zijn vrouw Naleken Barruwen; Frans van Eck en zijn vrouw Evertje
Gijsberts, Gijsbert Gijsbertsen en zijn vrouw Evertje van Leeuwen, Steven
Cornelissen Schuirman en zijn vrouw Petertje Gijsberts, Neeltje Gijsberts en
haar man Johannes Aeldersen, kinderen van Gijsbert Petersen en zijn vrouw
Naleken Everts; George Timmer, predikant in Bennekom, alsmede Jan
Haelboom en Willem Willemsen, diakenen in Bennekom, die het recht hebben
gekregen van Peter Jacobsen en zijn vrouw Berntjen Arntsen, zoon van Jacob
Petersen; Teunis Jaspersen en zijn vrouw Caetjen Vermaas, Wijmtje Janssen,
gemachtigde van haar man Arien Laurier en Neeltje Jaspers, kinderen van
Jasper Teunissen en zijn vrouw Martjen Peters; Barruw Egberts, gemachtigde
van Jan Egberts; Hendrik van Cruijnigen en Abraham Taak, voogden van de
minderjarige kinderen van Isaak Egberts, enige zoon van Wouter Egberts,
ingevolge een akte van toestemming van de weeskamer in Sluijs en een
volmacht gepasseerd voor de burgemeester van Sluijs op 21 februari 1727;
Evert Hermsen Roest, gemachtigde van zijn zus Beertjen Hermsen Roest,
tezamen erfgenamen van Gerrit Petersen voor de helft, eigenaren Willem
Alberts, weduwnaar van Geertje Janssen en zij voorheen weduwe van Gerrit
Petersen voor een vierde gedeelte en ten slotte Hendrik van Millingen,
gemachtigde van zijn moeder Judith Bielers, weduwe van Cristiaen van
Millingen, alsmede Egbert Reijersen, Cornelis Janssen en Frans Janssen,
gemachtigden van hun moeder Martjen Ebben, weduwe van Reijer Arissen,
erfgenamen bij testament van Geertjen Janssen voor het resterende vierde
deel, verkopen aan Gijsbert Op ten Noorth, secretaris van de stad Arnhem, voor ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
526 gulden, vijf schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop buurschap Maenen, genaamd het Custersland.
opdrachten 1733-1751
Mr. Arnold Op ten Noorth, rentmeester van het St. Nicolai Hospitaal binnen
Arnhem, laat zijn in Arnhem opgemaakte akte van garantie registreren in Ede,
waarin hij alle goederen in onderpand geeft gelegen in het ambt van Ede, met
name een halve hoeve hout gelegen in het Edische Hooge en Loobosch,
alsmede een erf en goed bestaande uit een huis, hof, bouw-, weide- en
hooilanden, die zijn ouders hebben aangekocht van Aart Arissen en zijn vrouw
Albertje Brantsen, alsmede nog vijf schepel land, genaamd Custerslant,
gelegen op Veluwen in het ambt van Eede, buurschap Maenen, ten behoeve
van de huismeesters van het St. Nicolai Hospitaal in Arnhem tot
zekerheidsstelling voor zijn trouwe administratie van het rentambt of om daarop
te verhalen de achterstallige ontvangsten van het rentmeesterschap. De
garantie wordt op vertoon van originele akte van 12 december 1764 door Otto
Registratie
Rud. van Hemessen op zijn verzoek op 4 januari 1765 geroyeerd.
Hun aandeel in het erf en goed genaamd de Haeverkamp gelegen in het ambt
van Ede, buurschap Maenen, toebehorend aan Cornelis de Bank en zijn vrouw
Maria Brouwers, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 500 gulden
tegen 3¾% rente ten behoeve van Aart Buijtenhuijs en zijn vrouw Egbertjen van
der Sanden. Op vertoon van de originele en betaalde obligatie wordt deze
Hypotheek
geroyeerd.
Hendrik van Broekhuijsen en zijn vrouw Beerendina Brouwers verkopen aan
Daeniel van Hirbeek en zijn vrouw Gerbrigh Gerritsen, voor 2375 gulden, een
perceel land genaamd de Voorcamp, gelegen oost- en noordwaarts Gerrit
Brouwer, westwaarts de weduwe van Elias Verschuir en zuidwaarts Jacob Hoek
en de Buirwegh, alsmede twee derde deel van een half vierde gedeelte van de
Koop en verkoop Maendertiend gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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139-139v 25-02-1716 20-06-1752

139v-140v 07-09-1744 20-06-1752

140v-141 27-06-1752 29-06-1752

142-142v 11-03-1734 11-03-1734

142v-143 23-11-1734 23-11-1734

143v-144 29-08-1735 29-08-1735

144-144v 28-10-1735 28-10-1735

Plaats of
buurschap

Manen

Manen

Manen

Manen

Manen

Manen

Manen

Aktesoort

Beschrijving

Registratie

Hendrik Jan van Eck, burgemeester van de stad Arnhem, Roelanda van Eck,
geassisteerd met Engelbert op ten Noorth, leengriffier in Gelderland en raadsecretaris van de stad Arnhem, alsmede Gijsbert Op ten Noorth, secretaris van
de stad Arnhem, en zijn vrouw Helena Henrica van Eck, kinderen en
erfgenamen van Arnold van Eck, in leven ordinaris-raad van het vorstendom
Gelre en graafschap Zutphen, en zijn vrouw Anna Catharina ten Behm, beiden
overleden, komen in Arnhem de volgende boedelscheiding overeen voor zover
het de goederen betreft in het ambt van Ede, waarin Helena Henrica van Eck,
gehuwd met dr. Gijsbert Op ten Noorth, secretaris van de stad Arnhem, erft een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
boerenwoning gelegen op de Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
Maenen.
opdrachten 1733-1751

Registratie

Mr. Reinder Johan Op ten Noorth, secretaris van de stad Arnhem, Arnold Op
ten Noorth, mr. Reinder van Brienen, burgemeester van de stad Arnhem, en
zijn vrouw Anna Catharina Op ten Noorth, mr. Antonij Pieter Lemker van Breda,
ontvanger van de Domeinen van de stad Campen, en zijn vrouw Helena
Wijnanda Op ten Noorth, alsmede Engelberta Wilhelma, Arnolda Michilina
Reinera en Geertruijd Lucretia Op ten Noorth, jongedochters, de drie laatsten
geassisteerd met hun voogd mr. Johan van Harn, ordinaris-raad van het
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, burgemeester van de stad Arnhem,
kinderen en erfgenamen van mr. Gijsbert Op ten Noorth, in leven substituutmomber van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, secretaris van het
Kwartier van Veluwen en raad-secretaris van de stad Arnhem, en Helena
Henrica van Eck, beiden overleden, komen in Arnhem de volgende
boedelscheiding overeen voor zover het de goederen betreft in het ambt van
Ede, waarin Reinder van Brienen, gehuwd met Anna Catharina Op ten Noorth, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
erft een boerenwoning gelegen op Veluwen in het ambt van Eede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
Maenen, pachter Jan Goossens.
opdrachten 1733-1751

Mr. Reinier van Brienen, oud-burgemeester van de stad Arnhem, en zijn vrouw
Anna Catharina Op ten Noorth, geven op 14 juni 1752 in onderpand alle
goederen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, ten behoeve van
de curatoren van de universiteit in Harderwijk de heer Reinder Christoffel
Willem de Wolff, tot zekerheidsstelling voor zijn trouwe bediening, ontvangst en
goede administratie van het rentambt van de provinciale academie van
Harderwijck of om daarop te verhalen de achterstallige ontvangsten van het
rentmeesterschap. De garantie wordt op vertoon van een akte van 12 december
Garantie
1757 geroyeerd.
Gerrit Evertsen en zijn vrouw Marritjen Janssen verkopen aan Cornelis
Jochumsen en zijn vrouw Gerritjen Aelten, voor 300 gulden, een molder
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, oosten westwaarts de heer Van Dedum, zuidwaarts de gemeente en noordwaarts de
Koop en verkoop weg, genaamd den Bruggenacker.
Cornelis Geurtsen en zijn vrouw Neeltjen Gerrits verkopen aan Gerrit
Geurtsen, jongeman, voor 112 gulden, een akkertje bouwland, groot anderhalve
schepel, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen op de
Schutterenck, oostwaarts de kinderen van Hendrik Rijksen en westwaarts de
armen van Ede.
Koop en verkoop
Gerrit Derksen van Maenen en zijn vrouw Weijmtjen Otten, alsmede Lubbert
Derksen van Maenen en zijn vrouw Gerritjen Gerrits, verkopen aan
Gijsbertjen Rijcksen, jongedochter, voor 375 gulden, hun aandeel in een
weide met het recht van uitweg, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Maenen, in gemeenschappelijk bezit met secretaris Op ten Noorth,
de weduwe van Geurt Derksen en de minderjarige kinderen van Wouter
Koop en verkoop Derksen.
Derk Breunissen van Maenen, weduwnaar van Anna van Twiller, verkoopt aan
Henrick Cornelissen en zijn vrouw Lubbertjen Breunissen van Maenen, voor
130 gulden, een twaalfde deel van een huis, hof en weitje en een zesde deel
van vier en een halve schepel bouwland, gelegen op Veluwen in het ambt van
Koop en verkoop Ede, buurschap Manen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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144v-145 09-07-1736 09-07-1736

145-145v 27-08-1736 27-08-1736

145v-146 27-08-1736 27-08-1736

146-146v 31-10-1736 31-10-1736

146v-147 07-01-1737 07-01-1737

147v-148 05-08-1738 05-08-1738

148-148v 02-01-1739 02-01-1739

Plaats of
buurschap

Manen

Beschrijving
Jacob Hendricksen en zijn vrouw Grietjen Janssen verkopen aan Hendrick
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Everts, voor 50 gulden, drie spint bouwland
Koop en verkoop met rogge gelegen onder Maenen, genaamd het Delletjen.

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Manen

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Gerardus van de Vliert,
om beslag te leggen op alle roerende goederen in het ambt van Ede en als dat
onvoldoende is op zijn aandeel van een tiend in Maenen, genaamd den
Rooijentiendt, toebehorend aan Gerrit van Maenen, om daarop te verhalen of
betaling te verkrijgen van 205 gulden wegens achterstallige pacht van het erf
Havickhorst onder Barneveldt ingevolge een afrekening van 16 november
1735, met de mededeling aan pachter Aart Buitenhuijs geen pacht te betalen
aan de verpachter. Op vertoon van de kwitantie van Gerhardus van Wessel en
het transport hierna vermeld op folio 6 is deze beslaglegging geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Charlotta Wilhelmina
Bentink, erfgenaam van haar broer Jan Lambert Bernard Bentink tot den Brieler
en zus Geertruijd Sophia Bentink, om beslag te leggen op alle roerende
goederen in het ambt van Ede en als dat onvoldoende is op zijn aandeel van
een tiend in Maenen, genaamd de Rooijentiend, toebehorend Gerrit van
Maenen, om daarop te verhalen of betaling te verkrijgen van 112 gulden
wegens zeven jaren achterstallige rente van een kapitaal van 400 gulden over
de periode 6 september 1729 tot en met 1735 ingevolge een obligatie van 6
september 1719, nog een bedrag van 32 gulden wegens acht jaren
achterstallige rente van een kapitaal van 100 gulden over de periode 22 mei
1730 tot en met 1736 ingevolge een obligatie van 20 mei 1720, voorts nog een
bedrag van 64 gulden wegens acht jaren achterstallige rente van een kapitaal
van 200 gulden over de periode 17 augustus 1729 tot en met 1736 ingevolge
een obligatie van 17 augustus 1727 en ter garantie tot terugbetaling van de
kapitalen met de daarop vervallen rente, met de mededeling aan pachter Aert
Buitenhuijs geen pacht te betalen aan de verpachter. Op vertoon van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
originele, betaalde en in stukken gesneden obligaties is deze beslaglegging
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Manen

Aktesoort

Manen

Wilhelmina Umbgrove, weduwe van George Timmer, ook optredend voor haar
afwezige kinderen, geassisteerd met haar voogd Wouter van Leeuwen,
verkoopt aan Henrick Cornelissen en zijn vrouw Lubbertjen Breunissen, voor
100 gulden, een twaalfde deel van een huis, hof en weide en een zesde deel
van vier en een halve schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Maenen, dat aan haar getransporteerd is door Jan Breunissen
van Maenen en zijn vrouw Johanna de Haas en dat zij nog steeds gebruiken
Koop en verkoop waarvoor zij pacht verschuldigd zijn.
Gerrit Janssen van Maenen en zijn vrouw Geertjen Henricksen verkopen aan
Gerardus van de Vliert en zijn vrouw Evertjen Berghuijs, voor 775 gulden, een
zesde deel van de halve Rodentiend gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Maenen.

Manen

Marritjen Jochemssen, weduwe van Derk Derksen, geassisteerd met haar
voogd Nicolaas Potgieter, verkoopt aan Cornelis Jochemssen en zijn vrouw
Gerritjen Aalten, voor 1500 gulden, een vierde deel van een herengoed,
uitgezonderd de zaalweer met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en
driestlanden en plaggenvelden die Cornelis Jochemssen gebruikt, voorts nog
een vierde deel van een klein erf en goed met de bijbehorende landerijen, dat
Koop en verkoop Hermen Slophoos gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen.

Manen

Rijck Willemssen en zijn vrouw Grietjen Reijers verkopen aan Willem Gerritsen
en zijn vrouw Jantjen Everts, voor 800 gulden, een huis, hof en zes schepel
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen op de
Santschulperenck, oostwaarts de erfgenamen van de heer Van Dedem, (niet
vermeld, vermoedelijk westwaarts) Coert Tack, zuidwaarts de Santschulperenck ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en noordwaarts de Vlock, met de last van een schepel rogge aan de predikant Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop van Rencum.
opdrachten 1733-1751

Manen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Plaats of
buurschap

Manen

Manen

Manen

Manen

Aktesoort

Beschrijving
Jan Aalbertsen van IJsendoorn en zijn vrouw Grietjen Gijsberts verkopen aan
Hendrick Cornelissen en zijn vrouw Lubbertjen Breunissen, voor 190 gulden,
hun aandeel in een klein erf en goed, bestaande uit huis en hoven met de
bijbehorende bouw- en weidelanden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Maenen.
Derck Brouwer, jongeman, Hendrick van Broekhuijsen en zijn vrouw Neeltjen
Brouwer, alsmede Hendrick Broekhuijsen en zijn vrouw Barendijna Brouwer,
allen optredend voor Maria Brouwer, jongedochter, voor de ene helft en
Cornelis Dercksen, weduwnaar van Neeltjen Gerritsen Schuirman, ook
optredend voor de andere erfgenamen, voor de andere helft, verkopen aan
Cornelis Jochemssen en zijn vrouw Gerritjen Aalten, voor 36 gulden, twee
derde deel van een schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Maenen op de Veenbrinckerenck. Gerrit Brouwer zegelt
Koop en verkoop namens de comparanten.
Jan Gerritssen en zijn vrouw Grietjen Aalberts verkopen aan Gijsbert Willem
baron van Dedem en zijn vrouw baronesse van IJsselmuijden, voor 260 gulden,
twee scharen weide in een perceel weideland genaamd de Vlok, gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, in gemeenschappelijk bezit met andere
Koop en verkoop eigenaren.
Rijck Willemssen en zijn vrouw Grietjen Reijerssen verkopen aan Teunis
Janssen en zijn vrouw Niesjen Janssen, voor 125 gulden, een halve morgen
hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen in het
Santschulpercampjen in het Maenderbroek, oostwaarts Aart Buijtenhuijs,
westwaarts de Leuckerse Weijde, zuidwaarts de kinderen van Gijsbert Jacobs
Koop en verkoop en noordwaarts Jan Santschulp.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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152v-153 31-10-1740 31-10-1740

Manen

Cornelis Geurtsen en zijn vrouw Neeltjen Gerritsen verkopen aan Roeloff
Sandersen en zijn vrouw Jacomina Aalten, voor 45 gulden, een huis, berg en
het recht van erfpacht op drie kampjes bouwland gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, buurschap Maenen, oost- en zuidwaarts Cornelis Jochemssen,
westwaarts burgemeester Ommeren en noordwaarts de Spennersteegh, dat de
koper gebruikt, Derck Hendricksen Hindecamp behoudt hierin zijn drie
akkertjes klaver, erfpachtplichtig aan Evertjen Dercksen van Diest, weduwe van
Henrick Hendricksen van den Hindecamp en aan Derck Hendricksen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Hindecamp tegen een jaarlijkse canon van 21 gulden ingevolge de erfpachtakte Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop van 19 januari 1733.
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
scan 158 en 159 zijn identiek.
opdrachten 1733-1751
Jacob Gijsbertsen en zijn vrouw Susanna Juphars, alsmede Gijsbert Janssen
en zijn vrouw Grietjen Gijsberts, verkopen aan Hendrick Gijsbertsen en zijn
vrouw Eva van Reurloo, voor 83 gulden, twee derde deel van een halve morgen
hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
waarvan de koper het resterende derde deel in bezit heeft, belast met
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop polderlasten.
opdrachten 1733-1751

Manen

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Henrick Smits, om beslag
te leggen op de helft van een erf en goed in Manen, pachter Evert Willemsem,
toebehorend aan Cristina Gerrits van den Havercamp, weduwe van Evert van
den Broek. De originele akte is geregistreerd in Ede op folio 37 verso, (red.: folio ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
29 verso en 30). Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden Ede, protocol van verbanden en
obligatie is deze beslaglegging geroyeerd. (Zie ook Veldhuizen folio 205).
opdrachten 1733-1751

Manen

Derck en Wouter van Maenen, jongemannen en Elisabeth van Maenen,
jongedochter, verkopen aan Derck Geurtsen en zijn vrouw Willemijntjen
Breunissen, Jan Geurtsen en zijn vrouw Cornelisjen Jochems, Jan en Willem
Geurtsen, jongemannen, Wouter Geurts, jongeman en Martjen Geurtsen,
jongedochter, voor 125 gulden, een achtste deel van zeven morgen weideland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, waarvan zes
achtste deel in bezit is van de koper en een achtste deel is van Gijsbert Op ten
Koop en verkoop Noorth.
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154-155 06-03-1741 06-03-1741

155-156 24-04-1741 24-04-1741

156-156v 15-06-1741 15-06-1741

157-157v 15-09-1741 15-09-1741

157v 15-09-1741 15-09-1741

158 20-09-1741 20-09-1741

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Manen

Fransina Otten van Mane, weduwe van Wolter Dercksen van der Sanden,
geassisteerd met haar zoon Otto van der Sanden als voogd, Otto van de Vijsel
en zijn vrouw Egbertjen Wouters van der Sanden, Otto Wouters van der
Sanden en zijn vrouw Anna Marrevelt (tekent als Moervelt), alsmede Beernt
Andriessen en zijn vrouw Woutertjen van der Sanden, verkopen aan Joost Sels,
kapitein-ter-zee en zijn vrouw Catharina Vlaemingh, voor 475 gulden, een kamp
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen,
oostwaarts het Oortveldt, westwaarts de diaconie van Ede, zuidwaarts de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
weduwe van Derck Rutgerse van de Vijsel en noordwaarts Cornelis
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Jochemssen, met de last van een schepel rogge aan de vicarie van Ede.
opdrachten 1733-1751

Manen

Derck van Maenen en zijn vrouw Jannigjen van Loon, Lijsbet van Maenen,
jongedochter, geassisteerd met haar broer Derck van Maenen als voogd,
Wouter van Maenen en zijn vrouw Annigjen Storck, verkopen aan Derck
Geurtsen, Jan Geurtsen, Jan Geurtsen, Martjen Geurtsen, Wouter Geurtsen en
Willem Geurtsen, voor 90 gulden, een vierde deel van een akker bouwland
genaamd de Langenacker, voorts een vierde deel van een akker bouwland
genaamd Schuirmansacker, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
alsmede nog een vierde deel van een halve morgen hooiland gelegen onder
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Wageningen op de Haar, jaarlijks te bewerken met Jan van Maenen.
opdrachten 1733-1751

Manen

Hermannus van Rees, ook optredend voor zijn afwezige vrouw Aaltjen
Cornelissen, en Teunisjen Cornelissen, ook optredend voor haar afwezige man
Henrick Tappe, verkopen aan Henrick Cornelissen en zijn vrouw Lubbertjen
Breunissen, voor 98 gulden, een schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede, buurschap Maenen, oostwaarts de heer Van Dedem, westwaarts Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Jan Teunissen, zuidwaarts Franckenhoff en noordwaarts de overweg.
opdrachten 1733-1751

Manen

Weijmtjen Abels, weduwe van Henrik Jacobsen, geassisteerd met haar voogd
Cornelis van der Eem, voor de helft en Cornelis van der Eem en zijn vrouw
Aaltjen Hendriksen, Gerrit Cornelissen van Venendaal gemachtigde van
Hendrikjen Hendriksen, alsmede ook van Marritjen en Henrikjen van Maenen
ingevolge een volmacht van 16 juni 1741 gepasseerd voor schout en
schepenen van Oost Zaendam en Utregt van 4 juli 1741, verkopen aan Jacob
Hendriksen en zijn vrouw Hendrikje Gerritsen, voor 400 gulden, een huis, hof
en een kampje bouwland, voorts een schepel bouwland en nog een halve
morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, belast met
tijns van tien stuivers en acht penningen aan de Domeinen van Veluwen en
jaarlijks een halve schepel rogge aan de koster van Ede, de kopers verklaren
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
dat hun moeder Weijmtjen Abels toegestaan is haar leven lang in de kamer van Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop het huis te wonen en een hoekje hof mag blijven gebruiken.
opdrachten 1733-1751

Manen

Hypotheek

Een huis, hof en een kampje bouwland gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Maenen, oostwaarts de weg, west- en zuidwaarts de kinderen van
de heer Op ten Noorth en noordwaarts Elias Verschuijr en ook in Maenen
gelegen een schepel bouwland genaamd Lijssenlant, oost- en westwaarts de
weg, zuidwaarts de kinderen van de heer Op ten Noorth en noordwaarts de
armen van Ede, voorts nog een morgen hooiland ook in Maenen, oostwaarts
Hendrik Willemssen, westwaarts de heer Van Dedem, zuidwaarts Barber
Geurtsen en noordwaarts de wetering, toebehorend aan Jacob Hendriksen en
zijn vrouw Hendrikje Gerrits, bezwaren hun percelen met een hypotheek van
325 gulden ten behoeve van Goossen Janssen op de Voort en zijn vrouw Arisje ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Brantsen. Op vertoon van de kwitantie is de hypotheekakte op 17 januari 1784 Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Manen

Lambert Hendriksen Richolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgersen verkopen aan
Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van
het ambt Ede, voor 475 gulden, een weide met zijn uitgang naar Maenen,
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, oost- en
noordwaarts de weduwe van Hendrik Hindecamp, westwaarts juffer Van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ommeren en zuidwaarts de heer Van den Berg en Gijsbert Aartsen. Jan Richolt Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop zegelt.
opdrachten 1733-1751
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158 30-10-1741 30-10-1741

158v 30-10-1741 30-10-1741

158v 30-10-1741 30-10-1741

158v-159v 10-01-1742 10-01-1742

159v-160 15-01-1742 15-01-1742

160v161 26-04-1742 26-04-1742
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Plaats of
buurschap

Manen

Manen

Manen

Manen

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Wouter Crolboom, onderscholtis, wordt verzocht beslag te leggen op een halve
morgen hooiland in Ginkelmanscamp en een halve morgen in de Rietcampen.
De originele beslagleggingsakte is geregistreerd in Ede op folio 35 verso en 36.
Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Johanna Hendrina van
Brienen, weduwe van Johan Otters, om beslag te leggen op een halve morgen
in de Rietcampen en een halve morgen in Ginkelmanscamp in het
Maenderbroek, toebehorend aan Lambert Reijnders. De originele
beslagleggingsakte is geregistreerd in Ede op folio 36 verso en 37 (red.: moet
zijn folio 36 tot en met 37).
Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Rijk Evertsen en Willem
Martens, voogden van de minderjarige kinderen van Lambert Henricks Richolt,
om beslag te leggen op een halve mergen in Ginkelmanscamp en een halve
mergen in de Rietcampen, die gepacht zijn, toebehorend aan Lambert
Reijnders. De originele beslagleggingsakte is geregistreerd in Ede op folio 37
recto en verso.

Hypotheek

De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en plaggenvelden gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, waarvan de erfgenamen
van Maria van den Havercamp, weduwe Holtrop, de andere helft bezitten, dat
Evert Willemssen gebruikt, voorts een huis en hof in het dorp van Ede gelegen
oost- en zuidwaarts de straat, westwaarts Jan Gijsberts en Otto van de Vijsel en
noordwaarts Clasina van Schoonouwen, nog een weide in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, gelegen zuidwaarts Aelbert Janssen en noordwaarts
Gerrit Brouwer, alsmede een kamp bouwland met zijn klaverveld ook in
Velthuijsen genaamd het Elsgat en ten slotte twee molder bouwland ook in
Velthuijsen, gelegen zuidwaarts het veen van de paden en noordwaarts Geurt
Derksen, toebehorend aan Cristina van den Havercamp, weduwe van Evert van
den Broek, Gerhardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, bezwaren
hun percelen met een hypotheek van 3000 gulden tegen 4½% rente ten
behoeve van Lubbert Adolph Torck en zijn vrouw Petronella Wilhelmina van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Hoorn. Op vertoon van de kwitantie vermeldt op de hypotheekakte is deze
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Beslaglegging

Manen

Koop en verkoop

Manen

Koop en verkoop

Manen

Manen

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Jacobus Jacobsen en Jacob Lubberts, ook optredend voor hun afwezige
vrouwen en namens Geurtje Willemss, weduwe van Hannis Prins, verkopen
aan de diaconie van het kerspel Ede, voor 150 gulden, drie vierde deel van een
halve mudde bouwland in Maenen, voorts drie vierde deel van een hof in
Velthuijzen, alsmede drie vierde deel van een morgen veenveld onder
Veenendaal, te bewerken met de weduwe van Barruw Beerntsen en waarvan
het resterende vierde deel in bezit is van de diaconie van Ede.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel, verkopen
aan Jan Haalboom en zijn vrouw Reijntjen Hendriksen, voor 60 gulden, een
halve morgen hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Maenen in Ginckelmanscamp, jaarlijks te bewerken met de koper, belast met
polderlasten. Jan Righolt zegelt.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel, verkopen
aan Jacob Arissen, weduwnaar van Jantjen Willemssen, voor 75 gulden, een
halve morgen hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Maenen, gelegen het ene jaar in de Rietcampen en het andere jaar in de
Schutscamp, belast met polderlasten. Jan Righolt zegelt.
Hendrik Jan Maslinck en zijn vrouw Clasina van de Weterinck, verkopen aan
Gijsbert Willem baron van Dedem en zijn vrouw Theodora van IJsselmuijden,
voor 500 gulden, vier schaar weideland gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Maenen, genaamd de Vlock.
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Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Manen

Geertjen Gijsberts, weduwe van Sweer Elbertsen, Rutger Sweeren, jongeman,
Hermen Driessen en zijn vrouw Gijsbertjen Sweeren, alsmede Johanna
Sweeren, jongedochter, de weduwe en de jongedochter geassisteerd met hun
voogd Rutger Sweeren, verkopen aan Gijsbert Willem baron van Dedem tot den
Bergh en zijn vrouw Theodora van IJsselmuijden, voor 212 gulden, twee
schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Maenen, oost- en westwaarts de koper met het erf en goed waar pachter Aris
Koop en verkoop Barruwen woont, zuidwaarts de Enckweg en noordwaarts de Buertwegh.
Wouter van Maenen en zijn vrouw Annetjen Teuniss Storck verkopen aan
Derck Geurtsen en zijn vrouw Willemijna Breunissen voor de ene helft en
Willem Geurtsen, jongeman, voor de andere helft, voor 40 gulden, een negende
deel in de erfenis van Lubbert Dercksen, die zijn vrouw Gerritjen Gerrits in
Koop en verkoop vruchtgebruik bezit.
Derck van Maenen en zijn vrouw Jannigjen van Oort verkopen aan Derck
Geurtsen en zijn vrouw Willemijna Breunissen, alsmede Willem Geurtsen,
jongeman, ieder voor de helft, voor 50 gulden, een negende deel in de erfenis
van hun oom Lubbert Dercksen, die hun tante Gerritjen Gerritsen in
Koop en verkoop vruchtgebruik bezit.

Manen

Cornelis Dercksen, weduwnaar van Neeltjen Cornelissen Schuirman, Wouter
Gerritsen (tekent als Geurtsen) en zijn vrouw Jannitjen Teunissen, Jan
Maassen en zijn vrouw Jannigjen Hendricks, Geurtjen Claassen, weduwe van
Evert Geurtsen, geassisteerd met haar voogd Huijbert Gerritsen, alsmede
Huijbert Gerritsen, weduwnaar van Nennitjen Evertsen, die verklaart af te zien
van het recht van vruchtgebruik over het verkochte perceel, verkopen aan Joost
Sels, kapitein-ter-zee, en zijn vrouw Catharina Vlaemingh, voor 200 gulden, een
akker bouwland, groot drie schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Maenen, oost- en zuidwaarts de koper, westwaarts de kinderen van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Geurt Dercksen en noordwaarts het Zandt, met de last van drie schepel en drie Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop spint rogge, Arnhemsche maat, aan de pastorie van Bennekom
opdrachten 1733-1751

Manen

Manen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Manen

Hendrick van Broeckhuijsen Gerritsssoon en zijn vrouw Berandijna Brouwer
(tekent als Brouwers), alsmede Maria Brouwer (tekent als Brouwers),
jongedochter, verkopen aan Gerrit Brouwer en zijn vrouw Marijtjen van Ede,
voor 140 gulden, de helft van een hoekje bouwland genaamd het Horsjen,
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, oost- en
zuidwaarts de koper, westwaarts de weduwe van dominus Heurt en
Koop en verkoop noordwaarts de Spennersteegh, waarvan de koper de andere helft bezit.
Wouter Jochemssen, weduwnaar van Beertjen Hendricksen, verkopen aan
Gijsbert Willem van Dedem en zijn vrouw Theodora van IJsselmuijden, voor
1031 gulden en 10 stuivers, vier morgen weideland genaamd het Gelderse
Campjen, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen bij
Koop en verkoop Kleijnheest, gelegen rondom het goed van de koper.

