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Gemeente Ede, Werkgroep ORA - 2020
Prothocol van het kerspel Ede beginnende met den jaere 1752

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

809

809

809-0005

809-0006

1/7

1/7

1

1v

1 23-02-1752 23-02-1752

1v 20-03-1752 20-03-1752

Ede

Ede

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, oost- en zuidwaarts de straat,
westwaarts Jan Gijsbertsen en noordwaarts Claasjen van Schoonhooven,
toebehorend aan Anthonij van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1200 gulden ten behoeve van
Hendrik Verbeek wegens geleverde koopmanswaren, af te lossen in drie
jaarlijkse termijnen van 400 gulden met ingang van 20 mei 1752. Op een
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
kwitantie van 4 maart 1757 blijkt 422 gulden en 5 stuivers betaald te zijn en op 1 Ede, protocol van verbanden en
augustus 1757 een bedrag van 500 gulden.
opdrachten 1752-1760

Woutera Brouwer, weduwe van Aart van Essen, geassisteerd met haar voogd
Dirk Brouwer, Hendrik van Broekhuijsen en zijn vrouw Beerendina Brouwer,
alsmede Cornelis de Bank en zijn vrouw Maria Brouwer, verkopen aan de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
geërfden van het Edische Hooge en Loobosch, voor 204 gulden, een derde
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop gedeelte van een vierde deel van een hoeve hout gelegen in het Edische Bosch. opdrachten 1752-1760
Jan Teunissen van Ede verkoopt aan Claas Hesselsen en zijn vrouw Geertjen
Willems, voor 150 gulden, drie schepel bouwland gelegen in de Edischen Engh, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oost- en westwaarts de kerk van Ede, zuidwaarts Reijnder Exelman en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop noordwaarts de weduwe van Johannis van Raeij.

0203

809

809-0007

1/7

2

2 12-07-1752 12-07-1752

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0008

1/7

2v

2v 24-05-1752 24-05-1752

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

809

809

809

809-0011

809-0012

809-0013

1/7

1/7

1/7

4

4v

5

3 01-07-1752 01-07-1752

3v 16-12-1752 03-04-1753

4 16-12-1752 03-04-1753

Oorspronkelijk Archief

Jan Bosch en zijn vrouw Jantjen Willemsen verkopen aan Willem Freriksen en
zijn vrouw Cornelia van Delfft, voor 290 gulden, een huis, hof en schuur gelegen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in het ambt en het dorp van Ede, oostwaarts Hendrik Stoltenkamp, west- en
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop zuidwaarts de weg en noordwaarts de erfgenamen van juffrouw Van Ommeren. opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Beschrijving
Scans 463 tot en met 515 betreffende de namenindex zijn niet door ons
overgenomen.

Een huis en hof gelegen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts Papenhoff,
westwaarts de weg, zuidwaarts Hermen Hendriksen en noordwaarts de
Postwegh, nog drie schepel bouwland op de Edischen Berg op het Bospad,
voorts een schepel bouwland aan de Arnhemsewegh en nog zeven spint
tiendvrij bouwland eveneens aan de Arnhemsewegh, toebehorend aan Willem
de Geest en zijn vrouw Aaltjen Willemsen, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 300 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Aleijdae Odilia
Godinck, weduwe van Hendrik Beekhuisen. Deze akte is op vertoon van de
kwitantie op 18 juni 1776 geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Ede

Hypotheek

Ede

Rutger van de Vijzel, Arien van de Vijzel, Frans van de Vijzel en Aert
Buijtenhuijs, namens de meerderjarige kinderen van de overleden Otto van de
Vijzel en gemachtigden van Barbera van Geffen, weduwe van Willem van de
Vijzel, alsmede Otto van der Sanden voogd van het minderjarige kind van Otto
van der Vijzel, verkopen aan Jan van de Vijzel, jongeman, voor 650 gulden en 9
stuivers, negen elfde deel van twee morgen bouw-, weide-, of hooiland in
Maenen met aan het einde de Bomenij met een vrije uitweg naar het Oortveld,
voorts negen elfde deel van een oude morgen bouwland in Velthuijsen op de
Ganseweij en nog negen elfde deel van een halve molder bouwland bij het dorp
van Ede aan de Arnhemsenwegh, genaamd de Paerskuijl, alles gelegen in het ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede, waar de koper twee elfde deel van bezit, belast met tijns van vijf Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop stuivers en veertien penningen aan de Domeinen van Veluwen.

Ede

Arien van de Vijzel, Jan van de Vijzel, jongeman, Frans van de Vijzel en Aart
Buijtenhuijs namens de meerderjarige kinderen van de overleden Otto van de
Vijzel en gemachtigden van Barbara van Geffen, weduwe van Willem van de
Vijzel, alsmede Otto van der Sanden voogd van het minderjarige kind van Otto
van de Vijzel, verkopen aan Rutger van de Vijzel en zijn vrouw Johanna Mosveld,
voor 342 gulden en zestien stuivers, negen elfde deel van vijf schepel bouwland
genaamd de Wolvegalgh en nog negen elfde deel van een kamp bouwland of
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
hof genaamd het Polletjen gelegen in het ambt van Ede bij het dorp, waarvan de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop koper het resterende twee elfde deel bezit.
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0014

1/7

5v

4v 19-01-1753 19-01-1753

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0015

1/7

6

5 11-06-1753 11-06-1753

Ede

Derk Timmer en zijn vrouw Petronella Buijtenweg verkopen aan Claas
Hesselsen en zijn vrouw Geertjen Willemsen, voor 1000 gulden, een huis en hof
gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de weduwe van Johannis van Raeij,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts Gerrit Gijsbertsen van Ede in de Posthoorn, zuidwaarts de straat en Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop noordwaarts Jan Righolt.
Lambert van Scharrenburgh, Gerrit van Enteren, Evert van Scharrenburgh,
Willem Vrijbergen en Wouter van Scharrenburgh, jongeman, verkopen aan
Hermen van Scharrenburgh en zijn vrouw Gerritjen Cornelissen, voor 280
gulden, vijf zesde deel van een huis en hof gelegen in het ambt en dorp van Ede, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
dat de koper al bewoont en gebruikt en waarvan zij het resterende zesde deel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop bezitten.

Ede

Een huis en hof gelegen in het ambt en dorp van Ede, oostwaarts Gerrit
Jacobsen van Renes, westwaarts Jacob Hendriksen Dekker, zuidwaarts de weg
en noordwaarts Bartholt Suermondt, toebehorend aan Evert Huijbertsen,
weduwnaar van Grietjen Willemsen, Willem Evertsen, Huijbert Evertsen, Gerrit
Evertsen, jongeman, alsmede Hendrik van Veen en zijn vrouw Maria Evertsen,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 gulden tegen 4% rente ten
behoeve van Johanna Theodora Biell, douairière van Winsheim. Op vertoon van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de kwitantie op de originele hypotheekakte wordt deze op 19 augustus 1767
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

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

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

809

809

809

809

809

809

809

809-0016

809-0017

809-0018

809-0019

809-0020

809-0021

809-0022

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

6v

7

7v

8

8v

9

9v

5v 23-07-1753 23-07-1753

6 28-09-1753 28-09-1753

6v 28-10-1753 28-10-1753

7 28-10-1753 28-10-1753

7v 22-01-1754 22-01-1754

8 11-02-1754 11-02-1754

8v 02-03-1754 02-03-1754

Hypotheek

Ede

Jan Woutersen en zijn vrouw Marrijtjen Gijsbertsen verkopen aan Wouter
Janssen en zijn vrouw Hendrikjen Woutersen, voor 49 gulden, een hoekje hof
gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts Derk Volmers, smid, westwaarts het
huis van Hendrik Jan Masselinck, zuidwaarts de straat en noordwaarts de
Koop en verkoop verkoper.
Goossen Aertsen van den Treek en zijn vrouw Maertjen Hendriksen verkopen
aan Poulus Aartsen en zijn vrouw Hendrikjen Aalberts, voor 200 gulden, een
kamer, schuur, een halve hof voor de deur en een hofje achter de schuur
gelegen in het ambt en dorp van Ede aan de Waegeningsewegh, waarvan
Koop en verkoop Poulus Aartsen met zijn voorkinderen de andere delen bezit.

Ede

Peeter Peetersen en zijn vrouw Aaltjen Aertsen, Jochem Aertsen, jongeman,
Willemijna Aertsen, jongedochter, geassisteerd met haar broer Jochem Aertsen
als voogd, Cornelis Willems en zijn vrouw Johanna Aartsen en Johannis
Aertsen, jongeman, verkopen aan Goossen Aartsen van den Treek en zijn vrouw
Maertjen Hendriksen, voor 135 gulden, een huis en hof gelegen in het dorp van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, genaamd de Vuijstenbergh en een blokje turfveen in het Edische Veen in
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de Horsterweijde.

Ede

Gerrit Gijsbertsen van Ede, weduwnaar van Grietjen Brouwers en zijn kinderen
Gijsbert en Celia van Ede, meerderjarig, verkopen aan Dirck van der Hart en zijn
vrouw Anna Wijnanda Suermond, voor 750 gulden, de helft van een huis, schuur
en hof gelegen in het ambt en dorp van Ede, genaamd de Posthoorn, oostwaarts
Jan Hendriksen, zuid- en westwaarts de straat en noordwaarts Jan Righolt,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
waar onderscholtis Steeven van Raaij woont, de andere helft is in bezit van de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop koper.

Ede

Drie vierde deel van een huis en hof gelegen in het ambt en dorp van Ede,
oostwaarts Reijndert Exelman, westwaarts de straat, zuidwaarts Hendrik
Lubbertsen en noordwaarts Tijmen Jacobsen Berghuijs en Bartholt Zuermond,
scholtis van Nijkerk, toebehorend aan Cornelis Woutersen en zijn vrouw Eva
Hendriks de Vries, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden
tegen 4% rente ten behoeve van Joost Zels, kapitein-ter-zee en zijn vrouw
Catharina Vlaemingh. Op vertoon van de kwitantie op de originele obligatie is
deze hypotheek op 26 juli 1770 geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Ede

Hypotheek

Ede

Derk Timmer en zijn vrouw Petronella Buijtenweg verkopen aan Brant
Christiaenen van Meurs en zijn vrouw Woutertjen Brants, voor 200 gulden, een
akker bouwland, groot drie schepel, genaamd de Bree, gelegen in het ambt van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede bij het dorp, oost- en noordwaarts Brandus van Raaij, westwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop weduwe van Jochem Lambertsen en zuidwaarts Hendrik Haelboom.
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Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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1/7

10v

9v 20-03-1754 20-03-1754

Ede

Het Gelders Archief
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1/7
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Oorspronkelijk Archief

Claas Hesselsen en zijn vrouw Geertjen Willemsen verkopen aan Jan
Hendriksen en zijn vrouw Gijsbertjen Gijsbertsen, voor 1250 gulden, een huis en
hof gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de weduwe van Johannis van Raaij,
westwaarts Gerrit Gijsbertsen van Ede of de Posthoorn, zuidwaarts de straat en
noordwaarts Jan Righolt en drie schepel bouwland gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede bij het dorp in de Koornengh, oost- en westwaarts de kerk van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, zuidwaarts Reijndert Exelman en noordwaarts de weduwe van Johannis
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop van Raaij.
Jaspert Philipsen, jongeman, Jan Flipsen en zijn vrouw Johanna Wiltzangh,
alsmede Gerrit Volmer en Willem Jacobsen, voogden van de minderjarige
Hendrik Flipsen en Rut Goossens voogd van de minderjarige Hendrina Rijksen,
verkopen aan Jacob Hendriksen en zijn vrouw Jantjen Hendriksen, voor 84
gulden, anderhalve schepel bouwland gelegen bij het dorp van Ede op
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Stompecamp, oostwaarts de armen van Ede, westwaarts de koper, zuidwaarts Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Seel Berghuijs en noordwaarts het veld.
Wouter Janssen en zijn vrouw Hendrikjen Wouters verkopen aan Brand van
Meurs en zijn vrouw Woutertjen Brands, voor 42 gulden, een akker bouwland,
groot een schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede bij het dorp genaamd de ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Winckel, oostwaarts de weg, westwaarts Cornelis van der Hart, zuidwaarts Derk Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Freriksen en noordwaarts Derk Timmer .

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0025/26

1/7

11-11v

10-10v 13-12-1753 21-03-1754

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0027

1/7

12

11 17-04-1754 17-04-1754

Ede

Mr. Johan Theodorus van Eck, executeur-testamentair van de nalatenschap van
Hendrik Otters, in leven scholtis en ontvanger van het ambt van Ede en O.D.
Wacker gemachtigde van de erfgenamen van Johan Nicolaes Otters, in leven
scholtis en ontvanger van het ambt Apeldoorn, ingevolge een volmacht van 17
maart 1753 gepasseerd voor Steeven van Raaij, onderscholtis van het ambt van
Ede, verkopen bij publieke verkoop van 23 oktober 1753 aan Gerard Derck
Suermond, scholtis en ontvanger van het ambt van Ede en zijn vrouw Lamberta ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Haestenburgh, voor 1130 gulden, een eiken akkermaalsbos gelegen in het Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop ambt van Ede boven het dorp, genaamd de Klinckenbergh.
Jan Bernardus van de Leusgraeve en zijn vrouw Geertjen Zandersen van
Otterloo verkopen aan Joost van Schoonhoven en zijn vrouw Elsjen van
Welbergen, voor 112 gulden, een schepel bouwland met de heg genaamd het
Campjen, gelegen in het ambt van Ede bij het dorp aan de Creelsenwegh,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts het kerkenland, westwaarts de Creelsenwegh, zuidwaarts de vicarie Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop en noordwaarts Aelbert Janssen van Otterloo.

Ede

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, toebehorend aan Johanna
Hermssen, weduwe van Gerrit Meerdinck en haar zoon Hermannus Meerdinck, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 50 gulden tegen een 4% rente ten Ede, protocol van verbanden en
behoeve van Lubbert Hendriks van Velthuijsen en zijn vrouw Ida van de Craats. opdrachten 1752-1760

Ede

Gerard Derck Suermond, scholtis van Ede, executeur-testamentair van de
nalatenschap van Hendrick Otters, in leven scholtis van het ambt Ede, verkoopt
aan Derk Hendricks van Galen, voor 400 gulden, het recht van pandschap van
een huis en hofje daarachter gelegen in het ambt en dorp van Ede, gekocht voor
400 gulden van de jood Isacq Moses en zijn vrouw Johanna Herts van Gelder op
17 november 1735. Het huis en de hof zijn overgedragen voor de erfpacht en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
erfpachtplichtig aan de weduwe van Maas Janssen voor een jaarlijkse canon
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop van zeven gulden per jaar.

Ede

Hypotheek

Een huis, hof, berg en twee schaapschotten gelegen in het dorp van Ede en vier
schaar weideland gelegen in Velthuijsen tussen Besseltjescamp en Crolboom,
toebehorend aan Brant van Raaij en zijn vrouw Hendrina Willems, bezwaren
hun percelen met een hypotheek van 1000 gulden tegen 4% rente ten behoeve ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Jannigjen Stevens van den Dijckgraaff, weduwe van Hendrick de Ridder.
Ede, protocol van verbanden en
Bovenstaande is op vertoon van de kwitantie op 16 maart 1769 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Ede

Jan Philipsen en zijn vrouw Johanna Wiltsanck verkopen aan Jan Janssen,
jongeman, voor 237 gulden en 10 stuivers, een huis en hof gelegen in het ambt
en dorp van Ede, genaamd de Teut, oostwaarts mevrouw van Winsheijm,
westwaarts de weg, zuidwaarts Paulus Aartsen en noordwaarts Lubbert van
Koop en verkoop Tellingen.

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

809

809

809

809

809-0028

809-0029

809-0030

809-0031

1/7

1/7

1/7

1/7

12v

13

13v

14

11v 18-05-1754 18-05-1754

12 22-06-1754 22-06-1754

12v 15-07-1754 15-07-1754

13 09-08-1754 09-08-1754

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0032/33

1/7

14v-15

13v-14 12-08-1754 12-08-1754

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0033/34

1/7

15-15v

14-14v 12-08-1754 12-08-1754

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

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

809

809

809

809

809

809

809

809-0034/35

809-0036

809-0037/38

809-0038/39

809-0039/40

809-0040/41

809-0041/42

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

15v-16

16v

17-17v

17v-18

18-18v

18v-19

19-19v

14v-15 24-12-1754 24-12-1754

15v 21-08-1752 02-01-1755

16-16v 07-01-1755 07-01-1755

16v-17 16-01-1755 16-01-1755

17-17v 06-02-1755 06-02-1755

17v-18 21-02-1755 21-02-1755

18-18v 17-05-1749 21-03-1755

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Rijck Goossens en zijn vrouw Weijmtjen Stevens Ham verkopen aan Hermen
Frericks van de Steenweert en zijn vrouw Aaltjen Gerrits Wildecamp, voor 345
gulden, een huis met twee kamers, berg en hof gelegen in het ambt en dorp van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, oostwaarts de weg, westwaarts Aart Buijtenhuijs en Derck Timmer,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop zuidwaarts de verkoper en noordwaarts Rutger van de Vijsel.
Jasper Philipsen, jongeman, verkoopt aan Lubbert van Tellingen en zijn vrouw
Nelletjen Aartsen, voor 155 gulden, drie schepel bouwland gelegen in het ambt
van Ede bij het dorp, genaamd de Bree, oostwaarts Hendrick Haalboom,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts de Wageningsewegh, zuidwaarts de diaconie van Ede en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop noordwaarts de Armenbree met houtgewas.

Ede

Jasper Philipsen, jongeman, verkoopt aan Rijck Goossens en zijn vrouw
Weijmtjen Stevens Ham, voor 255 gulden, een huis, hof, erf en een halve
schepel land gelegen in het dorp van Ede, oostwaarts de Wageningsewegh,
westwaarts Aart Buijtenhuijs, zuidwaarts de erfpacht van Hendrijntjen Rijcksen
Koop en verkoop en noordwaarts de verkoper.
Derck van der Hart, koopman alhier, gemachtigde van Anthonij Timmer en zijn
vrouw Hendrickjen van Dompselaar, ingevolge een volmacht van 9 augustus
1751 gepasseerd voor de scholtis van Ede, verkoopt aan juffer Johanna
Petronella van der Kolk, voor 1275 gulden, een huis en hof gelegen in het dorp
van Ede, zuidwaarts Gerrit Brouwer en noordwaarts de weduwe van Hendrick
Koop en verkoop Teunissen.