Manen

Derck van der Hart, Derck Brouwer en Hendrick Cock, diakenen van het kerspel
Ede, verkopen aan Geurt Hendricksen en zijn vrouw Aaltjen Hendricksen, voor
365 gulden, een huis, hof en bouwland gelegen in het ambt van Ede,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
buurschap Maenen, oostwaarts Gijsbert Aartsen, westwaarts Jacob Hesselsen, Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop zuidwaarts de Santsteegh en noordwaarts de heer Van Dedem.
opdrachten 1733-1751

Manen

Ott Jochemssen, ook optredend voor zijn vrouw Aaltjen Brantsen, Arien Aalberts
en zijn vrouw Gerritjen Jochemssen, alsmede Gijsbert Verwoert en zijn vrouw
Jacobjen Jochemss, verkopen aan Joost Sels, kapitein, en zijn vrouw Catharina
Vlaeminck, voor 150 gulden, drie schepel bouwland gelegen in het ambt van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, buurschap Maenen, oostwaarts de heer Van Dedem, westwaarts de koper, Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop zuidwaarts secretaris Verschuir en noordwaarts de Enckwegh.
opdrachten 1733-1751

Manen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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168-168v 13-09-1745 13-09-1745

169-169v 17-01-1746 17-01-1746

169v-170 12-04-1746 12-04-1746
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Plaats of
buurschap

Manen

Manen

Manen

Manen

Manen

Manen

Manen

Aktesoort

Beschrijving
Naeleken Henricks, geassisteerd met haar voogd Henrick van Velsen, verkoopt
aan Jacob Hesselsen en zijn vrouw Jantjen Henricksen, voor 170 gulden, een
halve molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen op de
Santschulperenck, in gemeenschappelijk bezit met haar broer Gerrit
Koop en verkoop Henricksen.
Hermtjen Gerritsen, weduwe van Jan Lambertsen, geassisteerd met haar voogd
Reijer Gerritsen, verkoopt aan Hendrick Willemssen en zijn vrouw Elbertjen
Evertsen, voor 90 gulden, een vijftiende deel in de erfenis van de onroerende
goederen van Willem Maassen, die Gerritjen Gerritsen in vruchtgebruik bezit en
Koop en verkoop na haar overlijden en na afloop van het vruchtgebruik ter beschikking komt.
Ot Gerritsen, ook optredend voor zijn afwezige vrouw Jantjen Teunissen,
alsmede Reijer Gerritsen en zijn vrouw Ariaantjen Aartsen, verkopen aan
Hendrick Willemssen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, voor 200 gulden, twee
vijftiende deel in de erfenis van de onroerende goederen van Willem Maassen,
die Gerritjen Gerritsen in vruchtgebruik bezit en na haar overlijden en na afloop
Koop en verkoop van het vruchtgebruik ter beschikking komt.
Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door G.W. van Dedem tot den Berg
verzocht beslag te leggen op de onroerende goederen van Cristina Gerrits,
weduwe Van den Broek. De originele beslagleggingsakte is geregistreerd in
Ede op folio 72 verso en 73. Op vertoon van de kwitantie is deze beslaglegging
Beslaglegging
geroyeerd.
Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Cornelisje Jochumse verkopen aan Gerrit
Hendrixen en zijn vrouw Aaltjen Hendrix, voor 80 gulden, een halve morgen
hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen in het Maenderbroek
Koop en verkoop op de Heijmaet, belast met polderlasten.

Sijmon van Clinkenberg, gemachtigde van Jantje Brouwers ingevolge een
volmacht gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
overhandigt op 8 november 1746 aan Hendrick Otters, scholtis van Ede, een
afgesloten en gezegeld papier dat volgens de superscriptie op 5 juli 1746
opgemaakt is in Wageningen, betreffende het testament van Michiel van Eck en
zijn vrouw Jantjen Brouwers met daarin het verzoek deze na het overlijden van
een van beide te openen, voor te lezen en te registreren, dat op 29 november
1746 plaats vindt in aanwezigheid van de naaste familieleden Jan van
Schuijlenburg en Cristoffel van Laer, gehuwd met Gijsberta van Eck. Het
testament vermeldt dat Michiel van Eck en zijn vrouw Jantje Brouwers verklaren
dat het aan elkaar toegekende vruchtgebruik op 11 juni 1729 gepasseerd voor
de magistraat van Wageningen van kracht blijft en geven een bestemming aan
de goederen die tijdens het huwelijk ingebracht zijn en niet vallen onder het
beding dat de goederen terug moeten gaan aan die kant van waar ze gekomen
zijn. Michiel van Eck schenkt nu aan Jan Brouwer, gehuwd met Elbertje van
Moetselaer en aan Aaltje Brouwers, gehuwd met Derrik Sandelijn, beiden broer
en zus van zijn vrouw, een perceel genaamd den Bongaert met de hoven, huis
en schuur, dat nu door zowel de huurder als de verhuurder gebruikt wordt,
gelegen buiten de Nudepoort in Wageningen aan de zuidwestzijde van de stad,
na beider overlijden ontvangen de armen van Wageningen een perceel land
genaamd de Hoenderacker, liggende bij de rot welke aan het bos grenst. Tot
enig erfgenaam benoemt Michiel zijn halfzus Gijsbartje van Eck, gehuwd met
Johan Crestoffel van Laer, dochter van Evertje van Mane. Als Michiel voor zijn
vrouw overlijdt dan kunnen Jan Brouwer en Aaltje Brouwers met goedvinden
van Jantje het perceel verkopen en uit de opbrengt twee obligaties ter waarde
van 1000 gulden elk aflossen en voor de restwaarde een obligatie uitschrijven
ten gunste van Jantje, de voordelige rente is voor Jantje. Jantje schenkt na
Opening
beider overlijden 50 gulden aan de armen van Wageningen.
Arnoldus van Dolder en zijn vrouw Gerharda van Maenen verkopen aan Evert
Gerritsen, jongeman, voor 90 gulden, een zesde deel van een weide gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, waarvan de koper het
Koop en verkoop resterende vijf zesde deel bezit.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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172 20-07-1747 02-08-1747

172v 13-09-1747 13-09-1747

173 13-09-1747 13-09-1747

173v 13-09-1747 13-09-1747

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Manen

Registratie

Procurator Stephanus Tapper, gemachtigde van Geurt Rijxen ingevolge een
volmacht van 11 mei 1747 gepasseerd voor de burgemeester van de stad
Arnhem, laat in Ede de verkoop registreren in opdracht van Geurt Rijxen
namens zijn broers en zussen Jacob Rijxen en Aris Rijxen en zijn vrouw
Hendrikje Gerrits ingevolge een volmacht van 2 mei 1747 gepasseerd voor
Johan Walburg, scholtis van het ambt van Barneveld, waarin Arnold Op ten
Noorth, advocaat voor het Hof van Gelderland, voor 620 gulden en een dukaat
voor de armen, twee kampen bouwland koopt, het ene genaamd het
Tegelbergje en het andere de Buursteeg, groot zeven schepel gezaai, gelegen
in de buurschap Maenen, voorts een halve morgen hooiland gelegen in het
Manerbroek aan de Wetering, alles gelegen in het ambt van Ede, de percelen
zijn gedeeltelijk een deel van een vrijgekocht herengoed, belast met tijns van
een gulden.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Manen

Gerhardus Verwoert en zijn vrouw Debora (Dibora) van der Hart, Peter de Bank
en zijn vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en
Derk Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht
van 6 april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Derk Brouwer, voor 1200 gulden, de helft van een erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide,- hooi- en
driestlanden, waarvan de koper de andere helft bezit, gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Maenen, dat Evert Willemse gebruikt, belast met twee en een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
halve pond boter aan de kosterij van Ede en verpondingslasten aan
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Wageningen, de bouwman behoudt het recht om boekweit te zaaien.
opdrachten 1733-1751

Manen

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Daniel van Kierbeek en zijn vrouw Gerbrig Gerritsen, voor 180
gulden, een morgen hooiland gelegen in een perceel van vier morgen, te
bewerken met Albert Janssen, gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Koop en verkoop Maenen in het Maenderbroek, belast met polderlasten.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Manen

Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer, gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Wageningen,
verkopen aan Cornelis Derksen, voor 45 gulden, een derde deel van een
morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen in het
Maenderbroek, waarvan de koper het andere twee derde deel bezit, belast met
Koop en verkoop polderlasten.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Plaats of
buurschap

Manen

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Opening

Aart Wouters Buijtenhuijs, weduwnaar van Johanna Haelboom, heeft op 9
januari 1748 's morgens om half tien in Ede aan Lubbert Adolph Torch,
landdrost van Veluwen, twee besloten testamenten overhandigd die zijn
opgemaakt in het jaar 1732 en 1734 met het verzoek deze te openen. De
volgende familieleden zijn geïnformeerd over de opening: A. Wesselingh en zijn
vrouw Debora Leeckingh, wonende in Stendall; Gerharduss Leeckingh, Adolph
Hendrick Pauli en zijn vrouw Sophia Leeckingh, beiden wonende in Wesel;
Evert Heijmen en zijn vrouw Debora van Maenen, Anna van de Vliert, weduwe
van Aalt van de Vliert, Gerharduss van de Vliert, alsmede Jan Rijcksen en zijn
vrouw Grietjen van Maenen, alle vier wonende in Barneveld; F. Brouwer en zijn
vrouw Debora van de Vliert, Gerharduss Verwoert en zijn vrouw Debora van der
Hart, beiden wonende in Waegeningen; Grietjen Haelboom, weduwe van
Breuniss Willemsen en Gerrit Haelboom, beiden wonende in de Waegeningse
buerte; Geurtjen Haelboom, weduwe van Evert Goossens en Jan Haalboom,
beiden wonende in Bennekom; Hendrik Haelboom, Geurtjen Haelboom,
alsmede Jan Righolt en zijn vrouw Hendrikjen Haelboom, alle drie wonende in
Ede. In aanwezigheid van Sophia Leeckingh, gehuwd met Adolph Henrik Pouli
en Derk van de Hart ingevolge een brief van Adolph Wesselingh, gehuwd met
Dibera Leeckingh, worden de twee testamenten geopend. De superscriptie van
het eerste testament van 3 mei 1732 gepasseerd voor Lucass Willem van
Essen, verwalter landdrost van Veluwen, vermeldt dat Johanna (Janna)
Haelboom, gehuwd met Aart Wouters Buijtenhuijss, een besloten testament
heeft opgemaakt dat na haar overlijden geopend moet worden. Het testament
vermeldt dat er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, het vruchtgebruik
dat overeengekomen is met het aangaan van het huwelijk van kracht blijft, en
dat zij tot haar enig erfgenaam benoemt van alle goederen Jannitje Wouters
Buijtenhuijss met de verplichting aan Nieclaess de Banck 3000 gulden uit te
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
keren en aan Claesjen Gerrits van Havickhorst 1500 gulden, zoals
Ede, protocol van verbanden en
overeengekomen in haar huwelijkse voorwaarden.
opdrachten 1733-1751

De superscriptie van het tweede testament van 13 mei 1734 gepasseerd voor
Alexander Diederick van Spaen, verwalter landdrost van Veluwen, vermeldt dat
Johanna Haelboom, gehuwd met Aart Buijtenhuijs, een besloten testament
heeft opgemaakt en na haar overlijden geopend moet worden. Het testament
vermeldt dat Johanna de schenking herroept van 1500 gulden aan Claesjen
Gerrits en ook herroept de in haar huwelijkse voorwaarden met haar eerste man
Tomas Loendersloot en haar huidige man Aart Buijtenhuijss afgesproken
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio schenking van 3000 gulden aan de kinderen van Niclaes de Banck en Debora Ede, protocol van verbanden en
34-35v
van der Hart.
opdrachten 1733-1751
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Manen

Manen
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Beschrijving

Opening

Aart Wouters Buijtenhuijss, weduwnaar van Johanna Haelboom, heeft op 9
januari 1748 's morgens om tien uur in Ede aan Gerard Derck Suermond,
scholtis van Ede, een besloten testament overhandigd die het echtpaar heeft
laten opmaken op 8 november 1747 voor de scholtis van het ambt Ede. De
volgende familieleden van de overledene zijn geïnformeerd over de opening: A.
Wesselingh en zijn vrouw Debora Leeckingh, wonende in Stendal; Gerharduss
Leeckingh, Adolph Hendrick Pouli en zijn vrouw Sophia Leeckingh, beiden
wonende in Wesel; Evert Heijmen en zijn vrouw Debora van Maenen, Anna van
de Vliert, weduwe van Aalt van de Vliert, Gerharduss van de Vliert, alsmede Jan
Rijcksen en zijn vrouw Grietjen van Maenen, alle vier wonende in Barnevelt; F.
Brouwer en zijn vrouw Debora van de Vliert, Gerharduss Verwoert en zijn vrouw
Debora van der Hart, beiden wonende in Waegeningen; Grietjen Haelboom,
weduwe van Breuniss Willemsen en Gerrit Haelboom, beiden wonende in de
Waegeningse buirte; Geurtjen Haelboom, weduwe van Evert Goossens en Jan
Haalboom, beiden wonende in Bennekom; Hendrik Haelboom, Guertjen
Haelboom, alsmede Jan Righolt en zijn vrouw Hendrikjen Haelboom, alle drie
wonende in Ede. In aanwezigheid van Sophia Leeckingh, gehuwd met Adolph
Henrick Pouli en Derk van de Hart ingevolge een brief van Adolph Wesselingh,
gehuwd met Debora Leeckingh, wordt het testament geopend. De superscriptie
vermeldt dat Aart Woutersen Buijtenhuijss en zijn vrouw Johanna Haelboom, zij
lichamelijk ziek, een besloten papier hebben getoond inhoudende een
testament dat na het overlijden van een van hen of beiden geopend moet
worden. Het testament vermeldt dat zij alle voorgaande testamenten herroepen,
alsook de in hun huwelijkse voorwaarden van 27 juli 1730 afgesproken
schenking aan de kinderen van Nicolaess van de Banck, gehuwd met Debora ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van der Hart, alsmede ook dir aan Claesje Gerrits, dochter van Gerrit Janssen Ede, protocol van verbanden en
van den Haverkamp en Geertjen van Havickhorst.
opdrachten 1733-1751

De erfgenamen van de bruid zullen na beider overlijden aan de kinderen van
Nicolaess de Banck en Debora van der Hart 3000 gulden en aan het dochtertje
van Gerrit Janssen van den Haverkamp en Gerritje van Havickhorst, genaamd
Claesjen Gerrits, 200 gulden moeten uitkeren. De overige afspraken in hun
huwelijkse voorwaarden blijven van kracht. Voorts herroept Johanna Haelboom
de afspraak in haar huwelijkse voorwaarden gemaakt op 8 juli 1729 met haar
overleden eerste man Thomass van Loendersloot ten behoeve van de kinderen
van Nicolaes van de Banck en Debora van der Hart en de dochter van Nicolaes
van de Bank en Debora van der Hart met name Christina van de Bank en
Claesjen Gerrits, dochter van Gerrit Janssen van den Haverkamp, namelijk dat
als de bruid overlijdt de kinderen van Nicolaes de Banck 3000 gulden zouden
ontvangen, Christina de Banck en Claesjen Gerrits, ieder de helft genieten van
het lijfstoebehoren van de bruid, met name: goud, zilver, of enig andere
juwelen, linnen, wollen en 40 van de beste bedlakens alsook de pellen
servetten, tafellakens en handdoeken. Het elkaar toegekende vruchtgebruik
vervolg van folio blijft van kracht, tot enig erfgenaam van alle goederen wordt benoemd Evert van
35v-37v
Lijssel en zijn vrouw Lijsbet Wouters.
Jan van Peursem en zijn vrouw Maria van Maenen verkopen aan Evert
Gerritsen van Maenen, jongeman, voor 150 gulden, een kampje hooiland
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, oostwaarts de koper, westKoop en verkoop en zuidwaarts Aart Buijtenhuijs en noordwaarts de weg.
Lubbert Janssen Bosman en zijn vrouw Derkjen Gerrits verkopen aan Gerrit
Hendriksen en zijn vrouw Aaltjen Hendriks, voor 90 gulden, een halve morgen
hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen in het Maenderbroek
in Allemans Rietkamp, oostwaarts de weduwe van Lubbert Derksen en
Koop en verkoop westwaarts scholtis Bartholt Suermond, belast met polderlasten.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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40
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Plaats of
buurschap

Manen

Beschrijving
Rijck Evertsen en zijn vrouw Jantjen Hendriksen voor drie vierde deel en Beert
Aelbertsen en zijn vrouw Grietjen Hendriksen voor een vierde deel, verkopen
aan Brand Janssen en zijn vrouw Gerritjen Willems Veenbrink, voor 60 gulden,
een schepel bouwland, tiendvrij land, gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Maenen, oostwaarts het kerkenland, noordwaarts de diaconie van Ede en
zuidwaarts Jacob Hendriksen, belast met een blauwe gulden jaarlijks aan de
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.

Manen

Jan van Puersem, ook optredend voor zijn afwezige vrouw Maria van Maenen,
verkopen aan Brand Janssen en zijn vrouw Gerritjen Willemss Veenbrinck, voor
136 gulden, een halve morgen bouwland genaamd het Hoeffjen, gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Maenen, oostwaarts de armen van Ede, westwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de weg, zuidwaarts advocaat Op ten Noorth en noordwaarts Hendrik
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Willemssen.
opdrachten 1733-1751

Manen

Veldhuizen

Aktesoort

Johannis Cristoffel van Laar en zijn vrouw Gijsberta van Eck verkopen aan
Willem Veenbrinck, voor 190 gulden, anderhalve morgen hooiland gelegen in
het Maanerbroeck, de morgen is gelegen in het achterste veld in een perceel
van vier morgen, jaarlijks te bewerken met Albert Jansen van Otterloo, Daniel
van Hillebeek en Jan Teunissen van Beek en de halve morgen ligt op de
Heijmaet, oostwaarts Hendrick Barten en westwaarts Derck Brouwer, belast met
Koop en verkoop polderlasten.
Jan Reynder Pronk, gemachtigde van Gosuin Albert en Johan Maurits Wynold
van Dungelen tot Daelhuysen, dragen over aan L.A. Torck, vrijheer van de
Rosendael, het erf en goed de Hanepol gelegen in Velthuijsen in Veluwen. Zie
registratie in Veenendael (invnr. 831), Bovenbuirte folio 28 verso en 29. Zie ook
hieronder scan 216 folio 36 verso).
Registratie

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Robbert Tijssen en zijn vrouw Geertjen Everts voor de ene helft, Jan Gerritsen
van Doornick en zijn vrouw Bartjen Robberts, Lijsbet Robberts, Tijs Robberts,
Martjen Robberts en Peter Willemssen die optreedt namens Willem Robberts,
de jongedochters geassisteerd met hun voogd Robbert Tijssen, verkopen aan
Rijck Willemssen en zijn vrouw Grietjen Reijerssen, voor 326 gulden, een huis
en hof gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Velthuijsen, gelegen
oostwaarts de brink, westwaarts Gerrit Brouwer, zuidwaarts de kinderen van
Sander Janssen van Otterloo en noordwaarts Maas Janssen Sonnenberg, nog
een blokje turfveen in het Edische Veen, met de last van een spint rogge aan de
Koop en verkoop koster van Ede.
Willem Wichelaar en zijn vrouw Neeltjen Roeloffsen verkopen aan Johannes
Jacobsen van Raaij en zijn vrouw Fijtjen Roeloffsen Swaan, voor 62 gulden,
een vierde gedeelte van twee en een half vierde deel van een morgen hooiland,
gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Velthuijsen en een vierde deel
van een halve molder bouwland onder Maenen op de Schutterenck, waarvan de
Koop en verkoop koper al een vierde gedeelte in zijn bezit heeft.

Veldhuizen

Cornelisjen Goossens, weduwe van Geurt van Leeuwen, Hermijna Goossens,
weduwe van Jacob Gerritsen, Goossen Aartsen en zijn vrouw Marija Hendricks,
Paulus Aartsen en zijn vrouw Willemijna Everts, Gerrit Jochemssen en zijn
vrouw Geertjen Barruwen, Coendert Jochemssen, jongeman, Wijntjen
Jochemssen, weduwe van Aart Willemssen, Gerrit Driessen en zijn vrouw
Geurtjen Jochemssen, Jochem Barruwen optredend voor Goossen
Jochemssen en zijn vrouw en voor Barruw Jochemssen, alsmede Wijntjen
Jochemssen, weduwe van Aart Willemssen, voor zichzelf en als moeder en
voogd voor haar kinderen, de weduwen geassisteerd met hun voogd Jochem
Barruwen, verkopen aan Gerrit Dercksen Volmer en Philips Dercksen Volmer,
jongemannen, voor 268 gulden, een zevende deel van een vierde morgen
hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Kiewitsmeen, oostwaarts de steeg, westwaarts de Kade of steeg, zuidwaarts de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop kinderen van Jan Aalberts en noordwaarts Ceel Gijsbertsen.

Veldhuizen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Toegang Inv.nr.

Scan nr.

Fiche

Folio

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0121

4/10

39v-40

115v-116 09-12-1743 09-12-1743

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0121/22

4/10

40-40v

116-116v 06-01-1744 06-01-1744

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0122/23

4/10

41-41v

117-117v 31-12-1744 31-12-1744

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0123

4/10

41v-42

117v-118 15-04-1745 15-04-1745

Veldhuizen

Cornelisjen Goossens, weduwe van Geurt van Leeuwen, Hermijna Goossens,
weduwe van Jacob Gerritsen, Goossen Aartsen en zijn vrouw Marija Hendricks,
Paulus Aartsen en zijn vrouw Willemijna Everts, Gerrit Jochemssen en zijn
vrouw Geertjen Barruwen, Coendert Jochemssen, jongeman, Wijntjen
Jochemssen, weduwe van Aart Willemsen, Gerrit Driessen en zijn vrouw
Geurtjen Jochemssen, Jochem Barruwen optredend voor Goossen
Jochemssen en zijn vrouw en voor Barruw Jochemssen, alsmede Wijntjen
Jochemssen, weduwe van Aart Willemssen voor zichzelf en als moeder en
voogd voor haar kinderen, de weduwen geassisteerd met hun voogd Jochem
Barruwen, verkopen aan Otto van de Vijsel en zijn vrouw Egbertjen van der
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Sanden, voor 110 gulden, een halve morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Ede, buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmheen op de Weteringsewal.
Jan van Doornick en zijn vrouw Bartjen Robberden, Lijsjen Robberden,
jongedochter, Tijs Robberden, jongeman, Martjen Robberden, jongedochter,
alsmede Robbert Tijssen optredend voor zijn zoon Willem Robberden, de
jongedochters geassisteerd met hun vader Robbert Tijssen als voogd,
verkopen aan Willem Janssen, jongeman, voor 200 gulden, een halve molder
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts mevrouw Van Wijnbergen, west- en noordwaarts de koper en
Ede, protocol van verbanden en
zuidwaarts
de
overweg.
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop
Henrick Jan Maslinck en zijn vrouw Clasina van de Weterinck, verkopen aan
Hendrick Gerritsen van Harn en zijn vrouw Stijntjen Janssen, voor 800 gulden,
een huis, hof en berg met acht schepel bouwland en klaverweiden, dat Robbert
Henricksen gebruikt, het houtgewas rond de Copecamp is in
gemeenschappelijk gebruik met Brant Gerritsen, gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, belast met tijns van vijftien stuivers en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
twee penningen aan de Domeinen van Veluwen en erfpachtplichtig aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop buurt van Ede.
Jan van Kempen en zijn vrouw Leijda van Hardeveldt, verkopen aan Heleijda
Bunt, weduwe van Claas de Waal, voor 75 gulden, een derde deel in de erfenis ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Beertjen Hendricksen dat Wouter Jochemssen van de Horst in
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop vruchtgebruik bezit.

Veldhuizen

De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, en hooilanden gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Veldhuijsen, genaamd het Schut, dat gebruikt wordt door Henrik
Gerritsen, toebehorend aan Rijk Hendriksen en Geertruijd Everts, geven hun
percelen voor de tijd van zes jaren in onderpand voor een bedrag van 200
gulden tegen een jaarlijkse pacht van acht gulden ten behoeve van Teunis
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Jansen en zijn vrouw Niesjen Janssen. Op vertoon van de originele en betaalde Ede, protocol van verbanden en
akte wordt de hypotheek geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808-0124

808-0124

808-0125

808-0125

808-0125

4/10

4/10

4/10

4/10

4/10

42v

42v-43

43v

43v

44

118v 25-10-1745 25-10-1745

118v-119 01-02-1746 01-02-1746

119v 05-05-1746 00-00-0000

119v 10-10-1746 10-10-1746

120 11-02-1747 11-02-1747

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Hypotheek

Peter Gijsbertsen, jongeman, verkoopt aan Willem Jacobsen Decker en zijn
vrouw Maasjen Rijcksen, voor 50 gulden, een 28ste deel van een klein erf en
goed, bestaande uit een huis, hoven met de bijbehorende landerijen gelegen op
Koop en verkoop Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijserbroeck.
Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van G.W. van Dedem beslag
gelegd op de onroerende goederen van Cristina Gerrits, weduwe van Van den
Broek. De originele akte is geregistreerd in Ede op folio 72 verso en 73. Op
Beslaglegging
vertoon van de kwitantie is deze beslaglegging geroyeerd.
Martjen Everts, weduwe van Robbert Gerritsen, ook optredend voor Aeteris
Henriksen, Beertje Brantsen, weduwe van Jan Jansen Richolt, Hendrik
Lamberts en Gijsbertje Lamberts, gezamenlijk optredend voor hun minderjarige
broer Rijk Lambertsen, verkopen aan Rudolp Willems den Olden en zijn vrouw
Elisabeth van der Hart, voor 60 gulden, een kampje bouwland gelegen op
Koop en verkoop Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen.
Cornelis van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwers verkopen aan Willem
Stevenss en zijn vrouw Bartjen Janssen, voor 650 gulden, twee morgen weideof hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de
verkoper en Jacob Hendriksen, westwaarts Willem Janssen, zuidwaarts Gerrit
Koop en verkoop Brouwer en noordwaarts de graaf van Wassenaer.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

808

808

Scan nr.

808-0126

808-0126

Fiche

4/10

4/10

Folio

Pag.nr.

44v

45

Datum
akte

Registratie
datum

120v 19-05-1747 25-05-1747

121 29-09-1746 05-08-1747

Plaats of
buurschap

Veldhuizen

Beschrijving
Hendrik van Broekhuysen en zijn vrouw Berendina Brouwers, alsmede Marijtjen
Brouwers, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Hendrik van
Broekhuysen, verkopen aan Wouter Jacobsen Schuurman, voor 625 gulden,
twee achtste deel in een kamp bouw-, weide en hooiland met het recht van
uitweg gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuysen, genaamd
Koop en verkoop Crolboom.

Veldhuizen

Steven Pothoven, weduwnaar van Evertjen Hendriksen, als vader en voogd van
zijn twee minderjarige kinderen waarvoor hij op 16 mei 1747 door het
Landgericht van de Veluwen in de bank van Ede is aangesteld, verkoopt aan
Wouter Jochumse namens Helijda Bunt, weduwe van Claas de Waal, ingevolge
een koopakte van 29 september 1746, voor 174 gulden, een achtste deel van
een weiland bij de Horst en een achtste deel van een hoeve hooiland in de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Kievitsmehn, alsmede de helft van twee en een halve schepel bouwland op de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Horsterenk, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0127

4/10

45v

121v 29-09-1746 07-08-1747

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0127

4/10

46

122 07-08-1747 07-08-1747

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

808

808

808-0128

808-0128

4/10

4/10

46v

47

122v 07-08-1747 07-08-1747

123 13-09-1747 13-09-1747

Aktesoort

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Steven Pothoven, weduwnaar van Evertjen Hendrix, als vader en voogd van
zijn twee minderjarige kinderen waarvoor hij op 16 mei 1747 door het
Landgericht van de Veluwen in de bank van Ede is aangesteld, verkoopt aan
Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Janssen, ingevolge een koopakte van
29 september 1746, voor 1375 gulden, de helft van een klein erf en goed
bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende bouw-, weide- en
hooilanden, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen, genaamd het
Schut, hiervan uitgezonderd een derde deel van enig bouw- en hooiland
gelegen aan de Kade, door de verkoper zelf aangekocht, het perceel is belast
met tijns van zestien stuivers en twee penningen aan de Domeinen van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Veluwen, aan de koster van Ede een half pond boter en aan de scholtis vier
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop garven rogge.
De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, hoven, berg en
schuur met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden gelegen in het ambt
van Ede, buurschap Veldhuijsen, genaamd het Schut, toebehorend aan Willem
Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Woutersen, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 600 gulden tegen 3½% rente, ten behoeve van de diaconie van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Lunteren. Op vertoon van de kwitantie is deze hypotheek op 3 september 1777 Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1733-1751
Hypotheek
De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, hoven, berg en
schuur met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden gelegen in het ambt
van Ede, buurschap Velthuijsen, genaamd het Schut, toebehorend aan Willem
Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Wouters, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 400 gulden tegen rente van 3½% per jaar, ten behoeve van
Weijntje Hendrix, weduwe van Roetert Haalboom. Op vertoon van de kwitantie
is deze hypotheek op 3 september 1777 geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Hypotheek

Veldhuizen

Gerhardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer als gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 afgegeven door de burgemeester van de stad Wageningen,
verkopen aan Rudolph Willem van Olden en zijn vrouw Elijsabeth van der Hart,
voor 1300 gulden, een bos houtgewas met vijf schepel bouwland en klaverveld,
genoemd het Elsgat, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen,
gelegen oostwaarts het veld, westwaarts Dirk Timmer, noordwaarts Hessel en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gijsbert Evertsen en zuidwaarts Brandus van Raeij a Haarlem en de koper,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop belast met tijns van vijftien stuivers aan de Domeinen van Veluwen.

Archief plaats

Toegang Inv.nr.

Scan nr.

Fiche

Folio

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

Plaats of
buurschap

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0129

4/10

47v

123v 13-09-1747 13-09-1747

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0129

4/10

48

124 13-09-1747 13-09-1747

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0130

4/10

48v

124v 13-09-1747 13-09-1747

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0130

4/10

49

125 27-02-1748 27-02-1748

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0131

4/10

49v

125v 13-09-1747 00-00-0000

Veldhuizen

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Gerhardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer als gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 afgegeven door de burgemeester van de stad Wageningen,
verkopen aan de erven van Henrik Otters, in leven scholtis van het ambt van
Ede, voor 1590 gulden, vier schaar weideland, gelegen aan de ene zijde Gerrit
Brouwer en aan de andere zijde de kinderen van Sander Janssen en nog de
helft van een schepel bouwland waarvan de andere helft aan Albert Janssen
toebehoort, beiden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Veldhuijsen, belast met tijns van drie stuivers en twaalf penningen aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.
Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer als gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 afgegeven door de burgemeester van de stad Wageningen,
verkopen aan Aart Buijtenhuijs en zijn vrouw Johanna Haalboom, voor 665
gulden, zes schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Veldhuijsen, oostwaarts Beertjen van der Hart, westwaarts het veld, zuidwaarts
de weduwe Dominus Heurt en noordwaarts de weduwe van Derk Geurtsen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
belast met tijns van zeven stuivers aan de Domeinen van Veluwen, alsmede de Ede, protocol van verbanden en
schouw
op
de
Hanegraef.
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop
Gerardus Verwoert en zijn vrouw Debora van der Hart, Peter de Bank en zijn
vrouw Rudolph Madon de la Rocque, alsmede Antonij van der Hart en Derk
Brouwer als gemachtigden van Cornelis de Bank ingevolge een volmacht van 6
april 1747 afgegeven door de burgemeester van de stad Wageningen,
verkopen aan Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Stijntjen Janssen, voor 81
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gulden, een halve hoeve hooiland in de Kievitsmheen, genaamd de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Schabernauw.
Peter Willemsen en zijn vrouw Aaltje Cornelissen, Willem Willemssen en zijn
vrouw Jannigje Willemsen, Rijk Willemssen en zijn vrouw Grietje Reijersen,
Jan Egberts en zijn vrouw Geurtje Willemssen, Jan Doornik en zijn vrouw Bartje
Robberts, Tijs Robbertsen, jongeman, Martjen Robberts, jongedochter,
geassisteerd met haar broer Tijs Robbertsen als voogd, alsmede Tijs
Robbertsen optredend voor zijn broer Willem Robbertsen, verkopen aan Jan
Teunissen, voor 400 gulden, een hoek bouwland en grasveld gelegen oost- en
zuidwaarts Robbert Tijssen, westwaarts de weduwe van Barruw Petersen en
noordwaarts de Broekersteeg, alsmede een hoek gras- en heideveld gelegen
oost- en noordwaarts Robbert Tijssen, zuidwaarts de Koekelseneng en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts de weduwe van Barruw Peters, alles gelegen in het ambt van Ede, Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop buurschap Veldhuijsen.
Gerarduss Verwoert en zijn vrouw Debera van der Hart, Peeter de Banck en zijn
vrouw Rudolff Madon de la Rocque, alsmede Derk Brouwer en Anthonij van der
Hart als gemachtigden van Cornelis de Banck ingevolge een volmacht van 6
april 1747 afgegeven door de burgemeester van de stad Wageningen,
verkopen aan Corneliss van Oort en zijn vrouw Jantje Brouwer, voor negen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gulden, een perceeltje turfveen gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Velthuijsen in de Gerrit Horstenweide.

Archief plaats

Toegang Inv.nr.

Scan nr.

Fiche

Folio

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

Plaats of
buurschap

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0131/32

4/10

50-50v

126-126v 25-02-1749 25-02-1749

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0132/33

4/10

50v-51v

126v-127v 04-03-1749 04-03-1749

Veldhuizen

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Peeter Willemsen en zijn vrouw Aeltjen Corneliss, Willem Willemsen en zijn
vrouw Jantjen Willemsen, Rijck Willemsen en zijn vrouw Grietjen Reijers, Jan
Egbertsen en zijn vrouw Guertjen Willemsen, Jan Doorninck en zijn vrouw
Bartjen Robbers, Willem Verhoeff en zijn vrouw Lijsjen Robbers, Tijss
Robbertsen, jongeman, Martjen Robbers, jongedochter, geassisteerd met haar
oom Willem Willemsen als voogd, alsmede Peeter Willemsen en Willem
Willemsen optredend voor Willem Robbertsen, soldaat, verkopen aan Hendrik
Janssen en zijn vrouw Claesjen Barruwen, voor 300 gulden, een kamp
bouwland en hooiveld met de wal voor dwars tot aan het Grupjen, met de
verplichting om een behoorlijke uitweg te leveren voor degenen die achter de
percelen wonen zoals dat met de vorige bezitters is afgesproken, gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Velthuijserbroek, oostwaarts de erfgenamen van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Willem Janss en Reijer Hendriksen, westwaarts Roebert Tijssen en Jan
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Tuenissen, zuid- en noordwaarts Robbert Tijssen.
Gerrit Egbertsen en Eliss Egbertsen, jongemannen, Jochem Egbertsen en zijn
vrouw Guetjen Petersen, Jan Egbertsen en zijn vrouw Guertjen Willemsen,
Corneliss Egbertsen, jongeman, Willem Egbertsen en zijn vrouw Ariaentjen van
Otterloo, Rijk Rossekamp en zijn vrouw Cornelia Egbertsen, alsmede
Hendrikjen Egbertsen, weduwe van Hermen Otten, geassisteerd met haar broer
Gerrit Egbertsen als voogd, verkopen aan baron L.A. Tork, voor 825 gulden,
een perceel weide- of hoogland, groot vier morgen, gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Velthuijsen, oost-, west- en noordwaarts L.A. Torck met het erf ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de Haenepol en zuidwaarts de Velthuijserdijck, belast met tijns van acht
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop stuivers aan de Domeinen van Veluwen.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0133

4/10

51v-52

127v-128 22-04-1749 22-04-1749

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0133/34

4/10

52-52v

128-128v 18-12-1750 18-12-1750

Veldhuizen

Jacobus IJpenburg en Geurt IJpenburg, ook optredend voor hun vrouwen, ieder
voor de helft, alsmede Rijk Otten en Gijsbert Janssen, voogden over de
onbekwame Aaltjen Evertsen, weduwe van Arnoldus IJpenburg, voor de andere
helft, hiertoe op 12 mei 1745 gemachtigd door het Landsgerecht van Veluwen
in de bank van Ede, verkopen aan Willemina Brouwers, weduwe van Jan
Gouverneur, voor 475 gulden, een huis en hof gelegen in het dorp van Ede,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts Derk Gustenkloo, westwaarts de straat, zuidwaarts Claasjen van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Schoonhouwen en noordwaarts Mathijs Sweerts.
Het halve erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
bouw-, weide- en hooilanden gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen en Maenen, genaamd het Schut, toebehorend aan Rijck Hendriksen
en zijn vrouw Geertruijd Evertsen van Grootvelt, waarvan Willem Jacobsen de
andere helft in bezit heeft, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 1000
gulden tegen een rente van 37 gulden per jaar, ten behoeve van Teunis
Janssen en zijn vrouw Niesjen Janssen. Op vertoon van de kwitantie en met
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
toestemming van de erfgenamen is deze hypotheek op 16 februari 1780
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1733-1751
Hypotheek

Veldhuizen

Jan Cornelissen, molenaar, en zijn vrouw Rijckje van der Sanden, verkopen
aan graaf Unico Wilhelm van Wassenaar Obdam en Kernhem, voor 225
gulden, drie vierde morgen hooiland in een perceel van vijf morgen gelegen in
de Kievitsmeen en waarvan het resterende vierde deel in een vierde morgen is
gelegen in het erf van de graaf genaamd de Weeteringh, dat gebruikt wordt
door Hendrick Cornelissen, oostwaarts de steeg, zuidwaarts het hooiland
Kostverlooren en de Burgh genaamd, westwaarts Ruijtershofsteede en
Koop en verkoop noordwaarts de koper.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0134

4/10

52v-53

128v-129 18-12-1750 18-12-1750

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.
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0203

0203

0203

808

808

808

808

Scan nr.

808-0134/35

808-0135

808-0136

808-0136/37

Fiche

4/10

4/10

4/10

4/10

Folio

Pag.nr.

53-53v

54

54v-55

55-56

Datum
akte

Registratie
datum

129-129v 21-05-1751 24-05-1751

130 22-03-1751 22-03-1751

130v-131 08-04-1751 08-04-1751

131-132 28-12-1750 01-05-1751

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Veldhuizen

Registratie

Henrick van Eck, burgemeester van Arnhem en Henrik Willem Brantsen, raadsecretaris van de stad Arnhem, bevestigen dat voor hen zijn verschenen Anna
Margaretha van der Hell, douairière van Lambert Florus van Till, in leven
overste luitenant en freule Anna Wilhelma van der Hell, beiden geassisteerd
met Gerhard Casijn van der Hell tot de Wildbaan, welke te kennen geven dat
hun overleden zus Walrave van der Hell, douairière van Johan van Wijnbergen
tot de Glint, in het besloten testament van 5 april 1748 en gepasseerd op 23
januari 1751 voor de schepenen van de stad Arnhem, heeft geschonken aan
Coenraed Jan van Zuijlen van Nievelt, haar erf in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen, genaamd het Proosdijegoed en de Meulenpeel met het Hexel, en
met de bijbehorende landerijen, alsmede de halve hoeve in het Edische Bosch,
ontvangen van Mechtelt en Aleijda Maria van Wijnbergen. De beide zussen, die ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
als enig erfgenaam benoemd zijn, transporteren met deze akte de goederen
Ede, protocol van verbanden en
aan Coenraed Jan van Zuijlen van Nievelt.
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Jan Dercksen, kleermaker, en zijn vrouw Claasjen Peeters, Hendrik Wiltfanck
namens Cornelis Janssen van Daetseler, Frans Janssen Velthuijsen en Teunis
Franssen Floor, optredend voor zichzelf en ook voor zijn zussen en broers,
verkopen aan Evert Swaan, weduwnaar van Beertjen Aalbertsen Pothoven, voor
250 gulden, de helft van één en een vierde morgen hooiland gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in de Kievitsmeen naast de Horst,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
waarvan Cornelia Hendriks Swaan, weduwe van Egbert Reijersen, de andere
Ede, protocol van verbanden en
helft
in
bezit
heeft.
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop

Veldhuizen

Gerrit Brantsen, weduwnaar van Jantjen Willemen, Jacob Hendriksen, Hendrik
Huijgen, Jan Reijersen en Willem Gerritsen, optredend voor hun afwezige
vrouwen, Gerritjen Gerritsen, weduwe van Claas Krijfft, geassisteerd met haar
vader Gerrit Brantsen als voogd, Brant Gerritsen, jongeman, voor zichzelf en
gezamenlijk optredend voor Wulffjen Gerritsen, jongedochter, verkopen aan
Aris Barruwen en zijn vrouw Lijsbert Janssen, voor 240 gulden, de helft van een
kamp bouwland, gelegen in Velthuijsen aan het Pierlepompse Steegje, waarvan
de weduwe van Barruw Beernst de andere helft bezit en een halve molder
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland op Schutterenck in Maenen, westwaarts de weduwe van Barruw
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Beernts, oostwaarts de eigenaren van het erf het Schut.

Veldhuizen

Aalbert Janssen en zijn vrouw Gerritjen Jacob, Melis Janssen en zijn vrouw
Maria Dercksen, Gijsbert Janssen en zijn vrouw Maria Rijcksen, kinderen van
de overleden Jan Aalbertsen en Bartjen Melissen, beiden overleden, zijn met
elkaar een boedelscheiding overeengekomen, waarbij Aalbert en Gijsbert
Janssen toegewezen krijgen het herengoed bestaande uit een huis, hof en
landerijen gelegen in Velthuijsen, genaamd het Bloederff, dat gebruikt wordt
door Gijsbert Janssen, met drie en een halve morgen hooiland onder
Wageningen in de Ossekampen en voorts een perceel bouwland, klavervelden
en heideveld in Velthuijsen, genaamd het Pollekampjen en moeten hiervoor aan
Melis Janssen betalen 1400 gulden; Melis Janssen en zijn vrouw Grietjen
Dercksen krijgen toegewezen een vierde deel van een klein erf en goed
gelegen in de Fliert onder Lunteren en moeten voor dit en het vorige deel 1400
gulden ontvangen, ieder heeft zijn deel ontvangen inclusief de 1400 gulden.
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Voor een gemeenschappelijke obligatie van 200 gulden ten behoeve van
Ede, protocol van verbanden en
Derckjen Gerritsen moet ieder een derde betalen.
opdrachten 1733-1751

Scheiding

Oorspronkelijk Archief

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Pag.nr.

56v-57

1-1v

2-2v

2v-3

3v

4

4v-5

Datum
akte

Registratie
datum

132v-133 10-05-1751 10-05-1751

182-182v 25-07-1733 27-07-1733

183-183v 28-07-1733 28-07-1733

183v-184 08-12-1733 08-12-1733

184v 08-01-1734 10-01-1733

185 16-02-1734 16-02-1734

185v-186 16-03-1734 16-03-1734

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Veldhuizen

Albert Janssen en zijn vrouw Gerritjen Jacobsen, alsmede Gijsbert Janssen en
zijn vrouw Marritje Rijkx, zijn gezamenlijk eigenaar van het Pollekemke, zoals
omschreven in de boedelscheiding van 28 december 1750 folio 55 tot en met
56, verkopen aan de graaf van Wassenaer Obdam en Kernhem, voor 1500
gulden en 3 gouden dukaten, een kamp bouw- en weideland genaamd
Pollekempke, groot zes morgen, gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen, oostwaarts de Velthuijserbrink, westwaarts de weg naar het
Broekschieten, zuidwaarts een kamp bouwland gehorende onder het erf van de
graaf, genaamd de Kalverkamp, de eiken- en beukenhoven van de graaf en
voorts de weide van de graaf dat Gijsbert Maassen gebruikt en noordwaarts een
perceel bouwland eveneens behorende tot de Kalverkamp, alsmede de eiken
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
wallen en het bosje van de graaf, die tot de Pollenkemp behoren, belast met
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop een tijns van een rijksdaalder aan de Rekenkamer.

Veldhuizen

Een erf en goed genaamd de Haenenpol, bestaande uit een huis en hoven met
de bijbehorende weide-, hooi-, driest- en veenlanden, gelegen voor een
gedeelte in de Bovenbuirte onder Venendaal en een gedeelte in Velthuijsen,
pachter Herman Henricks voor drie vierde delen van een hoeve hout in het
Eeder Hooge en Loobosch, het resterende vierde deel is in bezit van Brant van
Raaij, wordt door Jan Henrik Hagen, als gemachtigde van Goswin Albert van
Dungelen zu Daelhausen ingevolge een volmacht van 20 juli 1733 gepasseerd
voor de schepenen van de stad Steele, bezwaart met een hypotheek van 4000
gulden ten behoeve van Lubbert Adolph Torck, vrijheer van Rosendael en zijn ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vrouw Petronella Willemina van Hoorn. Zie ook Ede folio 1 en Venendaal folio 2 Ede, protocol van verbanden en
(red.: moet zijn invnr. 831, scan 3, folio 1).
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Hypotheek

Beschrijving

Geertruijd van Ede, weduwe van Elias Timmer, geassisteerd met haar zoon
Derk Timmer als voogd, verkopen aan Cornelis Jaspers van Oort en zijn vrouw
Jantjen Brouwers, voor 850 gulden, de helft van een weiland en bouwkamp
genaamd de Toutessecamp, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, oostwaarts de graaf van Wassenaer, westwaarts
Henrick Teunissen, zuidwaarts de gemeente en noordwaarts de
Doesburgerdijk, waarvan de andere helft in bezit is van de koper, belast met
Koop en verkoop tijns van acht stuivers en veertien penningen aan de Domeinen van Veluwen.
Wouter Willemsen Clomp en zijn vrouw Neeltjen Arissen verkopen aan Gerrit
Maassen en zijn vrouw Jantjen Arissen, voor 150 gulden, een halve morgen
hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in Morrencamp in
Koop en verkoop de Kiewitsmeen, waarvan de andere helft in bezit is van de koper.
Mr. Gijsbert Op ten Noorth en mr. Henrick Willem Brantsen, beiden secretaris
van de stad Arnhem, gemachtigden van Aletta Verschuir, weduwe van Everhard
Haak, ingevolge een volmacht gepasseerd op 12 december 1733 voor de
burgemeester van de stad Lochem, geven in Arnhem namens hun
opdrachtgeefster en met toestemming van Elias Verschuir, aan Hendrick Otters,
scholtis, ontvanger en protocolhouder van het ambt van Ede, ter vrijwaring in
onderpand acht morgen hooiland in de Kievitsmheen onder het ambt van Ede,
ten behoeve van en tot het moment van opheffen van de gerechtelijke
beslaglegging op het herengoed genaamd Rotterdamsgoedt, welk transport
door de scholtis van Ede op 9 januari 1733 is geregistreerd.
Registratie
Jan Richolt en zijn vrouw Henrickjen Haalboom verkopen aan Willem Janssen,
jongeman, voor 100 gulden, een halve morgen hooiland gelegen op Veluwen in
het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmeen in de Geeren,
Koop en verkoop naast de weduwe van Jacob Gerritsen.
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Henrickjen Ariens van de Weterink, alsmede
Henrick Jan Maslinck en zijn vrouw Clasina van de Weterink, verkopen aan
Aelbert Janssen van Otterloo en zijn vrouw Willemtjen van de Weterinck, voor
61 gulden, een vierde deel van een morgen hooiland gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmeen, belast met tijns van
Koop en verkoop de helft van negen duiten aan de Domeinen van Veluwen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0194/95

808-0195/96

808-0196

808-0197

808-0198

808-0198/99

Fiche

5/10

5/10

5/10

5/10

5/10

5/10

Folio

Pag.nr.
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Registratie
datum

186-186v 16-03-1734 16-03-1734

187-187v 16-03-1734 16-02-1734

187v-188 11-05-1734 11-05-1734

188v-189 11-05-1734 11-05-1734

189v-190 08-10-1734 08-10-1734

190-190v 09-03-1734 15-10-1734

Plaats of
buurschap

Veldhuizen

Beschrijving
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Henrickjen van de Weterink, alsmede Henrick
Jan Maslinck en zijn vrouw Clasina van de Weterink, verkopen aan Arent van
der Hart, jongeman, voor 464 gulden, de helft van een bouwkampje in
gemeenschappelijk bezit met Aelbert Janssen van Otterloo, gelegen in
Velthuijsen, voorts een schepel bouwland met recht van erfpacht van vijf en een
halve gulden jaarlijks, ontstaan uit de hof van Evert Henricksen, eveneens in
Velthuijsen gelegen en als laatste een morgen hooiland in het ambt van Ede,
buurschap Maenen aan de Wolffsdijck, naast elkaar gelegen in een perceel van
vier morgen, de halve schepel bouwland is belast met tijns van twee stuivers en
acht penningen aan de Domeinen van Veluwen, met de last dat Aelbert
Janssen zijn mestrecht behoudt en Evert Henricksen mag zolang de erfpacht
Koop en verkoop duurt de schepel bouwland bebouwen.

Veldhuizen

Steven Roeloffsen en zijn vrouw Henrickjen Ariens van de Weterinck, alsmede
Henrick Jan Maslink en zijn vrouw Clasina van de Weterink, verkopen aan
Derck Volmer en zijn vrouw Grietjen Philipsen, voor 177 gulden, twee schepel
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in
de Bettecamp, belast met tijns van vijf stuivers en twaalf penningen aan de
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen, Henrick Jan Maslink behoudt zijn mestrecht.

Veldhuizen

Aktesoort

Hypotheek

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Een weide gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de
weduwe van Gerrit Haalboom, westwaarts Aert Brouwer, zuidwaarts Gerrit
Brouwer en noordwaarts de graaf van Wassenaar, voorts tien schepel bouwland
uit het erf Scherpenerff, gelegen oostwaarts de graaf van Wassenaar en Willem
Peterssen en westwaarts de weduwe van Jacob Gerritsen, eveneens in
Velthuijsen, alsmede een hof in Ede, buurschap Velthuijsen, gelegen
oostwaarts de kinderen van Hendrik Timmer en westwaarts de weduwe van
Jacob Gerritsen en ten slotte vijf zesde deel van een huis en hof in het dorp van
Ede, gelegen oostwaarts de weduwe van Jacob Stevenssen en westwaarts de
straat, toebehorend aan Jan Richolt en zijn vrouw Henrickjen Haalboom,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 700 gulden tegen 4% rente ten ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
behoeve van Henrick Otters, scholtis van Ede. Op vertoon van de originele
Ede, protocol van verbanden en
betaalde hypotheekakte is deze geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Een weide gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de
weduwe van Roetert Haalboom, westwaarts Aert Brouwer, zuidwaarts Gerrit
Brouwer en noordwaarts de graaf van Wassenaar, voorts tien schepel bouwland
uit het erf Scherpenerff, gelegen oostwaarts de graaf van Wassenaar en Willem
Petersen en westwaarts de weduwe van Jacob Gerritsen, alsmede een hof
gelegen in Velthuijsen, oostwaarts de kinderen van Henrik Timmer en
westwaarts de weduwe van Jacob Gerritsen en ten slotte vijf zesde deel van
een huis en hof in het dorp van Epe (red.: bedoeld is ws. Ede), gelegen
oostwaarts de weduwe van Jacob Stevenss en westwaarts de straat,
toebehorend aan Jan Righolt en zijn vrouw Henrickjen Haalboom, geven hun
percelen in onderpand aan Warner Kerckhorst en Margrieta de Ridder, ter
vrijwaring tot terugbetaling van een schuld van 586 gulden wegens geleverde
winkelwaren, tegen 3% rente. Op vertoon van de originele betaalde en in
stukken gesneden schuldbekentenis is deze geroyeerd.
Hypotheek
Elias Verschuir en zijn vrouw Johanna Botter verkopen aan Henrick Otters,
scholtis van Ede, voor 155 gulden, de helft van een vierde deel van een morgen
hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, in
gemeenschappelijk bezit met de diaconie van Ede, belast met tijns van één
Koop en verkoop stuiver en vier penningen aan de Domeinen van Veluwen.

Veldhuizen

Barnardus Kerkhoff en zijn vrouw Niesken Collarts verkopen aan de diaconie
van het kerspel Eede, voor 160 gulden, de helft van een zeven vierde deel van
een morgen hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Eede in de polder de
Eedermheen, in gemeenschappelijk bezit met Elias Verschuur, oost-, west-,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zuid- en noordwaarts (niet ingevuld), belast met tijns van één stuiver en vier
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop penningen.

Veldhuizen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Registratie
datum

190v-191 15-10-1734 15-10-1734

191v-192 26-02-1735 26-02-1735

192-192v 04-06-1735 04-06-1735

193 29-08-1735 30-08-1735

193v 13-09-1735 13-09-1735

194-194v 28-11-1735 28-11-1735

Plaats of
buurschap

Veldhuizen

Beschrijving
Hendrick Haalboom, Cornelis van der Hart en Evert Maassen, diakenen van
Ede, verkopen aan Henrick Otters, scholtis van Ede, voor 160 gulden, de helft
van een zeven vierde deel van een morgen hooiland, zijnde drie en een half
vierde deel van een morgen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, waarvan de andere helft toebehoort aan de koper, de
diaconie heeft haar deel gekocht van Bernardus Kerkhoff, belast met tijns van
Koop en verkoop één stuiver en vier penningen aan de Domeinen van Veluwen.
Jacob Petersen en zijn vrouw Neeltjen Janssen van Otterloo verkopen aan Jan
Derksen, kleermaker, en zijn vrouw Claasjen Petersen, voor 50 gulden, een
achtste deel van een hoeve hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmeen in de kamp van Gerrit Horst, waarin
Koop en verkoop de koper zelf ook een achtste deel bezit.

Veldhuizen

Willem Peterssen en zijn vrouw Martjen Willems verkopen aan Jan Egbertsen
en zijn vrouw Geurtjen Willemss, voor 350 gulden, een huis, hof en berg
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts
Brant van Raaij en Jan Gerritsen, zuidwaarts Willem Willemsen, westwaarts de
weg en noordwaarts de weduwe van Jacob Gerritsen, onder voorwaarde dat de
verkopers hun leven lang een kamer en een gedeelte van de hof mogen
bewonen en gebruiken zonder daarvoor pacht te betalen, voor verwarming te
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zorgen, bij ziekte verzorgd zullen worden en van de halve appeloogst mogen
Ede, protocol van verbanden en
genieten,
met
de
last
van
een
spint
rogge
aan
de
koster
van
Ede.
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop

Veldhuizen

Aktesoort

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Een weide gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de
weduwe van Roetert Haalboom, westwaarts Aert Brouwer, voorts tien schepel
bouwland uit het erf Scherpenerff, eveneens in Velthuijsen gelegen, oostwaarts
de graaf van Wassenaar en Willem Peterssen en westwaarts de weduwe van
Jacob Gerritsen, alsmede een hof in Velthuijsen, gelegen oostwaarts de
weduwe van Jacob Gerritsen, westwaarts de kinderen van Henrik Timmer,
alsmede vijf zesde deel van een huis en hof in het dorp van Ede, gelegen
oostwaarts de kinderen van Jacob Stevenssen en westwaarts de straat,
toebehorend aan Jan Richolt en zijn vrouw Henrickjen Haalboom, geven hun
percelen in onderpand aan Disonijs Oortman en Henrick Verbeeck, kooplieden
te Utreght, ter vrijwaring tot terugbetaling van een schuld van 600 gulden
wegens geleverde lakens, stoffen en andere winkelwaren, tegen 3% rente als
binnen een jaar niet is terugbetaald. Op 12 mei 1740 is op deze schuld 200
gulden betaald, waardoor de verpanding op de weide of klaverveld en het
bouwland opgeheven is, doch op het huis en de hof blijft deze van kracht. Op
vertoon van de betaalde schuldbekentenis is deze geroyeerd.
Hypotheek
Cornelis Timmer, jongeman, verkoopt aan Jacob Hendricksen en zijn vrouw
Jantjen Henricksen, voor 85 gulden, een halve morgen hooiland gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, zuidwaarts Arien Muller
Koop en verkoop en noordwaarts Lambert Reijnders.

Veldhuizen

Evertjen van Maenen, weduwe van Frans van Eck, Gijsbertjen van Eck,
jongedochter, beiden geassisteerd met hun voogd Michiel van Eck, alsmede
Michiel van Eck en zijn vrouw Jantjen Brouwer, verkopen aan Steven van der
Hart, weduwnaar van Geertruijd Brouwers, voor 1825 gulden, een achtste deel
van een grove of korentiend gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, waarvan de graaf van Wassenaar de helft, mijnheer
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Torck een vierde deel en Willem Suermondt het resterende achtste deel in bezit Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop heeft.

Veldhuizen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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13v-14

14-15

15v

16-16v

16v-17

17v-18

Datum
akte

Registratie
datum

194v-195 23-03-1736 23-03-1736

195-196 15-11-1729 01-06-1736

196v 06-03-1738 06-03-1738

197-197v 19-05-1738 19-05-1738

197v-198 02-01-1739 02-01-1739

198v-199 16-04-1739 16-04-1739

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Veldhuizen

Cornelis van Baack, Johannes van Baack, Jacoba van Baack, zij geassisteerd
met haar broer Cornelis van Baack als voogd, Teunis Bieshaar, optredend als
vader en voogd van zijn kinderen Cornelis en Jannighjen Bieshaar en
gemachtigde van Helmert van Baack en zijn vrouw Jannighjen Henricks en
Marijtjen van Baack, ingevolge een volmacht van de burgemeesters van de stad
Amsterdam, verkopen aan Evert Maassen en zijn vrouw Wulffjen Cornelissen,
voor 200 gulden, een vierde deel van een weide met het bouwland gelegen in
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Velthuijsen en nog een vierde deel in twee percelen bouwland op de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Ederbergh, waarvan de koper de andere drie vierde delen bezit.

Veldhuizen

Willemtjen Janssen van de Weterinck, wordt met toestemming van haar man
Aelbert van Otterloo geassisteerd door Henrick Roeloffsen als voogd, en laat
een testament opmaken, waarin zij opneemt dat het samen met haar man
gemaakte testament van 26 augustus 1711, gepasseerd voor scholtis Johan
Otters in Ede, waarin zij elkaar het vruchtgebruik toekennen, van kracht blijft,
eveneens blijft van kracht de schenking toegekend in het testament van 17
december 1721, gepasseerd voor scholtis Henrick Otters in Ede, aan Aert
Meijnssen of zijn zus Marijtjen Meijnssen, na afloop van het vruchtgebruik zal
haar gehele nalatenschap in vier gelijke porties worden verdeeld tussen haar
erfgenamen, die benoemd zijn tot enig erfgenaam, welke zijn 1. haar broer
Arien Janssen, bij vooroverlijden komen zijn kinderen in de plaats van hun
vader; 2. Jan, Brandt en Philipsjen Gerritsen, kinderen van haar broer Gerrit
Janssen; 3. Willem, Willemijntjen, Claasjen van Snoeckeveldt, weduwe van Jan
van Heteren en bij haar vooroverlijden treden de kinderen in moeders rechten;
de kinderen van Derk van Maenen en Neeltjen van Snoeckeveldt, beiden
overleden, in hun moeders plaats; de kinderen van Cornelis van Snoeckeveldt
de Jonge en Maatjen Stip, beiden overleden, in hun vaders plaats, allen
kinderen van Cornelis van Snoeckeveldt en Evertjen Janssen van de Weterink,
beiden overleden, ieder een vijfde gedeelte van de derde portie; 4. Jan
Cornelissen, molenaar, Arien Cornelissen en Geertjen Cornelissen, gehuwd
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
met Ruth Everts, kinderen van Cornelis Arissen, molenaar en Grietjen Janssen Ede, protocol van verbanden en
van de Weterinck, beiden overleden.
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Testament

Beschrijving

Jan Henriksen, Janssen Henriksen van Dompseler en Stijntjen Henriksen,
geassisteerd met haar broer en voogd Jan Hendricksen, kinderen van Hendrik
Janssen en Aartje Pelen, alsmede Gerrit Woutersen en Henrik Rijersen
voogden van de minderjarige kinderen van Aertje Pelen uit het huwelijk met
Henrik Woutersen, gemachtigden ingevolge een volmacht van het Landgerecht
van Veluwen in de bank van Ede van 24 mei 1737, verkopen aan Brand van
Raeij en zijn vrouw Philipjen Cornelissen van Raeij, voor 123 gulden, de helft
van drie en een half vierde deel van een morgen hooiland, gelegen op Veluwen
in het ambt van Ede, buurschap Velthuijserbroek in de Hooijkamp, naast de
Koop en verkoop koper.
Hendrick Jan Maslinck en zijn vrouw Claasjen Arienss van de Weteringh
verkopen aan Cornelis van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwer, voor 350
gulden, een kampje van een molder bouwland en grasveld aan het Oostereijndt
Dwars, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen,
oostwaarts de verkoper, west- en noordwaarts de koper en zuidwaarts Gerrit
Koop en verkoop Gijsberts van Ede.
Willem Gerritsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen verkopen aan Egbert
Reijerssen en zijn vrouw Cornelia Hendricksen, voor 290 gulden, de helft van
één en een kwart morgen hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmheen, naast Wouter Jochemssen van de
Koop en verkoop Horst.
Willem Peterssen en zijn vrouw Martjen Willemssen, alsmede Jan Egbertsen
en zijn vrouw Geurtjen Willemssen, beiden ook optredend voor hun afwezige
vrouwen, verkopen aan Hendrick Janssen en zijn vrouw Claasjen Barruwen,
voor 38 gulden, twee zwaden (slag van een zeis) hooiland gelegen op Veluwen
in het ambt van Ede, buurschap Velthuijserbroek in de Kostverloren, naast
Koop en verkoop Jacob Willemssen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Plaats of
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0207/08

6/10

18-19

199-200 25-05-1739 25-05-1739

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0208

6/10

19

200 16-04-1739 02-11-1739

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808-0209

808-0209/10

808-0210

808-0211

808-0211/12

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

19v-20

20-20v

20v-21

21v-22

22-22v

200v-201 12-05-1740 12-05-1740

201-201v 12-05-1740 12-05-1740

201v-202 12-05-1740 12-05-1740

202v-203 12-05-1740 12-05-1740

203-203v 13-05-1740 13-05-1740

Aktesoort

Beschrijving
Oorspronkelijk Archief
Jan Janssen en zijn vrouw Willemtjen Francken Schuirman, alsmede Hendrick
Tijssen en zijn vrouw Aaltjen Janssen, hiervoor weduwe van Jan Hendricksen,
en voorts Jan Peterssen den Oudsten en Jan Janssen voogden van de
minderjarige kinderen van Jan Hendricksen, gemachtigden ingevolge een
volmacht van de landdrost van Veluwen van 27 oktober 1738, tot het doen van
deze verkoop voor drie vierde gedeelte en vier zevende gedeelte van het
resterende kwart, en Jan Peterssen, weduwnaar van Petertjen Janssen en Jan
Janssen tezamen voor een veertiende gedeelte, verkopen aan Willem Jacobsen
en zijn vrouw Maasjen Rijcksen, voor 1500 gulden, hun aandelen in een erf en
goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-,
hooi-, driest- en veenlanden en plaggenvelden, gelegen op Veluwen in het ambt
van Ede, buurschap Velthuijserbroek, dat Jan Peterssen in gebruik heeft, met
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de last van twee en een kwart pond boter aan de koster van Ede
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop
Cornelis Timmer verkoopt aan Willem Roeloffsen en zijn vrouw Elisabeth
Timmer, voor 500 gulden, een weitje, genaamd Tinschoten en nog een halve
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
morgen hooiland in de Kiwitsmheen gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Velthuijsen.