Ede

Tijs Willemsen en zijn vrouw Maria Wijnands verkopen aan Steven van Bemmel
en zijn vrouw Jannigjen Bieshaar, voor 50 gulden, een hoekje hof gelegen in het
ambt en dorp van Ede, oostwaarts Gerrit van Ede, westwaarts Jan Dercksen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Heijenoort, zuidwaarts de verkoper en noordwaarts de koper, met het recht van Ede, protocol van verbanden en
de
koper
om
het
brandhout
op
de
vaalt
van
de
verkoper
te
mogen
leggen.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Ede

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Ede

Hypotheek

Een huis, hof en schuur gelegen in het dorp van Ede door de schuldenaar
bewoont en gebruikt, voorts vijf schepel bouwland op de Ederbergh aan de
Arnhemsewegh, genaamd de Peerskuijl en een half turfveen in het Ederveen,
toebehorend aan Reijnder Exelman, weduwnaar van Maria Doeckbreet,
bezwaart zijn percelen met een hypotheek van 200 gulden tegen 4% rente ten
behoeve van de minderjarige kinderen van David Jacobsen en Vrouwtje
Sijmons, beiden overleden, wegens geleverde winkelwaren. Op 16 mei 1794 is
bij vertoonde kwitantie deze hypotheekakte geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Ede

Frans van Ravensteijn en zijn vrouw Neeltjen Kerckhoff verkopen aan Matthijs
Sweers en Gerritjen Aalten, voor 100 gulden, de helft van een huisje, schuurtje
en plaatsje gelegen in het ambt en dorp van Ede, waar de verkoper woont en
Koop en verkoop waarvan Sweer Arissen de andere helft bezit.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

G.L. Suermond, scholtis van Ede, legt op verzoek van Martjen Janssen beslag
op alle roerende goederen gelegen in het ambt van Ede, toebehorend aan Evert
Janssen van den Hindekamp en als dat onvoldoende is op alle onroerende
goederen in het ambt van Ede ingevolge een autorisatie van de landdrost van
Veluwen van 20 februari 1755, met name op twee derde deel van het
roggegewas van dit jaar 1755, staande op het erf van de Hindekamp en een
zevende deel van een vierde deel van een erf en goed in Weecerom met de
bijbehorende landerijen, houtgewassen, genaamd de Hoijer en nog een
veertiende deel van enige landerijen aldaar gelegen om daarop te verhalen en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
betaling af te dwingen van 340 gulden, 16 stuivers en 8 penningen wegens een Ede, protocol van verbanden en
schuldbekentenis van 1 juni 1753.
opdrachten 1752-1760

Ede

Beslaglegging

Ede

Jan Diederick toe Winckel en zijn vrouw Berendina te Winckel voor twee derde
deel en Brant van Raaij, weduwnaar van Philipjen van Raaij voor een derde
deel, verkopen aan Willem Stevensen en zijn vrouw Bartjen Janssen, voor 240
gulden, twee en een halve schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt
van Ede in den Enck aan het Harlepad, genaamd den Butseler, oostwaarts
Cornelis van Oost, westwaarts de diaconie, zuidwaarts Gerrit Brouwer en
Koop en verkoop noordwaarts de pastorie.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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809
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akte
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18v-20v 02-10-1751 18-08-1755

20v-21 15-09-1755 15-09-1755

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Ede

Registratie

Op woensdag 30 juli 1755 laat Dirck van der Hart, optredend als executeurtestamentair, bij de schepenen van de stad Arnhem het besloten testament van
2 oktober 1755 openen van de overleden Johanna Petronella van der Kolk, dat
zij volgens de superscriptie heeft laten opmaken bij de schepenen Coenraad
Jan van Zuijlen van Nievelt en Johan Gaijmans in Arnhem. Alvorens dit
testament wordt geopend is haar broer mr. Jacobus van der Kolk, advocaat en
secretaris van de Grieten van Hennadenadeel 199, Wommels via Franeker,
gevraagd hierbij aanwezig te zijn, doch heeft hier niet op geantwoord. Het
testament vermeldt dat Johanna Petronella van der Kolk aan Beertjen van der
Hart legateert het huis en hof in Ede, gekocht van Anthonij Timmer, daarnaast
zal zij nog jaarlijks 100 zilveren dukaten ontvangen met dien verstande dat na
het overlijden van Beertjen van der Hart het huis en hof weer terugkeren in de
nalatenschap en dat de uitkering van de honderd dukaten zal ophouden. Tot
enig erfgenaam stelt zij aan haar zwager Dirk van der Hart gehuwd geweest met
haar zus Anna Elisabeth van der Kolk, alsmede Geertruijd van der Hart, dochter
van Dirk van der Hart en Anna Elisabeth van der Kolk, van alle goederen met
name de goederen en de slaven op de plantage die zij in Suriname bezit, echter
dat wat aan haar lichaam toebehoort zoals haar kleding, goud, zilver en het
kabinet zijn voor Geertruijd van der Hart. Het vruchtgebruik van de goederen aan
Geertruijd van der Hart is zolang zij minderjarig is of nog niet getrouwd is voor
haar zwager Dirk van der Hart. Als Dirk van der Hart tijdens haar leven komt te
overlijden dan zal de helft van de nalatenschap dat aan hem geschonken is aan
zijn kinderen toekomen met inbegrip van zijn voordochter Geertruijd van der
Hart. Als Geertruid van der hart tijdens het leven van de testatrice overlijdt, dan
wordt Dirk van der Hart de enige erfgenaam. Zolang zijn dochter minderjarig is, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
of niet gehuwd, stelt de testatrice Dirk van der Hart aan als executeurEde, protocol van verbanden en
testamentair.
opdrachten 1752-1760

Ede

Derck Timmer en zijn vrouw Petronella Buijtenweg verkopen aan Johanna
Theodora Biel, weduwe van de heer Van Winsheijm, voor 335 gulden, een eiken
akkermaalsbosje bij de Paasbergh, gelegen oost- en westwaarts de koper,
zuidwaarts de weg naar de Paasbergh en noordwaarts de weg naar de
Schraelenhouw en nog twee schepel bouwland genaamd de Vleugelacker,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegen oostwaarts de koster van Ede, westwaarts de koper, noordwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
weg
naar
de
Paasbergh
en
zuidwaarts
de
gemeente
van
Ede.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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809

809-0047/48

1/7

22-22v

21-21v 15-09-1755 15-09-1755

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0048/50

1/7

22v-23v

21v-22v 13-12-1728 05-02-1756

Ede

Frans van Ravensteijn en zijn vrouw Neeltjen Kerckhoff verkopen aan Matthijs
Sweers en zijn vrouw Gerritjen Aalten, voor 100 gulden, de helft van een huisje, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
schuurtje en plaatsje in het ambt en dorp van Ede, waarvan de koper bij akte van Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop 6 februari 1755 de helft heeft gekocht, de andere helft bezit Sweer Arissen.
Jantjen Hendricksen gehuwd met Jacob Hendricksen, geassisteerd met haar
voogd Hendrick Roeloffsen, heeft in Ede haar testament opgemaakt en verklaart
dat zij het vruchtgebruik dat bij huwelijkse voorwaarden op 16 mei 1721 is
aangegaan met haar man van kracht blijft, voorts benoemt zij tot haar enig
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
erfgenaam van alle goederen Henrick, Willem en Cornelis Jacobsen, bij
Ede, protocol van verbanden en
vooroverlijden treden de drie in elkaars rechten.
opdrachten 1752-1760
Testament

Ede

Jan Dercksen, smid tot Lunteren en zijn vrouw Jannetjen Teunissen verkopen
op 8 oktober 1754 aan Jan Hendricksen en zijn vrouw Giesbertjen Giesberts,
voor 268 gulden, een huis en hof gelegen in het dorp van Ede aan het einde
Koop en verkoop naar Kerenum toe.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0050/51

1/7

23v-24

22v-23 12-04-1756 12-04-1756

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

809

809

Scan nr.

809-0051/52

809-0052/53

Fiche

1/7

1/7

Folio

24-24v

24v-25

Pag.nr.

Datum
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23-23v 15-04-1756 15-04-1756

23v-24 15-04-1756 15-04-1756

Plaats of
buurschap

Ede

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0054/55

1/7

25v-26

24v-25 28-04-1756 28-04-1756

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0055/56

1/7

26-26v

25-25v 14-06-1756 14-06-1756

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0056/57

1/7

26v-27

25v-26 27-07-1756 27-07-1756

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Scheiding

In de boedelscheiding tussen Jantjen Janssen, weduwe van Teunis
Hendricksen Brouwer, geassisteerd door haar stiefvader Jan Danielsen Mulder
als voogd, aan de ene kant en aan de andere kant Derck Keucken en zijn vrouw
Aaltjen Teunissen Brouwer komen overeen dat haar dochter afziet van haar
recht op de inventaris van de boedel. Jantjen Jansen geeft aan haar kinderen
Derck Keucken en zijn vrouw Aaltjen Teunissen het huis en de hof gelegen in
het dorp van Ede met de gehele inboedel, met het timmermansgereedschap en
inclusief alle vorderingen en schulden. Daartegenover behoudt Jantjen Jansen
haar deel in de Doesburgermolen en de morgen hooiland in het Maanderbroek,
alsmede zolang zij leeft een vrije kamer aan de straat in hun woning in Ede of
deze naar believen te verhuren, voorts ontvangt zij uit de boedel een kast, een
hangkastje, een tafel, een spiegel, een half dozijn porseleinen theegoed, twee
dubbele borden, een grote bijbel en lessenaar, een haal, een tinnen fles en een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bed met toebehoren, dat zij nu al gebruikt en waarin zij slaapt. Van het
Ede, protocol van verbanden en
huislinnen heeft iedereen al zijn deel gehad.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een huis en hof in het dorp van Ede, toebehorend aan Derck Keuken en zijn
vrouw Aaltjen Teunissen Brouwer, dat hun via een magescheid is toegewezen,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 400 gulden tegen 3% rente ten
behoeve van Jan Danielsen Mulder, voogd van het minderjarige kind van
Hendrick van Norden en Diliana van Voorthuijsen. Op vertoon van de kwitantie
op de originele obligatie is deze hypotheek op 16 december 1758 geroyeerd.

Jan Righolt en zijn vrouw Hendrickjen Haalboom voor vijf zesde deel en Derck
van der Hart gemachtigde van Steven Reijnier Brandt en zijn vrouw Cherlotta
Verschuir, alsmede Jan Brandt en zijn vrouw Jacoba Petronella Verschuir voor
een zesde deel, verkopen aan Beatricx Straatman, weduwe van Jan Suermond,
voor 860 gulden, een huis en hof in het ambt en dorp van Ede en het gebruik van
Koop en verkoop de gemeenschappelijke pomp.
Jan Woutersen, kleermaker, en zijn vrouw Maria Gijsbertsen, verkoopt aan
Derck Timmer, apotheker in Amsterdam, voor 394 gulden, een huis en hof in het
Koop en verkoop dorp van Ede dat door hen bewoond en gebruikt werd.
Johanna, Maria Antonetta en Maria Lucretia Brandt, geassisteerd door hun
voogd H. Brandt, verkopen aan Lubbert Adolph Torck, vrijheer van Veluwen en
zijn vrouw Petronella Willemina van Hoorn, voor 800 gulden, een vierde
Koop en verkoop gedeelte van een hoeve hout in het Edische Bosch.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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26-27 06-07-1756 06-07-1756

27v-31 26-02-1751 24/25-11-1756

31-31v 22-12-1756 22-12-1756

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Ede

Coendert Jochemsen en zijn vrouw Geurtjen Jordens voor zichzelf en
gemachtigden van Goossen Jochemsen van den Barg en zijn vrouw Hendrickjen
van Santbrink ingevolge een volmacht van 18 juni 1756 gepasseerd voor de
schepenen van het ambacht Klaringen (Kralingen?); Geertjen Barruwen,
weduwe van Gerrit Jochemsen van den Bargh voor zichzelf en als moeder en
voogdes van haar minderjarige kinderen met toestemming van het gericht van
Veluwezoom van 3 juli 1756; Sweer van Ommen en zijn vrouw Luijtjen van den
Bargh; Willem van den Bargh, jongeman; Helena van den Bargh, jongedochter;
Andries Ortbaan en Jochem Aartsen voor henzelf en als voogden van de vier
minderjarige kinderen van de overleden Hendrick Woutersen de Haan en
Jantjen Dercksen en mede als voogden van het minderjarige nakind uit het
tweede huwelijk van Jantjen Dercksen met Coendert Jochemsen, met
toestemming van het gericht van Veluwenzoom van 22 december 1755; Gerrit
Driessen voor zichzelf en voor zijn vrouw Willemtjen Leenders; Jacob en
Johannes Janssen, jongemannen; Coendert Jochemsen en Hermen Driessen,
voogden van het minderjarige kind van Geurtjen Jochemsen en haar man Gerrit
Driessen, met toestemming van de landdrost van Veluwen van 3 juli 1756 en als
laatste Dries Gerritsen, zoon van Gerrit Driessen. Voorts Peter Petersen en zijn
vrouw Aaltjen Aartsen; Jochem Aartsen en zijn vrouw Jenneken Hermssen;
Willemijn Aartsen, jongedochter; Cornelis Willemsen en zijn vrouw Johanna
Aartsen; Johan Aartsen, jongeman, de weduwe en de jongedochters
geassisteerd door hun voogd Coendert Jochemsen. Zij verkopen aan Joost van
Schoonhouwen en zijn vrouw Elsjen van Welbergen, voor 150 gulden, vijf
schepel tiendvrij bouwland gelegen in het ambt van Ede bij het dorp van Ede op
de Schraelenhouw, oostwaarts het minderjarige kind van Rijck Goossens,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts Gerrit van Ede, zuidwaarts het veld en noordwaarts de armen van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Ede.

Ede

Registratie

Johan Beeck, scholtis van het ambt Barneveld, laat in Ede het in Barneveld op
30 september 1756 geopende testament registreren, dat door Beatrixs
Straatman, weduwe van luitenant Jan Suurmond, is overhandigd aan de scholtis
van Barneveld. Het betreft hier het besloten testament van 26 februari 1751 van
haar overleden zwager Peter Suurmond, in leven luitenant te paard in het
regiment cavalerie van luitenant-generaal Isendoorn a Blois tot den
Cannenburgh en een akte van goedkeuring van de Rekenkamer van Gelderland
van 20 maart 1751 inzake de herengoederen. Bij de opening van het testament
zijn naast Beatricx Straatman aanwezigheid G.D. Suurmond, scholtis van Ede,
Willem Surmond, Derk van der Hart en zijn vrouw Anna Wijnanda Suurmondt,
allen erfgenamen van Peter Suurmond. De superscriptie vermeldt dat Johan
Walburg, scholtis van Barneveld, op 26 februari 1851 een besloten testament in
ontvangst heeft genomen van Peter Suurmond dat na zijn dood geopend mag
worden. In het testament verklaart Peter Suurmond dat hij alle voorgaande
testamenten herroept, voorts benoemt hij tot zijn enig erfgenaam zijn zus Anna
Wijnanda Suurmond, gehuwd met Derk van der Hart, daarnaast de kinderen van
de overleden broer Jan Suurmond, gehuwd met Beatrix Straatman, alsmede de
kinderen van zijn zus Johanna Hendrina Suermond, gehuwd met mr. Gerrit Jan
van Brienen, in drie gelijke delen. Daarnaast schenkt hij aan Carel George
August, cornet in het genoemde regiment zijn paard en tuigage. De erfgenamen
worden opgedragen hem te begraven en als er schulden zijn die te betalen uit
de nalatenschap. Het testament is ook geregistreerd in het testamentenboek
van de Veluwen op 16 oktober 1756. J.W. van Olden wordt gemachtigd,
ingevolge een volmacht van Peter Suurmond gepasseerd voor Johan Walburgh
op 26 februari 1756, scholtis van het ambt Barnevelt, om toestemming te vragen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bij de heren van de Rekening in Gelderland met betrekking tot de
Ede, protocol van verbanden en
herengoederen, tot het doen van dit besloten testament.
opdrachten 1752-1760

Ede

Hendrick van Velsen, bejaarde jongeman, verkoopt aan Derck Frericks
Steenweert en zijn vrouw Geertruijd Janssen Kars, voor 65 gulden, een halve
molder bouwland gelegen in de Edischen Enck genaamd Roelenland,
oostwaarts het minderjarige kind van Philips Janssen, west- en zuidwaarts de
Koop en verkoop diaconie van Ede en noordwaarts Gerrit Gijsberts van Ede.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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31v-32 22-12-1756 22-12-1756

32-32v 08-02-1757 08-02-1757

32v-33 22-02-1757 22-02-1757

33-33v 22-02-1757 22-02-1757

34-34v 22-02-1757 22-02-1757

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Ede

Beschrijving
Hendrick van Velsen, bejaarde jongeman, verkoopt aan Gerrit Jan Teunissen,
voor 34 gulden, een eiken akkermaalsbosje in de Edischen Enck genaamd
Roelenbosje, gelegen oost- en zuidwaarts de weduwe van Johannis van Raaij
Koop en verkoop en west- en noordwaarts de diaconie van Ede.

Oorspronkelijk Archief

Ede

Reijntjen Gerritsen, weduwe van Aart Gerritsen Vuijstenberg, voor zichzelf en
als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen met toestemming van de
landdrost van Veluwen van 31 augustus 1756, geassisteerd met Johannis van
Renes, verkoopt aan Jan Janssen, voor 240 gulden, een huisje en hof met een
jaarlijkse erfpacht van een gulden en zes stuivers, alsmede een hofje genaamd
de Heuvel met een jaarlijkse erfpacht van achttien stuivers, beiden gelegen in
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het dorp van Ede, dat de verkoper nog steeds gebruikt en erfpachtplichtig is aan Ede, protocol van verbanden en
de
buurt
van
het
dorp
Ede.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Ede

Albert Jan Verbeek gemachtigde van de over- en onderhuismeesters van het
burgerweeshuis van de stad Arnhem, met name: Johan Wolffsen, Johan de
Greve, Willem ten Haagh en Willem Roeloffs, namens Otto Hagen die in het
weeshuis wordt opgevoed en voor een derde deel erfgenaam is van de
overleden Weijmtjen Otten, weduwe van Gerrit Dercksen van Manen, ingevolge
een volmacht van 18 februari 1757 gepasseerd voor de burgemeesters van de
stad Arnhem en eveneens ook gemachtigde van Brant Willem van Hagen en zijn
vrouw Aaltjen de Vos, alsmede van Jan van Hagen en zijn vrouw Geertje Jans
van de Regte, samen voor twee derde deel mede-erfgenaam van Wijmtje Otten,
weduwe van Gerrit Dercksen van Manen, ingevolge een volmacht van 14
december 1756 gepasseerd voor de schepenen van Egmond, binnen
Rennegum in de Hoeff, verkoopt bij publieke veiling op 29 december 1756 aan ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gerrit Brussel en zijn vrouw Martjen Teunisjen, voor 450 gulden, een huis en hof Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop gelegen in het dorp van Ede.