Veldhuizen

Jan Righolt en zijn vrouw Hendrickjen Haalboom verkopen aan Jacob
Hendricksen en zijn vrouw Jantjen Hendricksen, voor de ene helft en aan
Willem Stevenssen, jongeman, voor de andere helft, voor 1010 gulden, drie
schaar weideland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen, oostwaarts de weduwe van Roetert Haalboom, westwaarts Cornelis
van Oort, zuidwaarts Gerrit Brouwer en noordwaarts de graaf van Wassenaer,
belast met tijns van zeven stuivers aan de Domeinen van Veluwen, Cornelis
Koop en verkoop van Oort behoudt zijn vrije uit- en overweg naar zijn land over de wal.
Jan Righolt en zijn vrouw Hendrickjen Haalboom verkopen aan Hendrick
Otters, scholtis van Ede, voor 635 gulden, tien schepel bouwland gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, belast met tijns van drie
Koop en verkoop gulden, tien stuivers en zes penningen aan de Domeinen van Veluwen.
Jan Righolt en zijn vrouw Hendrickjen Haalboom verkopen aan Hendrick
Otters, scholtis van Ede, voor 95 gulden, een hof gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts Derck Timmer, westwaarts de
weduwe van Jacob Gerritsen, zuidwaarts de koper en noordwaarts de
Veldhuijserbrinck, de hof is belast met tijns van zes stuivers en tien penningen
Koop en verkoop aan de Domeinen van Veluwen.

Veldhuizen

Henrick Otters, scholtis van het ambt Ede, verkoopt aan Rijck Jacobsen,
jongeman, voor 290 gulden, een molder bouwland gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, ten zuiden het pad naar het Veen,
oostwaarts Eduart van Maenen, westwaarts de weduwe van Jacob Gerritsen,
zuidwaarts het Oortvelt en noordwaarts de weg, belast met tijns van één
gulden, vijf stuivers en tien penningen aan de Domeinen van Veluwen, Willem
Koop en verkoop Willemssen behoudt zijn mestrecht.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Henrick Otters, scholtis van het ambt Ede, verkoopt aan Willem Janssen,
jongeman, en Geertjen Janssen, jongedochter, voor 465 gulden, anderhalf
molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen, ten noorden van het pad naar het Veen, oostwaarts de graaf van
Wassenaar en Willem Peterssen, westwaarts de weduwe van Jacob Gerritsen,
zuidwaarts de weg en noordwaarts de verkoper, belast met tijns van één
gulden, achttien stuivers en zes penningen aan de Domeinen van Veluwen,
Koop en verkoop Teunis Janssen, Willem Willemssen en Jan Righolt behouden hun mestrecht.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Veldhuizen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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203v-204 24-05-1740 29-05-1740

204v-205 28-06-1740 28-06-1740

205 00-00-0000 28-06-1740

205 12-01-1741 12-01-1741

205v-206 07-04-1741 07-04-1741

Plaats of
buurschap

Veldhuizen

Veldhuizen

Veldhuizen

Aktesoort

Beschrijving

Hendrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Lubbert Adolph Torck, vrijheer
van Rosendaal, en zijn vrouw Petronella Willemina van Hoorn, verzocht om
beslag te leggen op de roerende goederen van Goswin Albert van Dungelen tot
Daelhuijsen gelegen in het ambt van Ede en als dit onvoldoende is met
toestemming van de Leenkamer van het vorstendom Gelre en graafschap
Zutphen, op de onroerende goederen met name het erf en goed de Haenepol,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende weide-, driest-, hooi- en
veenlanden, gelegen voor een deel onder Veenendaal in de Bovenbuirte en een
deel onder Velthuijsen, voorts drie vierde delen van een hoeve hout in het Eder
Hooge en Loobosch, waarvan Brandt van Raay het resterende deel bezit, zijnde
een leen van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen om daarop te
verhalen en betaling af te dwingen van een bedrag van 4000 gulden, ingevolge
een geldlening van 25 juli 1733 en schuldig bekend door Jan Hendrick Haegen
namens de gedaagde, ingevolge een volmacht van 20 juli 1733 afgegeven door
de schepenen van de stad Steele, en geregistreerd in het ambt van Ede op 27
juli 1733, buurschap Veldthuijsen op folio 1 (red.: ongenummerd en 1 en 1v) en
Veenendaal op folio 2 (red.: moet zijn invnr. 831, scan 3, folio 1), welke
beslaglegging gemeld is aan de bouwman Hermen Hendricksen. Zie Ede folio
1.
Beslaglegging
Willem Christiaensen van Meurs en zijn vrouw Aaltjen Arienss verkopen aan
Aalbert Meeuws en Gijsbert Janssen, jongemannen, voor 144 gulden, twee
schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Koop en verkoop Velthuijsen, Willem Willemssen behoudt zijn mestrecht.

Registratie

Geregistreerd het testament van Maria Catrijna Feijt, douairière van Gerrit
Witte, met vermelding van een kamp bouwland, zie Venendael Bovenbuirte folio
15 verso tot en met 21 (red.831, scan 18 t/m 25, folio 15 verso t/m 21 verso).
Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft op verzoek van Henrick Smits beslag
gelegd op een weide in Velthuijsen en op bouwland en bos, genaamd het
Elsgat, wegens een obligatie van 3000 gulden. De beslaglegging staat vermeld
in Ede folio 37 verso en 38 (red.: moet zijn folio 29 verso en 30). Op vertoon van
de originele, betaalde en in stukken gesneden obligatie is de beslaglegging
opgeheven.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Beslaglegging

Veldhuizen

Evert Jacobsen van Backenes en zijn vrouw Gerritjen van Otterloo, Antonij van
Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerhardus van Otterloo,
jongeman, alsmede Antonij van Otterloo gemachtigde van zijn zus Maria en zijn
broers Maas, Lubbert en Johannes van Otterloo, ingevolge een volmacht
gepasseerd voor de burgemeesters van Utrecht van 21 februari 1741, verkopen
aan Gerrit Gijsbertsen van Ede, weduwnaar van Grietjen Brouwers, voor de
helft en Brandt van Raaij en zijn vrouw Philipsjen van Raaij de andere helft,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
voor 140 gulden, een halve morgen hooiland in twee blokken, gelegen op
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in de Hoycamp.
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Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Veldhuizen

Registratie

Geschil ontstaan tussen Walrave van der Hell, douairière van de overleden
Johan van Wijnbergen en de erfgenamen, die niet in het testament worden
genoemd, met name: Judick van Wijnbergen, douairière van majoor van
Renes; Henrietta Josina van Wijnbergen; Johanna Wendelina van Wijnbergen;
Coenraad Jan van Zuijlen van Nievelt; Fredrick Henderick van Dedem en zijn
vrouw Henrietta Gosina van Zuijlen van Nieveldt en Evert Jan van Dam en zijn
vrouw Coenradina Wilhelmina van Zuijlen van Nievelt. Ten eerste over de
interpretatie van het testament van Mechtelt en Aleida van Wijnbergen van 21
september 1711 met betrekking tot Johan van Wijnbergen en zijn vrouw of er
wel een testament voor de langstlevende is gemaakt tussen hen beiden. Ten
tweede over de geldigheid van het besloten testament door Johan van
Wijnbergen en zijn vrouw opgemaakt voor Derck van Dompselaar, scholtis van
Barneveld, gepasseerd op 21 augustus 1717 en op 27 juli 1737 voor de
huidige scholtis Ardesch geopend. Zo is tussen de partijen overeengekomen
dat de douairière in eigendom zal hebben en houden alles wat in het testament
van de dames Van Wijnbergen van 21 september 1711 ten voordeel van de
heer en mevrouw Van Wijnbergen of de langstlevende van hen is toegekend,
zonder dat de niet genoemde erfgenamen van Van Wijnbergen enig recht
opeisen, maar dit over zullen laten aan de douairière. Wat het testament van 21
augustus 1717 betreft, erkennen de niet in het testament genoemde
erfgenamen de geldigheid van het testament en bekrachtigen dat douairière
Walraven van der Hell zal hebben en behouden alle roerende goederen
inclusief vorderingen zoals in het testament vermeld staat en waar die zich
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zullen bevinden, hetzij in Arnhem of op het huis Clarenbeeck of de Glinthorst,
Ede, protocol van verbanden en
dan wel elders berusten.
opdrachten 1733-1751

Veldhuizen

Aan de andere kant dus de schulden en de boedelschulden, die betaald moeten
worden uit de niet geschonken waardevolle goederen van de overledene. De
erfgenamen maken echter bezwaar tegen de 3000 zilveren dukatons die bij de
huwelijkse voorwaarden van 24 oktober 1710 tussen haar en Johan van
Wijnbergen als huwelijksgift haar toegekend zijn en bij het vooroverlijden van
haar man niet in de nalatenschap vallen. De schuld die de douairière daardoor
op de boedel zou hebben is vervallen en vernietigd, maar Judick van
Wijnbergen, douairière van Jan Peter van Renes, meent wel recht te hebben op
deze 3000 dukatons. Via deze akte is men akkoord gegaan met het
bovenstaande en het bezwaar tegen de huwelijksgift, verdere geschillen over
vervolg van folio het testament zullen door het Provinciale Hof van Gelderland worden
25-26v
beoordeeld.
Wouter Crolboom, onderscholtis, heeft in opdracht van Henrick Otters, scholtis,
beslag gelegd op een perceel bouw- en weideland gelegen in Evert Evertscamp
en een zesde gedeelte in het erf en goed de Simpelt toebehorend aan Lambert
Reijnders. De originele akte van beslaglegging is geregistreerd in Ede folio 35
verso en 36.
Beslaglegging
Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft in opdracht van Johanna Hendrina van
Brienen, weduwe van Johan Otters, beslag gelegd op een perceel bouw- en
weideland gelegen in Evert Evertscamp en een zesde gedeelte van het erf en
goed de Simpelt toebehorend aan Lambert Reijnders. De originele akte van
Beslaglegging beslaglegging is geregistreerd in Ede folio 36 en 36 verso.
Henrick Otters, scholtis van Ede, heeft in opdracht van Rijk Everts en Willem
Martens, voogden van de minderjarige kinderen van Lambert Henricks Righolt,
beslag gelegd op een kamp bouw- en weideland, genaamd de Cromme Hoeve
en een zesde gedeelte van het erf en goed de Simpelt toebehorend aan
Lambert Reijnders. De originele akte van beslaglegging is geregistreerd in Ede
Beslaglegging folio 37 en 37 verso.
Lambert van Herdevelt en zijn vrouw Wennigjen van der May verkopen aan
Claes de Wael en zijn vrouw Hilleijda Bunt, voor 160 gulden, een zesde
gedeelte van drie vijfde delen in een erf en goed gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, genaamd de Horst, dat Steven
Koop en verkoop Roelofsen gebruikt.
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Aktesoort

Beschrijving
Rijck Jacobsen, jongeman, verkoopt aan Willem Janssen, jongeman, voor 300
gulden, een molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, gelegen oostwaarts Eduart van Maenen, westwaarts de
weduwe van Jacob Gerritsen, zuidwaarts het Oortvelt en noordwaarts de weg,
belast met tijns van één gulden, vijf stuivers en tien penningen aan de
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen, Willem Willemsen behoudt zijn mestrecht.
Een weide gelegen zuidwaarts Aelbert Janssen en noordwaarts Gerrit Brouwer,
voorts een perceel bouwland en klaverveld, genaamd het Elsgat, alsmede twee
molder bouwland op de Slunterenk, gelegen zuidwaarts het Veenderpad en
noordwaarts Geurt Derksen, toebehorend aan Cristina van den Havercamp,
weduwe van Evert van den Broek en Gerhardus Verwoert en zijn vrouw Debora
van der Hart, Gerhardus Verwoert ook optredend als voogd van Cristina van
den Havercamp, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 3000 gulden
tegen 4½% rente ten behoeve van Lubbert Adolph Torck en zijn vrouw
Petronella Wilhelmina van Hoorn. De originele hypotheekakte is geregistreerd
in Maenen folio 17 verso en 18.
Hypotheek
Willem Peterssen en zijn vrouw Martjen Willemssen, verkopen aan Maas
Janssen Hindecamp en zijn vrouw Willemtjen Gerrits Schuirman, voor 120
gulden, een halve morgen hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, in de Kiewitsmheen in de Geeren, gelegen oost- en
westwaarts de steeg, zuidwaarts Otto Goossens en noordwaarts de graaf van
Koop en verkoop Wassenaer.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtje Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Jan Derksen Heijenoort en zijn vrouw Willemijntje van de Haren, voor 590
gulden, een perceel bouw- en weideland genaamd de Crommehoeve, gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de
erfgenamen van Steven van der Hart, westwaarts de erfgenamen van Sander
Janssen van Otterloo, zuidwaarts Cornelis van Oort en noordwaarts het veld,
belast met tijns van zeven en een halve stuiver aan de Domeinen van Veluwen,
waarin de kinderen van Sander Janssen vier penningen verschuldigd zijn,
Henrik Jan Maslink moet zijn vrije uitweg met het land daarachter gegarandeerd
Koop en verkoop worden.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan de kinderen van de overleden Steven van der Hart, weduwnaar van
Geertruid Brouwer, voor 380 gulden, een zesde deel van het erf en goed
genaamd de Simpelt, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Veldhuijsen, met de landerijen, die door Gerrit Maslink gebruikt worden, met
uitzondering van de weide die toebehoort aan de weduwe van Jan Jansen
Koop en verkoop Righolt.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Gerrit Gijsbertsen van Ede, weduwnaar van Grietje Brouwer, voor 51
gulden, een halve morgen hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Veldhuijsen in de Edermeen, zuidwaarts Jacob Hendrikse Decker,
oostwaarts de steeg, westwaarts de Kade aan het turfveen en noordwaarts de
Koop en verkoop kinderen van Jan Aalbertsen.
De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, hoven, berg en
schuur met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, dat de debiteuren
zelf gebruiken, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, genaamd
het Schut, toebehorend aan Steven Pothoven en zijn vrouw Evertjen
Hendricksen, bezwaren met ingang van 16 mei 1742 hun perceel met een
hypotheek van 700 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Derck Sminck en
zijn vrouw Neeltjen van der Hart. Op vertoon van de kwitantie op de
hypotheekakte is deze op 5 augustus 1747 geroyeerd.
Hypotheek
Willem Peterssen en zijn vrouw Martjen Willemssen verkopen aan Peter
Willemssen en zijn vrouw Aaltjen Cornelissen, voor 66 gulden, drie spint
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in
de Bettecamp, oost- en westwaarts de graaf van Wassenaar, zuidwaarts de
kerk van Ede en noordwaarts het Bettecampspadt, Evert Hendricksen behoudt
Koop en verkoop zijn mestrecht.
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Henrick Otters, scholtis van Ede, legt beslag op verzoek van Lubbert Adolph
Torck en zijn vrouw Petronella Willemina van Hoorn ingevolge het arrest van 24
mei 1740, geëffectueerd op 8 juni 1741, gepubliceerd op 18 juni 1741 en
vervolgens per post verzonden op 20 juni 1741, en met toestemming van de
Leenkamer van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, op alle
onroerende goederen van Gosuin Albert van Dungelen tot Daelhuijsen, gelegen
in het ambt van Eede, op het erf en goed de Hanepol, bestaande uit een huis en
hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, driest-, hooi- en veenlanden, voor
een deel gelegen onder Veenendael in de Bovenbuirte en voor een deel onder
Velthuijsen, alsmede drie vierde gedeelte van een hoeve hout in het Eeder
Hooge en Loobosch, waarvan griffier Brantsen het resterende vierde deel
toebehoort, zijnde een leen van het vorstendom en graafschap, om daarop te
verhalen 4000 gulden tegen 4½% rente, verschuldigd elk jaar op 25 juli,
overeengekomen bij akte op 25 juli 1733 en geregistreerd in Ede op 27 juli
1733, buurschap Velthuijsen folio 1 (red.: ongenummerd en 1 en 1v) en
Veenendael folio 2 (red.: moet zijn invnr. 831 folio 1). De beslaglegging is
meegedeeld aan Hermen Henricksen, bouwman op de Hanepol.
Beslaglegging
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers verkopen aan Rijk
Evertsen en Willem Martens, voogden van de minderjarige kinderen van
Lambert Hendricks Righolt en zijn vrouw Geutjen Martens, beiden overleden,
voor 85 gulden, een kleine tiend gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, uit het erf Scherpenerff. Jan Righolt, zoon van de
Koop en verkoop verkoper, betekent en zegelt de akte.
Henrick Jan Maslink en zijn vrouw Clasina van de Weterinck verkopen aan
Geertruyd Botter, weduwe van Jacobus Heurt, in leven predikant te Haarlem,
voor 585 gulden, een hoek bouwland, genaamd de Crommenhoek, groot negen
schepel, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, zuidwaarts de
meent, noordwaarts Heijnoort, oostwaarts Aelbert Janssen en westwaarts Brand
Koop en verkoop van Raij, de vrije uitweg moet gegarandeerd blijven.
Rijck Hendricksen en zijn vrouw Geertruydt Grootvelt verkopen aan Wouter
Jochemssen van de Horst, weduwnaar van Beertjen Hendricksen, voor 160
gulden, een vierde deel van vijf schepel bouwland bij de Horst, voorts een
achtste deel van een hoeve hooiland in de Kiewitsmeen achter de Koeckelt en
nog een achtste deel in een weide beneden de Edermeen, alles gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, dat door Brant Roeloffsen
Koop en verkoop bij het kleine erf en goed de Horst gebruikt wordt.
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Otto Goossens van den Treeck, bejaarde jongeman, laat in Ede zijn testament
opmaken en schenkt: 1. aan zijn zus Hermina Goossens van den Treeck,
weduwe van Jacob Gerritsen, de helft van een klein erf en goed met alle
landerijen in Velthuijsen, genaamd Scherpenerff, dat Hermina Goossens zelf
gebruikt en een weide in Velthuijsen, genaamd de Sluntercamp, bij
vooroverlijden treden de kinderen in hun moeders rechten; 2. aan zijn twee
neven Goossen en Poulus Aartsen van den Treeck, zonen van zijn broer Aart
Goossens van den Treeck, een huis en hof in het dorp van Ede, voorts een
hoek bouwland, genaamd de Toorn, alsmede een molder bouwland op de
Schraelenhouw langs het Edische Bosch liggend, beiden onder Ede en als
laatste een halve morgen hooiland in de Crop onder Wageningen, bij
vooroverlijden treden de kinderen in hun ouders rechten; 3. aan zijn neven
Goossen, Gerrit, Coendert en Baruw Jochemssen en de nichten Geurtjen
Jochemssen, gehuwd met Gerrit Driessen en Wijntjen Jochemssen, gehuwd
met Aart Willemssen, kinderen van zijn zus Jantjen Goossens van den Treeck,
voor de ene helft, bij vooroverlijden treden de kinderen in hun ouders rechten
en 4. aan Aart Willemssen, zoon van zijn zus Aaltjen Goossens van den
Treeck, voor de andere helft, bij vooroverlijden treden de kinderen in hun
vaders rechten, een weide in Velthuijsen gelegen bij de Calvercamp, voorts drie
schepel bouwland op Luttenenck, nog zes schepel bouwland op de
Schraelenhouw, alsmede een mud bouwland bij de Wolvegalg genaamd de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Korte Voor, alles onder Ede gelegen, daarnaast een halve morgen hooiland op Ede, protocol van verbanden en
de Haar en een morgen hooiland in het Laege Slagh;
opdrachten 1733-1751
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5. vervolgens aan zijn zus Cornelisjen Goossens van den Treeck, weduwe van
Geurt van Leeuwen, een perceel bouwland in de Bettecamp, groot drie schepel,
genaamd de Del, nog drie schepel bouwland aan de Schaapsteegh, voorts een
schepel bouwland genaamd Evert Ebbenackertje, alsmede twee en een half
schepel bouwland op de Klinckenbergh en als laatste een hoek veenland in het
vervolg van folio Ederveen genaamd het Seevelt, alle overige na te laten goederen moeten door
35-36
zijn erfgenamen in vijf porties verdeeld worden.
De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Velthuijsen, genaamd het Schut, dat Steven Pothoven gebruikt
en die de eigenaar is van de andere helft, toebehorend aan Rijk Hendriksen en
zijn vrouw Geertruijdt Everts, geven hun percelen voor de tijd van zes jaar in
onderpand ter vrijwaring tot het terugbetalen van een bedrag van 400 gulden
ten behoeve van Teunis Janssen en zijn vrouw Niesjen Janssen. Op vertoon
van de originele en betaalde akte is deze schuldbekentenis geroyeerd.
Hypotheek
Jan Reynder Pronk, als gemachtigde van Maurits Vincent van Dungelen en
Johan Wynold van Dungelen tot Daelhuysen, draagt een erf over genaamd de
Haenepol. De originele transportakte is geregistreerd in Veenendael (invnr. 831,
scan 32), Bovenbuirte folio 28 verso en 29. Zie hierboven folio ongenummerd,
scan 116.
Registratie
Gerrit Evertsen, Gijsbert Willemsen, Willem Willemsen, Melis Aertsen, Gerrit
Brantsen, Willem Cristiaensen van Meurs en Aert Cristiaensen van Meurs, allen
ook optredend voor hun afwezige echtgenotes, verkopen aan Jan Cristiaensen
van Meurs, voor 34 gulden, een blokje veen gelegen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Ederveen.
Sander Willemsen en zijn vrouw Martjen Gerrits, Evert Willemsen en zijn vrouw
Jantjen Henricks, Steven Beernts en zijn vrouw Hilletjen Willems, Jan
Henricksen en zijn vrouw Martjen Willems, alsmede Mor Jacobsen, weduwnaar
van Engeltjen Willems, ook optredend als vader en voogd van zijn twee
minderjarige kinderen, verkopen aan Jan Petersen den Oltsten en zijn vrouw
Rijkjen Sanders, voor 135 gulden, een 28ste gedeelte van twee kleine erven,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi-,
driest- en veenlanden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Ederveen, dat de koper en Gerrit Henriksen gebruiken, met een klein gedeelte
Koop en verkoop hooiland in de Bultebeeken onder Wageningen.
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Derk Cornelissen Timmer, weduwnaar van Woutertjen Hermss van Ede,
verbindt zich als borg voor zijn minderjarige zoon Cornelis Timmer voor een
bedrag van 650 gulden, ter garantie van het uitbetalen van het moeders versterf
overeen gekomen in de boedelscheiding van 6 juni 1731, met als onderpand
een klein erf en goed, gelegen in het ambt van Ede, in het Eerveen bij de
Bruijnhorst, waar Jan Cornelissen woont, oostwaarts het Edese Veen,
westwaarts de Heerenwegh, zuidwaarts de Koehoek en noordwaarts Peter
Speck. Op vertoon van de originele, betaalde en in stukken gesneden akte door ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Henrick Lankhorst als voogd en Henrick Schut als borg voor het voogdijschap Ede, protocol van verbanden en
wordt de borgtocht op 13 juni 1738 geroyeerd.
opdrachten 1733-1751
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Henrick Sandersen, weduwnaar van Neeltjen Henricksen, Henrick en Sander
Henricksen, jongemannen en Gerrit Henricksen en zijn vrouw Ytjen Teunissen,
verkopen aan Jan Henricksen en zijn vrouw Aeltjen Janssen en aan Jan
Janssen en zijn vrouw Willemtjen Francken, ieder voor de helft, voor 1500
gulden, twee kleine erven, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw- weide-, hooi-, driest- en veenvelden gelegen op Veluwen in
Koop en verkoop het ambt van Ede, buurschap Ederveen.
Jakobus Bos en zijn vrouw Aeltjen Jacobsen, optredend voor zijn afwezige
vrouw, verkopen aan Jan Reijersen en zijn vrouw Jantjen Roeloffsen, voor 300
gulden, een twaalfde deel en een achttiende deel van een klein erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi-,
driest- en veenlanden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Koop en verkoop Ederveen.
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ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0230

808-0230/31

808-0231

808-0232

808-0232/33

808-0233/34

808-0234/35

Fiche

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

Folio

Pag.nr.

4v-5

5-5v

5v-6

6v-7

7-8

8-8v

8v-9v

Datum
akte

Registratie
datum

220v-221 19-04-1736 19-04-1736

221-221v 02-01-1738 02-01-1738

221v-222 13-06-1738 13-06-1738

222v-223 08-12-1738 08-12-1738

223-224 04-05-1739 04-05-1739

224-224v 15-06-1739 15-06-1739

224v-225v 15-06-1739 15-06-1739

Plaats of
buurschap

Ederveen

Ederveen

Aktesoort

Beschrijving
Cristina van den Havercamp, weduwe van Evert Aertsen van den Broeck,
geassisteerd met Henrick van Velsen als voogd, verkoopt aan Hendrick van den
Bosch en zijn vrouw Jannichjen Peters Bouwman, voor 400 gulden, een kamp
weideland, gelegen oost- west- en zuidwaarts de weg en noordwaarts den
Koop en verkoop armen van Ede.
Goossen Breunissen en zijn vrouw Gerritjen Gerrits, voor de ene helft, Aert
Geurtsen, Petertjen Jacobs, jongedochter, Hermijntjen Everts, weduwe van
Sebus Geurtsen, geassisteerd met Aert Geurtsen als voogd, Bessel Evertsen,
Jacob Geurtsen en Jan Teunissen, ook optredend voor hun afwezige vrouwen,
verkopen aan Laurens Janssen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen, voor 70
gulden, een huis op erfpacht, staande op de grond van Jan Peterssen, met het
recht van erfpacht op de hof, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Ederveen, belast met een jaarlijkse erfpacht van vier gulden te
Koop en verkoop betalen aan Jan Peterssen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ederveen

Derk Cornelissen Timmer en zijn vrouw Anna Henricksen Clomp verkopen aan
Hendrick van den Bosch en zijn vrouw Jannigjen Peterss Bouwman, voor 775
gulden, drie morgen bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Ederveen, oostwaarts de Dwarswegh, westwaarts Teunis Robberts,
Koop en verkoop zuidwaarts de kinderen van Gijsbert Lubberts en noordwaarts mevrouw Witte.
Sander Gijsbertsen en zijn vrouw Geurtjen Henricksen verkopen aan Jan
Janssen en zijn vrouw Willemtjen Francken Schuirman, voor 1200 gulden, de
helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, hooi-, veen- driestlanden en plaggenvelden
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, waarvan de koper de
Koop en verkoop andere helft bezit.

Ederveen

Jantjen Hendricksen, weduwe van Hendrick Gijsbertsen, geassisteerd met haar
zoon Gijsbert Hendricksen als voogd, voor de ene helft en Gijsbert Hendricksen
en zijn vrouw Grietjen Janssen, Steven Cornelissen en zijn vrouw Lijsbetjen
Hendricksen, Reijer Lubbertsen en zijn vrouw Metjen Hendricksen, alsmede
Roetert Roeterssen en zijn vrouw Hendrickjen Hendricksen, voor de andere
helft, verkopen aan Jan Peterssen den Jongen en zijn vrouw Willemtjen
Gijsbertsen, voor 600 gulden, een klein erf en goed bestaande uit een huis en
hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en veenlanden en het turfveen
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, in de buurschap
Veldhuijseragterveen, dat Gijsbert Hendricksen in gebruikt heeft, Jantje
Hendricksen, weduwe van Hendrick Gijsbertsen, mag haar leven lang in de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
kamer wonen en de koper moet jaarlijks uit zijn veen twee voeder turf aan haar Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop afdragen en vijf en een halve stuiver schoorsteengeld van de kamer vergoeden. opdrachten 1733-1751

Ederveen

Jan Peterssen, weduwnaar van Petertjen Janssen, alsmede Jan Janssen,
jongeman, verkopen aan Aaltjen Janssen, weduwe van Jan Hendricksen, nu
gehuwd met Hendrick Tijssen, Jan Peterssen den Olsten en Jan Janssen van
den Heuvel voogden van de minderjarige kinderen van Jan Hendricksen en
Aaltjen Janssen, voor 350 gulden, een vijfde deel van een klein erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
hooilanden gelegen onder Ede en Wageningen, voorts driest-, veen- en
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop plaggenvelden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen. opdrachten 1733-1751

Ederveen

Hendrick Tijssen en zijn vrouw Aaltjen Janssen, voor de ene helft en Jan
Peterssen den Olsten en Jan Janssen van den Heuvel voogden van de
minderjarige kinderen van Jan Hendricksen en Aaltjen Janssen, voor de andere
helft, verkopen aan Jan Peterssen, weduwnaar van Petertjen Janssen, en Jan
Janssen, jongeman, voor 350 gulden, een morgen bouwland met een
klaverveld en een hoekje veen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
buurschap Ederveen, oost- en zuidwaarts Jan Reijerssen, westwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop weduwe van Jan Gijsbertsen en noordwaarts de kinderen van Geurt Helmers.