Ede

Albert Jan Verbeeck gemachtigde van de over- en onderhuismeesters van het
burgerweeshuis van de stad Arnhem, met name: Johan Wolffsen, Johan de
Greve, Willem ten Haagh en Willem Roeloffs, namens Otto Hagen die in het
weeshuis wordt opgevoed en voor een derde deel erfgenaam is van de
overleden Weijmtjen Otten, weduwe van Gerrit Dercksen, ingevolge een
volmacht van de burgemeesters van de stad Arnhem gepasseerd op 18 februari
1757 en eveneens ook gemachtigde van Brant Willem van Hagen en zijn vrouw
Aaltje de Vos, alsmede van Jan van Hagen en zijn vrouw Geertje Jans van de
Regte, samen voor twee derde deel mede-erfgenaam van Wijmtjen Otten,
weduwe van Gerrit Dercksen van Maanen, ingevolge een volmacht van de
schepenen van Egmond, binnen Rennegum en de Hoeff gepasseerd op 14
december 1756, verkoopt bij publieke veiling op 29 december 1756 aan Gerrit
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Renes en zijn vrouw Hendrickje Gijsberts, voor 76 gulden, een halve molder Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop bouwland aan het Harlepad.

Ede

Albert Jan Verbeek gemachtigde van de over- en onderhuismeesters van het
burgerweeshuis van de stad Arnhem, met name: Johan Wolffsen, Johan de
Greve, Willem ten Haegh en Willem Roeloffs, namens Otto Hagen die in het
weeshuis wordt opgevoed en voor een derde deel erfgenaam is van de
overleden Weijmtje Otten, weduwe van Gerrit Dercksen, ingevolge een
volmacht van de burgemeesters van de stad Arnhem gepasseerd op 18 februari
1757 en eveneens ook gemachtigde van Brandt Willem van Hagen en zijn vrouw
Aaltje de Vos, alsmede van Jan van Hagen en zijn vrouw Geertje Jans van de
Regte, samen voor twee derde deel mede-erfgenaam van Weijmtje Otten,
weduwe van Gerrit Dercksen van Manen, ingevolge een volmacht van de
schepenen van Egmond, binnen Rennegum en de Hoeff gepasseerd op 14
december 1756, verkoopt bij publieke veiling op 29 december 1756 aan Willem ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Keijser en zijn vrouw Clasina Schoonhoven, voor 82 gulden, een schepel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop bouwland aan de Kernhemmersteegh.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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34v-35 16-11-1753 04-03-1757

35v-36 18-04-1755 04-03-1757

36v-37 23-03-1754 04-03-1757

37-37v 21-08-1752 04-03-1757

37v-38 10-02-1757 10-03-1757

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Repudiatie

Bij gebrek aan andere leenmannen treedt Hendrick Haalboom op als leenman
van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen en Dirk Timmer als
leenman van het graafschap Buuren en verklaren dat kapitein Hendrick Brandt,
luitenant Steven Brandt en luitenant Johan Brandt, nooit enig voordeel hebben
gehad uit de nalatenschap van Wilhelmina van Esvelt, weduwe van Johan
Brandt, alsmede van Hendrick Brandt en Johan Brandt en zijn vrouw Maria
Theresia van der Horst en voorts van Reijnier Brandt, Clasina Brandt en Jan
Adam Brandt. Zij hebben zich nooit als erfgenamen gedragen en geen voordeel
of nadeel uit de nalatenschappen en de boedels willen hebben. Zij verklaren
voorts de erfenissen af te wijzen en hun rechten over te dragen aan Johanna
Brandt, Maria Antonetta Brandt en Maria Lucretia Brandt. Advocaat voor het Hof
van Gelderland, mr. O.D. Wakker zal namens hen voor de leengoederen aan de ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
leenheren van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, alsmede het
Ede, protocol van verbanden en
graafschap Buuren goedkeuring van de repudiatie vragen.
opdrachten 1752-1760

Repudiatie

Bij gebrek aan andere leenmannen treedt Hendrick Haalboom op als leenman
van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen en Dirk Timmer als
leenman van het graafschap Buuren en verklaren dat Jan Maurits Brandt,
luitenant, en zijn vrouw Sophia Jordens, nooit enig voordeel hebben gehad uit de
nalatenschap van Wilhelmina van Esvelt, weduwe van Johan Brandt, alsmede
van Hendrick Brandt en Johan Brandt en zijn vrouw Maria Theresia van der
Horst en voorts van Reinier Brandt, Clasina Brandt en Jan Adam Brandt. Zij
hebben zich nooit als erfgenamen gedragen en geen voordeel of nadeel uit de
nalatenschappen en de boedels willen hebben. Zij verklaren de erfenissen af te
wijzen en hun rechten over te dragen aan Johanna Margrieta Brandt, Maria
Antonetta Brandt en Maria Lucretia Brandt. Advocaat voor het Hof van
Gelderland, mr. O.D. Wakker zal namens het echtpaar voor de leengoederen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
aan de leenheren van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, alsmede
Ede, protocol van verbanden en
het graafschap Buuren goedkeuring van de repudiatie vragen.
opdrachten 1752-1760

Ede

Repudiatie

Bij gebrek aan andere leenmannen treedt Hendrick Haelboom op als leenman
van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen en Dirk Timmer als leenman
van het graafschap Buuren en verklaren dat Anna Schristijna Brandt,
geassisteerd met haar broer Steven Reijnier Brandt als haar voogd, nooit enig
voordeel te hebben gehad uit de nalatenschap van vrouwe Wilhelmina van
Esvelt, weduwe van Johan Brandt, alsmede van Hendrick Brandt en Johan
Brandt en zijn vrouw Maria Theresia van der Horst en voorts van Reijnier Brandt,
Clasina Brandt en Jan Adam Brandt. Zij heeft zich nooit als erfgenaam
gedragen en geen voor- of nadeel uit de nalatenschappen en de boedels willen
hebben. Zij verklaart de erfenissen af te wijzen en haar rechten over te dragen
aan Johanna Brandt, Maria Antonetta Brandt en Maria Lucretia Brandt. Advocaat
voor het Hof van Gelderland, mr. O.D. Wakker zal namens haar voor de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
leengoederen aan de leenheren van het vorstendom Gelre en het graafschap
Ede, protocol van verbanden en
Zutphen, alsmede het graafschap Buuren goedkeuring van de repudiatie vragen. opdrachten 1752-1760

Ede

Derck van der Hart, koopman alhier, als gemachtigde van Anthonij Timmer en
zijn vrouw Hendrickje van Dompseler, ingevolge een volmacht van 9 augustus
1751 gepasseerd voor de scholtis van Ede, verkoopt aan Aart Buijtenhuijs en
zijn vrouw Egbertjen van der Sanden, voor 400 gulden, een molder bouwland
gelegen in het ambt en bij het dorp van Ede genaamd Juffer Marrienlant,
Koop en verkoop zuidwaarts de Molenwegh en noordwaarts Derck Timmer.

Ede

Johanna Brandt, Maria Anthonetta Brandt en Maria Lucretia Brandt,
geassisteerd met hun voogd Hendrik Brandt, geven te kennen verkocht te
hebben aan G.D. Suermond, scholtis van het ambt Ede, en zijn vrouw Lamberta
van Haastenburgh, voor 1850 gulden, een halve hoeve hout in het Eder Hooge
en Loobosch. Verklaart wordt dat enige jaren geleden de nu overleden mevrouw
Otters een halve hoeve hout in het Eder Hooge en Loobosch heeft aangekocht
zonder dat daarvan transport heeft plaatsgevonden en dat bij de verdeling van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de boedel van de overleden mevrouw Otters deze hoeve was toegekend aan
Ede, protocol van verbanden en
G.D.
Suermond,
de
overdracht
wordt
nu
alsnog
geregeld
en
geregistreerd.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Ede

Ede

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Ede

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809
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Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0086/87

2/7

41v-42
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Ede

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Scheiding

Met tussenkomst van de scheidsmannen is de navolgende boedelscheiding
overeengekomen tussen enerzijds Brant van Raaij, voorheen weduwnaar van
Philipsjen Cornelissen en nu gehuwd met Hendrina Willemsen en anderzijds
Cristoffel Theodorus Elertij en zijn vrouw Elisabeth van Raaij, Cornelis van
Raaij, weduwnaar van Johanna Margrita van Oort en Cornelis van Oort,
grootvader en voogd van de twee minderjarige kinderen van Johanna Margrita
van Oort en Cornelis van Raaij. De onroerende goederen van de boedel worden
in vruchtgebruik bezeten door Brant van Raaij en ter voorkoming van twisten
onderling gedeeld. Overeengekomen is dat Chrisstoffel Theodorus Allertij en
zijn vrouw Elisabeth van Raaij de helft erven van een huis, hof, twee bergen en
twee schaapschotten in het dorp van Ede genaamd het Oude Huijs, een halve
molder bouwland daarbij gelegen, vijf schepel bouwland genaamd het Oude
Harlepad, een vierde deel van een hoeve hout in het Edische Bosch, een schaar
weideland in Bestevadersweijde in Velthuijsen, een halve schaar weideland in
Besseltjescamp ook in Velthuijsen, een halve molder bouwland in de Bettekamp
bij Ot Kock en samen met anderen drie blokken turfveen in het Edische Veen.
Brant van Raaij blijft de goederen in vruchtgebruik bezitten, dat na het overlijden ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
of na afloop van het vruchtgebruik gekort zal worden voor een bedrag van 288
Ede, protocol van verbanden en
gulden, 2 stuivers en 12 penningen.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een vierde deel van een hoeve in het Edische Hooge en Loobosch, toebehorend
aan Christoffel Theodorus Ellertij en zijn vrouw Elisabeth van Raaij, bezwaren
hun perceel met een hypotheek van 250 gulden tegen 4% rente ten behoeve van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
D. Wicherts, ontvanger van de Convooien en Licenten te Harderwijk. Op vertoon Ede, protocol van verbanden en
van de kwitantie is deze hypotheek geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Teunis Janssen en zijn vrouw Lubbertjen Coenders, Gijsbert Otten en zijn vrouw
Hendrickje Janssen, alsmede Jan Reijersen en zijn vrouw Derckjen
Hendricksen, verkopen aan Derck Keucken en zijn vrouw Aaltjen Teunis
Brouwer, voor 80 gulden, een halve molder bouwland gelegen in het ambt van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede in de Ederenck op het Harlepad, oost-, zuid- en westwaarts de kerk van Ede Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop en noordwaarts het veld.
Hermen van Meertbeeck (Meerbeeck) en zijn vrouw Stijntjen Aartsen verkopen
aan Beatricx Straatman, weduwe van Jan Suermond, voor 300 gulden, een huis ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegen in het ambt en dorp van Ede, oost- en zuidwaarts de koper, westwaarts Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de straat en noordwaarts Jan Vonck.
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Plaats of
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Ede

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Everts van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Arienssen, Willemijntje van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weteringh, Hendrick
Jan Maslinck, weduwnaar van Claasjen van de Weteringh, optredend voor zijn
minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsjen Gerrits van de
Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Grietjen Aalbertsen,
Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickjen Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij
van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij
van Otterloo gemachtigde van zijn broer Johannis van Otterloo en curator voor
zijn broer Gerardus van Otterloo, Maria van Otterloo gehuwd met chirurgijn
Bogard, Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickje Ariens van de Weteringh,
Hendrick Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, Hendrick Woutersen en
zijn vrouw Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Everts,
Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw
Maria Meijnsen, Jan Sanders van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets, Gerrit
Volmer en Martjen Sanders van Otterloo, Jan van de Leusgraaff en zijn vrouw
Geertruijd van Otterloo en Jacob en Maas van Otterloo, jongemannen, samen
erfgenamen van Aalbert Janssen van Otterloo, verkopen aan Aalbert Sandersen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en zijn vrouw Cornelia Janssen, voor 604 gulden, een huis, hof, berg en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop boomgaard in het dorp van Ede tegenover de korenwindmolen.
Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede bij de korenmolen, gekocht van
Aalbert Janssen en de helft van een plaatsje gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijse in het Broek, waar Hendrick Jansen woont, die de andere
helft bezit, toebehorend aan Aalbert Sandersen en zijn vrouw Cornelia Jansen,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 600 gulden tegen 5% rente ten
behoeve van Fredrick van den Ham en zijn vrouw Gijsbertje van den Ham. Op
vertoon van de kwitantie is op 9 januari 1806 deze akte geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Ede

Hypotheek

Ede

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendaal en zijn vrouw Grietjen Arienssen, Willemijntje van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weteringh, Hendrick
Jan Maslinck, weduwnaar van Claasje van de Weteringh, optredend voor zijn
minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsjen Gerrits van de
Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Grietjen Aalbertsen,
Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickjen Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij
van Otterloo en zijn vrouw Cornelisje Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij
van Otterloo gemachtigde van Johannis van Otterloo en curator voor zijn broer
Gerardus van Otterloo, Maria van Otterloo en haar man chirurgijn Bogard,
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Ariens van de Weteringh, Hendrick
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, Hendrick Woutersen en zijn vrouw
Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen, Wouter
Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw Maria
Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets, Gerrit
Volmer en zijn vrouw Martjen Sanders van Otterloo, Jan van de Leusgraaff en
zijn vrouw Geertruijd Sanders van Otterloo, Jacob van Otterloo en Maas van
Otterloo, jongemannen, samen erfgenamen van Aalbert Janssen van Otterloo,
verkopen aan Wouter Janssen van de Craats, jongeman, voor 95 gulden, twee ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en een halve schepel bouwland gelegen bij het dorp van Ede in de Edischen
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Enck op de Klinckenbargh.
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Oorspronkelijk Archief

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendaal en zijn vrouw Grietjen Ariaense, Willemijntje van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weteringh, Hendrick
Jan Maslinck, weduwnaar van Claasje van de Weteringh, optredend voor zijn
minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsje Gerrits van de
Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Grietjen Aalbertsen,
Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickjen Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij
van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij
van Otterloo gemachtigde van Johannis van Otterloo en curator voor Gerardus
van Otterloo, Maria van Otterloo en haar man chirurgijn Bogard, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickje Ariens van de Weteringh, Hendrick
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, Hendrick Woutersen en zijn vrouw
Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen, Wouter
Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw Maria
Meijnsen, Gerrit Volmer en zijn vrouw Martjen Sandersen van Otterloo, Jan van
de Leusgraaff en zijn vrouw Geertruijd Sandersen van Otterloo, Jacob van
Otterloo en Maas van Otterloo, jongemannen, samen erfgenamen van Aalbert
Janssen van Otterloo, verkopen aan Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw
Stijntjen Dibbets, voor 192 gulden, een halve molder bouwland op de
Ganseweijde, belast met tijns van vier stuivers en acht penningen en een halve ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
molder bouwland op de Geeren, beide gelegen in het ambt en dorp van Ede in Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de Edischen Enck.
Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Ariensen, Willemijntje van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Ariaensen van de Weteringh, Hendrick
Jan Maslinck, weduwnaar van Claasje van de Weteringh, optredend voor zijn
minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsje Gerrits van de
Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Grietje Aalberts, Brant
Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickjen Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens , Anthonij
van Otterloo en zijn vrouw Cornelisje Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij
van Otterloo gemachtigde van Johannis van Otterloo en curator voor zijn broer
Gerardus van Otterloo, Maria van Otterloo en haar man chirurgijn Bogard,
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Ariens van de Weteringh, Hendrick
Willemsen en zijn vrouw Elbertje Evertsen, Hendrick Woutersen en zijn vrouw
Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen, Wouter
Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw Maria
Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntje Dibbets, Gerrit
Volmer en zijn vrouw Martje Sandersen van Otterloo, Jan van de Leusgraaff en
zijn vrouw Geertruijd Sandersen van Otterloo, Jacob Sandersen van Otterloo,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
jongeman, samen erfgenamen van Aalbert Janssen van Otterloo, verkopen aan Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Maas Sandersen van Otterloo, jongeman, voor 305 gulden,
een halve molder bouwland in de Bettekamp, voorts een halve molder bouwland
genaamd Roetersacker naast de vicarie en in gebruik bij scholtis Suermond,
grenzend met het einde aan de Meulenwegh naar Maenen en nog een blokje
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Vervolg van folio turfveen in het Ederveen aan de Doesburgerdijck, alles gelegen in het ambt van Ede, protocol van verbanden en
45v-46
Ede, de bouwlanden in de Edischen Enck.
opdrachten 1752-1760
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Ede

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbargen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Arienssen, Willemijntje van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weteringh, Hendrick
Jan Maslinck, weduwnaar van Claasjen van de Weteringh, optredend voor zijn
minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsjen Gerrits van de
Weteringh, Jan Gerrits van de Weteringh en zijn vrouw Grietjen Aalbertsen,
Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickje Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh, gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij
van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij
van Otterloo gemachtigde van Johannis van Otterloo en curator voor zijn broer
Gerardus van Otterloo, Maria van Otterloo en haar man chirurgijn Bogard,
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Ariens van de Weteringh, Hendrick
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, Hendrick Woutersen en zijn vrouw
Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen, Wouter
Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw Maria
Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets, Gerrit
Volmer en zijn vrouw Martjen Sandersen van Otterloo, Jan van de Leusgraaff en
zijn vrouw Geertruijd Sandersen van Otterloo, Jacob Sandersen van Otterloo en
Maas Sandersen van Otterloo, jongemannen, samen erfgenamen van Aalbert
Janssen van Otterloo, verkopen aan Bart van Hal en zijn vrouw Gerritje
Heijenoort, voor 198 gulden, een halve molder bouwland gelegen bij het dorp
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Ede, oostwaarts Jan Dercksen Heijoort, westwaarts Aalbert Sandersen en Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop zuidwaarts Maas Sandersen van Otterloo.

Ede

Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij van Otterloo en zijn
vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij van Otterloo
gemachtigde van Johannis van Otterloo en curator voor zijn broer Gerardus van
Otterloo, Maria van Otterloo en haar man chirurgijn Bogard, Steven Roeloffsen
en zijn vrouw Hendrickje Arienssen van de Weteringh, Hendrick Woutersen en
zijn vrouw Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen,
Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw
Maria Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets,
Gerrit Volmer en zijn vrouw Martjen Sandersen van Otterloo, Jan van de
Leusgraaff en zijn vrouw Geertruijd Sandersen van Otterloo, Jacob Sandersen
van Otterloo en Maas Sandersen van Otterloo, jongemannen, samen
erfgenamen van Aalbert Janssen van Otterloo, verkopen aan Derck Keucken en
zijn vrouw Aaltjen Teunissen Brouwer, voor 195 gulden, een halve molder
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland gelegen bij het dorp van Ede achter Willem Jacobsen aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Kreelsewegh.
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Ede

Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij van Otterloo en zijn
vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij van Otterloo
gemachtigde van Johannis van Otterloo en curator voor zijn broer Gerardus van
Otterloo, Maria van Otterloo en haar man chirurgijn Bogard, Steven Roeloffsen
en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weteringh, Hendrick Woutersen en
zijn vrouw Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen,
Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw
Maria Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets,
Gerrit Volmer en zijn vrouw Martjen Sandersen van Otterloo, Jan van de
Leusgraaff en zijn vrouw Geertruijd Sandersen van Otterloo, Jacob Sandersen
van Otterloo en Maas Sandersen van Otterloo, jongemannen, samen
erfgenamen van Aalbert Janssen van Otterloo, verkopen aan Jan Dercksen
Heijenoort voor zijn dochter Maaijtjen Heijenoort, voor 176 gulden, een halve
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
molder bouwland gelegen bij het dorp van Ede in de Bettekamp, genaamd het
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Meulenstuck.
De erfgenamen van Aalbert Janssen van Otterloo verkopen aan Gerrit Volmer
en zijn vrouw Martjen Sandersen van Otterloo, voor 22 gulden, een blokje
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
turfveen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in het Edische
Ede, protocol van verbanden en
Turfveen
aan
de
Doesburgerdijck
vooraan
de
Meensloot.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop
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De erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo, verkopen aan Jan Cornelissen van de Craats, weduwnaar
van Rijckjen Dercks van der Sanden, voor tien gulden, een blokje turfveen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen in het Edische Turfveen in Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Gerrit Horstenweijde.
Jan Bosch en zijn vrouw Jantjen Willemsen verkopen aan Brandt Cristiaensen
van Meurs en zijn vrouw Woutertjen Brants, voor 80 gulden, een schepel
bouwland gelegen in het ambt en bij het dorp van Ede, oostwaarts het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Maanderpad, zuidwaarts Jan van Ommeren en west- en noordwaarts scholtis
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Suermond.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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51

50 27-12-1757 27-12-1757

Ede

Jasper Philipsen en zijn vrouw Aaltjen Lubbertsen, alsmede Hendrick Philipsen,
jongeman, verkopen aan Joost van Schoonhouwen en zijn vrouw Elsjen van
Welbergen, voor 100 gulden, een molder bouwland gelegen bij het dorp van Ede ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
op de Schraalenhouw, oostwaarts Gerrit Gijsbertsen van Ede en westwaarts de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop koper.
Cornelis Jacobsen van Renes en zijn vrouw Jacomina Barruwen, eerder
weduwe van Gerrit Dercksen, alsmede haar zoon Maas Gerritsen, samen ook
optredend voor de afwezige kinderen, verkopen aan Derck Frericksen en zijn
vrouw Geertruijd Janssen Kars, voor 575 gulden, een huis, hof, berg en schuur ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
met een molder bouwland gelegen in het ambt en dorp van Ede aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Arnhemschewegh.

Ede

Cornelis Jacobsen van Renes en zijn vrouw Jacomina Barruwen, eerder
weduwe van Gerrit Dercksen, alsmede haar zoon Maas Gerritsen, samen ook
optredend voor de afwezige kinderen, verkopen aan Gerard Derck Suermond,
scholtis van het ambt Ede, en zijn vrouw Lambarta van Haastenburgh, voor 40
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gulden, een halve molder bouwland gelegen in het ambt en bij het dorp van Ede Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop op de Schraelenhouw naast het land en akkermaalsbosje van Gerrit Brouwer.
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Cornelis Jacobsen van Renes en zijn vrouw Jacomina Barruwen, eerder
weduwe van Gerrit Dercksen, alsmede haar zoon Maas Gerritsen, samen ook
optredend voor de afwezige kinderen, verkopen aan Lambert van Scharrenburgh
en zijn vrouw Martjen Gerritsen, voor 50 gulden, anderhalve schepel bouwland, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
tiendvrij, gelegen in het ambt en bij het dorp van Ede op de Schraalenhouw
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop naast het door de koper aangekochte land van Hendrick van Velden.
Hendrick Jan Maslinck, weduwnaar van Claasjen van de Weterinck, verkoopt
aan Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckje Dercks van der Sanden,
voor 600 gulden, een huis, schuur en hof in het dorp van Ede, gelegen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts Wouter Janssen, westwaarts Aart Buijtenhuijs en zuidwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
straat.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Ede

Maas van Otterloo, jongeman, verkoopt aan Bart van Hal en zijn vrouw Gerritjen
Heijenoort, voor 166 gulden, een halve molder bouwland gelegen in het ambt en ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bij het dorp van Ede, oost- en zuidwaarts de vicarie van scholtis G.D. Suermond, Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop westwaarts de Meulenwegh en noordwaarts de koper, genaamd Roetersacker. opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
Scan 110 en 111 zijn identiek met 108 en 109
opdrachten 1752-1760

Ede

De helft van een huis, hof, twee bergen en schaapschot met een halve molder
bouwland daarbij gelegen in het dorp van Ede, genaamd het Oude Huijs,
oostwaarts de Bunschotersteegh en westwaarts de Dorperwegh naar
Weeckerom, toebehorend aan Christoffel Theodorus Ellertij en zijn vrouw
Elisabet van Raaij, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 250 gulden
tegen 4% rente ten behoeve van Levi Jacobsen, jood uit Veenendaal, voogd van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de minderjarige kinderen van David Jacobsen en Vroutje Sijmons. Op vertoon
Ede, protocol van verbanden en
van de kwitantie is deze hypotheek op 29 november 1778 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Ede

Hypotheek
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Lourens Stevens en Willem Stevens, neven en voogden van de twee
minderjarige kinderen van de overleden Reijnder Exelmans en zijn vrouw Maria
Doeckbreets, verkopen aan Hendrick Lubbertsen en zijn vrouw Gerritjen
Gijsbertsen, voor 900 gulden, een huis, hof en schuur, alsmede een hoekje hof
gedeeld met Tijmen Berghuijs en scholtis Suermond tot Nijkerk, met een vrije
uitweg naar het Bunschotersteegje gelegen in het dorp van Ede, daarnaast vijf
schepel bouwland aan de Arnhemseweg genaamd de Peerskuijl en voorts nog
Koop en verkoop een blokje turfveen in het Edische Veen.
Gijsbertjen Gijsbertsen, weduwe van Jan Hendricksen, geassisteerd met haar
voogd Hendrick Stoltenkamp, verkoopt aan Cornelis van Oort en zijn vrouw
Jantjen Brouwers, voor 1150 gulden, een huis en hof gelegen in het ambt en
dorp van Ede, oostwaarts de weduwe van Johannis van Raaij, westwaarts Derck
van der Hart, zuidwaarts de straat en noordwaarts de weduwe van Jan
Koop en verkoop Suermond.

Testament

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Johanna Morrevelt, weduwe van Rutger van de Vijsel, overlegt een besloten
testament dat door haar stiefzoon Hendrick van de Vijsel op 17 maart 1758 voor
de scholtis van het ambt van Ede gepasseerd is. Zij heeft aan de naaste
vrienden van de overledene met name Willem Roeloffsen namens zijn vrouw
Elisabet Timmer, wonende in Arnhem en aan Derck Timmer, wonende in
Amsterdam, kennis gegeven van de opening van het testament, echter is alleen
Willem Roeloffsen aanwezig bij de opening. De superscriptie van 17 maart 1758
vermeldt dat Hendrik van de Vijsel, jongeman, ziekelijk, aan de scholtis van het
ambt van Ede, een gezegeld papier overhandigt met daarin zijn testament, dat
na zijn dood geopend moet worden. De inhoud van het testament van 15 maart
1758 luidt dat Hendrik van de Vijsel alle voorgaande testamenten herroept en tot
enig erfgenaam van alle goederen aanstelt zijn halfbroer en halfzus Andries en
Neeltjen van de Vijsel, kinderen van Rutger van de Vijsel en Johanna
Andriessen, ieder voor de helft. Bij vooroverlijden treden zij in elkaar rechten, de
kinderen treden in de rechten van de ouders en als beiden kinderloos komen te
overlijden zullen de nagelaten goederen toekomen aan de naaste familieleden ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van zijn moeder Neeltjen Timmer, met behoud van de legitieme portie van zijn
Ede, protocol van verbanden en
vader als die dan nog in leven is.
opdrachten 1752-1760

Anthonij van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen verkopen aan de
kinderen van Gerhard Johan van Brienen en zijn vrouw Johanna Hendrina
Suermond, voor 1400 gulden, een huis en hof gelegen in het ambt en dorp van
Ede, westwaarts Jan Gijsbertsen, radenmaker, oost- en zuidwaarts de straat en ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
noordwaarts Willem Keijser, met de last van een gulden en vier stuivers aan de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop kerk van Ede en voorts straat- en pomplasten.
Jochem Aartsen en zijn vrouw Jenneken Hermssen, alsmede Johannis Aartsen,
jongeman, verkopen aan Goossen Aartsen van den Treeck en zijn vrouw
Martjen Hendricksen, voor 250 gulden, vijf schepel bouwland genaamd de Korte
Voor, gelegen bij het dorp van Ede, oostwaarts het Maanderpad, westwaarts
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Paulus Aartsen van den Treeck, zuidwaarts mevrouw Van Lid de Jeude en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop noordwaarts de erfgenamen van Jochem Lambertsen.
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Oorspronkelijk Archief

Registratie

De schepenen van Roosendael laten in Ede, voor zover het de goederen betreft
in het ambt van Ede, de op 12 oktober 1758 geopende testamenten registreren,
die L.A. Torck, vrijheer van Roosendaal, in bewaring heeft gegeven aan de
secretaris van de heerlijkheid Roosendaal, met name een open testament dat
op 9 mei 1747 voor mr. J.C. Copes van Hasselt, richter, mr. Johan van Harn en
mr. D.D. Bongart, schepenen van de heerlijkheid Roosendael, is gepasseerd
samen met twee besloten testamenten van dezelfde datum. Nadat L A. Torck
gisteren is overleden, overhandigt de secretaris deze documenten aan de
verwalter, die Petronella Wilhelmina van Hoorn, douairière van L A. Torck,
hiervan in kennis stelt. Zij geeft toestemming dat de testamenten gelezen
mogen worden. De superscriptie vermeldt dat voor bovengenoemde heren L.A.
Torck is verschenen met de eerder genoemde testamenten en met een
toestemming van de Leenkamer van het vorstendom Gelre en het graafschap
Zutphen door Ise Johan de Vijgh tot de Snor en Appelenburgh, eerste raad en
stadhouder en één van de Leenkamer van het huis Doorwerth door Jochem van
Eck namens graaf Willem Bentinck, tot het doen van deze testamenten. Het
testament luidt als volgt: Lubbert Adolph Torck herroept alle voorgaande
testamenten en beslist dat eerst na het overlijden van zijn vrouw hun boedel zal
mogen worden gescheiden. Voorts verklaart hij dat de op 18 juni 1722
overeengekomen huwelijkse voorwaarden met zijn vrouw stipt zullen worden
nagekomen en haar geen verdriet mag worden aangedaan, en dat er kan
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
worden volstaan met een eenvoudige aantekening of specificatie van de
Ede, protocol van verbanden en
goederen om te weten te komen tot wiens boedel de goederen behoren.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een huis, hof en schuur in het dorp van Ede, gelegen aan de ene kant het huis
van Aart Buijtenhuijs en aan de andere kant de steeg, voorts een perceel
bouwland, groot een halve molder gezaai, in de Edischen Enck achter het huis
van Willem Jacobs en ook nog een perceel bouwland, groot een halve molder
gezaai, aan het Harlepad in de Edischen Enck, toebehorend aan Derk Keucken
en zijn vrouw Aaltjen Teunissen Brouwer, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 1000 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Casper Louis
Kercksteen en zijn vrouw Margaretha Elisabeth Grotha, wonende in Arnhem. Op ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vertoon van de kwitantie door de heer Kerksteen op de originele obligatie is deze Ede, protocol van verbanden en
hypotheekakte op 21 maart 1768 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, toebehorend aan Aaltjen Dercksen
van Galen, bejaarde jongedochter, geassisteerd met haar voogd Hendrick van
Velsen, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 116 gulden tegen 3½%
rente ten behoeve van Gerard Derck Suermond, scholtis van het ambt Ede en
zijn vrouw Lamberta van Haestenburg, wegens een losse obligatie van 22
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
februari 1748. Op vertoon van de kwitantie is deze akte geroyeerd op 11 februari Ede, protocol van verbanden en
1760.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een vierde gedeelte van een hoeve gelegen in het Edische Hooge en Loobosch,
toebehorend aan Christoffel Theodorus Ellertij en zijn vrouw Elisabeth van Raaij,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 150 gulden tegen 4% rente ten
behoeve van D. Wicherts, ontvanger van de Convooien en Licenten te
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Harderwijk. Op vertoon van de kwitantie is deze akte geroyeerd op 9 december Ede, protocol van verbanden en
1760.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Ede, toebehorend aan Jan Jansen en
zijn vrouw Fijtjen Cornelisse, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100
gulden tegen 5% rente ten behoeve van Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee, en ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zijn vrouw Catharina Vlaming. Op vertoon van de kwitantie op de hypotheekakte Ede, protocol van verbanden en
is deze geroyeerd op 9 juli 1774.
opdrachten 1752-1760
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Ede

Testament

Gerard Derk Suurmond, scholtis van het ambt Ede, en zijn vrouw Lambarta van
Haastenburgh hebben op 10 februari 1752 een testament opgemaakt voor de
langstlevende en herroepen alle voorgaande testamenten, met name die met
zijn broers en zussen van 12 september 1741 gepasseerd voor baron van Eck,
heer Van Nergena, voorts geven zij elkaar over en weer het vruchtgebruik van
alle goederen. Naar aanleiding van het feit dat haar man Gerhard Derk
Suurmond is overleden meldt Lambarta van Haastenburgh zich op 21 juli 1759
als weduwe bij Carel Costerman om te verklaren dat op 10 februari 1752 voor
de schepenen van de stad Arnhem een besloten testament gepasseerd is met
een akte van toestemming van de Leenkamer van het vorstendom Gelre en het
graafschap Zutphen, met het verzoek deze nu te openen. De superscriptie.
vermeldt dat G. G. Bentink en P. van Hamel, schepenen van de stad Arnhem,
verklaren dat Gerhard Derk Suurmond en zijn vrouw Lamberta van
Haastenburgh een gezegeld en besloten testament overhandigd hebben met het
verzoek deze te openen na hun dood. Tevens wordt een akte van toestemming
van 10 februari 1752 overhandigd, afgegeven door Johan Vijgh tot de Snor en
Appelenburgh, eerste Raad en stadhouder der Lenen van het vorstendom Gelre ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en graafschap Zutphen, waarin toestemming wordt geleend tot het doen van dit Ede, protocol van verbanden en
besloten testament ten aanzien van de herengoederen.
opdrachten 1752-1760

Ede

Evert Aartsen en zijn vrouw Aartjen Berendsen, Gerrit Aartsen en zijn vrouw
Marritje Jans, Arisjen van der Voort, weduwe van Goosen Jansen, Jan Evertsen
en zijn vrouw Gerritjen Gerritsen, Reijertje Gerritsen, jongedochter, Geurtje
Klaasen, weduwe van Evert Geurtsen, Bart Reijersen, weduwnaar van Stijntje
Klaasen, Frank Gerritsen Schuurman, weduwnaar van Aaltje Willemsen,
Hendrik Gerritsen Schuurman en zijn vrouw Geertjen Everts, Pieter Willemsen
en zijn vrouw Aaltjen Cornelissen, Dirk Cornelissen en zijn vrouw Metjen
Willemsen, Harmen van Scharrenberg en zijn vrouw Gerritjen Cornelis, Dirk de
Man en zijn vrouw Nenna Cornelissen, Gerrit Jan Wildeman en zijn vrouw
Gijsbertje Cornelis en Debora Cornelissen, weduwe van Jan Hendricksen,
samen erfgenamen van Jan Hendricksen en zijn vrouw Willemtje Gerritsen
Schuurman, beiden overleden, verkopen aan Steven van Raeij en zijn vrouw
Jacomijna van den Dijkgraaf, voor 91 gulden, een perceel bouwland, groot twee
schepel gezaai, aan het Wekeromsepad, gelegen oostwaarts de koper,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zuidwaarts de verkoper, westwaarts Willem Jacobsen en noordwaarts Willem
Ede, protocol van verbanden en
Geurtsen.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop
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Ede

Oorspronkelijk Archief

Evert Aartsen en zijn vrouw Aartjen Berentsen, Gerrit Aartsen en zijn vrouw
Marritjen Jans, Gerrit Brandsen en zijn vrouw Fijtjen Geurts, Arisjen van der
Voort, weduwe van Goosen Jansen, Jan Evertsen en zijn vrouw Gerritjen
Gerrits, Reijertje Gerritsen, jongedochter, Geurtje Klaasen, weduwe van Evert
Geurtsen, Bart Reijersen, weduwnaar van Stijntjen Klaasen, Frank Gerritsen
Schuurman, weduwnaar van Aaltjen Willemsen, Hendrik Gerritsen Schuurman
en zijn vrouw Geertjen Everts, Pieter Willemsen en zijn vrouw Aaltjen
Cornelissen, Dirk Cornelissen en zijn vrouw Metjen Willems, Harmen van
Scherrenborg en zijn vrouw Gerritjen Cornelissen, Dirk de man en zijn vrouw
Nenna Cornelissen, Gerrit Jan Wildeman en zijn vrouw Gijsbertjen Cornelisse,
en Debora Cornelissen, weduwe van Jan Hendricksen, samen erfgenamen van
Jan Gerritsen en zijn vrouw Willemtjen Gerritsen Schuurman, beiden overleden,
verkopen aan Pieter Willemsen en zijn vrouw Aaltjen Cornelissen, voor 90
gulden, een halve schepel bouwland aan het Wekeromsepad, gelegen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts de weg, westwaarts de erfgenamen van Jacob Hendricks,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop zuidwaarts Bartholt Suurmond en noordwaarts de verkoper.
Jan Flipsen en zijn vrouw Johanna Wiltsang, verkopen aan Dirk van de
Steenweert en zijn vrouw Geertruijd Jansen, voor 66 gulden, drie percelen
bouwland genaamd de Korte Voor, groot drie schepel gezaai, aan de
Arnhemseweg, gelegen oostwaarts de minderjarigen van Rik Goosens,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zuidwaarts de Arnhemseweg, westwaarts de armen en noordwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop verkoper, half tiendvrij.
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Ede