Ederveen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats
Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0235

808-0236

808-0237

808-0237/38

808-0238/39

808-0239

808-0240

Fiche

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

808-0240/416+7/10

808-0241

7/10

Folio

Pag.nr.

8v-9

9v-10

10v-11

11-11v

12-12v

12v-13

13v-14

14-14v

14v-15

Datum
akte

Registratie
datum

224v-225

225v-226 03-07-1739 20-07-1739

226v-227 20-07-1739 20-07-1739

227-227v 29-12-1739 29-12-1739

228-228v 16-04-1740 16-04-1740

228v-229 27-04-1740 27-04-1740

229v-230 30-05-1740 30-05-1740

230-230v 28-06-1740 28-06-1740

230v-231 28-06-1740 28-06-1740

Plaats of
buurschap

Ederveen

Aktesoort

Beschrijving

Scan 234 en 235 zijn identiek.

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Ederveen

Gerrit Jochemssen (tekent als Gert IJogummen) en zijn vrouw Anna Hendricks
verkopen aan hun zoon Jochem (red.: Gerritsen) en zijn vrouw Aaltjen Everts,
voor 100 gulden, twee Arnhemmer schepel bouwland gelegen op Veluwen in
het ambt van Ede, buurschap Ederveen, het ene perceel gelegen oost-, zuiden westwaarts Hendrick van den Bosch en noordwaarts Rut Peterssen en het
andere perceel, oostwaarts de Dwerswegh, zuidwaarts Rut Peterssen,
westwaarts de erfgenamen van Willem Cornelissen en noordwaarts Hendrick
Koop en verkoop van den Bosch, tijnsplichtig.
Jochem Gerritsen en zijn vrouw Aaltjen Evertsen verkopen aan Hendrick van
den Bosch en zijn vrouw Jannigjen Peterss Bouwman, voor 50 gulden, een
akkertje bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Ederveen, oost- en noordwaarts de koper, westwaarts de Dwarswegh en
Koop en verkoop zuidwaarts Rut Peterssen.
Johanna Hendrina van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van
Ede, geassisteerd met Hendrick Otters, scholtis van Ede, verkoopt aan
Hendrick van den Bosch en zijn vrouw Jannigjen Peterss Bouwman, voor 195
gulden, een akker bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Ederveen, westwaarts de koper, oostwaarts de verkoper, zuidwaarts
Rut Peterssen en noordwaarts Tijs Hendricksen, dat Melis Evertsen gebruikt
Koop en verkoop heeft.

Ederveen

Rut Peterssen en zijn vrouw Willemtjen Aartsen verkopen aan Hendrick van
den Bosch en zijn vrouw Jannigjen Peterss Bouwman, voor 400 gulden, twee
huisjes en hofjes, twee akkers bouwland en een hoekje veen, gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, de verkoper heeft het recht
om zolang zij beiden leven de huisjes, hofjes en het veen met het houtgewas te
gebruiken of te verhuren en de pachtopbrengst zelf te houden, als
tegenprestatie moeten zij wel de reparatiekosten en de andere kosten betalen,
daarnaast mogen ze ook het bouwland gebruiken en als pacht betalen de derde ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oogstopbrengst van wat er op dat land groeit, als de koper het bouwland wil
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop verhuren dan moet het afgestaan worden door de verkoper.

Ederveen

Gerrit Aartsen Lindeboom en zijn vrouw Bijtjen Willemssen, alsmede Cornelis
Stevenssen Ham en zijn vrouw Geertjen Aarts, verkopen aan Teunis Aartsen en
zijn vrouw Claartjen Aalberts, voor 560 gulden, twee vijfde deel van twee
huisjes en twee bergen, een schuurtje, vier morgen bouwland en een morgen
weide- of veenland, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Ederveen, dat door Ot Hermssen, Ernst Cornelissen en Tijs Hendricksen als
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
pachters gebruikt worden, erfpachtplichtig aan de weduwe van Johan Otters en Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop aan de weduwe van Evert Robberts op een jaarlijkse pacht van negen gulden. opdrachten 1733-1751

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Aart Cristiaensen van Meurs en zijn vrouw Hendrickjen Everts verkopen aan
Jacob Hendricksen en zijn vrouw Jantjen Hendricksen, voor achttien gulden,
een blokje veen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen
in het Ederturffveen, oostwaarts Gijsbert Willemssen, west- en zuidwaarts
Koop en verkoop Willem Suermondt en noordwaarts Willem Christiaensen van Meurs.
Jan Righolt en zijn vrouw Hendrickjen Haalboom verkopen aan Reijnder
Excelman en zijn vrouw Marija Doekbreet, voor 25 gulden, een half turfveen
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, oostwaarts de
weduwe van Jacob Gerritsen, westwaarts Willem Suermondt, zuidwaarts Brant
Koop en verkoop van Raaij en noordwaarts de graaf van Wassenaar.
Willem Christiaenssen van Meurs en zijn vrouw Aaltjen Arienss verkopen aan
Willem Stevenssen, jongeman, voor 20 gulden, een blokje veen gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, oostwaarts de Edermeen,
westwaarts Jacob Hendricksen, zuidwaarts Steven van Raaij en noordwaarts
Koop en verkoop Melis Aartsen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0242

808-0242/43

808-0243/44

808-0244

808-0245

808-0245/46

808-0246

808-0247

808-0247/48

808-0248/49

Fiche

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

7/10

Folio

Pag.nr.

15v-16

16-16v

16v-17v

17v-18

18v-19

19-19v

20

20v-21

21-21v

22-22v

Datum
akte

Registratie
datum

231v-232 29-06-1740 29-06-1740

232-232v 11-07-1740 11-07-1740

232v-233v 28-03-1741 28-03-1741

233v-234 28-03-1741 28-03-1741

234v-235 23-11-1741 23-11-1741

235-235v 26-04-1742 26-04-1742

236 08-10-1742 08-10-1742

236v-237 16-10-1743 16-10-1743

237-237v 22-06-1744 22-06-1744

238-238v 28-09-1744 28-09-1744

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Ederveen

Willem Christiaenssen van Meurs en zijn vrouw Aaltjen Arienss verkopen aan
Peter Hendricksen en zijn vrouw Rijckjen Otten, voor achttien gulden, een
blokje turfveen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts de weduwe Van den Broeck, westwaarts de Timmers, zuidwaarts de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop verkoper en noordwaarts de kinderen van Gijsbert Willemssen.

Ederveen

Willem Christiaensen van Meurs en zijn vrouw Aaltjen Arienss verkopen aan
Klaas Jacobsen, weduwnaar van Geurtjen Wouterssen, voor twaalf gulden, een
blokje veen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen in ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de Beunen, oostwaarts Peter Hendricksen, westwaarts Aart Christiaensen van Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Meurs, zuidwaarts de Timmers en noordwaarts Gerrit Evertsen.

Ederveen

Derck Timmer en zijn vrouw Anna Hendricksen verkopen aan Hendrick van den
Bosch en zijn vrouw Jannigjen Peters Bouwman, voor 200 gulden, een akker
bouw- of hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ederveen, oostwaarts de koper, westwaarts de weg, zuidwaarts de erfgenamen Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop van mevrouw Witte en noordwaarts de erfgenamen van Grietjen Barruwen.

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Derck Timmer en zijn vrouw Anna Hendricksen verkopen aan Hendrick van den
Bosch en zijn vrouw Jannigjen Peters Bouwman, voor 700 gulden, een klein erf
en goed bestaande uit een huis, hof, berg en schuur met de bijbehorende bouw, weide- en hooilanden en het turfveld, met aan het einde van dit goed nog een
halve morgen turfveen, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Ederveen, Tijmen Jordensen moet zijn vrije uitweg gegarandeerd worden.
Tijs Cornelissen en zijn vrouw Derkjen Everts verkopen aan Nennigjen
Willemss, weduwe van Gerrit van de Poel, voor 300 gulden, een huis, hof en
land gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, dat Peter
van Broekhuysen gebruikt.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan de gezamenlijke kinderen van Lambert Hendricksen Righolt, voor 40
gulden, een zesde deel van een erfpacht in een perceel land in Ederveen van
twaalf gulden per jaar ten laste van Tijs Hendricksen.
Jochum Gerritsen en zijn vrouw Aaltjen Everts verkopen aan Hendrick van den
Bos en zijn vrouw Jannigjen Peters Bouwman, voor 75 gulden, een akkertje
bouwland, groot een schepel gezaai, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Ederveen, oost- en noordwaarts de koper, westwaarts de Dwarsweg
en zuidwaarts de weduwe van Hannis Prins.
Aart Gerritsen en zijn vrouw Geurtjen Arissen verkopen aan Johannes Janssen
en zijn vrouw Cornelia Peters Bouwman, voor 90 gulden, een perceel veenveld
met een klaverveld, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Ederveen, oostwaarts Hendrick van den Bos, westwaarts de Dwarswegh,
zuidwaarts de weduwe van Barruw Petersen en noordwaarts de kinderen van
Helmert Arissen.

Weijmtjen Jacobsen, weduwe van Cornelis Otten, geassisteerd met haar broer
Lubbert Jacobsen als voogd, voor de ene helft en Teunis Otten en zijn vrouw
Evertjen Janssen, ook optredend voor hun neef Vermeer, wonende in
IJsselsteijn, voor de andere helft, verkopen aan Jannigjen Peters Bouwman,
weduwe van Hendrick van den Bosch, voor 138 gulden, een derde deel van
twee hoekjes bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen,
waarvan het resterende twee derde deel in bezit is van Geertjen Gijsbertsen,
Koop en verkoop weduwe van Sweer Elbertsen.
Breunis Willemssen en zijn vrouw Reijntjen Hendricksen verkopen aan
Cornelis Willemssen en zijn vrouw Gijsbertjen Frericks, voor 200 gulden, een
huis en hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen,
oostwaarts Esveldswegh, west- en noordwaarts de weduwe van Hendrick van
Koop en verkoop den Bosch en zuidwaarts Johannes Janssen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

808

808

Scan nr.

808-0249/50

808-0250

Fiche

7/10

7/10

Folio

Pag.nr.

22v-23v

23v-24

Datum
akte

Registratie
datum

238v-239v 19-01-1745 19-01-1745

239v-240 22-11-1745 22-11-1745

Plaats of
buurschap

Ederveen

Ederveen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0250/51

7/10

24-24v

240-240v 13-06-1746 13-06-1746

Ederveen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0251

7/10

24v-25

240v-241 18-10-1746 18-10-1746

Ederveen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808

808

808

808-0251/52

808-0252

808-0253

808-0255

7/10

7/10

7/10

7/10

25-25v

26

26v

1-1v

241-241v 22-07-1743 31-01-1747

242 26-06-1750 26-06-1750

242v 30-07-1751 30-07-1751

244-244v 09-07-1733 21-07-1733

Ederveen

Ederveen

Ederveen

Doesburg

Aktesoort

Beschrijving
Evert Reijerssen en zijn vrouw Willemtjen Goossens, alsmede Reijer Everts,
Beertjen en Gijsbertjen Everts, jongedochters, geassisteerd met hun vader als
voogd, verkopen aan Teunis Aartsen en zijn vrouw Claartjen Aalberts, voor 224
gulden, een tiende deel en drie vijfde deel van een tiende gedeelte van twee
huizen met de bijbehorende bouw-, weide- en veenlanden gelegen op Veluwen
in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, dat Ott Hermssen en Ernst
Koop en verkoop Cornelissen gebruiken, ten dele erfpachtgoed.
Rut Petersen, weduwnaar van Willemtjen Aerts, verkoopt aan Jacob de Gooijer
en zijn vrouw Jannigjen Peters Bouwman, voor 350 gulden, betaald met een
obligatie, een vijfde deel uit de erfenis van zijn broer Jan Petersen den Jongen,
van roerende en onroerende goederen, die zijn weduwe Willemtjen Gijsbers
Koop en verkoop nog in vruchtgebruik heeft.
Peter Gijsbertsen, jongeman, verkoopt aan Jan Janssen en zijn vrouw
Willemtjen Janssen Schuirman, voor de ene helft en aan Aeltjen Janssen,
weduwe van Henrik Tijssen, voor de andere helft, voor 150 gulden, een tiende
deel van een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, veen-, hooi- en driestlanden gelegen op Veluwen
in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, waarvan de kopers de resterende
Koop en verkoop delen bezitten.
Jan Jansen verkoopt aan Peter Jansen en zijn vrouw Gijsbertjen Tijssen, voor
300 gulden, een huisje, hof en twee hoekjes bouwland gelegen op Veluwen in
Koop en verkoop het ambt van Ede, buurschap Ederveen.
Jan Peterssen den Oltsten laat in Ede een testament opmaken, herroept alle
voorgaande testamenten en benoemt tot zijn enig erfgenaam van alle goederen
zijn stiefzoon en nicht Johannes Janssen en zijn vrouw Cornelia Peters
Bouwman.
Testament
Gerbrich Jansen, weduwe van Rijck Albersen, Lijsbet Jansen, weduwe van Jan
Gijsbersen, ook optredend voor haar broer Rutger Jansen, Hendrik Jansen, ook
optredend voor zijn zwager Ot Jansen, Rutger Jansen, Cornelis van Renes,
weduwnaar van Geurtjen Gerritsen, Cornelis Gerritsen en Jacob Eversen,
diakenen van het kerspel Bennecom, Evert Aaltsen, Cornelis Hendrixsen en
Goutjen Aaltsen, allen gezamenlijke erfgenamen van Peter Hendricksen voor
de ene helft; Gijsbertjen Otten, weduwe van Maas Bransen, voor een derde
deel, Wouter van de Vijsel, als gemachtigde van Gerritjen Otten voor een derde
deel en Hendrick Willemse, jongeman, Willem de Geest en zijn vrouw Aaltjen
Willems voor het resterende derde deel, allen gezamenlijke erfgenamen van
Rijckjen Otten, voor de andere helft, verkopen aan Steven van Raaij en zijn
vrouw Jacomina Stevens van den Dijckgraaf, voor negen gulden, een blokje
turfveen in het Ederveen, aan de ene zijde de weduwe van Melis Aarsen en aan
de andere zijde de weduwe van Elias Timmer, met het eind strekkende op de
Koop en verkoop Beunen.
Maria Vertilet, weduwe van Jan Tijssen Veenendael, geassisteerd met haar
zoon Bart Veenendael, Bart Veenendael en zijn vrouw Maria Bosgoed en Gerrit
Maassen en zijn vrouw Catharina Veenendael, verkopen aan Johanna Hendrina
van Brienen, weduwe van Johan Otters, in leven scholtis van Ede, voor tien
gulden, een blokje turfveen in het Ederveen in de Beunen, vooraan strekkend
Koop en verkoop tot aan de wal, naast Jan Rijcksen.

Hypotheek

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met een halve molder
bouwland voor de deur en een halve molder achter het huis, gelegen
zuidwaarts juffrouw Van Wijnbergen en noordwaarts Gerrit Woutersen, voorts
een halve molder bouwland genaamd het Nieffstuckjen en vijf schepel
bouwland genaamd de Niefftacker, gelegen zuidwaarts Wouter Everts en
noordwaarts Peel Aartsen, alsmede een molder bouwland in de Enck, twee
kampjes bouw- en driestland aan de Goorsteeg, een kamp bouwland aan de
Laegesteegh en nog een kamp weideland aan de Goorsteegh genaamd de
Nieuwencamp, alles gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Doesburgh, dat Cornelis Henricksen gebruikt, toebehorend aan Henrick Otters,
als schadeloosstelling voor de goede en trouwe administratie van het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
protocolhouderschap van het ambt van Ede ten behoeve van de Gedeputeerde Ede, protocol van verbanden en
Staten van het Kwartier van Veluwen.
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

808

808

808

Scan nr.

808-0256/57

808-0257

808-258
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7/10

7/10

7/10

Folio

Pag.nr.

1v-2v

2v-3

3v

Datum
akte

Registratie
datum

244v-245v 23-07-1733 23-07-1733

245v-246 12-05-1734 12-05-1734

246v 07-11-1734 07-11-1734

Plaats of
buurschap

Doesburg

Doesburg

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0258/59

7/10

4-4v

247-247v 10-01-1735 10-01-1735

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0259

7/10

4v-5

247v-248 10-01-1735 10-01-1735

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-259/60

7/10

5-5v

248-248v 29-11-1735 29-11-1735

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-260/61

7/10

6-6v

249-249v 29-11-1735 29-11-1735

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-261

7/10

6v-7

249v-250 17-06-1737 17-06-1737

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-262

7/10

7v-8

250v-251 16-07-1737 16-07-1737

Doesburg

Aktesoort

Beschrijving

Peel Aertsen en zijn vrouw Willemtjen Janssen verkopen aan Henrick Otters,
scholtis van Ede, voor 233 gulden en 3 stuivers, een kampje driest- of
plaggenveld gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh,
oostwaarts de verkoper, westwaarts, Wouter Everts, zuidwaarts de koper en
noordwaarts de heer Van Bassem en voorts nog een halve molder bouwland,
oostwaarts de gemeente, westwaarts de weg, zuidwaarts Wouter Geurtsen en
noordwaarts de verkoper, belast met tijns van twee stuivers aan de Domeinen
van Veluwen, het perceeltje achter Wouter Everts moet zijn vrije uitweg
Koop en verkoop behouden.
Henrick van Norden en zijn vrouw Diliana van Voorthuijsen verkopen aan Jan
Danielsen Muller en zijn vrouw Aeltjen Henricksen, voor 400 gulden, een
twaalfde deel van een windkorenmolen met een hof en een kampje gelegen op
Koop en verkoop Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh.
Wouter Everts van Voorthuijsen en zijn vrouw Geertruijd Edema verkopen aan
Jan Danielsen Muller en zijn vrouw Aeltjen Hendricksen, voor 400 gulden, een
twaalfde deel van een windkorenmolen met twee hoven gelegen in het ambt van
Koop en verkoop Ede, buurschap Doesburgh.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Wout Geurtsen, Bart Teunissen en Brant Gerritsen, ook optredend voor hun
afwezigen vrouwen, alsmede Brant Teunissen, verkopen aan Peel Aertsen en
zijn vrouw Willemtjen Janssen, voor 70 gulden, de helft van een hof gelegen op ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, oost- en zuidwaarts het
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Stuck, westwaarts de koper en noordwaarts de weduwe van Evert Brantsen.
Een huis met de halve hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Doesburgh, toebehorend aan Peel Aertsen en zijn vrouw Willemtjen Janssen,
geven hun perceel voor zes jaar in onderpand aan Arien Henricks, jongeman,
ter vrijwaring tot terugbetaling van een schuld van 150 gulden, de pandgever
heeft het huis en de hof met ingang van mei 1735 voor zes jaar verhuurd aan
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de pandnemer voor zes gulden per jaar. Op vertoon van de originele en
Ede, protocol van verbanden en
betaalde pandbrief wordt de akte geroyeerd.
opdrachten 1733-1751
Hypotheek
Jantjen en Stijntjen Everts, jongedochters, geassisteerd met Henrick van
Velsen als voogd, verkopen aan Dibbet Janssen en zijn vrouw Jacomina
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Henricks Buijs, voor 150 gulden, twee perceeltjes bouwland, groot een halve
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop molder, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh.
Dibbedt Janssen en zijn vrouw Jacomina Henriks Buijs, verkopen aan Jantjen
en Stijntjen Evertsen, jongedochters, voor 150 gulden, twee perceeltjes
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland, groot een halve molder, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop buurschap Doesburgh.
Wouter Geurtsen en zijn vrouw Jantjen Teunissen, Brandt Teunissen,
jongeman, Bart Teunissen en zijn vrouw Martjen Barten en Brandt Gerritsen en
zijn vrouw Henrickjen Teunissen, verkopen aan Henrick Otters, scholtis van
Ede, voor 362 gulden en 12 stuivers, een zevende deel van een klein erf en
goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw,- weide- en
hooilanden gelegen zowel onder het ambt van Ede als onder Wageningen,
alsook driest-, veen- en plaggenvelden, die Brandt Gerritsen gebruikt, gelegen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, alsmede de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop hooilanden onder Wageningen in de Pesjes van Nijlandt.
Henrickjen Jacobs, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Jacob Arissen,
verkoopt aan Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, voor 1000
gulden, een zesde en een zevende deel van een huis en drie zevende deel van
de hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi, driest- en veenlanden,
alsmede de plaggevelden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Doesburgh in de Veen, die Brant Gerritsen in pacht gebruikt tot Pinksteren
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop 1737.

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

Scan nr.

808-262/63

808-263/64

808-264/65

808-265

Fiche

7/10

7/10

7/10

7/10

Folio

Pag.nr.

8-8v

9-9v

10-10v

10v-11

Datum
akte

Registratie
datum

251-251v 06-03-1738 06-03-1738

252-252v 27-08-1738 27-08-1738

253-253v 28-04-1739 28-04-1739

253v-254 21-06-1740 21-06-1740

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Doesburg

Jan Henriksen, Janssen Henriksen van Dompseler en Stijntjen Henriksen,
jongedochter, geassisteerd met haar broer Jan Henriksen als voogd, allen
kinderen van de overleden Hendrik Janssen en Aertje Pelen, alsmede Gerrit
Woutersen en Henrik Rijersen voogden van de minderjarige kinderen van
Aertje Peelen en haar man Henrik Woutersen, voor de ene helft en Peel
Jacobsen als voogd van de minderjarige kinderen van Jacob Pelen en zijn
vrouw Dilia van Otterloo, beiden overleden, voor de andere helft, verkopen, met
toestemming van het Landgerecht van Veluwen in de bank van Ede ingevolge
een akte van 24 mei 1737, aan Teunis Janssen en zijn vrouw Lubbertjen
Coenders, voor de ene helft en aan Evertjen Coenders, jongedochter, voor de
andere helft, voor 1910 gulden, een klein erf en goed, bestaande uit een huis,
hoven en berg met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi-, driest- en
veenlanden, alsmede de plaggenvelden, voorts een morgen hooiland in
Velthuijsen in de Kostverloren, dat Teunis Janssen gebruikt, gelegen in het
ambt van Ede in de buurschappen Doesburg en Velthuijsen, met de last van
drie stuivers voor de waterlossing van de morgen in de Kievitsmeen, met een
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
halve stuiver tijns aan de Domeinen van Veluwen en veertien stuivers aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop pastorie van Ede.

Doesburg

Gerardt Derk Suermondt, gemachtigde van Hendrick van Barneveldt en zijn
vrouw Rijckjen Geurts, alsook van Hendrick Bolwerk en zijn vrouw Elisabeth
van Ginckel, alsmede van Abram en Antonij Pauwels; Hendrick van Barneveldt
en Teunis Gerritsen voogden van Gijsbert Geurtsen; Jannitjen Veen, weduwe
van Jan Geurtsen van den Brandt; Derk van den Brant en zijn vrouw Jannitjen
Holbeernt; Maria van den Brant, weduwe van Jan van Hussel; Antonij
Moesbergen en zijn vrouw Jannitjen van den Brant; Egbert Derksen voogd van
de minderjarige kinderen van Hendrick Deeuwsen en zijn vrouw Haasjen van
den Brant; Teunis Gerritsen en zijn vrouw Neeltjen Hendricksen; Geurt
Gerritsen en zijn vrouw Cornelisjen Janssen; Geurt Gerritsen als voogd van het
minderjarige kind van Hendrick den Haan en zijn vrouw Hendrickjen Gerritsen;
Aart Ceelen en zijn vrouw Geertjen Hendricks, alsmede Geurt, Jan en Lijsbet
Loeff, kinderen van Hendrickjen van den Brant, de weduwe en de minderjarige
dochter geassisteerd met hun voogd Everhardus van den Brant, verkopen aan
Arien Cornelissen en zijn vrouw Evertjen Gerritsen, voor 612 gulden, een klein
erf en goed, bestaande uit een huis, hof en schuurtje, twee molder bouwland,
een plaggenveldje en twee morgen hooiland in de Kortenhouw gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, dat Crijn Teunissen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gebruikt, erfpachtplichtig aan de buurt Doesburgh met jaarlijks één gulden en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop tien stuivers uit de hof en aan tijns één stuiver en acht penningen.

Doesburg

Arie Cornelissen en zijn vrouw Evertjen Gerritsen verkopen aan Willem
Geurtsen en zijn vrouw Willemtjen Gerritsen, voor 270 gulden, een akker
bouwland, groot drie schepel, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Doesburgh in de Enck, oostwaarts de armen van Ede, westwaarts
Koop en verkoop Willem Suermondt, zuidwaarts het buurtpad en noordwaarts de weg.

Doesburg

Teunis Janssen en Jan Stevenssen, diakenen van Lunteren, die het recht
ontvangen hebben van Gijsbert Aalbertsen voor de helft, alsmede Hendrick
Gijsbertsen, jongeman, Cornelis Janssen en zijn vrouw Stijntjen Gijsbertsen,
Weijmtjen Gijsbertsen, jongedochter, geassisteerd met haar broer Hendrick
Gijsbertsen als voogd, Hendrick Janssen als vader en voogd van zijn
minderjarig kind, gehuwd met Gerritjen Gijsbertsen, tezamen voor de andere
helft, verkopen aan Willem Aalbertsen en zijn vrouw Gerritjen Willemssen, voor ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
20 gulden, een blokje veen in het Doesburgerturffveen gelegen op Veluwen in Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop het ambt van Ede, buurschap Doesburgh in Gerrit Aartsveencamp.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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en Gemeente Ede
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254v-255 05-04-1741 05-04-1741

255-255v 28-06-1741 18-06-1741

256-256v 28-06-1741 28-06-1741

256v-257v 03-05-1737 06-07-1741

257v-258 30-10-1741 30-10-1741

258v-259 26-04-1742 26-04-1742

259-259v 26-04-1742 26-04-1742

260-260v 06-12-1742 06-12-1742

Plaats of
buurschap

Doesburg

Doesburg

Aktesoort

Beschrijving
Wouter Geurtsen en zijn vrouw Jantjen Teunissen verkopen aan Willem
Geurtsen en zijn vrouw Willemtjen Gerrits voor de ene helft en aan Bart
Teunissen en zijn vrouw Martjen Barten voor de andere helft, voor 750 gulden,
de helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, hoven, berg en
schuur met de bijbehorende bouw- en weidelanden, turfveen en plaggenvelden
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, dat Bart
Koop en verkoop Teunissen gebruikt.
Gijsbert Hannissen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, alsmede Stijntjen Evertsen,
jongedochter, geassisteerd met haar voogd Evert Aartsen, verkopen aan
Wouter Gerritsen en zijn vrouw Henrickjen Woutersen, voor 250 gulden, een
huis, hof en berg gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Doesburgh, oost- en zuidwaarts de koper, westwaarts de Buirtwegh en
Koop en verkoop noordwaarts scholtis Otters.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Doesburg

Gijsbert Johannissen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, alsmede Stijntjen
Evertsen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Evert Aartsen, verkopen
aan Henrick Otters, scholtis van Ede, voor 550 gulden, een weiland, twee
perceeltjes bouwland in de Enck en een perceeltje bouwland op de Kleij
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, voorts nog een blokje
turfveen in het Ederveen, belast met één gulden, achttien stuivers en acht
Koop en verkoop penningen aan de wezen van Arnhem en uit de Kleij de rogge voor de koster.
Brant Teunissen, jongeman, met gezondheidsproblemen, maakt in Ede zijn
testament op en benoemt tot zijn enig erfgenaam van alle goederen Bart
Teunissen en zijn vrouw Martjen Barten, op voorwaarden dat het echtpaar of
hun kinderen Brant Teunissen zijn leven lang zullen onderhouden, behoorlijke
kost en inwoning zullen geven en hem na zijn dood een fatsoenlijke begrafenis
bezorgen.
Testament
Evert Gerritsen, weduwnaar van Reijntjen Aertsen, voor de ene helft en Gerrit
Everts, ook optredend voor zijn vrouw Teuntjen Gijsbers en als gemachtigde
van Willem Everts en zijn vrouw Francijntjen Janssen, Gijsbert Aertsen en zijn
vrouw Jantjen Everts, tezamen voor de andere helft, verkopen aan Aert
Evertsen en zijn vrouw Grietjen Reijnders, voor 131 gulden en 5 stuivers, zeven
achtste deel van een huisje en hof gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Doesburg, oostwaarts de weg, zuidwaarts de heer Torck en west- en
Koop en verkoop noordwaarts Melis Teunissen.
Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Derck Frericksen, jongeman, Roetert Peterssen en zijn vrouw Rijckjen
Evertsen en Henrick Kock en zijn vrouw Martjen Peelen, ieder voor een derde
deel, voor 70 gulden, een kamp turfveen gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Doesburgh in het Doesburgerveen, naast de kamp bij Evert
Koop en verkoop Aartsen.

Doesburg

Lambert Reijnders Righolt en zijn vrouw Bijtjen Rutgers van de Vijsel verkopen
aan Cornelis Hendricksen en zijn vrouw Rijckjen Gerritsen, voor 32 gulden, een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
blok turfveen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop in het Doesburgerturffveen, naast de kinderen van Jan Sandersen.

Doesburg

Henrick Hermssen en zijn vrouw Henrickjen Peelen verkopen aan Jan Janssen
en zijn vrouw Willemtjen Franken Schuerman, voor 225 gulden, een derde deel
van zes schepel bouwland, voorts een derde deel van twee kampen bouw- en
weideland en nog een derde deel van het Veen gelegen op Veluwen in het ambt ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Ede, buurschap Doesburg, waarvan de voorkinderen van de koper en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Wouter Henricksen de twee resterende derde delen bezitten.