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Scheiding

Beatrix Straatman, weduwe van luitenant Johan Suurmond, moeder en voogd
van haar kinderen, met toestemming tot het aangaan van deze overeenkomst
door de Raden van het Hof van Gelderland van 20 januari 1753, geassisteerd
met haar advocaat O D. Wakker, komt een boedelscheiding overeen met G.D.
Suurmond, scholtis van het ambt Ede, en zijn vrouw Lamberta van
Haastenburgh, mr. G. J. van Brienen en zijn vrouw Johanna Hendrina
Suurmond, Peter Suurmond, luitenant te paard in het regiment cavalerie van
generaal IJsendoorn à Blois, heer van Kannenburg, Willem Suurmond en zijn
vrouw Maria Bergsma, Dirk van der Hart en zijn vrouw Anna Wijnanda
Suurmond, Anna Wijnanda Potgieter voor zichzelf en gemachtigde van haar
man mr. J.T. van Eck, burgemeester van de stad Arnhem ingevolge volmacht
van 10 januari 1753 van de magistraat van de stad Arnhem, geassisteerd door
mr. C. van Eck en als laatste mr. D.D. Bongart, weduwnaar van Johanna
Margaretha Potgieter, allen erfgenamen van Johan Otters en zijn vrouw Johanna
Hendrina van Brienen, beiden overleden. De verdeling aan G.D. Suurmond en
zijn vrouw Lamberta van Haastenburg voor zover het de Edese goederen betreft
is als volgt: 1a. Vanwege hun drie achtste deel in grootmoeders versterf van
9.882 gulden en 17 stuivers krijgen zij toegewezen de helft van het door
grootmoeder bewoonde huis, op de inventaris hoofdstuk 1 nummer 1, welk huis
de heer Suurmond in zijn geheel heeft aangenomen voor 4.000 gulden, dus hier
voor de helft is 2.000 gulden, en 1b. D.D. Bongart en J.T. van Eck is ten deel
gevallen een vierde gedeelte in een hoeve in het Eder Hooge en Loobosch met
een daarbij gelegen halve netsteede, (opengehakte plek in een bos om
houtsnippen te vangen), achter het Beukenbosch, op de inventaris hoofdstuk 1 ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
nummer 6, dat zij overgedaan hebben aan G.D. Suurmond en zijn vrouw voor
Ede, protocol van verbanden en
een bedrag van toedeling van 1.600 gulden;
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

2a. Het erf en goed gekocht van Gerrit Schaaijk en zijn vrouw Geertruijd van
Amerongen, genaamd de Hofstede in de Wageningerbuurt en zeven morgen
weideland genaamd de Doldermaat en 2b. Twee morgen in het Slag naar de
kant van Harsseloo, op de inventaris hoofdstuk 1 nummer 38 en 40 en de helft
nummer 41; 3. Een obligatie ten laste van Gerrit Willemsen Bakker tot
Bennekom van 7 augustus 1730, op de inventaris hoofdstuk 2 nummer 60,
waarde 150 gulden; 4a. Aan G. D. Suurmond toegewezen wegens zijn aandeel
een zesde deel van een derde deel van grootvaders versterf van 4.392 gulden, 7
stuivers en 8 penningen. De helft van het huis in Ede dat laatst bewoond werd
door de weduwe Otters, op de inventaris hoofdstuk 1, nummer 1, waarvan de
andere helft van het huis hem vanuit grootmoeders versterf al was toegewezen,
zodat het huis nu hem in het geheel toebehoort, en 4b. Een vierde deel van het
erf en goed Huijscamp en een kamp bouwland genaamd de Boschcamp, op de
inventaris hoofdstuk 1 onder nummer 43 en 44; 5a. Vervolgens ontvangt G. D.
Suurmond zijn aandeel in het grootvaders versterf van hetgeen de erfgenamen
van Hendrik Otters ten deel is gevallen voor 3.294 gulden, 5 stuivers en 10
penningen, waarvoor hij ontvangt de helft van het erf en goed het Hoen, waarvan
Teunis van Essen de pachter is met het Veen, op de inventaris hoofdstuk 1,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Vervolg van folio nummer 51 en 61 verso, en 5b. Nog het hooiland het Scholteland, op de
Ede, protocol van verbanden en
67-68
inventaris hoofdstuk 1, nummer 62.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Rijk Jansen, weduwnaar van Hendrikjen Toonen, herroept alle voorgaande
testamenten en benoemt tot enig erfgenaam zijn broer Jan Jansen en zijn vrouw
Willemtje Franken voor een derde deel, alsmede Geertjen Jans, weduwe van
Willem Brus, voor een derde deel en bij vooroverlijden haar vier kinderen Pieter,
Luijtje, Rijkje en Jan Willemsen en ten slotte Arien Jansen en zijn vrouw Aaltjen
Jansen voor een derde deel en bij vooroverlijden van een van beiden de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
kinderen uit het eerste huwelijk tussen Jan Hendriksen en Aaltjen Jansen en het Ede, protocol van verbanden en
tweede huwelijk tussen Hendrik Tijssen en Aaltjen Jansen.
opdrachten 1752-1760
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Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Ede

Testament

Hendrikje Gijsbertse, weduwe van Gerrit van Renes, geassisteerd met haar
voogd Wouter van de Kraats, schenkt aan haar nicht Johanna Harmsen 100
gulden met haar kleding en alles wat haar lichaam toebehoort, aan haar tweede ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
nicht Reijntjen Harmse een zilveren beugeltas, bij vooroverlijden erven hun
Ede, protocol van verbanden en
ouders of naaste familieleden.
opdrachten 1752-1760

Ede

Geerligh van Velsen en zijn vrouw Bartjen Wessels, Ademis van de Borgh en
zijn vrouw Everdijna van Velsen, Geertruij van Velsen, weduwe van Jan Otten,
Wiggert van Velsen voor zichzelf en als gemachtigde van Margrieta van Velsen,
ingevolge een volmacht van 15 oktober 1759 gepasseerd voor F.N. Suurmond
scholtis van het ambt Rheede, Maria van Velsen, Hendrik van Velsen, Geurt van
Velsen, alsmede Willem van Velsen en Everdijna van Velsen, de weduwe
geassisteerd met Wiggert van Velsen en de jongedochters met Willem Velsen,
samen erfgenamen van de overleden Hendrik van Velsen, verkopen aan Gerrit
Reijnders, jongeman, voor 510 gulden, een huis, hof, berg en schuur met een
daarachter gelegen perceel land, groot vier schepel gezaai, in het dorp van Ede ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
aan het Kerhemmer en nu nog in gebruik bij Beernt Jansen, met de last van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop negen stuivers en acht penningen aan de kerk van Ede.

Ede

Geerlig van Velsen en zijn vrouw Bartjen Wessels, Ademis van de Borgh en zijn
vrouw Everdijna van Velsen, Geertruij van Velsen, weduwe van Jan Otten,
Wiggert van Velsen voor zichzelf en als gemachtigde van Margrieta van Velsen,
ingevolge een volmacht van 15 oktober 1759 gepasseerd voor F.N. Suurmond
scholtis van het ambt Rheede, Maria van Velsen, Hendrik van Velsen, Geurt van
Velsen, alsmede Willem van Velsen en Everdijna van Velsen, de weduwe
geassisteerd met Wiggert van Velsen en de jongdochters met Willem van
Velsen, samen erfgenamen van de overleden Hendrik van Velsen, verkopen aan
Harmen van de Steenweert en zijn vrouw Aaltjen van de Wildekamp, voor 48
gulden, een perceel bouwland, groot anderhalve schepel gezaai, genaamd de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Blaasbalk, gelegen even buiten het dorp van Ede tussen de Kerhemmer- en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Meulenweg.

Ede

Dirk van der Hart, scholtis van het ambt Ede, en zijn vrouw Anna Wijnanda
Suermondt, geassisteerd met haar voogd Dirk Brouwer, verklaren voor Johan
Beek, scholtis van het ambt Barneveld, dat zij tot zekerheidstelling geven ter
voldoening aan het reglement op de protocolhouder in Veluwen en
Veluwenzoom voor de goede en getrouwe administratie van het protocol en
registratuur der akten van Dirk van der Hart als scholtis van het ambt Ede, hun
onderstaande onroerende goederen 1. Een akker bouwland, groot zes schepel
gezaai, genaamd den Doornhoff in het ambt van Ede bij het dorp, gelegen oosten zuidwaarts Derk Brouwer, noordwaarts Gijsbert Jansen en westwaarts
Hendrik Koek, alsmede een perceel hooiland, groot drie morgen, genaamd de
Hooykamp in het ambt van Ede, buurtschap Velthuijsen, gelegen oost- en
westwaarts de steeg, zuidwaarts de heer Van Zuijlen van Nieveld en
noordwaarts Brandus van Raaij, beide percelen zijn bij akte op 2 mei 1757 door
Arent van der Hart voor 1200 gulden overgedragen aan Dirk van der Hart; 2. Een
vierde gedeelte in een hoeve hout in het Eder Hooge en Loobosch met een
vierde gedeelte in de medestede (mogelijk: netstede: open plek in het bos om
houtsnippen te vangen) achter het beukenbos die bij de boedelscheiding van 7
maart 1753 tussen de erfgenamen van Johan Otters en zijn vrouw Johanna
Hendrina van Brienen aan Dirk van der Hart in mindering gebracht op zijn deel
in de nalatenschap van Johanna Hendrina van Brienen en toegewezen voor een
waarde van 800 gulden; 3. En als laatste nog een vierde gedeelte in een hoeve
hout in het Eder Hooge en Loobosch met een vierde gedeelte in de metstede
(mogelijk: netstede) aan het beukenbos bij de boedelscheiding van luitenant
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Peter Suurmond in mindering gebracht op zijn deel in de nalatenschap van
Ede, protocol van verbanden en
Johanna Hendrina van Brienen,
opdrachten 1752-1760

Garantie

toegewezen voor een waarde van 800 gulden bij de boedelscheiding van 2
december 1757 en na zijn overlijden voor hetzelfde bedrag aan Dirk
vervolg van folio toegewezen. De goederen zijn voor een waarde van 2000 gulden ter garantie
70v-71
verbonden ten behoeve van de landdrost van Veluwen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Oorspronkelijk Archief

Ede

Frank Gerritsen Schuurman, Hendrik Gerritse Schuurman en zijn vrouw
Geertjen Gijsbertsen, Dirk Cornelisen en zijn vrouw Metjen Willemsen, Harmen
van Scherrenbergh en zijn vrouw Gerritje Cornelisen, Dirk de Man en zijn vrouw
Nenna Cornelisen, Gerrit Jan Wildeman en zijn vrouw Gijsbertjen Cornelisen,
Debora Cornelisen, weduwe van Jan Hendrikse, Evert Janssen en zijn vrouw
Marritjen Evertsen, Jan Maas Janssen en Dirkjen Jacobsen, Aart Janssen en
zijn vrouw Geertjen Janssen en Marritjen Janssen, jongedochter, samen
erfgenamen van Maas Janssen en zijn vrouw Willemtje Schuurman, beiden
overleden, verkopen aan Pieter Willemse en zijn vrouw Aaltjen Cornelisen, voor ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
37 gulden, een schepel bouwland in het ambt van Eede aan het
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Weekeromsenpat.

Ede

Een kamer waar Willem Evertse Clomp nu woont en de helft van een huis waar
Brand van Meurs woont, gelegen in het dorp van Eede aan het einde van het
dorp aan het Maandereijnd, oost-, west-, zuid- en noordwaarts de weg, waarvan
zijn kinderen uit het huwelijk met zijn eerste vrouw Willemijntje Evertse de
andere helft bewonen, voorts de helft van vijf schepel bouwland genaamd de
Waterlo, waarvan de andere helft in bezit is van zijn kinderen, gelegen
oostwaarts de kerk, westwaarts Gijsbert van Eede, zuidwaarts douairière van
Lith de Jeude en noordwaarts de weg, alsmede de helft van twee schepel
bouwland genaamd de Toorn, waarvan de andere helft in bezit is van zijn
kinderen, gelegen oostwaarts Gerritjen Haalboom, westwaarts Lambert van
Scherrenbergh, zuidwaarts Goossen Aartsen en noordwaarts de weg,
toebehorend aan Paulus Aartsen en zijn vrouw Hendrikjen Aalbertse, bezwaren
hun percelen met een hypotheek van 700 gulden tegen 3% rente ten behoeve
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Petronella Wilhelmina van Hoorn, douairière L.A. Torck. Op vertoon van de Ede, protocol van verbanden en
betaalde obligatie is deze hypotheekakte geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek
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Ede

Dirk van der Hart, scholtis van Eede, tevens gemachtigde van Dirk Smink,
burgemeester en oud-ontvanger der Convooien en Licenten in s' Heerenbergh
en zijn vrouw N. van der Hart, ingevolge een volmacht van 23 april 1759 voor
schepenen van de stad s' Heerenbergh gepasseerd, verkoopt aan Anna
Andriessen van Morrevelt, weduwe van Otto van der Sanden, voor 1600 gulden,
een derde deel van het geheel en twee derde deel van een zevende deel van de
wederhelft van een erf en goed gelegen in Veluwen onder het ambt van Eede,
Koop en verkoop buurtschap Ginkel.
Dirk van de Steenweert en zijn vrouw Geertjen Jansen maken een testament op
voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle
goederen.
Testament

Ede

Hendrik Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, Hendrik Woutersen en zijn
vrouw Marijtjen Evertsen, Wouter Evertse en zijn vrouw Jantjen Evertsen,
Anthonij van Otterlo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Jan Sandertse van
Otterlo en zijn vrouw Stijntje Dibbetsen, alsmede Gerrit Folmer en zijn vrouw
Marritje Sandertsen van Otterlo, verkopen aan Maas Sandertse van Otterlo en
zijn vrouw Geertje van Heeteren, voor 675 gulden, een huis en schuur, gelegen
oostwaarts Roetert van Reemst of het pad, zuidwaarts het kerkhof, westwaarts
de straat en noordwaarts Anthonij van Otterlo, met het recht dat Anthonij van
Otterlo vrijstaat om water te halen uit de pomp in het huis in de achterkeuken,
mits dat hij een derde van de onderhoudslasten betaalt. Voorts is het plaatsje
achter het huis van Anthonij van Otterlo in gemeenschappelijk gebruik met
uitzondering van het loodsje. Aan Maas Sandertsen van Otterlo en zijn vrouw
Geertje van Heeteren worden overgedragen een hoekje hof met een
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
daaropstaande korenberg gelegen tussen Tijmen Jacobsen en de weduwe van Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Maas Brandsen.
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Oorspronkelijk Archief

Hypotheek

Twee en een halve schepel land op de Eedischen Bergh, genaamd de
Wolvegalgh, gelegen oostwaarts Jan de Weever, westwaarts de armen van
Eede, zuidwaarts de kerk en noordwaarts de weg, voorts een half mud land op
de Bettecamp, gelegen oostwaarts de kerk van Eede, westwaarts Jan
Cornelisen van de Craats, zuidwaarts de Moolensteegh, noordwaarts het pad,
ook nog een vierde deel van acht weiden in Veldhuizen, gelegen oostwaarts
scholtis Bartholt Suermond, westwaarts Jan Sandertsen van Otterlo,
noordwaarts mr. D.D. Bongard en zuidwaarts Beerent Janssen, alsmede de
helft van een akkermaalsbos, samen met Gerrit Volmer in het geheel twee
schepel bouwland, gelegen oostwaarts Robbert Thijssen, westwaarts Gijsbert
van Eede, noordwaarts Dirk Brouwer en zuidwaarts de brink en als laatste een
huis staande aan het kerkhof in het dorp van Eede, toebehorend aan Maas
Sandertsen van Otterlo en zijn vrouw Geertjen van Eeteren, bezwaren hun
percelen met een hypotheek van 700 gulden tegen 4% rente ten behoeve van
Henricus Engelberts en zijn vrouw Johanna Wicherts. Op vertoon van de
kwitantie wordt deze akte op 31 december 1777 geroyeerd.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een vierde hoeve hout gelegen in het Edische Hooge en Loobosch, toebehorend
aan Christoffel Theodorus Elarthij en zijn vrouw Elisabeth van Raaij, bezwaren
hun perceel met een hypotheek van 150 gulden tegen 4% rente ten behoeve van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Derk Wicherts, ontvanger van de Convooien en Licenten in Harderwijk. Op
Ede, protocol van verbanden en
vertoon van de kwitantie wordt de akte op 9 december 1760 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Vanaf hier namen
nazien. Het Gelders
Archief en Gemeente
Ede

0203

809
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75v-76

74v-75 31-12-1759 07-01-1760

Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0158

3/7

76v

75v 11-01-1760 12-01-1760

Ede

Hendrik Willemsen en zijn vrouw Elbertje Evertse, Hendrik Wouterse en zijn
vrouw Marrijtjen Evertsen, Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Jan
Sandertsen van Otterlo en zijn vrouw Stijntjen Dibbetsen en Gerrit Folmer en
zijn vrouw Marritjen van Otterlo, verkopen aan Anthonij van Otterlo en zijn vrouw
Cornelisjen Geurtsen, voor 300 gulden, drie vierde deel van een huis in het dorp
van Eede, gelegen oost- en zuidwaarts Maas van Otterlo en west- en
noordwaarts de straat, waarvan de koper een vierde deel bezitten, met het recht
van vrij water te mogen halen uit de pomp die in de keuken staat van Maas van
Otterlo, mits zij voor een derde deel bijdragen in de onderhoudskosten van deze
pomp, voorts zijn zij gerechtigd het plaatsje daarachter te gebruiken met het
recht daar een loodsje te mogen zetten, dat ook gebruikt mag worden door
Maas Van Otterlo en een hoekje mestvaalt van zes en een halve voet lang en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
breed, daarnaast wordt met het huis nog overgedragen een deel van een hofje Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop gelegen tussen Tijmen Jacobsen en de weduwe van Maas Brandsen.
Anthonij van Otterlo door L.A. baron Torck, landdrost van Veluwen, aangesteld
als curator van de boedel van de overleden Gerritjen van Otterlo, gehuwd
geweest met Evert Jacobsen van Bakkenes, verkoopt aan mede-curator Dirk van
de Steenweert en zijn vrouw Geertjen Jansen, voor 100 gulden, een schepel
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland of hofland gelegen in het ambt en dorp van Eede aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Arnhemsenwegh.

Ede

Jan van de Vijzel, wonende in Amsterdam aan de Beulingstraat, maakt op 10 juli
1758 om half vier 's middags zijn testament op bij notaris Philippus Roos in
Amsterdam en herroept alle voorgaande testamenten, benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen zijn broers: 1. Arien van de Vijzel en diens
kinderen Jan, Geertruij, Andries en Lijsje van de Vijzel, 2. Frans van de Vijzel, 3.
De kinderen van Rutger van de Vijzel en diens kinderen Andries en Neeltje van
de Vijzel en 4. De kinderen van Otto van de Vijzel en diens kinderen Gerrit en
Dirk van de Vijzel, alsmede het kleinkind van Otto van de Vijzel, dochter van zijn
zoon Wouter van de Vijzel, zijnde Sijtje van de Vijzel, elke partij voor een vierde
deel, onder voorwaarde dat zijn schoonzus Barbera van Geffen, weduwe van
Willem van de Vijzel, haar leven lang de opbrengsten van zijn gehele
nalatenschap zal genieten, de partij die bezwaar maakt of een staat eist van zijn
schoonzus, zal zijn deel kwijt raken aan de andere partijen. Hij benoemt tot
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
voogden over de minderjarige erfgenamen zijn broer Frans van de Vijzel,
Ede, protocol van verbanden en
wonende in Zaandijk en zijn zwager Aart Buijtenhuijs, wonende in Eden.
opdrachten 1752-1760
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77-77v 11-02-1760 14-02-1760
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80-81 29-02-1760 25-03-1760

81v-82 28-07-1760 28-07-1760

Plaats of
buurschap

Ede

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Beerent Greevenbroek en zijn vrouw Geusjen van Galen verkopen aan Gerrit
Brouwer en zijn vrouw Neeltjen Roelofsen, voor 205 gulden, een huis en hof in
het dorp van Eede, gelegen oostwaarts de weg, westwaarts Dirk Keuken,
zuidwaarts Willem de Keijzer en noordwaarts Jan van Ruurlo, met de last van
Koop en verkoop jaarlijks twee gulden en tien stuivers aan de kosterij van Eede.
Hendrik Philipsen, jongeman, verkoopt aan Jan Cornelisen van de Craats,
weduwnaar van Rikje van der Sanden, voor 135 gulden, een perceel bouwland,
groot drie schepel gezaai, gelegen op Stompencamp in het ambt en dorp van
Eede, oostwaarts Willem Steevensen, westwaarts de kerk van Eede, zuidwaarts
Koop en verkoop de weg en noordwaarts Gijsbert van Eede.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Testament

Cornelis van Veldhuijsen en zijn vrouw Geesjen Vernhout maken een testament
op voor de langstlevende en geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van
alle goederen, Cornelis van Veldhuijsen verklaart dat na hun beider overlijden uit
zijn nalatenschap zal worden uitgekeerd aan Trijntje Vernhoudt, de zus van
Geesjen Vernhout en dochter van Jacobus Vernhout en Fijtjen Arends van den
Twello 250 gulden en aan haar halfbroer en halfzussen Jan Arends Corporaal,
Jannigjen Arends Corporaal en Geertruij Arents Corporaal, kinderen van Fijtje
Arends van den Twello uit haar tweede huwelijk met Arend Janssen Corporaal,
ieder 250 gulden, bij vooroverlijden treden zij in elkaars rechten en hun kinderen
in die van de vader of de moeder. Degene van de erfgenamen die bezwaar
maakt wordt onterfd. Als de langstlevende een tweede huwelijk aangaat dient er
een inventaris van de boedel te worden opgemaakt. Voorts dient na het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
overlijden van de eerststervende de kleding en dat wat tot het lichaam behoort te Ede, protocol van verbanden en
worden uitgekeerd aan de naaste familieleden.
opdrachten 1752-1760

Ede

Scheiding

Nadat de boedelinventaris aan de betrokkenen was overhandigd is men
overgegaan tot een boedelscheiding tussen Gerritje van Heijenoort, weduwe van
Bart van Hal, geassisteerd met haar broer Jacob van Heijenoort, en Dirk van
Heijenoort en Gerrit Folmer, ooms en voogden van de minderjarige dochter van
Bart van Hal en Gerritje van Heijenoort, waarbij men is overeengekomen dat de
onroerende goederen in gemeenschappelijk bezit blijven tussen de moeder en
de dochter, het huislinnen is onderling verdeeld, datgene wat tot het lichaam
behoort van Gerritje blijft haar bezit, daartegenover ontvangt de dochter alles
wat toebehoorde tot het lichaam van de vader, dat door de voogden in een kist
bewaard wordt. Aan roerende goederen zijn aanwezig: 1. Meubels en huisraad
190 gulden, 2. Radmakersgereedschap met hout en de winkel 409 gulden, 3.
Winkelgereedschap met onder andere een schaal met gewichten 56 gulden, 4.
Bouw- en deelgereedschap 4 gulden, 5. Vee voor 78 gulden, 6. Gedorst en
ongedorst koren 132 gulden, 7. Koopmangoederen, zoals tin, koper, ijzer, blik in
soorten, houten borstelwerk en vetwaren totaal 495 gulden en 1 stuiver, totaal
1369 gulden en 1 stuiver. Hiervan heeft de dochter recht op de helft zijnde 684
gulden, 10 stuivers en 8 penningen, welk bedrag met de overige vorderingen en
schulden verrekend gaat worden als de dochter meerderjarig wordt of gaat
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
trouwen. Gerritje belooft haar dochter op te voeden, te onderhouden en te
Ede, protocol van verbanden en
verzorgen, te laten leren, lezen, schrijven, naaien en breien.
opdrachten 1752-1760

Ede

Jan Righolt, weduwnaar van Hendrikjen Haalboom, verkoopt aan Jan Janssen
en zijn vrouw Fijtjen Cornelisen, voor 275 gulden, een huis en hof gelegen in het
ambt en dorp van Eede genaamd de Teut, oostwaarts mevrouw Van Winshuijm, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts de weg, zuidwaarts Paulus Aartse en noordwaarts Lubbert van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Tellingen.
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1
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2

87v 24-02-1752 24-02-1752

88 02-03-1752 02-03-1752

Ede

Aktesoort

Beschrijving

Scheiding

Willemtjen Gijsbertsen, weduwe van Dirk Sweeren, geassisteerd met Bart
Arisse, komen een boedelscheiding overeen met Jacob Sweeren en Wouter
Gijsbertse, ooms en voogden van de twee minderjarige kinderen van Dirk
Sweere en Willemptje Gijsbertse, over alle goederen die zij in gemeenschap
bezit met de twee kinderen, waarvan de moeder een inventaris overhandigt voor
een bedrag van 1684 gulden, vermeerderd met het aanwezige geld en de
vorderingen van 573 gulden en 10 stuivers en verminderd met de schulden van
297 gulden, blijft er een bedrag over van 1960 gulden en 10 stuivers, waarvan de
moeder en de kinderen ieder recht hebben op 980 gulden en 5 stuivers. Alle
roerende goederen blijven in bezit van de moeder en neemt ook de schulden
over, de onroerende goederen blijven in gemeenschappelijk bezit met de
kinderen. Uitbetaling van de schuld aan de kinderen vindt plaats zodra zij
meerderjarig zijn of gaan trouwen inclusief de kleding en de 50 ellen nieuwe
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
henneplinnen. Willemtje belooft haar twee kinderen op te voeden, te
Ede, protocol van verbanden en
onderhouden en te verzorgen, te laten leren, lezen en schrijven.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een huis, hof en erf, groot een halve schepel, gelegen in het ambt en dorp van
Eede, oost- en zuidwaarts Roetert van Reemst, westwaarts Dirk Timmer en
noordwaarts het kerkhof, toebehorend aan Gerrit Wildeman en zijn vrouw
Gijsbertje Cornelisen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 100 gulden ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
tegen 4% rente ten behoeve van Henricus Engelberts, predikant tot Wageningen Ede, protocol van verbanden en
en zijn vrouw Johanna Wicherts.
opdrachten 1752-1760

Jan Christiaanse van Meurs en zijn vrouw Dirkje Peetersen verkopen aan
Cornelis van Veldhuijsen en zijn vrouw Geesjen Vernhoudt, voor 65 gulden, een
huisje staande in het ambt en dorp van Eede aan het Maanderend, gelegen
oostwaarts de weg of straat, zuidwaarts Willem Hendriksen, west- en
noordwaarts Hendrik Gerritsen Kok, belast met een jaarlijkse erfpacht van twee
Koop en verkoop gulden aan Hendrik Gerritsen Kok.
Reijer Dirksen maakt zijn testament op en verklaart dat het vruchtgebruik tussen
hem en zijn vrouw van kracht blijft, tot enig erfgenaam benoemt hij Pieter
Evertsen.
Testament
Christoffel Theodorus Elerthij en zijn vrouw Elisabeth van Raaij verkopen
ingevolge een akte van toestemming van 29 november 1760 van Brandus van
Raaij, als vruchtgebruiker van zijn overleden vrouw Philipsjen Cornelisen, aan
Lambarta van Haastenburg, weduwe van G.D. Suermond, in leven scholtis van
Eede, voor 810 gulden, een vierde gedeelte van een hoeve hout in het Eedische
Koop en verkoop Hoogh en Loobosch.

Manen

Teunis (tekent als Frans) Janssen Veldhuijsen en zijn vrouw Rijkje Reijerse,
Evert Evertse en zijn vrouw Lijsbeth Janssen, Ariaantje Aartsen, weduwe van
Reijer Gerritse, geassisteerd met haar zoon Evert Reijersen als voogd, Gerritje
Gerritse, weduwe van Egbert van den Bosch, geassisteerd met haar broer Arris
Gerritse als voogd, Beerntjen Reijers, weduwe van Cornelis Janssen van
Daatselaar, geassisteerd met haar voogd Evert Evertsen, alsmede Arris
Gerritse, weduwnaar van Gerritje Janssen, samen erfgenamen van Jan
Pietersen, verkopen op 15 mei 1759 aan Hendrik Gerritsen Kok en zijn vrouw
Marritje Beelen, voor 131 gulden, een perceel bouwland genaamd de Geer,
groot een halve molder, gelegen in het ambt en dorp van Eede, oostwaarts
scholtis Dirk van der Hart, westwaarts de Schaapsteegh, zuidwaarts de koper en
Koop en verkoop noordwaarts (niet vermeld).
Christiaen Christoffelsen en zijn vrouw Aartjen Willemsen verkopen aan de
diaconie van het kerspel Ede, voor 139 gulden, een huisje, hofje en schuurtje
Koop en verkoop staande op erfpachtgrond van de diaconie en de kerk van Ede.
Jacob Janssen, weduwnaar van Hendrikjen Geurtsen, verkoopt aan Hendrik
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, voor 100 gulden, een vijftiende deel
in de erfenis van de onroerende goederen nagelaten door Willem Maessen,
Koop en verkoop waarvan Gerritjen Gerritsen het vruchtgebruik bezit.

Manen

Lucas Roeloffsen en zijn vrouw Neeltjen Aartsen verkopen aan Brant Janssen
en zijn vrouw Gerritjen Willems Veenbrink, voor 400 gulden, een huis en hof.
Koop en verkoop gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maanen aan de Planken Brugh.

Ede

Manen
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Oorspronkelijk Archief

Derk van Westerveld, weduwnaar van Cornelia van Creel, ook optredend als
gemachtigde van Jacob van Westerveld en zijn vrouw Martjen van Ommeren,
ingevolge een volmacht van 8 september 1751 gepasseerd voor scholtis Gerard
Derk Suermond in Ede, Gerbrigh Woutersen, weduwe van Jan Aartsen van
Creel, geassisteerd met haar zoon Aart Janssen van Creel, Gijsbert Hendriksen
en zijn vrouw Hendrijn van Heuven, Hendrina Peeters, weduwe van Arien van
Soelen, geassisteerd met haar zoon Teunis van Binsbergen, samen voor de ene
helft; Willem Jansen en zijn vrouw Willemtjen Janssen, Wouter van Eck
gemachtigde van zijn halfzus Ariaantjen van Eck, Hendrik Barten en zijn vrouw
Woutertjen Janssen, Catharina Janssen, weduwe van Eduart van Maenen,
geassisteerd met haar zoon Willem Geurtsen, Derk Geurtsen, Jan van Peursum
en Willem Geurtsen, Willemtjen Jacobsen, weduwe van Hendrik Janssen,
geassisteerd met haar broer Gerrit Reijersen, Gerrit Reijersen en Jan Hermsen,
alsmede Jan Jacobsen, jongeman, samen voor de andere helft, verkopen aan
Aris Barruwen en zijn vrouw Lijsbet Janssen, voor 190 gulden, een morgen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen in het Maanderbroek Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop in het achterste veld, belast met polderlasten.
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Manen

Derk van Westerveld, weduwnaar van Cornelia van Creel, ook optredend als
gemachtigde van Jacob van Westerveld en zijn vrouw Martjen van Ommeren,
ingevolge een volmacht van 8 september 1751 gepasseerd voor scholtis Gerard
Derk Suermond in Ede, Gerbrigh Woutersen, weduwe van Jan Aartsen van
Creel, geassisteerd met haar zoon Aart Janssen van Creel, Gijsbert Hendriksen
en zijn vrouw Hendrijn van Heuven, Hendrina Peeters, weduwe van Arien van
Soelen, geassisteerd met haar zoon Teunis van Binsbergen, samen voor de ene
helft; Willem Janssen en zijn vrouw Willemtjen Janssen, Wouter van Eck
gemachtigde van zijn halfzus Ariaantjen van Eck, Hendrik Barten en zijn vrouw
Woutertjen Janssen, Catharina Janssen, weduwe van Eduart van Maenen,
geassisteerd met haar zoon Willem Geurtsen, Derk Geurtsen, Jan van Peursum
en Willem Geurtsen, Willemtjen Jacobsen, weduwe van Hendrik Janssen,
geassisteerd met haar broer Gerrit Reijersen, Gerrit Reijersen en Jan Hermsen,
alsmede Jan Jacobsen, jongeman, samen voor de andere helft, verkopen aan
Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Wouters, voor 134 gulden, een schepel ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, genaamd de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Bruggenacker, oostwaarts Aris Barruwen en westwaarts Gerrit Reijersen.
Maas Gerritsen, weduwnaar van Geertjen Beerendtsen, verkoopt aan Hendrik
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, voor 100 gulden, een vijftiende deel ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in de erfenis van de onroerende goederen nagelaten door Willem Maassen,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop waarvan Gerritjen Gerritsen het vruchtgebruik bezit.

Manen

Willem Veenbrink, weduwnaar van Grietjen Gijsbertsen, verkoopt aan Gerrit
Hendriksen Santschulp en zijn vrouw Aaltjen Hendriksen, voor 200 gulden,
anderhalve morgen hooiland gelegen in het Maenderbroek, de ene morgen ligt
in het achterste veld in een kamp van vier morgen, dat jaarlijks bewerkt wordt
samen met de andere eigenaren Aalbert Janssen van Otterloo, Daniel van
Hirrebeek en Jan Teunisse van Beek, de halve morgen is gelegen op de
Heijmaat, oostwaarts Hendrik Barten en westwaarts Derk Brouwer, belast met
Koop en verkoop polderlasten.

Manen

Woutera Brouwer, weduwe van Aart van Essen, geassisteerd met haar voogd
Derk Brouwer, Hendrik van Broekhuijsen, grutter, en zijn vrouw Barendina
Brouwer, alsmede Cornelis de Bank en zijn vrouw Maria Brouwer, verkopen aan
Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Woutersen, voor 138 gulden, één en
een achtste morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in het Maenderbroek op de Heijmaet in twee blokken, daartussenin het perceel Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop van Gerrit Hendriksen Santschulp, belast met polderlasten.
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Oorspronkelijk Archief

Manen

Woutera Brouwers, weduwe van Aart van Essen, geassisteerd met haar voogd
Derk Brouwer, Hendrik van Broekhuijsen, grutter, en zijn vrouw Berendina
Brouwers, alsmede Cornelis de Bank en zijn vrouw Maria Brouwer, verkopen
aan Jacob Hesselsen en zijn vrouw Jantjen Hendriksen, voor 75 gulden, een
halve morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen in het
Koop en verkoop Maenderbroek in Allemans Rietcamp, belast met polderlasten.
Cornelis de Bank en zijn vrouw Maria Brouwers, verkopen aan Gerrit Hendriksen
en zijn vrouw Aaltjen Hendriksen, voor 344 gulden, een molder bouwland
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, oost- noord- en zuidwaarts
Koop en verkoop Cornelis Jochemsen en westwaarts kapitein Zels.

Manen

David Lommers en zijn vrouw Hendrikje Jacobse, alsmede Stijntjen en Aaltjen
Jacobsen, jongedochters, geassisteerd met hun zwager David Lommers als
voogd, verkopen aan Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Woutersen, voor
700 gulden, de helft van een twaalfde deel van een erf en goed, bestaande uit
een huis en hof met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Maenen, genaamd Kleijn Haeversteegh, dat de koper al bewoont en
Koop en verkoop gebruikt.

Manen

Derk van der Hart gemachtigde van Debora Lekinkh, weduwe van Adolph
Wisselingh, en Johan Christoffel Hero voogd over haar minderjarige zonen
Leopolt Frederik Arnold, Adolph Wilhem en Frederik Anton Wisselink, verkopen
aan de huismeesters van het St. Nicolai broederschap binnen Arnhem, voor
2700 gulden, een vierde deel van de Roodenthient onder Maenen, gelegen in
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het ambt van Ede, waarvan de helft in bezit is van de koper, met het gewas over Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop het jaar 1752.

Manen

Rutger van de Vijzel, Arien van de Vijzel, Jan van de Vijzel, jongeman, en Frans
van de Vijzel, Aart Buijtenhuijs optredend voor de nagelaten minderjarige
kinderen van Otto van de Vijzel en als gemachtigde van Barbara van Geffen,
weduwe van Willem van de Vijzel en Otto van der Sanden als voogd over het
minderjarige kind van Otto van de Vijzel, verkopen aan Willem Jacobsen en zijn
vrouw Geusjen Woutersen, voor 148 gulden, een morgen hooiland in het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Maenderbroek, twee jaren in het Floddergat, te bewerken het ene jaar op de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Toom en het andere jaar op het Meijntjen, belast met polderlasten.

Manen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Manen

Arien van de Vijzel, Jan van de Vijzel, Rutger van de Vijzel en Frans van de
Vijzel, Aart Buijtenhuijs optredend voor de nagelaten minderjarige kinderen van
Otto van de Vijzel en als gemachtigde van Barbara van Geffen, weduwe van
Willem van de Vijzel en Otto van der Sanden als voogd over het minderjarige
kind van Otto van de Vijzel, verkopen aan Aris Barruwen en zijn vrouw Lijsbert
Janssen, voor 152 gulden, een kamp bouwland gelegen op Veluwen in het ambt ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Ede, buurschap Maenen tussen Peeter Vuijstenbergh en het huisje van de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop diaconie van Ede.
Willemtjen Reijerse, weduwe van Maas Janssen Sonnenbergh, geassisteerd
met haar voogd Cornelis Janssen, verkoopt aan Aris Barruwen en zijn vrouw
Lijsbert Janssen, voor 110 gulden, een vijftiende deel in de erfenis van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
onroerende goederen nagelaten door Willem Maessen, waarvan Gerritjen
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Gerritsen het vruchtgebruik bezit, gelegen in de buurschap Maenen.
opdrachten 1752-1760

Manen

Jan van Velthuijsen, Pieter van Velthuijsen, Jacobus van Velthuijsen en Maas
van Velthuijsen, voor een vijftiende deel; Pieter Velderman en zijn vrouw
Elisabeth Swaan voor een vijftiende deel; Cornelis Derksen, weduwe van
Neeltjen Schuirman, Wouter Geurtsen, Jan Maessen, allen ook optredend voor
de weduwe en de kinderen van Evert Geurtsen, voor een vijftiende deel; Evert
Maessen, Hendrik Maassen, Willem Maessen, Gijsbert Maessen, Aert
Maessen, Maas Geurtsen en zijn vrouw Lijsbert Maessen, Beerend Willemsen
en zijn vrouw Jantjen Maassen, voor een vijftiende deel; alsmede Aert Aartsen
en zijn vrouw Jacobjen Derks, Evert Aertsen en zijn vrouw Aertjen Beerends,
voor een vijftiende deel, verkopen aan Hendrik Willemsen en zijn vrouw
Elbertjen Evertsen, voor 500 gulden, samen voor vijf vijftiende deel in de erfenis ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van de onroerende goederen nagelaten door Willem Maassen, waarvan
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Gerritjen Gerritsen het vruchtgebruik bezit.
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96v 28-09-1753 28-09-1753

97 24-12-1753 24-12-1753

97v 18-01-1754 18-01-1754

98 13-12-1753 18-01-1754

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving
Een huis en hof met de landerijen gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Maenen, toebehorend aan Hendrik Cornelissen tot Maenen en zijn vrouw
Lubbertjen Breunissen, bezwaren hun perceel met een hypotheek 200 gulden
tegen 4% rente ten behoeve van de diaconie van het kerspel Otterloo.