Doesburg

Doesburg

Doesburg

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-272/73

7/10

18-18v

261-261v 28-01-1744 28-01-1744

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-273/74

7/10

19-19v

262-262v 22-06-1744 22-06-1744

Doesburg

Jan Henricksen en zijn vrouw Aertjen Borren, Aert Henricksen, jongeman en
Antonij van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, verkopen aan Derck
Geurtsen en zijn vrouw Jantjen Janssen, voor 300 gulden, een vijfde deel van
drie vierde gedeelte van een klein erf in Doesburg, waar Cornelis Broeck woont,
voorts een twaalfde deel van drie schepel bouwland op de Slunterenck, een
tiende deel van een vierde morgen hooiland op het Nijland onder Wageningen,
nog een tiende deel van een morgen hooiland in de Kiewitsmeen, een vijfde en
een vierde morgen hooiland in de Eedermeen, een vijfde en een vierde morgen
hooiland in de Kortenhouw onder Doesburg, een vijfde deel van drie schepel
bouwland in Doesburg op de Eeckbos, een zesde deel van een half schepel
bouwland in Doesburg op de Kleij, verder nog een zesde deel van een schepel
bouwland in Doesburg op de Camp en ten slotte een negende deel in de erfenis
van Derck Maessen van bovengenoemde onroerende goederen gelegen op
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Veluwen in het ambt van Ede, voor het grootste gedeelte gelegen in de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop buurschap Doesburg.
Philipsjen van der Linden, jongedochter, geassisteerd met haar zwager Jan
Backer als voogd, Jan Backer ook optredend voor zijn afwezige vrouw Elisabeth
van der Linden, tevens optredend voor Jan Mehrens en zijn vrouw Geertruijdt
van der Linden, alsmede gemachtigde van Fredrick van der Linden en
Woutertjen van der Linden ingevolge een volmacht van 22 mei 1744
gepasseerd voor de burgemeester van 's-Gravenhagen, verkopen aan Wouter
Gerritsen en zijn vrouw Hendrickjen Wouters, voor 200 gulden, een akker
bouwland genaamd de Sparacker en een akker bouwland genaamd het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Bovenste Landt, beiden gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh in Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop de Enck.

Doesburg

Lambert van Scherrenburg en zijn vrouw Marritjen Gerrits, Peter Hols en zijn
vrouw Agniesjen van Egteld, verkopen aan Pater Rijksen en zijn vrouw
Weijmtjen Gerritsen, voor 575 gulden, drie vijftiende deel van een klein erf en
goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-,
driest- en veenlanden en plaggenvelden gelegen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Doesburg, dat Arien Cornelissen gebruikt.

Doesburg

Jan Melissen en zijn vrouw Geusjen van den Harn, Cobus van Holten en zijn
vrouw Hendrickjen Melissen, Jan Teunissen en zijn vrouw Aaltjen Melissen,
Sijmon Verhoeff en zijn vrouw Neeltjen Melissen, Gijsbert Janssen en zijn
vrouw Maria Rijcks, ook optredend voor Aalbert en Melis Janssen, de mannen
treden ook op namens hun afwezige vrouwen, verkopen aan hun broer Teunis
Melissen en zijn vrouw Niesjen Gerritsen, voor 666 gulden, 13 stuivers en 6
penningen, vijf zesde deel van een huis, hof en een kleine smederij en een
derde deel van een perceel bouwland, voorts vijf zesde deel van anderhalve
schepel bouwland in de Enck genaamd het Middelstuckjen, nog vijf zesde deel
van een schepel bouwland in de Enck genaamd het Meeltjen en vervolgens
nog vijf zesde gedeelte van een derde deel van anderhalve schepel bouwland ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in den Enck genaamd de Kleij, alles gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Doesburgh.
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en Gemeente Ede

0203

808

808-276

7/10
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Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808
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7/10

22-22v

265-265v 16-05-1746 16-05-1746

Doesburg

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Bart Teunissen en zijn vrouw Marrijtjen Barten verkopen aan Henrick Otters,
scholtis van Ede, voor 350 gulden, een kampje bouwland en nog een halve
molder bouwland, beiden gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
belast met tijns van elf stuivers aan de Domeinen van Veluwen, Willem
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Geurtsen moet aan de lasten twee stuivers en twaalf penningen bijdragen.
Vijf schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Doesburgh, oostwaarts de Meulenpollen, westwaarts de heer Torck, zuidwaarts
mevrouw Bijl en noordwaarts de uitweg van de heer Torck, toebehorend aan
Bart Teunissen en zijn vrouw Martjen Barten, bezwaren hun perceel met een
hypotheek van 237 gulden en 10 stuivers, als restant van een lening van 500
gulden tegen een rente van 4%, ten behoeve van Jan Danielsen Mulder en zijn ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vrouw Aaltjen Henricksen. Op vertoon van de kwitantie wordt de hypotheek
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1733-1751
Hypotheek
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Doesburg

Doesburg

Doesburg

Aktesoort

Beschrijving

Johanna Botter, weduwe van Elias Verschuir, Johanna Charlotta Verschuir en
Jacoba Verschuir, geassisteerd met hun voogd Gerard Derck Suermond,
verkopen ingevolge een koopakte van 5 september 1742 aan Jan Danielsen
Mulder en zijn vrouw Aaltjen Henricksen, voor 1400 gulden, een vierde deel
van een windkorenmolen met de helft van een huis en hof en nog een vierde
deel van een hof genaamd de Molenhoff en voorts een vierde deel van een hof
waar het molenhuis op gestaan heeft gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Doesburgh, waarvan de andere delen in bezit zijn van de koper.
Berent Gerritsen en zijn vrouw Jantjen Geurtsen verkopen aan Maes Geurtsen,
voor 136 gulden, een vijfde deel van een kampje weide- of hooiland gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburg, genaamd het Mengels
Koop en verkoop Geurtjen.
Vier vijfde deel van een stuk bouw- en weideland gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Doesburg, genaamd het Mengels Geurtjen, oost- en zuidwaarts de
steeg, westwaarts Willem Philipsen en noordwaarts scholtis Otters,
toebehorend aan Hendrik Geurtsen, Maes Geurtsen en Albert Rutgersen ook
optredend voor zijn vrouw Martjen Geurtsen, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 150 gulden tegen een rente van 3,1%, ten behoeve van Teunis
Jansen en zijn vrouw Niesjen Janssen. Op vertoon van de kwitantie wordt de
hypotheek op 5 juni 1775 geroyeerd.
Hypotheek
Anthony van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen verkopen aan Melis
Aartsen en zijn vrouw Marritjen Willemsen voor de ene helft en Metjen Rijksen,
weduwe van Breunis Aartsen, voor de andere helft, voor 330 gulden, een derde
deel van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, schuur en hof met de
bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh,
Koop en verkoop dat Metjen Rijksen gebruikt.
Willem Geurtsen van Veller en zijn vrouw Willemtje Gerrits verkopen aan
Hendrick Otters, scholtis van het ambt Ede, voor 135 gulden, een halve molder
bouwland genaamd de Niestakker gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Doesburg, oost- en noordwaarts de koper en zuid- en westwaarts de
Koop en verkoop gemeente.
Willem Christiaansen van Meurs en zijn vrouw Aaltjen Ariens verkopen aan Rijk
Cornelissen en zijn vrouw Truijtjen Ariens, voor vijf gulden, een blokje turfveen
gelegen in het ambt van Ede, in het Doesburgerturfveen, oostwaarts de
weduwe van Willem Jacobsen, westwaarts Melis Janssen, zuidwaarts de
weduwe van Gijsbert Willemsen en noordwaarts de weduwe van Aarts
Koop en verkoop Cristiaansen.
Gerbrich Jansen, weduwe van Rijck Aalbersen, Lijsbet Jansen, weduwe van
Jan Gijsbersen, ook optredend voor haar broer Rutger Jansen, Hendrik
Jansen, ook optredend voor zijn zwagers Ot Jansen en Rutger Jansen, Cornelis
van Renes, weduwnaar van Geurtjen, Cornelis Gerritsen, Jacob Eversen als
diaken van het kerspel Bennekom, Evert Aartsen, Cornelis Hendrixsen en
Goutjen Aartsen, tezamen erfgenamen van Peter Hendricksen, voor de ene
helft; Gijsbertjen Otten, weduwe van Maas Bransen, voor een derde deel,
Wouter van de Vijsel als gemachtigde van Gerritjen Otten, voor een derde deel;
Hendrik Willemse, jongeman, Willem de Geest en zijn vrouw Aaltjen
Willemsen, voor het resterende derde deel, tezamen erfgenamen van Rijckjen
Otten, voor de andere helft, verkopen aan Gerrit Woutersen en zijn vrouw
Geertjen Jansen, voor 110 gulden, een halve molder bouwland gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Doesburgh in de Doesburgerenck, oost-, zuid- en
noordwaarts de weg en westwaarts Wouter Gerritsen, belast met een tiende
deel van een halve molder rogge aan de kerk van Ede en tijns aan de
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.
Hendrik Beerentsen en zijn vrouw Willemtjen Janssen verkopen aan Hendrik
Janssen en zijn vrouw Jantjen Peelen, voor 150 gulden, een half huis en een
vierde deel van de hof gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh in
Koop en verkoop de Veen.
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opdrachten 1733-1751
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Zeger Stevensen en zijn vrouw Jantje Cornelissen verkopen aan Aeltjen
Aertsen, weduwe van Evert Petersen, voor 900 gulden, een erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en
hooilanden en veenvelden, alsmede twee morgen veen gelegen op Veluwen in
het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, de verkoper mag tot
aanstaande Pinksteren blijven wonen in het huis, belast met tijns van twee
18-01-1734 18-01-1734 Doesburgerveen Koop en verkoop gulden .
Tijs Willemsen, weduwnaar van Geurtjen Gijsbertsen, en Willem Tijssen en zijn
vrouw Jenneken Ariensen, verkopen aan Henrick Janssen en zijn vrouw
Marrijtjen Lambers, alsmede aan Wouter en Cornelia Janssen, voor 50 gulden,
een hoekje veenveld gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen,
oostwaarts Jantjen Janssen, westwaarts de Dwarssteegh, zuidwaarts de heer
28-06-1734 28-06-1734 Doesburgerveen Koop en verkoop Bijl en noordwaarts de kinderen van Geurt Helmers.
Geurt Willemsen en zijn vrouw Gerritjen Hendriksen verkopen aan Aert
Henricksen en zijn vrouw Henrickjen Rijcksen, voor 50 gulden, hun ouders
versterf zijnde een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, hooi-, driest- en veenlanden en plaggenvelden
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, dat
27-12-1735 27-12-1735 Doesburgerveen Koop en verkoop Hermen Roeloffsen gebruikt.
Jan Hendricksen van de Bart en zijn vrouw Henrickjen Jacobs verkopen aan
Elbert Janssen en zijn vrouw Nelletjen Jacobs, voor 400 gulden, een vijfde deel
van het erf en goed genaamd Venendaal, bestaande uit een huis en hof met de
bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, plaggen- en veenvelden, dat Rijck
Derksen gebruikt, voorts een vijfde deel in een erfpacht van 20 gulden jaarlijks
uit een goed in het Doesburgerveen in erfpacht bezeten door Rijck Derksen,
alsmede een vijfde deel van twee kampjes bouwland genaamd de Hullecamp
27-01-1737 27-01-1737 Doesburgerveen Koop en verkoop en het Nijlandscampjen gelegen in Lunteren.
Evert Gerritsen en zijn vrouw Willemijntjen Geurtsen verkopen aan Hendrick
Cornelissen en zijn vrouw Jantjen Gerritsen, voor 235 gulden, een vijfde deel
van drie vierde gedeelte in een klein erf en goed, bestaande uit twee huizen en
hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi, driest- en veenlanden en
plaggenvelden, geërfd van hun ouders, gelegen op Veluwen in het ambt van
09-04-1737 09-04-1737 Doesburgerveen Koop en verkoop Ede, buurschap het Agterveen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

4v

Willem Gerritsen en zijn vrouw Geertjen Rijksen, alsmede Willem Rijksen en
zijn vrouw Marritjen Gerritsen, verkopen aan Aert Gerritsen, jongeman, voor
480 gulden, twee vijfde deel van drie vierde gedeelte van twee kleine erven,
bestaande uit twee huizen en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi-,
driest- en veenlanden en plaggenvelden gelegen op Veluwen in het ambt van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, buurschap Doesburgerveen, dat Rijk Cornelissen en Wijnand
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
273v 12-11-1737 12-11-1737 Doesburgerveen Koop en verkoop (achternaam niet vermeld) gebruiken.

4v-5

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Johanna Hendrina van
Brienen, weduwe van Johan Otters, geassisteerd met haar bediende, om
beslag te leggen op alle roerende goederen en als dat onvoldoende is op alle
onroerende goederen in het ambt van Ede, met name op de helft van een klein
erf en goed in het Doesburgerveen met alle landerijen, dat Cornelis Evertsen
gebruikt, alsmede op een huis staande op erfpachtgrond in Veenendaal in de
Middelbuirte, met het recht van erfpacht op de hof, dat Cornelis Janssen
gebruikt, tot zekerheid van het terugbetalen van een obligatie van 100 gulden
met de rente op 13 november 1738. Deze beslaglegging is meegedeeld aan de
vrouwen aangezien hun mannen Cornelis Evertsen en Jan Cornelissen afwezig ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zijn, en dat zij geen pacht mogen betalen aan de verpachter. Op vertoon van de Ede, protocol van verbanden en
originele, betaalde en in stukken gesneden obligatie is deze geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

273v-274 15-02-1738 13-07-1738 Doesburgerveen Beslaglegging
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Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Cornelis de Reus, om
beslag te leggen op alle roerende goederen en als dat onvoldoende is op alle
onroerende goederen in het ambt van Ede, toebehorende aan Rem van
Velthuijsen als eigenaar en Trijntjen Cornelissen, weduwe van Henrick
Henricksen, als borg, met name op een klein erf en goed met alle landerijen, dat
Cornelis Evertsen gebruikt, tot zekerheid van het terugbetalen van een obligatie
van 500 gulden op 15 maart 1738, waarbij het de pachter Cornelis Evertsen
verboden wordt om de pachtpenningen te betalen met de verplichting dat hij
datzelfde bedrag alsnog zal moeten betalen aan de schuldeiser. Deze
beslaglegging is meegedeeld aan de vrouw van Cornelis Evertsen aangezien
hij afwezig is. Op vertoon van de originele en betaalde obligatie is deze
beslaglegging geroyeerd. Zie ook in Veenendael Middelbuirte folio 13 (red.:
invnr. 831, scan 78, folio 13 verso).
274v 15-02-1738 13-07-1738 Doesburgerveen Beslaglegging
Cristiaen Cornelissen en zijn vrouw Willemtjen Wouters verkopen aan Martjen
Janssen, jongedochter, voor 500 gulden, een erfpacht van 20 gulden jaarlijks
ten laste van Willem Tijssen uit een perceel land door Willem Tijssen
275-275v 06-10-1738 06-10-1738 Doesburgerveen Koop en verkoop betimmerd en gelegen in het Doesburgerveen.
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Datum
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Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Stijntjen Cornelissen, weduwe van Henrick Henricksen, geassisteerd met haar
voogd Rem van Velthuijsen, voor de ene helft en Rem van Velthuijsen,
weduwnaar van Ariaantjen Henricksen, voor de andere helft, met toestemming
van de landdrost van Veluwen van 14 september 1738 tot het doen van deze
verkoop wegens zijn minderjarige kinderen, verkopen aan Jan Gerritsen en zijn
vrouw Grietjen Weppelman, voor 772 gulden, een klein erf en goed, bestaande
uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi-, driest- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
veenlanden en plaggenvelden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
20-01-1739 20-01-1739 Doesburgerveen Koop en verkoop buurschap Doesburgerveen, dat Cornelis Evertsen gebruikt.
Wouter Hendricksen en zijn vrouw Jantjen Peelen, Jan Hendricksen,
jongeman, alsmede Reijer Reijerssen en zijn vrouw Evertjen Hendricksen, de
mannen optredend voor hun afwezige vrouwen, verkopen aan Jacob
Hendricksen en zijn vrouw Aaltjen Aartsen van Otterloo, voor 165 gulden, twee
tiende deel en een twintigste deel van een klein erf en goed, bestaande uit een
huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en veenlanden
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, dat
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
19-01-1740 19-01-1740 Doesburgerveen Koop en verkoop Hermen Roeloffsen gebruikt.
Gijsbert Willemsen en zijn vrouw Maria Janssen verkopen aan Jantjen
Janssen, weduwe van Gerrit Henricksen, voor 450 gulden, de helft van een
klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-,
weide-, hooi-, driest- en veenlanden en plaggenvelden gelegen op Veluwen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
kerspel Lunteren in de Vliert, waarvan de koper de andere helft bezit, belast met Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
27-11-1741 27-11-1741 Doesburgerveen Koop en verkoop tijns van vijf duiten aan de Domeinen van Veluwen.
Evert Aartsen en zijn vrouw Stijntjen Hendricks maken in Ede een testament op
voor de langstlevende en geven elkaar het vruchtgebruik van alle goederen,
voorts schenken zij vooruit aan hun nicht Stijntjen Evertsen, dochter van Evert
Lubbertsen, als zij bij hun overlijden nog in leven is, een erfpacht van vijf
gulden jaarlijks ten laste van Jacob Arissen, met een morgen bouw- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
weideland gelegen in het Doesburgerveen voor het erfpachtgoed, gekocht van Ede, protocol van verbanden en
Jan
Reijersen
en
Jan
Peterssen.
opdrachten 1733-1751
09-01-1726 28-05-1742 Doesburgerveen Testament
Jan Gerritsen en zijn vrouw Grietjen Weppelman verkopen aan Breunis
Willemsen en zijn vrouw Reijntjen Henriksen, voor 800 gulden, een klein erf en
goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
hooi-, driest- en veenlanden en plaggenvelden gelegen op Veluwen in het ambt Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
01-10-1742 01-10-1742 Doesburgerveen Koop en verkoop van Ede, buurschap Doesburgerveen, dat de koper al gebruikt.

279-280 01-06-1742 04-05-1743 Doesburgerveen Testament

Stijntjen Hendricksen, weduwe van Evert Aartsen, geeft in Ede te kennen dat de
schenking die zij samen met haar man op 9 januari 1726 heeft gedaan ten
behoeve van hun nicht Stijntjen Everts van kracht blijft, daarnaast benoemt zij
tot enig erfgenaam van alle goederen Wouter Gerritsen en zijn vrouw
Henrickjen Woutersen, Willem Stevenssen en zijn vrouw Bartjen Janssen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
alsmede Lijsbet Beernts, weduwe van Evert Dercksen van Ede, ieder voor een Ede, protocol van verbanden en
derde deel.
opdrachten 1733-1751
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De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Velthuijsen, genaamd het Schut, dat Steven Pothoven gebruikt
en waarvan de andere helft in zijn bezit is, toebehorend aan Rijk Henriksen en
zijn vrouw Geertruijdt Evertsen, geven de bovenstaande goederen voor zes
jaren in pandschap uit voor 400 gulden ten behoeve van Teunis Janssen en
zijn vrouw Niesjen Janssen. De belening van de goederen zal eindigen op 11
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
november 1749. De pacht bedraagt jaarlijks dertien gulden. Dit pandschap is
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1733-1751

11-11v

280-280v 11-11-1743 11-11-1743 Doesburgerveen Hypotheek

11v-12

Gerrit Evertsen en zijn vrouw Teuntje Celen, Willem Evertsen en zijn vrouw
Trijntje Jans, Aart Evertsen en zijn vrouw Grietjen Reijnders, Gijsbert Aarten en
zijn vrouw Jantje Everts, Jantjen Aartsen, weduwe van Christiaen van de
Weerde, Hermtje Jans, weduwe van Gijsbert Jelissen, Gerrit Everts en zijn
vrouw Hermina Willemss, Gijsbert Harmsen en zijn vrouw Jantjen Everts,
Stijntjen Everts, jongedochter, Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Stijntje Janssen,
ook optredend voor Jan Janssen, Frerik Reijnders en zijn vrouw Aartje Janssen,
Aart Snijder en zijn vrouw Derkje Janssen, alsmede Teunis Otten en zijn vrouw
Evertjen Janssen, tezamen voor de ene helft, Gerard Derk Suurmond
gemachtigde van Lijsbet Berents, weduwe van Evert van Ede, Wouter Gerritsen
en zijn vrouw Hendrikje Wouters, alsmede Willem Stevensen en zijn vrouw
Bartje Janssen, tezamen voor de andere helft, de weduwen en de jongedochter
geassisteerd met hun voogd Gerrit Evertsen Quansel, verkopen aan Derk
Gerritsen en zijn vrouw Teunisjen Arissen voor de ene helft en Hendrik en
Gijsbert Willemsen, jongemannen en Hilletjen Willemssen, jongedochter, voor
de andere helft, voor 288 gulden, een huis, berg en schuur met het recht van
erfpacht op drie molder bouw- en hooiland, dat Jacob Petersen gebruikt,
alsmede een blokje turfveen met het klaverveld bij het huis, beiden gelegen op ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen. Erfpachtplichtig aan Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
280v-281 11-11-1743 11-11-1743 Doesburgerveen Koop en verkoop de kopers op een jaarlijkse canon van tien gulden.

12v

Gerrit Evertsen en zijn vrouw Teuntje Celen, Willem Evertsen en zijn vrouw
Fransijntje Janss, Aart Evertsen en zijn vrouw Grietje Reijnders, Gijsbert Aarten
en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Jantje Aartsen, weduwe van Cristiaan van de
Weerde, Hermtje Janssen, weduwe van Gijsbert Jelissen, Gerrit Evertsen en
zijn vrouw Jacomina Willemss, Gijsbert Hannissen en zijn vrouw Jantjen
Evertsen, Stijntjen Evertsen, jongedochter, Hendrik Gerritsen en zijn vrouw
Stijntje Janssen, ook optredend voor Jan Janssen, Frerik Reijnders en zijn
vrouw Aartje Jans, Aart Snijder en zijn vrouw Derkje Janss, alsmede Teunis
Otten en zijn vrouw Evertjen Janss, tezamen voor de ene helft, Gerard Derk
Suermond gemachtigde van Lijsbet Beernts, weduwe van Evert van Ede,
Wouter Gerrits en zijn vrouw Hendrikje Wouters, alsmede Willem Stevenssen
en zijn vrouw Bartje Janssen, tezamen voor de andere helft, de weduwen en de
jongedochter geassisteerd met hun voogd Gerrit Everts Quansel, verkopen aan
Steven van Bemmel en zijn vrouw Jannigje Bieshaer, voor 70 gulden, een
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
morgen hooi- en weideland gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
281v 11-11-1743 11-11-1743 Doesburgerveen Koop en verkoop Doesburgerveen, genaamd de Lappecamp.
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Gerrit Evertsen en zijn vrouw Teuntjen Celen, Willem Evertsen en zijn vrouw
Fransijntjen Janss, Aart Evertsen en zijn vrouw Grietjen Reinders, Gijsbert
Aarten en zijn vrouw Jantjen Everts, Jantjen Aartsen, weduwe van Christiaen de
Weerde, Hermtje Janssen, weduwe van Gijsbert Jelissen, Gerrit Evertsen en
zijn vrouw Hermina Willemss, Gijsbert Hannissen en zijn vrouw Jantje Everts,
Stijntjen Janss, jongedochter, Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Stijntje Janssen,
ook optredend voor Jan Janssen, Frerik Reinders en zijn vrouw Aartje Janssen,
alsmede Aart Snijder en zijn vrouw Derkje Janssen, tezamen voor de ene helft,
Gerard Derk Suurmond gemachtigde van Lijsbet Beernts, weduwe van Evert
van Ede, Wouter Gerritsen en zijn vrouw Hendrikje Wouters, alsmede Willem
Stevensen en zijn vrouw Bartje Janssen, tezamen voor de andere helft, de
weduwen en de jongedochter geassisteerd met hun voogd Gerrit Evertsen
Quansel, verkopen aan Tijs Gerritsen en zijn vrouw Heijltje Morren, voor 22
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gulden, een morgen veen gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
282 11-11-1743 11-11-1743 Doesburgerveen Koop en verkoop Doesburgerveen bij de Lappecamp.
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285 04-01-1746

Gerrit Evertsen en zijn vrouw Teuntje Celen, Willem Evertsen en zijn vrouw
Fransijntje Janssen, Aart Evertsen en zijn vrouw Grietje Reinders, Gijsbert
Aarten en zijn vrouw Jantjen Everts, Jantjen Aartsen, weduwe van Cristiaen de
Weerde, Hermtje Janssen, weduwe van Gijsbert Jelissen, Gerrit Evertsen en
zijn vrouw Hermina Willemss, Gijsbert Hannissen en zijn vrouw Jantjen Everts,
Stijntje Everts, jongedochter, Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Stijntje Janss, ook
optredend voor Jan Janssen, Frerik Reinders en zijn vrouw Aartje Janss, Aart
Snijder en zijn vrouw Derkje Janssen, alsmede Teunis Otten en zijn vrouw
Evertje Janssen, tezamen voor de ene helft, Gerard Derk Suurmond
gemachtigde van Lijsbet Beernts, weduwe van Evert van Ede, Wouter Gerritsen
en zijn vrouw Hendrikje Wouters, alsmede Willem Stevensen en zijn vrouw
Bartje Janssen, tezamen voor de andere helft, de weduwen en de jongedochter
geassisteerd met hun voogd Gerrit Evertsen Quansel, verkopen aan Elbert
Janssen en zijn vrouw Nelletjen Jacobs, voor 70 gulden, vijf vierde deel van
een morgen bouw- en weideland, zijnde de zuidzijde en waarvan de noordzijde ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in bezit is van de kinderen van Evert Robberts, gelegen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
00-00-0000 Doesburgerveen Koop en verkoop buurschap Doesburgerveen.
Derk Gerritsen en zijn vrouw Teunisjen Arissen voor de ene helft en Hendrik
Willemsen, jongeman, ook optredend voor zijn afwezige broer en zus Gijsbert
Willemsen, jongeman, en Hilletje Willemsen, jongedochter, voor de andere
helft, verkopen aan Hendrik Jansen en zijn vrouw Evertjen Geurtsen, voor 253
gulden, een huis, berg en schuur met het recht van erfpacht op drie molder
bouw- en hooiland, dat Jacob Petersen gebruikt, erfpachtplichtig aan de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
verkopers voor een jaarlijkse canon van tien gulden, gelegen op Veluwen in het Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
12-11-1743 Doesburgerveen Koop en verkoop ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen.
Jan Hendricksen en zijn vrouw Gijsbertjen Gijsberts voor een derde deel,
alsmede Beernt Janssen en zijn vrouw Cornelisjen Hendricks voor een derde
deel, verkopen aan Teunis Hendricksen en zijn vrouw Willemtjen Willemssen,
voor 24 gulden, twee derde deel van een blokje turfveen gelegen op Veluwen in
het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, oostwaarts de steeg,
westwaarts Brant Gijsberts, zuidwaarts de weduwe van Jan Aartsen en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
noordwaarts de scholtis Otters, waarvan de koper het resterende derde deel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
25-11-1743 Doesburgerveen Koop en verkoop bezit, Jan Hendricksen behoudt het recht om op het veen te mogen weiden.
Willem en Tijs Evertsen, jongemannen, alsmede Cornelis Verschuir en zijn
vrouw Elijsabeth van Campen, verkopen aan Egbert Reijerssen en zijn vrouw
Cornelia Hendricksen, voor 30 gulden, een achtste deel van een kamp weide- ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
of hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, waarvan Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
15-11-1744 Doesburgerveen Koop en verkoop de koper het resterende zeven achtste deel bezit.
Tijs Gerritsen en zijn vrouw Heijltjen Morren verkopen aan Aart Gerritsen en zijn
vrouw Cornelisjen Willemss, voor 18 gulden, een blokje veen gelegen in het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, zuidwaarts het Schras en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
04-01-1746 Doesburgerveen Koop en verkoop noordwaarts de commanderij van Sint Jan te Arnhem.
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Aalt Evertsen en zijn vrouw Jantje Aartsen verkopen aan Jan Fransen en zijn
vrouw Jantjen Gijsberts, voor 900 gulden, de helft van een klein erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgeragterveen, waarvan de
285v 20-09-1747 20-09-1747 Doesburgerveen Koop en verkoop weduwe van Frans Janssen de andere helft bezit.
Een huis en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Doesburgeragterveen, toebehorend aan Ernst Hendriksen en
zijn vrouw Geertjen Goossens, dat zijzelf bewonen en gebruiken, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 300 gulden tegen 3% rente ten behoeve van
Wouter Jacobsen Schuirman in Lunteren.
286 30-04-1748 30-04-1748 Doesburgerveen Hypotheek

Pag.nr.

Aktesoort

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Elbert Janssen, wonende in Harscamp, gemachtigde van Wouter van Buvingh
en zijn vrouw Aaltjen van Veen ingevolge een volmacht van 14 januari 1750
gepasseerd voor de burgemeesters van Nijmegen, verkoopt aan Wijn Elbertsen
en zijn vrouw Jantjen Jacobsen, voor 400 gulden, een vijfde deel in een klein
erf en goed gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen,
bestaande uit een huis, hof, schuur en boomgaard met de bijbehorende
landerijen, dat Hermen Roelofsen gebruikt, met nog een vijfde deel in een
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
erfpacht van 20 gulden jaarlijks ten laste van de weduwe van Rijck Derksen,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
286-286v 10-02-1750 10-02-1750 Doesburgerveen Koop en verkoop waarvan de koper en Elbert Janssen het resterende vier vijfde deel bezitten.
Een huis en erf met vier molder gezaai bouwland gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Weekerom, toebehorend aan Teunis Janssen en zijn vrouw
Breunisjen Evertsen, geven hun percelen ter garantie in onderpand ten
behoeve van Fijtjen Reijersen, weduwe van Hendrik Geurtsen, wonende in
Arnhem op het erf en goed Warnsborn, en via een magescheid is toegekend
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
aan hun drie minderjarige kinderen Geurt, Reijer en Hendrikjen Geurtsen hun
Ede, protocol van verbanden en
vaders versterf voor een bedrag van 856 gulden en 10 stuivers.
opdrachten 1733-1751
287v 27-11-1750 27-11-1750
Wekerom
Garantie
Gerrit Willemssen en zijn vrouw Geertjen Hendriksen Hoijer verkopen aan
Franck Hendriksen Hoijer en Aart Gerritsen, voor 600 gulden, een vijfde deel
van het erf en goed Roekel, gelegen in de buurschap Weeckerom, dat door
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Franck Hendriksen Hoijer gebruikt wordt en een vijfde deel in een halve hoeve Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
287v-288 14-12-1750 14-12-1750
Wekerom
Koop en verkoop in het Roekelse Bosch.
Jan Jacobsen en zijn vrouw Niesjen Reijers en Reijer Hendrixen, ook optredend
voor zijn moeder Stijntjen Peelen, verkopen aan Wouter Evertsen en zijn vrouw ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Jantje Evertsen, voor 26 gulden, een streepje hooiveld, gelegen in de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
288v 22-02-1751 22-02-1751
Wekerom
Koop en verkoop Aanstoterhoeven in de Werft onder de buurschap Wekerom.
Hendrik Aalbertsen en zijn vrouw Aalbertjen Hendriksen, ook optredend voor
Gerritjen en Tijmentjen Hendriks, Geurt Hendriksen, jongeman en Teunis
Gerritsen, weduwnaar van Rijntjen Hendrix, gezamenlijk treden ze ook op voor
Geertjen Hendriksen, verkopen aan Beertje Beerdse, weduwe van Maas
Jacobsen, voor 625 gulden, 37/56ste deel in een klein erf en goed genaamd de
Riemt, alsmede hetzelfde deel in een perceel bouw- en hooiland te
Willikhuijsen, beiden gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weekerom, dat
Hendrik Beerentsen gebruikt, waarvan de koper, hun kinderen en kleinkind
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
10/56ste deel, het minderjarige kind van Gijsbert Gerritsen 8/56ste deel en het Ede, protocol van verbanden en
minderjarige
kind
van
Teunis
Gerritsen
1/56ste
deel
bezitten.
opdrachten 1733-1751
288v 04-09-1751 04-09-1751
Wekerom
Koop en verkoop
Evert Jacobsen en zijn vrouw Niesjen Tijmenssen verkopen aan Frank
Hendriksen Hojer en zijn vrouw Hendrikje Breunissen, voor 400 gulden, een
derde deel van drie molder bouwland in de Roekelsenenk en nog een derde
deel van de Burgwal en Brink, waarvan de andere twee delen toebehoren aan
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Maas Jacobsen, alles gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
289 25-04-1746 25-04-1775
Wekerom
Koop en verkoop Roekelt.
Teunis Janssen en zijn vrouw Breunisjen Everts verkopen aan Maes Reijersen
en zijn vrouw Henrikjen Evertsen, voor 75 gulden, een vierde deel van een
hoeve hout gelegen in het Wekerumse Bosch in de Boekopshoeve, aangekocht ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Ariaentjen Smits, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede in het Roekelse Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
289v 29-08-1746 29-08-1746
Wekerom
Koop en verkoop Bosch, buurschap Wekerum.
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289v-290 16-01-1747 16-01-1747
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292 19-08-1747 19-08-1747

292v 19-08-1747 19-08-1747

293 07-02-1748 07-02-1748

293v 20-11-1721 22-09-1750

Aktesoort

Beschrijving
Maas Jacobsen en zijn vrouw Beertjen Beertsen verkopen aan Frank
Hendricksen Hoijer en zijn vrouw Hendrickjen Breunissen, voor 200 gulden,
twee derde deel van een akkermaalsbosje genaamd de Burgwal, met het
brinkje en de bomen, gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Roekelt bij
Koop en verkoop het huis van koper.
Hendrickjen en Tijmetjen Aalbertsen, jongedochters, geassisteerd met hun
broer Beert Aalbertsen als voogd, Beert Aalbertsen en zijn vrouw Grietjen
Hendricks, alsmede Hendrik Aalbertsen, jongeman, verkopen aan Maas
Jacobsen en zijn vrouw Beertjen Beertsen, voor 700 gulden, de helft van een
klein erf en goed, bestaande uit een huis, hof en berg met de bijbehorende
landerijen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Willickhuijsen,
dat Hendrik Beerntsen gebruikt en waarvan de andere helft in bezit is van de
Koop en verkoop koper.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Jan Jansen en zijn vrouw Lijsjen Hendriks, Gerrit Tijssen en zijn vrouw
Willemtje Hendriks en Woutertje Aartsen, weduwe van Willem Hendriksen, ook
optredend als voogd van haar zes minderjarige kinderen, geassisteerd met haar
voogd Frank Geurtsen, verkopen aan Wolbert Rutgersen, weduwnaar van
Aaltjen Aalbertsen, voor 200 gulden, een huisje, hof en een plaggenveldje waar ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de koper aan beide zijden naast woont, gelegen in het ambt van Ede in de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop buurschap Weekerum.
Breunis Ham en zijn vrouw Martjen Gerrits, Hendrik Breunissen, jongeman,
Frank Hojer en zijn vrouw Henrikje Breunissen en Aaltje Breunissen,
jongedochter, geassisteerd met haar vader Breunis Ham als voogd, verkopen
aan Frank Geurtsen en zijn vrouw Petertjen Cornelissen, voor 400 gulden, een
vierde deel in een derde gedeelte of een twaalfde deel van een erf en goed,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen in het Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop ambt van Ede, buurschap Wekerom, dat de koper al gebruikt.

Wekerom

Breunis Ham en zijn vrouw Marijtjen Gerrits, Frank Hojer en zijn vrouw
Hendrikje Breunissen, Hendrik Breunissen en Bessel Beertsen, jongemannen,
alsmede Aaltje Breunissen en Geurtje Beertsen, jongedochters, geassisteerd
met hun voogd Bessel Bertsen, verkopen aan Cornelis Cornelissen en zijn
vrouw Martjen Janssen Timmer, voor 420 gulden, 1/16de en 1/32ste deel van
een erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
Koop en verkoop landerijen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Wekerum.
Gerrit Willemssen en zijn vrouw Geertjen Hendrixen Hojer verkopen aan Frank
Hendrixen Hojer en zijn vrouw Hendrikje Breunissen, voor 180 gulden, een
halve molder bouwland genaamd de Hiethaan, gelegen in het ambt van Ede in
Koop en verkoop de buurschap Wekerom, in den Enk.

Wekerom

Frank Hendriksen Hojer, Aart Gerritsen, Gerrit Willemsen, Reintje Teunissen,
geassisteerd met haar vader Teunis Brouwer, Breunis Ham, Evert Brantsen en
Hermen Brantsen, ook optredend als voogd van het minderjarige kind van Jan
Brantsen, verkopen aan Sweer Arissen, weduwnaar van Trijntjen Jacobs, voor
250 gulden, de helft van een weide genaamd Teunis Snijdersmaat, waarvan de
andere helft in bezit is van de koper, voorts drie vijfde deel van een perceel
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland op Schaaphuijsen en een schepel bouwland op Topperscamp,
Ede, protocol van verbanden en
gelegen
in
het
ambt
van
Ede,
buurschap
Weekerum.
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop

Wekerom

Lambertje Jansen, gehuwd met Hijman van Dompseler, maakt haar testament
op en in plaats van haar dochter Jannitje Breunisse, gehuwd met Peeter
Noeijen, benoemt zij de kinderen van haar dochter, die zij heeft of nog krijgen
zal, als opvolgers in haar plaats en schenkt hen samen met de andere wettige
erfgenamen een evenredig deel in de boedelscheiding, omdat Jannetje
Breunisse en haar man al hun goederen verkwist hebben, Jannetje Breunisse
zal echter haar leven lang van de opbrengsten van de goederen mogen
genieten, maar zal verplicht zijn haar kinderen goed op te voeden en te laten
leren, voorts stelt zij de meest bekwame van haar naaste familie aan om er
nauw op toe te zien dat de goederen in tact blijven, maar als het toch
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
noodzakelijk is, de uitgaven te administreren en de opbrengst uit haar goederen Ede, protocol van verbanden en
na aftrek van de kosten uit te keren aan Jannitje Breunisse.
opdrachten 1733-1751

Wekerom

Testament

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

Scan nr.

808-0306

808-0307

808-0307/08

808-0308

Fiche

8/10

8/10

8/10

8/10

Folio

Pag.nr.

50

50v

1-1v

2

Datum
akte

Registratie
datum

294 09-06-1750 09-06-1750

294v 14-07-1750 14-07-1750

295-295v 01-07-1733 22-07-1733

296 19-01-1734 19-01-1734

Plaats of
buurschap

Wekerom

Beschrijving
Gerritjen Hendrixsen, weduwe van Gerrit Gijsbersen, Reijer Teunissen en zijn
vrouw Cornelisje Gerritsen, alsmede Neeltjen, Hendrickje en Cornelia Gerritsen,
jongedochters, geassisteerd met hun zwager Reijer Teunissen, verkopen aan
Jan Gijsbertsen, jongeman, voor 750 gulden, een derde deel van een erf en
goed, bestaande uit een huis, hoven, berg en schuur met de bijbehorende
landerijen, zijnde hun grootvaders versterf, gelegen in Willickhuijsen buurschap
Koop en verkoop Wekerom, dat Albert Gijsbersen gebruikt.

Wekerom

Evert Jacobsen en zijn vrouw Niesjen Tijmesen, Beertjen Beertsen, weduwe
van Maas Jacobsen, geassisteerd met haar zoon Jacob Maasen als voogd,
Jacob en Hendrik Maasen, alsmede Evert Jacobsen en Jacob Maasen als
voogd van het minderjarige kind van Beert Maasen, met toestemming van de
landdrost van Veluwen van 12 mei 1750, verkopen aan Franck Hendricksen
Hojer en zijn vrouw Hendrickje Breunissen, voor 400 gulden, een morgen
hooiland, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Roekel in de Roekelse
Maate, oostwaarts Claas Hesselsen, westwaarts de koper, zuid- en noordwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de Wekerumse gemeente, belast met drie en een halve stuiver meentgeld aan Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop de gemeente van Wekerum.

Wekerom

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0309

8/10

2v

296v 19-01-1734 19-01-1734

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0309/10

8/10

3-3v

297-297v 22-02-1734 22-02-1734

Wekerom

Aktesoort

Gijsbert Janssen en zijn vrouw Grietjen Gerrits, Evert Janssen en zijn vrouw
Aelbertjen Wouters, Maes Janssen en zijn vrouw Jacobjen Janssen, Meijnt
Franken en zijn vrouw Stijntjen Janssen en Aeltjen Janssen, jongedochter,
alsmede Henrickjen Everts, weduwe van Gerrit Janssen, ook optredend voor
haar kinderen Evert en Gerritjen Gerritsen, geassisteerd met haar voogd
Gijsbert Janssen, allen tezamen kinderen van Jan Evertsen en Evertjen
Henricks, verkopen aan Derk Henriksen, jongeman, voor 1000 gulden, een erf
en goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide,driest- en hooilanden en plaggenvelden, dat Evert Janssen gebruikt, gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum, met het recht van
Koop en verkoop overpad aan de kerk van Ede.
Jan Cornelissen, weduwnaar van Marritjen Janssen, Cornelis Roeters,
jongeman, Willem Lamberts en zijn vrouw Hendrikjen Routersen, Jan Jansen
van den Baren, ook optredend voor zijn broers Evert Jansen, alsmede Hendrik
Jacobsen en Geurt Hendriksen, gezamenlijk ook optredend voor hun afwezige
vrouwen, verkopen aan Derk Henriksen, jongeman, voor 96 gulden, een groot
schepel land gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Wekerum,
belast met tijns aan de Domeinen van Veluwen, Rijer Aertsen behoudt zijn
Koop en verkoop mestrecht.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Jan Cornelissen, weduwnaar van Marritjen Janssen, Cornelis Roeters,
jongeman, Willem Lamberts en zijn vrouw Hendrikjen Routers, Jan Jansen van
den Baeren, ook optredend voor zijn broers Evert Jansen en Rutger Janssen,
alsmede Hendrik Jacobsen en Geurt Hendriksen, gezamenlijk ook optredend
voor hun afwezige vrouwen, verkopen aan Geurt Jansen en zijn vrouw Aeltjen
Gijsberts, voor 250 gulden, drie en een half schepel bouwland gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Wekerum, met een plaggenveld op
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de Wekerumse gemeente genaamd de Wart, belast met tijns van drie stuivers Ede, protocol van verbanden en
aan
de
Domeinen
van
Veluwen.
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop
Elbert Janssen en zijn vrouw Evertje Janssen verkopen aan Aelbert Janssen en
zijn vrouw Cornelia Henricks, voor 485 gulden, bestaande uit 294 gulden aan
contanten, alsmede een obligatie van 100 gulden ten behoeve van Claas
Brantsen en een obligatie van 91 gulden ten behoeve van Geurt Woutersen, die
de koper tot zijn last neemt, een zesde deel van een klein erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
driestlanden en plaggenvelden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop buurschap Weeckerum, die Jan Henricksen gebruikt.

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0310

808-0311

808-0311/12

808-0312

808-0313

Fiche

8/10

8/10

8/10

8/10

8/10

Folio

Pag.nr.

3v-4

4v-5

5-5v

6

6v-7

Datum
akte

Registratie
datum

297v-298 13-07-1734 13-07-1734

298v-299 13-07-1734 13-07-1734

299-299v 13-07-1734 13-07-1734

300 01-11-1734 01-11-1734

300v-301 26-04-1735 26-04-1735

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Wekerom

Hessel Claassen, weduwnaar van Marritjen Jacobs, Claas Hesselsen en zijn
vrouw Geertjen Willemss, Jacob Hesselsen, jongeman, Aeltjen Hesselsen,
jongedochter, geassisteerd met haar broer Jacob Hesselsen als voogd,
alsmede Claas Willemsen en zijn vrouw Jacobjen Claassen, verkopen aan
Maas Jacobsen en zijn vrouw Beertjen Bartsen, voor 700 gulden, een molder
bouwland in de Roekelsenenck genaamd de Langeackers en nog een molder
Koop en verkoop bouwland, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Roekel.
Hessel Claassen, weduwnaar van Martjen Jacobsen, Claas Hesselsen en zijn
vrouw Geertjen Willemsen, Jacob Hesselsen en Aeltjen Hesselsen,
geassisteerd met haar broer Claas Hesselsen, verkopen aan Teunis Janssen
en zijn vrouw Breunisjen Everts, voor 150 gulden, een halve molder bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Roeckel, oostwaarts
Henrick Hoijer, westwaarts het veld, zuid- en noordwaarts de weduwe van
Henrick Janssen, belast met dertien stuivers en acht penningen aan de
Koop en verkoop tiendheer.
Teunis Janssen en zijn vrouw Breunisjen Everts, verkopen aan Maas Jacobsen
en zijn vrouw Beertjen Beerts, voor 150 gulden, een halve molder bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Roekel, oostwaarts
Henrick Hoijer, westwaarts het veld en zuid- en noordwaarts de weduwe van
Koop en verkoop Henrick Janssen, heden gekocht van Hessel Claassen.
Claas Willemsen en zijn vrouw Jacobjen Claessen verkopen aan Claes
Hesselsen en zijn vrouw Geertjen Willemsen, voor 275 gulden, hun aandeel in
een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
bouw-, weide- en hooilanden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Roekel, dat de koper al gebruikt.

Wekerom

Arien Derksen van de Vijsel, gemachtigde van de kerkenraad van Putten
ingevolge een volmacht van 22 april 1735 gepasseerd voor Johan Walburgh,
adjunct-scholtis van Putten, verkoopt aan Jan Hendriksen van de Bart en zijn
vrouw Hendrikjen Jacobs, voor 115 gulden, het diaconie aandeel in een klein
erf en goed genaamd de Bart, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en de plaggenvelden, dat de
verkoper ontvangen heeft van Marten Janssen Muller en zijn vrouw Steventjen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Heijmens, waarbij alle maatregelen op inning van de achterstallige pacht
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop beëindigd zijn.

Wekerom

Wekerom

Wekerom

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

808

Scan nr.

808-0313/14

Fiche

8/10

Folio

Pag.nr.

7-8

Datum
akte

Registratie
datum

301-302 16-04-1728 16-06-1735

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Wekerom

Testament

Jan Aartsen Hoijer en zijn vrouw Hendrickjen Reijers maken hun testament op
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen tot het moment van hertrouwen en schenken nu aan Beert Janssen
Hoijer, zoon van Jan Aartsen Hoijer en zijn kleinzoon Aart Aartsen, oudste zoon
van Aart Janssen Hoijer, beiden zijn voorzonen van de comparant, een twaalfde
gedeelte van het erf en goed Roeckel met de bijbehorende landerijen, die
Hendrik Aartsen Hoijer gebruikt en een oude mud gezaai genaamd de Loker in
de Weeckerumsenenk en twee plaggenvelden op de Weeckerumsen
gemeente, die met de Loker aangekocht zijn, voorts nog een mud land in de
Weeckerumsenenk genaamd de Schraijen en een plaggenveld op de
Weeckerumse gemeente, dat bij dat land hoort, alsmede nog 400 gulden welke
betaald moet worden door Evert Janssen en Evert Aartsen uit het erf de Hoijer;
aan Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Geurtsen een kamp hooiland
genaamd de Oude Mate in Weeckerum, een mud bouwland in de
Weeckerumsenenk genaamd de Groote Gietham, met twee plaggenvelden op
de Weeckerumse gemeente, een half mud bouwland genaamd de Kip, met een
aangekocht plaggenveld op de gemeente van Geurt Janssen en 400 gulden,
ook uit te keren door Evert Janssen en Evert Aartsen uit het erf de Hoijer; aan
Steven Peterssen en zijn vrouw Nelletjen Janssen Hoijer een perceel bouwland
in de Weeckerumsenenk langs de Hammersteegh genaamd de Camp, groot
een mud gezaai, een plaggenveld op de Weeckerumse gemeente op de Riemt,
aan de rechter helft van een weidemaat aan de Ceupersteegh genaamd Teunis ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Snijdersmaat, de Wesselsenacker, groot drie schepel bouwland met ernaast
Ede, protocol van verbanden en
gelegen twee plaggenvelden op de Weeckerumse gemeente,
opdrachten 1733-1751

Wekerom

één achter de Hoijer en één op de Riemt en 400 gulden, ook uit te keren door
Evert Janssen en Evert Aartsen; aan Evert Janssen en zijn vrouw Stijntjen
Aartsen Hoijer en aan Evert Aartsen en zijn vrouw Gijsbertjen Janssen Hoijer,
de helft en een zesde deel in de andere helft en vier zesde deel van het
resterende vijf zesde gedeelte van een erf en goed genaamd de Hoijer,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en
hooilanden, met een halve hoeve hout in het Weeckerumse Bosch, ook de
plaggenvelden met de brouwerij en uit te keren aan deze twee partijen 1200
gulden, ieder 600 gulden in twee termijnen, namelijk de eerste helft binnen zes
weken na het overlijden van de langstlevende en de resterende helft een jaar
daarna; aan Jan Evertsen en Hendrickjen Evertsen, kinderen van Evert Aartsen
en zijn vrouw Gijsbertjen Janssen Hoijer, een halve hoeve hout in het
Weeckerumse Bosch genaamd de Hoijersse Hoeve en bij vooroverlijden van
een dezer kinderen zonder erfgenamen, zal deze halve hoeve op de
langstlevende van beide erven overgaan, maar na beider overlijden gaat het
over op de andere zussen en broers; als laatste schenken zij aan hun dochter
Gijsbertjen Janssen Hoijer, gehuwd met Evert Aartsen, anderhalf schepel
bouwland in de Weeckerumsenenk genaamd de Ligtevoor, met een
plaggenveld in het Blauwe Streuinck en een halve hof in Weeckerum genaamd
de Vaalthoff, deze schenking geschiedt omdat Gijsbertjen erg ziek is en veel
vervolg van folio dokterskosten gemaakt heeft en altijd trouw geweest is in het werk voor haar
7-8
ouders.
Steven van der Wisch en zijn vrouw Meghteld Hendriksen maken een
testament op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen tot het moment van hertrouwen, voorts
benoemt Steven van der Wisch als hij geen kinderen na zal laten, tot enig
erfgenaam Hendrikjen, Tijmetjen, Beert en Henrick Aelbertsen, of die van hun
vieren nog in leven zijn na zijn overlijden.
Testament

Wekerom

Willem en Aart Geurtsen, jongemannen en Aert Janssen en zijn vrouw Aeltjen
Geurtsen, verkopen aan Jacob Sweeren, voor 75 gulden, een hoek bouwland
van anderhalf schepel gezaai met een plaggenveldje gelegen op Veluwen in het ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede, buurschap Weeckerum, oostwaarts Wouter Everts, westwaarts Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Rutger Wolberts, zuidwaarts Sweer Arissen en noordwaarts het veld.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

808

808

808-0315

808-0315/16

8/10

8/10

8v-9

9-9v

302v-303 09-09-1730 18-06-1735

303-303v 24-07-1735 24-07-1735

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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Registratie
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Plaats of
buurschap

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0316

8/10

9v-10

303v-304 16-07-1736 16-07-1736

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0317

8/10

9v-10

303v-304

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

808

808

808

808-0316 en
0318

808-0318

808-0319

8/10

8/10

8/10

10-10v

11

11v-12

304-304v 05-11-1736 05-11-1736

305 04-12-1736 04-12-1736

305v-306 17-06-1737 17-06-1737

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Jan Hendricksen en zijn vrouw Grietjen Brants, Aelbert Janssen en zijn vrouw
Cornelia Hendricksen, alsmede Cornelis Janssen en zijn vrouw Jantjen Gerrits,
verkopen aan Abraham, Jan, Oetjen en Geertjen Hendricksen, jongelieden,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
voor 120 gulden, een derde deel van een huis en hof gelegen op Veluwen in
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop het ambt van Ede, buurschap Weeckerum, dat Rijck Woutersen gebruikt.
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
scan 316 en 317 zijn identiek.
opdrachten 1733-1751

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Koop en verkoop

Reijer Janssen Hoijer en zijn vrouw Elbertjen Gerrits verkopen aan Evert
Aertsen Hoijer en zijn vrouw Gijsbertjen Janssen Hoijer, voor 1040 gulden, een
hooimaat met de houtgewassen, gelegen westwaarts de gemeente, oost- en
noordwaarts Frank Janssen en zuidwaarts Rutger Wolbers, voorts een molder
bouwland op de Gietham, gelegen zuidwaarts de kinderen van Gijsbert
Geurtsen en Lambertjen Janssen en noordwaarts Frank Hoijer, met twee
plaggenvelden op de Weeckerumse gemeente, daarbij aangekocht nog een
halve molder bouwland genaamd de Kip, gelegen zuidwaarts Frank Janssen en
noordwaarts Jan Henricksen, met een plaggenveldje gelegen bij Geurt
Janssen, alles gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Weeckerum, belast met tijns van één stuiver aan de Domeinen van Veluwen en
een spint rogge aan de koster van Ede.
Jacob Hesselsen, jongeman, en Aeltjen Hesselsen, weduwe van Egbert
Henricksen, geassisteerd met haar broer Jacob Hesselsen als voogd, verkopen
aan Claas Hesselsen en zijn vrouw Geertjen Willemss, voor 300 gulden, de
helft van een huis, hof, schuur en twee hoekjes bouwland en een hooikampje
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Roeckelt, dat de koper al
gebruikt en waarvan de andere helft in hun bezit is.
Steven Peterssen en zijn vrouw Nelletjen Janssen Hoijer, verkopen aan Sweer
Arissen en zijn vrouw Trijntjen Jacobs Verhoeff, voor 180 gulden, de helft van
een weidemaat gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Weeckerum, waarvan de ander helft in bezit is van de kinderen van Hendrick
Hoijer en de weduwe van Gerrit Hermssen.
Niesjen Beertsen, weduwe van Gijsbert Janssen, geassisteerd met haar zoon
Jan Gijsberts als voogd, verkoopt aan Gijsbertjen Aertsen, weduwe van Henrick
Janssen te Roeckelt, voor 450 gulden, 2/25ste deel van het erf en goed
Roeckelt, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-,
hooi- en driestlanden en de plaggenvelden, voorts 2/25ste deel van een halve
hoeve hout in het Weeckerumse Bosch, dat de koper al gebruikt.
Aert Henricksen Hoijer en zijn vrouw Willemtjen Rutgers, verkopen aan Gerard
Derk Suermondt, voor 100 gulden, een vierde deel van een hoeve hout gelegen
in het Weeckerumse of Roeckelse Bosch.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0319/20

8/10

12-12v

306-306v 10-09-1737 10-09-1737

Wekerom

Koop en verkoop

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0320/218+9/10

13-13v

307-307v 07-10-1737 07-10-1737

Wekerom

Koop en verkoop

Wekerom

Aert Henricksen Hoijer en zijn vrouw Willemtjen Rutgers, verkopen aan Wolbert
Rutgers en zijn vrouw Aeltjen Aelbers Bouwhuijs, voor 100 gulden, een schepel
bouwland genaamd den Turffacker aan de Hammerwegh, voorts drie spint
bouwland genaamd de Del, alsmede een half schepel bouwland op
Schaaphuijsen en een plaggenveld in het Veld, alles gelegen op Veluwen in het ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede, buurschap Weeckerum, belast met tijns van zes penningen aan Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop de Domeinen van Veluwen.

Wekerom

Beert Janssen Hoijer, ook optredend voor zijn vrouw Reijertjen Gijsberts, en
Aart Aartsen Hoijer, verkopen aan Cornelis Cornelissen en zijn vrouw Marritjen
Janssen Timmer, voor 475 gulden, een molder bouwland genaamd de
Schraaijen, gelegen oost-, west- en noordwaarts Geurt Wouterssen en
zuidwaarts de Cruijsbergh en drie schepel bouwland, gelegen oostwaarts
Hermen Henricksen, westwaarts de koper, zuidwaarts Derk Henricksen en
noordwaarts de Hammerwegh, beiden gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Weeckerum in den Enck, voorts drie plaggenvelden op de
Weeckerumse gemeente, waarvan er één strekt tot aan het hek bij de
Hammerhoff, één strekt tot aan de Oude maat bij de Leucker en één ligt bij
Wouter Everts hofstede, bij de Schraaijen, belast met tijns van elf stuivers en
Koop en verkoop vier penningen aan de Domeinen van Veluwen.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

808

808

808-0321

808-0322

9/10

9/10

13v-14

14v-15

307v-308 07-10-1737 07-10-1737

308v-309 13-1-1738 13-1-1740

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

808

808

808

808

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0322/23

808-0323/24

808-0324

808-0325

808-0325/26

808-0326

808-0326/27

808-0327

808-0327/28

Fiche

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

Folio

Pag.nr.

15-15v

16-16v

16v-17

17v-18

18-18v

19

19-19v

19v-20

20-20v

Datum
akte

Registratie
datum

309-309v 08-07-1738 08-07-1738

310-310v 01-12-1738 04-12-1738

310v-311 02-01-1739 02-01-1739

311v-312 02-01-1739 02-01-1739

312-312v 02-03-1739 02-03-1739

313 02-05-1739 20-05-1739

313-313v 02-05-1740 02-05-1740

313v-314 16-05-1740 16-05-1740

314-314v 16-05-1740 16-05-1740

Plaats of
buurschap

Wekerom

Beschrijving
Jan Hendricken, jongeman, verkoopt aan Maas Jacobsen en zijn vrouw
Beertjen Beerts, voor 120 gulden, een zevende deel van een huisje en hof met
de bijbehorende bouw-, weide- hooilanden, driest- en plaggenvelden gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum, dat de verkoper heeft
Koop en verkoop geërfd van zijn ouders en dat Aaltjen Henricksen gebruikt.
Aart Henricksen Hoijer en zijn vrouw Willemtjen Rutgers verkopen aan Franck
Henricksen Hoijer en zijn vrouw Henrickjen Breunissen Ham, voor 50 gulden,
een vijftiende deel van een weidemaat genaamd Teunis Snijdersmaat en in de
Vaelthoff een klein aandeel in het erf en goed genaamd de Oude Kiefft, beiden
Koop en verkoop gelegen in Weeckerum.
Steven Peterssen en zijn vrouw Nellitjen Janssen Hoijer verkopen aan Hermen
Hendricksen en zijn vrouw Petertjen Gijsberts, voor de ene helft en aan Aart
Aartsen Hoijer voor de andere helft, voor 350 gulden, een kamp bouwland,
groot drie en halve schepel gezaai, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Weeckerum, oost- en zuidwaarts de kopers, westwaarts Evert
Aartsen Hoijer en noordwaarts de weg, met een plaggenveld op de
Weeckerumse gemeente, belast met tijns van negentien stuivers en vier
Koop en verkoop penningen aan de Domeinen van Veluwen.

Wekerom

Steven Peterssen en zijn vrouw Nellitjen Janssen Hoijer verkopen aan Hermen
Hendricksen en zijn vrouw Petertjen Gijsberts, voor 300 gulden, drie schepel
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum,
oostwaarts de weg, zuidwaarts de koper, westwaarts Geurt Woutersen en
noordwaarts de weduwe van Geurt Janssen, genaamd de Weselsenacker, met ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
een plaggenveld op de Weeckerumse gemeente, belast met een schepel rogge Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop aan de kerk van Ede.

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Aktesoort

Martjen Aartsen Hoijer, weduwe van Gerrit Hermssen, geassisteerd met haar
zoon Aart Gerritsen als voogd, Franck Hendricksen Hoijer en zijn vrouw
Hendrickjen Breunissen, Aart Gerritsen en zijn vrouw Gijsbertjen Hendricksen
Hoijer, Gerrit Willemssen en zijn vrouw Geertjen Hendricksen Hoijer en
Reijntjen Teunissen, jongedochter, geassisteerd met haar oom Franck
Hendricksen Hoijer als voogd, verkopen aan Evert Janssen en zijn vrouw
Stijntjen Janssen en Evert Aartsen en zijn vrouw Gijsbertjen Janssen, voor 575
gulden, hun aandeel in het erf en goed de Hoijer en de Vaalthoff bij de Schans,
Koop en verkoop alles gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum.
Wilhem van Baijen, burgemeester van de stad Arnhem, in de hoedanigheid als
commies van 's lands magazijnen binnen Arnhem, geeft tot schadeloosstelling
voor 4000 gulden in onderpand een tiend genaamd den Vierdeltient gelegen in
het ambt van Ede, ten behoeve van Anthonij Belder, koopman, die zich
ingevolge een akte van 25 april 1739 als borg verbonden heeft voor 4000
gulden.
Garantie
Rijk Otten en zijn vrouw Aaltjen Gijsberts, alsmede Gerritje Gijsberts,
jongedochter, geassisteerd met haar voogd Rijk Otten, verkopen aan Derk
Hendriksen, jongeman, voor 183 gulden, een schepel bouwland en een halve
schepel bouwland, beiden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Koop en verkoop Weekerum op het Kieker Engetjen.
Gijsbert Otten en zijn vrouw Hendrikje Janssen verkopen aan Wolbert Rutgers
en zijn vrouw Aaltjen Aalberts, voor 87 gulden en 10 stuivers, anderhalf schepel
bouwland genaamd de Ligtevoor gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
buurschap Weekerum in den Enk, oostwaarts de koper, westwaarts Aart
Koop en verkoop Aartsen, zuidwaarts Willem Geurtsen en noordwaarts Geurt Woutersen.
Wolbert Rutgers en zijn vrouw Aaltjen Aalberts, verkopen aan Gijsbert Otten en
zijn vrouw Hendrikje Janssen, voor 70 gulden, anderhalf schepel bouwland
genaamd de Kruijsbree gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Weekerum in den Enk, oostwaarts Jan Buirman, westwaarts Hendrik Bouwhuis,
Koop en verkoop zuidwaarts het land en noordwaarts de weg.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0328

808-0328/29

808-0329/30

808-0330

808-0331

Fiche

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

Folio

20v-21

21-21v

22-22v

22v-23

23v-24

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

314v-315 23-05-1740 23-05-1740

315-315v 23-05-1740 23-05-1740

316-316v 16-08-1740 16-08-1740

316v-317 18-11-1740 18-11-1740

317v-318 18-11-1740 18-11-1740

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Wekerom

Rijck Otten en zijn vrouw Aaltjen Gijsberts, alsmede haar zus Gerritjen
Gijsberts, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Rijck Otten, verkopen
aan Derk Hendricksen, jongeman, voor 85 gulden, een schepel bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum, oost- en
Koop en verkoop westwaarts de koper, zuidwaarts Willem Geurtsen en noordwaarts Rijck Otten.
Derck Hendricksen, jongeman, verkoopt aan Rijck Otten en zijn vrouw Aaltjen
Gijsberts, alsmede aan Gerritjen Gijsberts, jongedochter, kinderen van Gijsbert
Maassen, voor 95 gulden, een schepel bouwland gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, buurschap Weeckerum, genaamd den Dwarsacker, oostwaarts
Aart Cornelissen, westwaarts de Leuckers, zuidwaarts de gemeente en
noordwaarts de kopers, belast met tijns van twaalf penningen aan de Domeinen
Koop en verkoop van Veluwen.