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Manen

Hypotheek

Manen

Jan van Peursum en zijn vrouw Maartjen Geurtsen verkopen aan Derck
Geurtsen en zijn vrouw Willemijna Breunissen en Willem Geurtsen en zijn
vrouw Jenneken Eduarts, voor 90 gulden, een negende deel in de erfenis van
Koop en verkoop Lubbert Derksen, waarvan Gerritjen Gerritsen het vruchtgebruik bezit.

Manen

Jan Maessen en zijn vrouw Jannigjen Hendriksen verkopen aan Hendrikjen
Jacobsen, jongedochter, voor 200 gulden, drie schepel bouwland gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Maenen, genaamd de Schimmelt, oostwaarts Aalbert
Willemsen als vruchtgebruiker, westwaarts de heer Van Dedem en de heer Van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
den Bergh, zuidwaarts Cornelis Jochemsen en noordwaarts het Maenderzand, Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop belast met tijns van drie en een halve stuiver aan de Domeinen van Veluwen.

Manen

Mr. Johan Theodorus van Eck als executeur-testamentair van de nalatenschap
van Hendrik Otters, in leven scholtis van het ambt Ede, en O.D. Wakker als
gemachtigde van de gezamenlijke erfgenamen van Johan Nicolaes Otters, in
leven scholtis van het ambt Apeldoorn, ingevolge een volmacht van 17 maart
1753 gepasseerd voor onderscholtis Steeven van Raaij, verkopen bij publieke
verkoop van 23 oktober 1753 aan de diaconie van het kerspel Ede, twee eiken
akkermaalsbosjes gelegen in het ambt van Ede tussen het Maenderzand en
Koop en verkoop Heucklom, aan beide zijden van de Bennekomsewegh naast de diaconie.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Manen
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Manen

Neeltjen Aartsen, weduwe van Jan Hendricksen, geassisteerd met haar zoon
Jan Janssen als voogd, Jan Gijsbertsen en zijn vrouw Aaltje Janssen, Jan
Jansen en zijn vrouw Fijtjen Cornelissen en Jan Evertsen en zijn vrouw
Engeltjen Janssen, verkopen aan Hendrick Gerritsen Kock en zijn vrouw Martjen
Peelen, voor 50 gulden, een halve morgen hooiland gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Maenen in het Maenderbroeck in de Kleijne Rietcamp,
oostwaarts Neeltjen Rutten, westwaarts de weduwe van Lubbert Dercksen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zuidwaarts den heer Van den Bergh en noordwaarts den heer Van den Bergh op Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de Heestersteegh.
Cornelis de Banck en zijn vrouw Maria Brouwer verkopen volgens koopcontract
van 19 januari 1754 aan Aart Buijtenhuijs en zijn vrouw Egbertjen van der
Sanden, voor 1825 gulden en een gouden rijder, een vierde deel in een erf en
goed gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, genaamd de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Haverkamp, bestaande uit een huis, hoven, bergen, schuur en schaapschotten Ede, protocol van verbanden en
met
de
bijbehorende
landerijen.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Manen

Willem Janssen en zijn vrouw Willemtjen Janssen voor een zesde deel;
Hendrick Barten en zijn vrouw Woutertjen Janssen voor een zesde deel;
Catharina Janssen, weduwe van Eduart van Maenen, geassisteerd met haar
voogd Willem Geurtsen, voor een zesde deel; Wouter van Eck, smid, ook
optredend als gemachtigde van zijn zus Ariaantje van Eck, voor een zesde deel;
Derck Geurtsen, weduwnaar van Willemina Breunissen, Willem Geurtsen en
zijn vrouw Jenneken van Maenen, Jan van Peursum en zijn vrouw Martjen
Geurtsen, samen voor een zesde deel; alsmede Willemtjen Jacobsen, weduwe
van Hendrick Janssen van Schoonhoven, geassisteerd met haar voogd Willem
Geurtsen, Gerrit Reijersen en zijn vrouw Grietjen Jacobsen, Jan Jacobsen en
zijn vrouw Herremijntjen Gijsberts en Jan Hermssen en zijn vrouw Hendrickjen
Jacobsen, samen voor het resterende zesde deel, allen erfgenamen van
Rijckjen Janssen, verkopen bij publieke verkoop van 2 oktober 1754 aan Joost
Sels, kapitein-ter-zee, en zijn vrouw Catharina Vlaemingh, voor 230 gulden, drie
schepel bouwland genaamd de Del en een schepel bouwland genaamd de
Langenacker, in het ambt van Ede, buurschap Maenen in de Maanderenck,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
beiden gelegen oostwaarts de koper, westwaarts Cornelis Jochemsen,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop zuidwaarts de Overwegh en noordwaarts het Oordveld.
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100v-101 27-01-1755 27-01-1755

101-101v 03-03-1755 03-03-1755

101v-102 20-03-1755 20-03-1755

102v 28-04-1755 28-04-1755

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Manen

Jan Maassen en zijn vrouw Jannigje Hendricksen, alsmede Hendrickjen
Maassen, bejaarde jongedochter, geassisteerd met haar broer Jan Maassen als
voogd, verkopen aan Daniel van Hirbeeck en zijn vrouw Gerbrigh Gerritsen, voor ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
296 gulden, een 24ste deel van de gehele Maandertiend, twee 24ste deel had
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de koper al in bezit, dus nu in totaal een achtste deel.

Manen

Willem Geurtsen en zijn vrouw Jenneken van Maenen verkopen aan Gerrit
Reijersen en zijn vrouw Grietjen Jacobsen, voor 250 gulden, drie schepel
bouwland genaamd het Horsje, oostwaarts Aart Buijtenhuijs, westwaarts
Hendrick Cornelissen, zuidwaarts de koper en noordwaarts Evert Gerritsen,
voorts nog een schepel bouwland genaamd den Bruggenacker, oostwaarts
Willem Jacobsen, westwaarts Gerritjen Gerritsen, zuidwaarts de Buirtwegh en
noordwaarts den Euverwegh, beiden gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Koop en verkoop Maenen.

Manen

Cornelis Dercksen, weduwnaar van Neeltjen Gerritsen, en zijn kinderen Derck
Corneli ssen en zijn vrouw Metjen Janssen, Peter Willemsen en zijn vrouw
Aaltjen Cornelissen, Debora Cornelissen, weduwe van Jan Hendricksen, Gerrit
Wildeman en zijn vrouw Gijsbertjen Cornelissen, Derck de Man en Nenna
Cornelissen, Hermen van Scherrenburgh en zijn vrouw Gerritjen Cornelissen,
samen voor het eerste deel; Wouter Geurtsen en zijn vrouw Jantjen Teunissen
voor het twee deel; Hendrickje Maassen, jongedochter, Jan Maassen en zijn
vrouw Jannigjen Hendricksen, voor het derde deel; alsmede Geurtjen Claassen,
weduwe van Evert Geurtsen, Neeltjen Evertsen en Marritjen Evertsen,
jongedochters, Claas Evertsen en Gijsbert Evertsen, jongemannen, samen voor
het vierde deel, de weduwen en de jongedochters geassisteerd met hun voogd
Hendrick Jacobsen, verkopen aan Casper Fredrick Hachenburg en zijn vrouw
Wilhelmina van Setten, voor 2000 gulden, een vierde deel van de Maander- of
Proostertiend, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, in
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gemeenschappelijk bezit met de kinderen van Jochem Cornelissen, Cornelis
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Dercksen en Daniel van Hirbeeck.

Manen

Dirck van der Hart gemachtigde van jonkvrouw Henrietta Josina van
Wijnbergen, ingevolge een volmacht van 24 december 1754 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Utrecht, verkoopt aan Hendrick Haalboom,
jongeman en Geurtjen Haalboom, jongedochter, voor 130 gulden, een morgen
hooiland genaamd de Werfft gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen
in het Maanderbroek, oostwaarts de heer Op ten Noorth, westwaarts Gerrit
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Brouwer, zuid- en noordwaarts den heer Van den Bergh, belast met
Ede, protocol van verbanden en
polderlasten.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop
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Manen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Jan Diederick te Winckel gemachtigde van zijn vrouw Berendina te Winckel,
ingevolge een volmacht van 26 april 1755 gepasseerd voor Joost Schomaker,
stadhouder van Zutphen, verkopen aan Hendrick Haalboom, jongeman en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Geurtjen Haalboom, jongedochter, voor 111 gulden, een morgen hooiland in het Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Maanderbroeck genaamd Couters Horst, naast het land van de koper.
Elisabeth Wouters van Maenen, jongedochter, geassisteerd met haar stiefvader
Hermen van Essen als voogd, verkoopt aan Derck Geurtsen, weduwnaar van
Willemijna Breunissen, voor de ene helft en aan Willem Geurtsen en zijn vrouw
Jenneken van Maenen, voor andere helft, voor 40 gulden, een negende deel in ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de erfenis van alle goederen van Lubbert Dercksen, waarvan zijn weduwe
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Gerritjen Gerritsen het vruchtgebruik bezit.
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104v 15-09-1755 15-09-1755

105 20-03-1755 06-10-1755

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Manen

Hypotheek

Een akkermaalsbos, bouwland en grasveld genaamd Boomenij, oostwaarts de
weduwe van advocaat Brienen, westwaarts Cornelis Jochemsen, noordwaarts
de Spendersteegh en zuidwaarts Jan van de Vijsel, gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Maenen, voorts nog de helft van een hofstede, bestaande uit
een huis, hof, berg en schuur, gelegen in het Velthuijserbroeck, dat Hendrick
Jacobsen gebruikt, waarvan Maas Dercksen, Gijsbert Maassen en Hendrick
Jacobsen de andere helft bezitten, toebehorend aan Gerrit Gijsbertsen van Ede,
weduwnaar van Grietjen Brouwer, Gijsbert Gerritsen van Ede, jongeman en
Celia Gerritsen van Ede, jongedochter, geassisteerd met haar vader Gerrit
Gijsbertsen van Ede als voogd, bezwaren hun percelen met een hypotheek van
1000 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Johanna Wicherts. Op 10 februari
1764 is bezwaar gemaakt tegen de verpanding van de halve hofstede in het
Veldhuijserbroek en is op vertoon van een schriftelijke betaalbewijs door
dominee H. Engelberts, gehuwd met juffrouw Wicherts, geroyeerd. Op 15
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
augustus 1765 is deze hypotheekakte op vertoon van de kwitantie op de
Ede, protocol van verbanden en
obligatie geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Manen

Weijmtjen Otten, weduwe van Gerrit Dercksen, en haar zoon Derck Gerritsen,
jongeman, verkopen aan Joost Sels, kapitein-ter-zee en zijn vrouw Catharina
Vlaemingh, voor 105 gulden, een akkertje bouwland, groot anderhalve schepel,
genaamd het Delletjen, westwaarts de heer Van den Bargh en oostwaarts
Koop en verkoop Hendrick Willemsen, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen.

Manen

Cornelis Dercksen, weduwnaar van Neeltjen Gerritsen en zijn kinderen Derck
Cornelissen en zijn vrouw Metjen Janssen, Peter Willemsen en zijn vrouw
Aaltjen Cornelissen, Debora Cornelissen, weduwe van Jan Hendricksen, Gerrit
Wildeman en zijn vrouw Gijsbertjen Cornelissen, Derck de Man en zijn vrouw
Nenna Cornelissen, Hermen van Scherrenburgh en zijn vrouw Gerritjen
Cornelissen, Wouter Geurtsen en zijn vrouw Jantjen Teunissen, Hendrickje
Maassen, jongedochter, geassisteerd met haar broer Jan Maassen, alsmede
Jan Maassen en zijn vrouw Jannigje Hendricksen, verkopen aan Geurtjen
Claassen, weduwe van Evert Geurtsen, voor 240 gulden, een molder bouwland
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, oostwaarts Aris Barruwen,
westwaarts de heer Van den Bargh, zuidwaarts Derck Geurtsen en noordwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het Maandersand, dat Willem Jacobsen gebruikt, belast met tijns van tien
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop stuivers en twee penningen aan de Domeinen van Veluwen.
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Manen

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Geurtje Claassen, weduwe van Evert Geurtsen, geassisteerd met haar zoon
Claas Evertsen, Claas Evertsen en Gijsbert Evertsen, samen ook optredend
voor de dochters van Geurtjen, Neeltjen en Martjen Evertsen, zussen van Claas
en Gijsbert Evertsen, verkopen aan Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen
Woutersen, voor 270 gulden, een molder bouwland gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Maenen, oostwaarts Aris Barruwen, westwaarts de heer Van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
den Bargh, zuidwaarts Derck Geurtsen en noordwaarts het Maandersand, belast Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop met tijns van tien stuivers en twee penningen aan de Domeinen van Veluwen.
Jan van Peursum en zijn vrouw Marritjen Geurtsen verkopen aan Hendrick
Lubbertsen en zijn vrouw Gerritjen Gijsbertsen, voor twaalf gulden en zestien
stuivers, de helft van een schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
buurschap Maenen bij het Heuckelomse Houd, waarvan de weduwen van Gerrit Ede, protocol van verbanden en
Dercksen
en
Lubbert
Dercksen
de
andere
helft
bezitten.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop
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3/7

Folio

20v-21

21-21v

21v-22

22-22v

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

106v-107 12-05-1756 12-05-1756

107-107v 12-05-1756 12-05-1756

107v-108 12-05-1756 12-05-1756

108-108v 12-05-1756 12-05-1756

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Manen

Lubbertje Breunissen, weduwe van Hendrick Cornelissen, geassisteerd met
haar voogd Willem Veenbrinck, voor de ene helft; Jan Cornelissen en zijn vrouw
Marrijtjen Otten voor een derde deel; Gerrit Evertsen en zijn vrouw Herremijn
Willems, Cornelis Elissen en zijn vrouw Martjen Evertsen, voor een derde deel;
Egbert Willemsen en zijn vrouw Reijertjen Petersen, Derck Kues en zijn vrouw
Breunisjen Peters, Cornelis Jacobsen en zijn vrouw Gerritjen Peters, Cornelis
Peters en zijn vrouw Harmtjen Hendricks, Jan Petersen en zijn vrouw Claasjen
Evertsen, Hendrick Petersen en Geurt Petersen, jongemannen en Gerbrigh
Petersen jongedochter, samen voor een derde deel voor de andere helft,
verkopen aan Daniel van Hirbeeck en zijn vrouw Gerbrigh Gerritsen, voor 395
gulden, een huis en hof, oostwaarts Jacob Reijnders, westwaarts Gerrit
Reijersen, zuidwaarts de Buirtwegh en noordwaarts Gerrit Brouwer, alsmede
een schepel bouwland aan de Overwegh, oostwaarts de heer Van den Bargh,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts Jan Teunissen, zuidwaarts Peter Rijcksen en noordwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Overwegh, beiden gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen.

Manen

Lubbertjen Breunissen, weduwe van Hendrick Cornelissen, geassisteerd met
haar voogd Willem Veenbrinck, voor de ene helft; Jan Cornelissen en zijn vrouw
Marrijtjen Otten, voor een derde deel; Gerrit Evertsen en zijn vrouw Hermijn
Willems, Cornelis Elissen en zijn vrouw Martjen Evertsen, voor een derde deel;
Egbert Willemsen en zijn vrouw Reijertjen Petersen, Derck Kues en zijn vrouw
Breunisjen Peters, Cornelis Jacobsen en zijn vrouw Gerritjen Peters, Cornelis
Peters en zijn vrouw Harmtjen Hendricks, Jan Petersen en zijn vrouw Claasjen
Evertsen, Hendrick en Geurt Petersen, jongemannen en Gerbrigh Petersen,
jongedochter, samen voor een derde deel voor de andere helft, verkopen aan
Brant Janssen en zijn vrouw Gerritjen Willemsen, voor 535 gulden, een molder
bouwland genaamd de Schotcamp, gelegen oostwaarts Gerrit Reijersen,
noordwaarts Gerrit Reijersen en het Horsjen, westwaarts Aart Buijtenhuijs,
zuidwaarts de Buirtwegh, belast met een schoutengarve en twee spint rogge
aan de kerk van Ede, alsmede een schepel bouwland genaamd het Horsjen,
oostwaarts Gerrit Reijersen, westwaarts Aart Buijtenhuijs, zuidwaarts de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Schotcamp en noordwaarts Evert Gerritsen, alles gelegen in het ambt van Ede, Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop buurschap Maenen.

Manen

Lubbertjen Breunissen, weduwe van Hendrick Cornelissen, geassisteerd met
haar voogd Willem Veenbrinck, voor de ene helft; Jan Cornelissen en zijn vrouw
Marrijtjen Otten, voor een derde deel; Gerrit Evertsen en zijn vrouw Harmijn
Willems, Cornelis Elissen en zijn vrouw Martjen Evertsen, voor een derde deel;
Egbert Willemsen en zijn vrouw Reijertjen Petersen, Derck Kues en zijn vrouw
Breunisjen Peters, Cornelis Jacobsen en zijn vrouw Gerritjen Petersen, Cornelis
Petersen en zijn vrouw Harmtjen Hendricks, Jan Petersen en zijn vrouw
Claasjen Evertsen, Hendrick en Geurt Petersen, jongemannen en Gerbrigh
Petersen, jongedochter, samen voor een derde deel voor de andere helft,
verkopen aan Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Woutersen, voor 56
gulden, een schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Maenen, oostwaarts de koper, westwaarts de heer Van den Bargh, zuidwaarts
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de Overwegh en noordwaarts Derck Geurtsen.