Wekerom

Aart Janssen en zijn vrouw Teunisjen Janssen, Egbert Aalbertsen, jongeman,
gemachtigde van zijn ouders Aalbert Hendricksen en Martjen Rutgers, alsmede
Jan Peterssen en zijn vrouw Gerritjen Meeuwsen, de mannen treden ook op
voor hun afwezige vrouwen, verkopen aan Sweer Arissen en zijn vrouw Trijntjen
Jacobs, voor 113 gulden, een halve hoeve hooiland met een geërfd gedeelte
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum in de Werfft, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
met aan de ene zijde de koper en aan de andere zijde de heer Van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Driesbergen.

Wekerom

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Maria Margareta Torck,
weduwe van Rudolph Bernhard Volkert, graaf van Regteren, in leven kapiteinter-zee, om beslag te leggen op alle roerende goederen in het ambt van Ede,
welke zijn nagelaten door burgemeester Willem van Baijen, en als die
onvoldoende zijn op alle onroerende goederen, die zich bevinden in het ambt
van Ede, met name op een roggerente uit de goederen onder Weeckerum van
Wolbert Rutgers, Sweer Arissen, Cornelis Cornelissen, Jantjen Wouters en
Franck Geurtsen, tezamen jaarlijks 13 molder, met toestemming van de
stadhouder van de Lenen van het huis Hemmen, evenzo op een gedeelte van
een tiend gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Weeckerum en
Lunteren, tot zekerheid van het terugbetalen van een bedrag van 2000 gulden
ingevolge een obligatie van 8 februari 1731, ten laste van de erfgenamen van
Willem van Baijen; Hermen Henricksen, de pachter van de tiend, is hiervan in
kennis gesteld, tevens zijn door afwezigheid van Wolbert Rutgersen en Sweer
Arissen, eigenaar en gebruikers van de erven waar de roggerente uit
afgedragen moet worden, hun vrouwen geïnformeerd, evenals Cornelis
Cornelissen den Ouden en Geurt Wouters, wegens afwezigheid van hun zonen
Cornelis Cornelissen d' Jonge en Franck Geurtsen, eigenaren van de percelen
waar de roggerente uit afgedragen moet worden, en door afwezigheid van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zonen van Jantjen Wouters en Wolbert Rutgers, gebruiker, de vrouw van
Ede, protocol van verbanden en
Wolbert Rutgers.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Willemina Burgers, om
beslag te leggen op alle roerende goederen in het ambt van Ede, welke zijn
nagelaten door burgemeester Willem van Baijen, en als die onvoldoende zijn op
alle onroerende goederen ook gelegen in het ambt van Ede, en met
toestemming van de stadhouder van de Lenen van het huis Hemmen op een
gedeelte van een tiend, gelegen in het ambt van Ede, in de buurschap
Weeckerum en Lunteren, tot zekerheid van het terugbetalen van een obligatie
van 20 augustus 1740 ten bedrage van 1000 gulden ten laste van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
erfgenamen van Willem van Baijen, Hermen Hendricksen is ingelicht omtrent
Ede, protocol van verbanden en
de beslaglegging als pachter van de tiend.
opdrachten 1733-1751

Wekerom

Wekerom

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

0203

0203

808

808

808

808

808

808

Scan nr.

808-0331/32

808-0332

808-0332/33

808-0333

808-0334

808-0334/35

Fiche

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

9/10

Folio

Pag.nr.

24-24v

24v-25

25-25v

26

26v

27-27v

Datum
akte

Registratie
datum

318-318v 18-11-1740 18-11-1740

318v-319 18-11-1740 18-11-1740

319-319v 18-11-1740 18-11-1740

320 22-11-1740 22-11-1740

320v 22-11-1740 22-11-1740

321-321v 28-11-1740 28-11-1740

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Hester Ribbius, weduwe
van Nanningh de Greve, om beslag te leggen op alle roerende goederen in het
ambt van Ede, welke zijn nagelaten door burgemeester Willem van Baijen, en
als die onvoldoende zijn op alle onroerende goederen ook gelegen in het ambt
van Ede, en met toestemming van de stadhouder van de Lenen van het huis
Hemmen op een gedeelte van een tiend gelegen in het ambt van Ede, in de
buurschap Lunteren en Weeckerum, tot zekerheid van betaling van rekeningen
van 10 februari 1734 tot 27 september 1740 ten bedrage van 1154 gulden en 4 ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
stuivers wegens geleverde goederen en winkelwaren, Hermen Hendricksen is Ede, protocol van verbanden en
ingelicht omtrent de beslaglegging als pachter van de tiend.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Willemina Bosboom,
weduwe van W.H. de Greve, om beslag te leggen op alle roerende goederen in
het ambt van Ede, welke zijn nagelaten door burgemeester Willem van Baijen
en als die onvoldoende zijn op alle onroerende goederen ook gelegen in het
ambt van Ede, en met toestemming van de stadhouder van de Lenen van het
huis Hemmen op een gedeelte van een tiend gelegen in het ambt van Ede, in
de buurschap Lunteren en Weeckerum, tot zekerheid van betaling wegens
geleverde bieren van 9 januari 1739 tot 31 oktober 1740, ten bedrage van 231 ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gulden, 5 stuivers en 8 penningen, Hermen Hendricksen is ingelicht omtrent de Ede, protocol van verbanden en
beslaglegging als pachter van de tiend.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Abraham van der Hoop,
om beslag te leggen op alle roerende goederen in het ambt van Ede, welke zijn
nagelaten door burgemeester Willem van Baijen en als die onvoldoende zijn op
alle onroerende goederen ook gelegen in het ambt van Ede, en met
toestemming van de stadhouder van de Lenen van het huis Hemmen op een
gedeelte van een tiend gelegen in het ambt van Ede, in de buurschap Lunteren
en Weeckerum, tot zekerheid van betaling wegens geleverde wijnen van 24
januari 1737 tot 6 oktober 1739, ten bedrage van 276 gulden, Hermen
Hendricksen is ingelicht omtrent de beslaglegging als pachter van de tiend. De ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bovenstaande vijf beslagleggingen zijn ook geregistreerd in Lunteren (invnr.
Ede, protocol van verbanden en
825, scan 42) op folio 37.
opdrachten 1733-1751

Registratie

H. Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Hendrina Merkes, weduwe van
Abraham Umbgrove, om beslag te leggen op alle roerende en onroerende
goederen overeenkomstig de aanvraag gedaan op 17 november 1740 in het
schependom van Arnhem, welke zijn nagelaten door burgemeester Willem van
Baeijen met name in het ambt van Ede, en met toestemming van de stadhouder
van de Lenen van het huis Hemmen op een gedeelte van een tiend gelegen in
het ambt van Ede, om betaling te verkrijgen van 70 gulden aan rente en tot
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zekerheid van het terugbetalen van een kapitaal van 26 september 1740 van
Ede, protocol van verbanden en
2000 gulden.
opdrachten 1733-1751

Wekerom

Registratie

H. Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Johan Verbeek om beslag te
leggen op alle roerende en onroerende goederen overeenkomstig de aanvraag
gedaan op 17 november 1740 in het schependom van Arnhem, welke zijn
nagelaten door burgemeester Willem van Baeijen, en met toestemming van de
stadhouder van de Lenen van het huis Hemmen op een gedeelte van een tiend
gelegen in het ambt van Ede, om betaling te verkrijgen van 56 gulden aan rente
en tot zekerheid van het terugbetalen van een kapitaal van 27 november 1739 ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van 1400 gulden, voorts nog 50 gulden en 1 stuiver wegens geleverde
Ede, protocol van verbanden en
winkelwaren.
opdrachten 1733-1751

Wekerom

Jan Hermssen en zijn vrouw Aaltjen Aartsen verkopen aan Geurt Wouterssen
en zijn vrouw Marritjen Wouters, voor 40 gulden, een akker bouwland, groot
een halve schepel gezaai, gelegen oostwaarts Wolbert Rutgers, zuidwaarts de
Dwarswegh, west- en noordwaarts Rijck Wouterssen en een plaggenveldje op
de Weeckerumse gemeente, oostwaarts Rijck Wouterssen en westwaarts
Wolbert Rutgers, alles gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Koop en verkoop Weeckerum.

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

808

Scan nr.

808-0335

Fiche

9/10

Folio

Pag.nr.

27v-28

Datum
akte

Registratie
datum

321v-322 30-11-1740 30-11-1740

Plaats of
buurschap

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0335/36

9/10

28-29

322-323 10-04-1741 10-04-1741

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0336/37

9/10

29-30

323-324 05-07-1741 05-07-1741

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

808

808

808

808

808-0337/38

808-0338/39

808-0339

808-0339/40

9/10

9/10

9/10

9/10

30-30v

31-31v

32

32-32v

324-324v 05-07-1741 05-07-1741

325-325v 05-07-1741 05-07-1741

326 10-07-1741 10-07-1741

326-326v 16-08-1741 16-08-1741

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Beslaglegging

Henrijck Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door procureur Peter van
Bleeck om beslag te leggen op alle onroerende goederen in het ambt van Ede,
welke zijn nagelaten door burgemeester mr. Willem van Baeijen, met name
speciaal op een roggerente gaande uit de goederen onder Weeckerum van
Wolbert Rutgers, Sweer Arissen, Cornelis Cornelissen, Jantje Wolters en
Franck Geurtsen, en dan nog met toestemming van de stadhouder van de
Lenen van het huis Hemmen op een leenperceel, zijnde een tiend gelegen in
het ambt van Ede, in de buurschap Weeckerum en Lunteren, leenroerig aan het
huis Hemmen, om daarop te verhalen bij ontoereikendheid van de in het
schependom Arnhem gedane beslag en tot zekerheid en schadeloosstelling
van een borgtocht op een obligatie van 26 januari 1728 van 5000 gulden totaal, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ten behoeve van Jean Georgh Engelberts, waarvan al 2000 gulden is afgelost Ede, protocol van verbanden en
en nu geldt voor het restant van 3000 gulden.
opdrachten 1733-1751

Franck Woutersen, jongeman, alsmede Jan Woutersen en zijn vrouw Aaltjen
Janssen, verkopen aan Hendrik Bouwhuijs en zijn vrouw Geertjen Aalberts,
voor 500 gulden, een hof genaamd Luijstershoff, een hoekje bouwland
genaamd het Breetjen, een hoekje bouwland op de Cruijsbree, een hoekje land
of erfpacht genaamd den Beijningh, twee hoekjes genaamd de
Topperscampjes, een hoekje op de Del met zes plaggenveldjes op de
Weeckerumse gemeente, voorts een hoekje land op de Langeakkers, de helft
van een vierde deel en een zestiende deel van een hoeve in het Weeckerumse ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Bosch, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum,
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop belast met jaarlijks vijf en een halve schepel rogge uit het perceel de Beijningh. opdrachten 1733-1751
Steven Peterssen en zijn vrouw Oetjen Goossens, Cornelis Goossens en zijn
vrouw Geertjen Beerts, alsmede Hendrick Goossens en zijn vrouw Hendrickjen
Hendricks, verkopen aan Wolbert Rutgers en zijn vrouw Aaltjen Aalberts, voor
300 gulden, een derde deel van een klein erf en goed, bestaande uit een huis
en hof met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden en plaggenvelden
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum, dat Rijck
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Wouterssen Scheuter gebruikt.

Wekerom

Wolbert Rutgers en zijn vrouw Aaltjen Aalberts verkopen aan Jan Hendricksen
en zijn vrouw Grietjen Brantsen, voor 45 gulden, een hoekje bouwland
genaamd de Want en een hoekje bouwland genaamd den Turffacker, beiden
Koop en verkoop gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum.
Jan Hendricksen en zijn vrouw Grietjen Brantsen, ook optredend voor zijn
voorkinderen, alsmede Franck Hendricksen Hoijer en zijn vrouw Hendrickjen
Breunissen, verkopen aan Wolbert Rutgers en zijn vrouw Aaltjen Aalberts, voor
120 gulden, van de eerste comparant, een akker bouwland genaamd het
Vlaslant en een hoekje achter de hof van Rijck Wouterssen Scheuter en van de
tweede comparant een achtste deel en een zestiende deel van een hoeve hout
in het Weeckerumse Bosch, alles gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Weeckerum.
Evert Wouters Dibbeth en Hendrik Buijs, voogden van de minderjarige kinderen
van Dibbet Jansen en zijn vrouw Jacomina Hendriks Buijs, verkopen met
toestemming van het Landgericht van Veluwen in de bank van Ede van mei
(dag en jaar niet vermeld), aan Beert Elbertsen en zijn vrouw Arisjen Gerritsen,
voor 308 gulden, een kamp weide- of bouwland met een plaggenveld op de
Weekerumse gemeente gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap
Koop en verkoop Weekerum, dat Wolbert Rutgers gebruikt.

Wekerom

Gijsbert Otten en zijn vrouw Hendrikjen Janssen verkopen aan Wolbert Rutgers
en zijn vrouw Aaltjen Aalbertsen, voor 150 gulden, een schepel bouwland op
Schaephuijsen, een schepel bouwland aan de Pollen genaamd het
Schepellandt, twee schepel bouwland op de Cruijsbree, de helft van een vierde
deel van een perceel hooiland op de Dieffhorst en een halve hoeve hooiland op ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de Dieffhorst, voorts nog twee plaggenveldjes op de Weeckerumse gemeente, Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum.

Wekerom

Wekerom

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808

808

Scan nr.

808-0340/41

808-0341/43

808-0343/44

Fiche

9/10

9/10

9/10

Folio

33-33v

33v t/m 35v

36-36v

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

327-327v 19-08-1741 19-08-1741

327v-329v 09-02-1742 27-03-1742

330-330v 18-02-1740 10-04-1742

Plaats of
buurschap

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0344

9/10

36v-37

330v-331 18-06-1742 18-06-1742

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

808

808-0345

9/10

37v-38

331v-332 09-01-1743 09-01-1743

Wekerom

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Melis Teunissen en zijn vrouw Luijtjen Janssen verkopen aan Jan Hendricksen
en zijn vrouw Aartjen Borren, voor 2400 gulden, twee vijfde deel van een erf en
goed, bestaande uit een huis, hoven, berg, schuur en twee schaapskooien met
de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden en plaggenvelden, dat de koper
al gebruikt, voorts nog een vijfde deel van een hoeve hout in het Roeckelse
Bosch, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerum te Roeckelt, de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
verkoper mag zijn leven lang het snoeihout van de bomen van de hoeve
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop gebruiken als brandhout.

Beslaglegging

Testament

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Maria Margaretha Torck,
douairière van Rudolph Bernhard Volkert, in leven kapitein-ter-zee, om beslag
te leggen op alle onroerende goederen, indien het beslag gedaan op 18
november 1740 op de roerende goederen niet toereikend is, welke zijn
nagelaten door burgemeester Willem van Baeijen in het ambt van Ede, met
name op een roggerente komende uit de goederen onder Weekerum van
Wolbert Rutgers, Sweer Arissen, Cornelis Cornelissen, Jantjen Wouters en
Franck Geurtsen, tezamen jaarlijks dertien molder, en met toestemming van de
stadhouder der Lenen van het huis Hemmen op een gedeelte van een tiend
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weekerum en Lunteren, tot zekerheid
van het terugbetalen van een obligatie van 8 februari 1731 van 2000 gulden,
ten laste van de erfgenamen van burgemeester Willem van Baeijen. De
beslaglegging is gepubliceerd op het kerkhof van Ede en op de deur van de
kerk. Een authentieke afschrift van de beslaglegging is door de scholtis van
Ede op 14 april 1741 meegegeven aan de postkoets van Amsterdam naar
Arnhem en afgeven aan de huisvrouw van Johan Verbeek en Johan de Greve
te Arnhem, daarnaast is er ook één afgegeven aan Gerhardus Timmermans,
onderkoopman op Amedabath in Nederlands Indië in dienst van de Oost
Indische Compagnie, kamer Amsterdam, om in een brievenkist te versturen via
Batavia naar Amedabath om te achterhalen of er bezwaar is tegen de
beslaglegging. Aangezien niemand bezwaar heeft gemaakt wordt overgegaan
tot de 1ste ruiming op 8 juni 1741, de 2de op 15 augustus 1741 en de 3de en
laatste op 12 oktober 1741, telkens wordt de man in Amedabath, alsook
Verbeek en De Greve, hierover geïnformeerd, ten slotte heeft de scholtis van
Ede een verwinbrief laten opmaken bij de landdrost van Veluwen, waarna de
onroerende goederen aan Maria Margaretha Torck zijn toegewezen.
Martjen Aartsen, weduwe van Gerrit Hermsen, schenkt aan haar
achterkleinzoon Brant Janssen, kind van Jan Brantsen en Geertjen Aartsen
Hoijer, een evenredig deel met de andere kinderen van haar dochter Hermtjen
Gerritsen, in zijn vaders plaats, daarnaast wordt Brant Janssen ook benoemd
tot mede-erfgenaam voor een vierde gedeelte van een vierde deel, zijnde een
zestiende deel van al haar na te laten goederen.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751

Jan Jacobs Bosch, weduwnaar van Bijtjen Gerritsen, Jacob Janssen Bosch,
jongeman, Johannes Willemssen en zijn vrouw Teuntjen Janss Bosch, alsmede
Martjen Janss Bosch, jongedochter, geassisteerd met haar vader Jan Jacobs
Bosch als voogd, verkopen aan Aart Gerritsen en zijn vrouw Gijsbertjen
Henricks Hoijer, voor 350 gulden, hun vierde deel in de erfenis van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
onroerende goederen nagelaten door Gerrit Hermssen en zijn vrouw Martjen
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop Aarts Hoijer.
Aart Aartsen Hoijer, jongeman, voor de helft, en Reijertjen Gijsberts, weduwe
van Beert Janssen Hoijer, Gijsbert en Aart Beertsen, jongemannen, Stijntjen en
Jantjen Beertsen, jongedochters, gezamenlijk voor de andere helft, de weduwe
en de jongedochters geassisteerd met hun voogd Gijsbert Beertsen, verkopen
aan Franck Hendricksen Hoijer en zijn vrouw Hendrickjen Breunissen, voor 350
gulden, een twaalfde deel van het erf en goed Roeckelt, bestaande uit huis en
hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, met een halve hoeve ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
hout in het Weeckerumse Bosch, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop buurschap Roeckelt.

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

808

808

808

Scan nr.

808-0346

808-0346/47

808-0347/48

Fiche

9/10

9/10

9/10

Folio

38v-39

39-40

40-40v

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

332v-333 09-01-1743 09-01-1743

333-334 05-02-1743 05-02-1743

334-334v 05-02-1743 05-02-1743

Plaats of
buurschap

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Akkoord

Reijertjen Gijsberts, weduwe van Beert Janssen Hoijer, geassisteerd met haar
zoon Gijsbert Beertsen Hoijer als voogd, Hermen Gielen en zijn vrouw
Weijmtjen Cornelissen, Aaltjen Cornelissen, jongedochter, geassisteerd met
haar zwager Hermen Gielen als voogd, alsmede Henrick Woutersen Decker,
als voogd over de nog minderjarige Gijsbert en Jantjen Cornelissen, kinderen
van Cornelis Gijsbertsen en Metjen Woutersen, allen kinderen en kleinkinderen
van Gijsbert Cornelissen en Weijmtjen Willemssen, stellen hun zwager en oom
Hermen Hendricksen en zus en tante Petertjen Gijsberts aan als verzorgers van
hun zwak begaafde zus Lubbertjen Gijsberts, welke niet in staat is voor zichzelf
te zorgen, om haar gedurende haar leven lang kost, inwoning en kleding te
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
geven en goed voor haar te zorgen en een fatsoenlijke begrafenis te geven,
Ede, protocol van verbanden en
hiervoor krijgen zij alle na te laten goederen van Lubbertjen Gijsberts.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Hendrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Jan Reijnder Pronck en
zijn vrouw Elisabeth Umbgrove, waarbij Jan Reijnder Pronck ook optreedt als
gemachtigde van zijn zwager Derck Umbgrove, ingevolge een autorisatie van
de landdrost van Veluwen van 2 februari 1743 en verkregen toestemming van
de leenheer uit kracht van een veroordeling bij verstek, kinderen en erfgenamen
van Abraham Umbgrove en Elisabeth Merkes, om lopende de procedure bij het
Landgericht van Veluwen in de bank van Ede tussen de pandeiser en Derck
Umbgrove als bezwaar makende en de verweerder Maria Margaretha Torck,
douairière Regteren, over wie er voorrang van beslaglegging heeft op dit leen,
en niet alleen tegen mevrouw Torck maar ook tegen de curatoren van de boedel
van mr. Willem van Baijen, zijnde de heren Johan Verbeeck en Johan de
Greve, alsook Gerhardus Timmermans, gehuwd met Josina Aleijda van Baijen,
of enig ander belanghebbende, beslag te leggen op de onroerende goederen in
het ambt van Ede, welke zijn nagelaten door burgemeester Willem van Baijen,
leenroerig aan het huis Hemmen, om betaling te verkrijgen van 70 gulden aan
rente en tot zekerheid van het terugbetalen van een kapitaal van 26 september
1740 van 2000 gulden en tot zekerheid van het terugbetalen van een kapitaal
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
verschenen 16 september 1710 van 2000 gulden, ten laste van de erfgenamen Ede, protocol van verbanden en
van Willem van Baijen.
opdrachten 1733-1751

Beslaglegging

Hendrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door hopman Johan
Verbeeck, ingevolge een autorisatie van de landdrost van Veluwen van 2
februari 1743 en een verkregen toestemming van de leenheer uit kracht van
veroordeling bij verstek, om beslag te leggen op een tiend, die burgemeester
Willem van Baijen heeft bezeten in het ambt van Ede en welke leenroerig is aan
het huis Hemmen, om lopende de procedure bij het Landgericht van Veluwen in
de bank van Ede tussen de pandeiser als bezwaar makende en de verweerder
Maria Margaretha Torck, douairière Regteren, over wie er voorrang van
beslaglegging heeft op dit leen, en niet alleen tegen mevrouw Torck maar ook
tegen de magistraat van de stad Arnhem als curator van de boedel van mr.
Willem van Baijen, zijnde Johan de Greve, alsook Gerhardus Timmermans,
gehuwd met Josina Aleijda van Baijen, of enig ander belanghebbende, tot
zekerheid van het terugbetalen van 56 gulden aan rente en tot zekerheid van
het terugbetalen van een kapitaal van 27 november 1739 van 1400 gulden,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
voorts nog 50 gulden en 1 stuiver wegens geleverde winkelwaren.
Ede, protocol van verbanden en
Beslaglegging gedaan op acht gemelde onroerende goederen.
opdrachten 1733-1751

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203
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808
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Scan nr.
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808-0349

808-0350

808-0350

Fiche
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Folio

Pag.nr.

41-41v

42

42v-43

43

Datum
akte

Registratie
datum

335-335v 05-02-1743 05-02-1743

336 00-00-0000 03-04-1743

336v-337 28-01-1744 28-01-1744

337 02-05-1744 02-05-1744

Plaats of
buurschap

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Wekerom

Aktesoort

Beschrijving

Beslaglegging

Hendrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door procureur Peter van
Bleeck, ingevolge een autorisatie van de landdrost van Veluwen van 2 februari
1743 en een verkregen toestemming van de leenheer uit kracht van een
veroordeling bij verstek, om beslag te leggen op alle onroerende goederen in
het ambt van Ede, welke zijn nagelaten door burgemeester mr. Willem van
Baijen, met name op een roggerenten uit enige goederen onder Weeckerum
van Wolbert Rutgers, Sweer Arissen, Cornelis Cornelissen, Jantje Wolters en
Franck Geurtsen en dan nog met toestemming van de stadhouder van de
Lenen van het huis Hemmen, op een leenperceel, zijnde een tiend gelegen in
het ambt van Ede, in de buurschap Weeckerum en Lunteren, leenroerig aan het
huis Hemmen, om lopende de procedure bij het Landgericht van Veluwen in de
bank van Ede tussen de pandeiser als bezwaar makende en de verweerder
Maria Margaretha Torck, douairière Regteren, over wie er voorrang van
beslaglegging heeft op deze roggerente en dit leen, en niet alleen tegen
mevrouw Torck maar ook tegen Johan Verbeeck en Johan de Greve, die door
de magistraat van de stad Arnhem zijn aangesteld als curatoren van de boedel
van mr. Willem van Baijen, alsmede Gerhardus Timmermans, gehuwd met
Josina Aleijda van Baijen, of enig ander belanghebbende, om daarop te
verhalen bij ontoereikendheid van de in het schependom Arnhem gedane
beslag en tot zekerheid en schadeloosstelling van een borgtocht op een
obligatie van 26 januari 1728 van 5000 gulden totaal, ten behoeve van Joan
Georg Engelbertz, waarvan al 2000 gulden is afgelost en nu geldt voor het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
restant van 3000 gulden. Beslaglegging gedaan op acht gemelde onroerende
Ede, protocol van verbanden en
goederen.
opdrachten 1733-1751

Overdracht

Fredrick Neuteboom en zijn vrouw Wilhelmina Burgers dragen over aan M.M.
Torck, douairière Regteren, een akte van beslaglegging op een tiend in
Weekerum en Lunteren inzake een obligatie van 1000 gulden en de rente op
een achtste deel van de tiend, nagelaten door de overleden burgemeester
Willem van Baeyen; Hester Josina en Henrica de Greve, geassisteerd met hun
voogd Otto Rudolph van Hemessen, alsmede Johan de Greve, dragen over aan
M.M. Torck, douairière Regteren, een akte van beslaglegging inzake een
schuld ten bedrage van 1154 gulden en 4 stuivers op een tiend; Aleijda
Geertruijd Bosboom, weduwe van Willem Henrick de Greve, geassisteerd met
haar voogd Johan de Greve, draagt over aan M.M. Torck een akte van
beslaglegging inzake een schuld ten bedrage van 276 gulden op een achtste
tiend, alles gelegen in Weekerum en Lunteren, nagelaten door burgemeester
Willem van Baeijen; Hester Josina de Greve, weduwe van Abram van der Hoop,
geassisteerd met haar voogd Johan de Greve, draagt over aan M.M. Torck,
douairière Regteren, een akte van beslaglegging inzake een schuld van 276
gulden op een achtste deel van een tiend gelegen in Weekerum en Lunteren,
nagelaten door burgemeester Willem van Baeijen. De originele akten zijn
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
geregistreerd in Lunteren op folio 50 tot 51 (red.: invnr. 825, scan 56 t/m 58,
Ede, protocol van verbanden en
folio 50 verso tot en met 53).
opdrachten 1733-1751

Jan Melissen en zijn vrouw Geusjen van den Ham, Cobus van Holten en zijn
vrouw Hendrickjen Melissen, ook optredend voor Teunis Melissen en zijn vrouw
Niesjen Gerritsen, Jan Teunissen en zijn vrouw Aeltjen Melissen, Sijmen
Verhoeff en zijn vrouw Neeltjen Melissen, alsmede Gijsbert Janssen en zijn
vrouw Maria Rijcks, gezamenlijk optredend voor Aelbert en Melis Janssen,
jongemannen, verkopen aan Jan Hendricksen en zijn vrouw Aeltjen Borren,
voor 275 gulden, de helft van zes schepel bouwland in twee akkers gelegen in
het ambt van Ede, buurschap Roeckelt in de Enck, waarvan de andere helft in
Koop en verkoop bezit is van de koper.
Registratie van een testament van Anna Elisabeth van Wijhe, dochter van
Egteld, inzake een goed in Willickhuijsen van pachter Jacob Evertsen. Het
originele testament is geregistreerd in Ede, folio 58 verso, 59, 60 etc. (red.: folio
58 verso tot en met 61 verso).
Registratie

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
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akte

Registratie
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337v 00-00-0000 04-10-1744

337v 11-10-1745 11-10-1745

338-338v 24-01-1746 24-01-1746

Plaats of
buurschap

Wekerom

Beschrijving
Registratie van een akte van ruiming van mevrouw M.M. Torck, douairière
Regteren, als bezitster van de overgenomen rechten van Frederick Neuteboom,
op een vierde deel van een tiend, gelegen in Weekerum en Lunteren, welke
nagelaten is door burgermeester Willem van Baeijen. De originele akte van
ruiming is geregistreerd in Lunteren (invnr. 825, scan 63 t/m 66) op folio 58 tot
en met 61.
Registratie
Derk Hendriksen, bejaarde jongeman, verkoopt aan Teunis Janssen en zijn
vrouw Breunisjen Everts, voor 1600 gulden, een klein erf en goed bestaande uit
een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden en
plaggenvelden gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weekerum, dat
Koop en verkoop Cornelis Janssen gebruikt, het huis is tiendvrij, het bouwland niet.

Wekerom

Jacobus IJpenburgh en zijn vrouw Susanna van Leeuwen, Gerrit IJpenburgh en
zijn vrouw Elbertjen Willemss, erfgenamen van Arnoldus IJpenburgh voor de
ene helft, alsmede Rijck Otten en Gijsbert Janssen, voogden over de
zwakbegaafde Aalbertjen Evertsen, weduwe van Arnoldus IJpenburgh, voor de
andere helft, verkopen met toestemming van het Landgericht van Veluwen in de
bank van Ede van 12 mei 1745 aan Franck Geurtsen en zijn vrouw Petertjen
Cornelissen, voor 800 gulden, volgens een openbare verkoop van 1 juli 1745,
een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
bouwlanden, voorts twee hooikampjes en plaggenvelden op de Weeckerumse ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gemeente, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1733-1751
Koop en verkoop dat Willem Janssen Timmer gebruikt.
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