Manen

Lubbertjen Breunissen, weduwe van Hendrick Cornelissen, geassisteerd met
haar voogd Willem Veenbrin ck, voor de ene helft; Jan Cornelissen en zijn vrouw
Marijtjen Otten, voor een derde deel; Gerrit Evertsen en zijn vrouw Herremijn
Willems, Cornelis Elissen en zijn vrouw Martjen Evertsen, voor een derde deel;
Egbert Willemsen en zijn vrouw Reijertjen Petersen, Derck Kues en zijn vrouw
Breunisjen Peters, Cornelis Jacobsen en zijn vrouw Gerritjen Petersen, Cornelis
Peters en zijn vrouw Harmtjen Hendricks, Jan Petersen en zijn vrouw Claasjen
Evertsen, Hendrick en Geurt Petersen, jongemannen en Gerbrigh Peters,
jongedochter, samen voor een derde deel voor de andere helft, verkopen aan
Evert Gerritsen, jongeman, voor 406 gulden, twee schaar weideland gelegen in ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het ambt van Ede, buurschap Maenen, oost- en westwaarts de koper,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop zuidwaarts Aart Buijtenhuijs en noordwaarts de Schutterenck.

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

Scan nr.

809 809-0228/29

809 809-0229/30

809 809-0231/32

Fiche

3/7

3/7

3/7

Folio

22v-23

23-23v

24-24v

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

108v-109 24-05-1756 24-05-1756

109-109v 06-12-1754 08-06-1756

110-110v 19-01-1757 19-01-1757

Plaats of
buurschap

Manen

Beschrijving
Lambert Janssen, bejaarde jongeman, verkoopt aan Aris Barruwen, weduwnaar
van Lijsbet Janssen, voor 114 gulden, een vijftiende deel in de erfenis van de
onroerende goederen nagelaten door Willem Maassen, waarvan Gerritjen
Koop en verkoop Gerritsen het vruchtgebruik bezit.
Evertjen Berghuijs, weduwe van Gerardus van de Vliert, geassisteerd met haar
zoon Lubbertus van de Vliert als voogd, verkoopt aan Wouter Jacobsen
Schuurman, voor 900 gulden, een derde gedeelte van een vierde deel van de
Koop en verkoop Nicolaas Roodetiend, deelbaar tijnsgoed.

Manen

Brand Janssen en zijn vrouw Gerritjen Willemsen, verkopen aan Arnold op ten
Noordt, advocaat voor het Hof van Gelderland, voor 185 gulden, twee
perceeltjes bouwland, beiden gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen,
het ene perceel genaamd het Lijsenland, groot een schepel land, gelegen
oostwaarts het kerkenland, west- en noordwaarts de diaconie van Ede en
zuidwaarts Jacob Hendricksen en het andere land, groot een halve mudde,
genaamd het Hoeffje, gelegen oostwaarts de armen van Ede, westwaarts een
weg, zuidwaarts de koper en noordwaarts Hendrick Willemsen, het eerste
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
perceel is belast met tijns van een blauwe gulden ten bedrage van 21 stuivers
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop aan de Domeinen van Veluwen.

Manen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0232/33

3/7

24v-25

110v-111 22-02-1757 22-02-1757

Manen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0233/34

3/7

25-25v

111-111v 13-07-1757 13-07-1757

Manen

Aktesoort

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Albert Jan Verbeek, gemachtigde van de over- en onderhuismeesters van het
burgerweeshuis van de stad Arnhem, met name: Johan Wolffsen, Johan de
Greve, Willem ter Haagh en Willem Roeloffs, namens Otto Hagen die in het
weeshuis wordt opgevoed en voor een derde deel erfgenaam is van de
overleden Weijmtje Otten, weduwe van Gerrit Dercksen van Manen, ingevolge
een volmacht van 18 februari 1757 gepasseerd voor de burgemeesters van de
stad Arnhem; vervolgens ook gemachtigde van Brandt Willem van Hagen en zijn
vrouw Aaltje de Vos, alsmede van Jan van Hagen en zijn vrouw Geertje Jans
van de Regte, samen voor twee derde deel mede-erfgenaam van Weijmtje
Otten, weduwe van Gerrit Dercksen van Manen, ingevolge een volmacht van 14
december 1756 gepasseerd voor de schepenen van Egmond, binnen
Rennegum in den Hoeff, verkoopt bij publieke veiling op 29 december 1756 aan
Hermen Fredricks Steenweert en zijn vrouw Aaltje Gerritsen, voor 60 gulden,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
een perceel bouwland, groot een schepel gezaai, genaamd den Langenakker,
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop gelegen in de Maanderenk, in gemeenschappelijk bezit met Gerritje Gerritsen. opdrachten 1752-1760
Jan Philipsen en zijn vrouw Johanna Wiltsanck verkopen aan Lubbert
Hendricksen van Velthuijsen en zijn vrouw Ida van de Craats, voor 111 gulden,
een vierde deel van een morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
buurschap Maenen in de Rietcampen naast Gerrit Arissen Rietcamp, te
Ede, protocol van verbanden en
bewerken
samen
met
Aart
Buijtenhuijs,
belast
met
polderlasten.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

Scan nr.

809 809-0235/36

Fiche

3/7

Folio

Pag.nr.

26-26v

Datum
akte

Registratie
datum

112-112v 25-08-1757 25-08-1757

Plaats of
buurschap

Manen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0237/38
3 en 4/7

27-27v

113-113v 27-03-1758 27-03-1758

Manen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0238/39

27v-28

113v-114 11-04-1758 11-04-1758

Manen

4/7

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Arienssen, Willemijntje van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weteringh, Hendrick
Jan Maslinck, weduwnaar van Claasje van de Weteringh, optredend voor zijn
minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsje Gerrits van de
Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Grietjen Aelbertsen,
Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickjen Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh, gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij
van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij
van Otterloo gemachtigde van Johannes van Otterloo en curator voor zijn broer
Gerardus van Otterloo, Maria van Otterloo, gehuwd met chirurgijn Bogard,
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickje Ariens van de Weteringh, Hendrick
Woutersen en zijn vrouw Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw
Gerritjen Evertsen, Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien
Willemsen en zijn vrouw Maria Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn
vrouw Stijntjen Dibbets, Gerrit Volmer en zijn vrouw Martjen Sandersen van
Otterloo, Jan van de Leusgraaff en zijn vrouw Geertruijd Sandersen van Otterloo
en Jacob en Maas Sandersen van Otterloo, jongemannen, samen erfgenamen
van Aalbert Janssen van Otterloo, verkopen aan Hendrick Willemsen en zijn
vrouw Elbertjen Evertsen, voor 112 gulden, een morgen hooiland gelegen in het ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede, buurschap Maenen in het Maanderbroeck in het achterste veld,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop belast met polderlasten.
Jan van Velthuijsen, Matheus en Willem van Velthuijsen, jongemannen,
Elisabeth en Lijsbeth van Velthuijsen, jongedochters, geassisteerd met hun
broer Jan van Velthuijsen als voogd, verkopen aan Hendrick Willemsen en zijn
vrouw Elbertjen Evertsen, voor 100 gulden, een vijftiende deel in de erfenis van
de onroerende goederen nagelaten door Willem Maassen, waarvan Gerritjen
Koop en verkoop Gerritsen het vruchtgebruik bezit, gelegen in de buurschap Maenen.
Hendrick Gijsbertsen, weduwnaar van Eva van Reurloo, verkoopt aan Teunis
Janssen en zijn vrouw Niesjen Janssen, voor 112 gulden, drie vierde deel van
een morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen in het
Koop en verkoop Maanderbroek, genaamd het Veencampje, belast met polderlasten.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0239/40

4/7

28-28v

114-114v 07-10-1758 07-10-1758

Manen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

4/7

28v

114v 21-12-1758 00-00-0000

Manen

Hendrick van Broekhuijsen, brouwer, en zijn vrouw Neeltjen Brouwers, verkopen
aan Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee, en zijn vrouw Catharina Vlaemingh,
voor 394 gulden, drie en een halve schepel bouwland genaamd de Elst, gelegen
oostwaarts Willem Jacobsen, west- en noordwaarts de koper en zuidwaarts de
weg, voorts nog twee en een halve schepel bouwland genaamd de Acker, oosten westwaarts de koper, zuidwaarts de weg en noordwaarts Hendrick
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Willemsen, beiden gelegen in het ambt van Ede, buurschap Maenen, de Elst is Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop belast met tijns van zeven en een halve stuiver.
Haar aandeel in den Doesburger molen en een morgen hooiland in het
Maenderbroek, toebehorend aan Jantje Janssen, weduwe van Teunis
Hendricksen Brouwer, bezwaart haar percelen met een hypotheek van 400
gulden ten behoeve van de minderjarige Evert Hendricksen van Norden. De
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
originele akte staat geregistreerd in Doesburgh, folio 9 recto en verso op 21
Ede, protocol van verbanden en
december 1758.
opdrachten 1752-1760
Hypotheek

Manen

Jan Flipsen ook optredend voor zijn afwezige vrouw Johanna Wildzang,
verkopen aan Hendrik Jansen en zijn vrouw Klaasjen Baruwen, voor 66 gulden,
Koop en verkoop een halve morgen hooiland in het Maanderbroek, belast met polderlasten.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0240

809-0241

4/7

29

115 08-08-1759 17-08-1759

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

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

203

809 809-0242/43

4/7 29v-30

115v-116 23-07-1760 23-07-1760

Manen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

203

809 809-0243/44

4/7 30-30v

116-116v 16-12-1760 20-12-1760

Manen

Lubbert van Veldhuijzen, gemachtigde van Catharina Walravens, weduwe van
Dirk Dirksen van Heerbeek, Pieter Jan Jacobs van den Heuvel en zijn vrouw
Eyke Dirkse van Heerbeek, Aart Pietersen Hoevenaar en zijn vrouw Maria Dirkse
van Heerbeek, Jan Adriaansen van der Meijden en zijn vrouw Cornelia Janssen
Blankers en Jacob Hendrix Merx en zijn vrouw Maria Janssen Blankers,
ingevolge een volmacht van 31 december 1759 gepasseerd voor het gerecht van
Oirschot, samen erfgenamen van Daniel Dirksen van Heerbeek, verkoopt aan
Gerbrigh Gerritsen, weduwe van Daniel Dirksen van Heerbeek, voor 1150
gulden, de helft van alle onroerende goederen, welke zijn nagelaten door Daniel ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Dirkse van Heerbeek, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Manen en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Velthuijsen.
Jantje Jansen, weduwe van Teunis Brouwer, geassisteerd met haar voogd Dirk
Keuken, verkoopt aan Rutger van den Hue en zijn vrouw Woutertje Jansen, voor
175 gulden, een morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Manen in het Maanderbroek, genaamd de Springmergen, te bewerken het ene ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
jaar in het Floddergat en het andere jaar op de Thoorens en vervolgens weer in Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop het Meentje, belast met polderlasten.

Veldhuizen

Jan Diederik te Winckel gemachtigde van zijn vrouw Beerendina te Winckel,
Gerrit Janssen en zijn vrouw Woutertjen Woutersen ook optredend voor hun
voorkinderen, alsmede Hendrik Lambertsen, jongeman, ook optredend voor zijn
afwezige broer en zus, verkopen aan Brandus van Raaij, weduwnaar van
Philipsje van Raaij, voor 585 gulden, twee schaar weideland in Velthuijsen in
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Besseltjescamp en drie vierde deel van een morgen hooiland in de Kiewitsmeen Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop in de Hooijkamp.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

G.D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door Lambert van Gesger
beslag te leggen op de roerende goederen van Diderik te Winckel en zijn vrouw
Beerendina te Winckel, en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen
gelegen in het ambt van Ede, met name op een perceel turfveen verpacht aan
verscheidene mensen en een perceel weide- en bouwland onder Eede, om
daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van de schade van 400 gulden,
ontstaan door een niet nagekomen afspraak waarbij het echtpaar hem belooft
had een schuur te mogen bouwen en de opslag van 1000 stenen om de schuur
mee te bouwen, waarvoor Lambert van Gesger de hof in erfpacht zou hebben
gekregen, welke hof door Jantjen Christiaanen, weduwe van Jochem Lammers,
in erfpacht gebruikt wordt en waarvan twee erfpachtbrieven opgesteld zouden
worden van 20 februari 1752 overeenkomstig een document van 6 juli 1751,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
doch dat deze percelen door het echtpaar naderhand aan een ander zijn
Ede, protocol van verbanden en
verkocht. De pachters wordt verzocht geen erfpacht te betalen.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

809

809

809-0248

809-0249

4/7 ongenummerd

4/7

1

117v 25-01-1752 25-01-1752

118 25-01-1752 25-01-1752

Beslaglegging

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0250

4/7

1v

118v 11-07-1752 11-07-1752

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0251

4/7

2

119 14-08-1752 14-08-1752

Veldhuizen

Peetertjen Evertsen, weduwe van Gerrit Janssen, geassisteerd met haar zoon
Peeter Gerritsen als voogd, Jan Gerritsen en zijn vrouw Jantjen Gerritsen,
alsmede Peeter Gerritsen, jongeman, verkopen aan Hermen Freriksen en zijn
vrouw Maesjen Rijksen, voor 175 gulden, de helft van drie perceeltjes land met
het houtgewas gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijserbroek,
waarvan de andere helft van het bouwland in bezit is van Robbert Tijssen, het
houtgewas is in gemeenschappelijk bezit, oostwaarts Reijer Hendriksen,
Koop en verkoop westwaarts Robbert Tijssen, zuidwaarts Hendrik Janssen.
Hendrik Lambertsen ook optredend voor zijn afwezige vrouw, Reijer Janssen en
zijn vrouw Gijsbertjen Lamberts, alsmede Rijk Lambertsen, jongeman, verkopen
aan Jan Cornelissen Mulder en zijn vrouw Rijkjen Derksen van der Sanden, voor
306 gulden, een morgen hooiland in de Kiewitsmeen in de Kostverlooren,
waarvan de ene halve morgen ligt in de Boovenste en de andere halve morgen
Koop en verkoop in de Beneedenste Camp, belast met polderlasten.

Veldhuizen

Dirk van der Hart, gemachtigde van Anthonij Timmer en zijn vrouw Hendrikje
van Dompseler ingevolge een volmacht van 9 augustus 1751 gepasseerd voor
de scholtis van Ede, verkopen aan Johanna Theodora Biel, douairière van
Winsheim, voor 1325 gulden, een weide gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, buurschap Veldhuijsen, oostwaarts Rutger van de Vijsel, westwaarts Jan
Cornelissen Mulder, zuid- en noordwaarts de weg van Maenen en Veldhuijsen,
belast met tijns van drie stuivers en acht penningen aan de Domeinen van
Koop en verkoop Veluwen.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0252/53

4/7

2v-3

119v-120 21-08-1752 21-08-1752

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

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

Scan nr.

809 809-0253/54

809 809-0254/55

809

809-0256

809 809-0257/58

Fiche

4/7

4/7

4/7

4/7

Folio

Pag.nr.

3-3v

3v-4

4v

5-5v

Datum
akte

Registratie
datum

120-120v 07-09-1752 07-09-1752

120v-121 07-09-1752 07-09-1752

121v 23-05-1753 23-05-1753

122-122v 23-05-1753 23-05-1753

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Veldhuizen

Derk Timmer en zijn vrouw Petronella Buijtenwegh verkopen aan Wouter
Hendriksen en zijn vrouw Jantjen Peelen, voor 825 gulden en 2 dukaten, een
kampje hooiland, groot drie en een halve morgen, genaamd het Schutscampjen,
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oost- en zuidwaarts de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
graaf van Wassenaer, westwaarts de Edermeense Weeteringh en noordwaarts Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de Doesburgerdijck, belast met de weteringsschouw.

Veldhuizen

Hypotheek

Een kampje hooiland, groot drie en een halve morgen, gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Velthuijsen, oost- en zuidwaarts de graaf van Wassenaar,
westwaarts de Edermeense Weeteringh en noordwaarts de Doesburgerdijck,
genaamd het Schutscampjen, toebehorend aan Wouter Hendriksen en zijn
vrouw Jantjen Peelen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 400 gulden ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
tegen 3½% rente ten behoeve van Jacob Teunissen en zijn vrouw Aagjen
Ede, protocol van verbanden en
Aalberts.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Aalbert Janssen en zijn vrouw Gerritjen Jacobsen verkopen aan Gijsbert
Janssen en zijn vrouw Maria Rijksen, voor 3000 gulden, een zaalweer
bestaande uit een huis, hof, twee bergen, schuur en schaapschot met zes
schepel land, genaamd het Bloeterff, voorts de helft van een schaapschot met
de bijbehorende landerijen, zowel heren- alsook allodiale goederen gelegen in
het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, alsmede hooiland onder
Koop en verkoop Waegeningen dat het erf gebruikt, welk erf de koper bewoont en gebruikt.

Veldhuizen

Hypotheek

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Een perceel bouwland genaamd de Langen Voor, groot tien schepel, oost- en
westwaarts de heer Van de Glinthorst, zuidwaarts de Moolenpollen en
noordwaarts de Schaepsteegh; een perceel land, groot zestien schepel,
genaamd de Geer, oostwaarts Gerrit Brouwer, zuidwaarts Derk van der Hart,
westwaarts de Schaepsteegh en noordwaarts de armen van Ede; een perceel
bouwland, groot acht schepel, genaamd de Kuijl, oostwaarts de Schaepsteegh,
zuidwaarts mevrouw Lith, westwaarts de heer Van de Glinthorst en noordwaarts
de vicariegebruiker Jacob Reijnders; een perceel bouwland, groot vier schepel,
genaamd de Waeterkolk, oostwaarts de Heetbergh, zuidwaarts de kerk en de
diaconie van Ede, westwaarts de vicariegebruiker Jan Hendriksen en
noordwaarts Hendrik Haelboom; een perceel bouwland, groot een schepel,
genaamd de Ganseweij, oostwaarts Cornelis van Oort, zuidwaarts
burgemeester Eck, westwaarts Hendrik Janssen en noordwaarts Derk van der
Hart; een perceel land, groot twee schepel, genaamd het Schaepsteegjen,
oostwaarts Brand van Raeij, zuidwaarts de weduwe van Sander Janssen,
westwaarts de Schaepsteegh en noordwaarts de heer Van de Glinthorst; een
weide, groot tien morgen, oostwaarts de Dwarssteegh, zuidwaarts Willem van
Baek, westwaarts Aart Buijtenhuijs en noordwaarts de weduwe van Maas
Janssen; een weide, groot tien morgen, oostwaarts Hendrik Lambertsen,
zuidwaarts de gemeente, westwaarts de vicariegebruiker Roetert Peetersen en
noordwaarts het meentveld; twee morgen hooiland in de Edermeen, zuidwaarts
de Boshoven of weg en noordwaarts Gerrit Brouwer; een halve morgen in de
Edermeen, zuidwaarts mevrouw Lith en noordwaarts de graaf van Wassenaer;
een morgen in de Edermeen, zuidwaarts Hendrik Lambertsen en noordwaarts
Bartholt Suermond; een morgen hooiland in de Edermeen, zuid- en noordwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gerrit van Ede; een morgen hooiland in de Edermeen, zuid- en noordwaarts de Ede, protocol van verbanden en
heer Van de Glinthorst;
opdrachten 1752-1760

een halve morgen hooiland in de Edermeen, zuidwaarts Berend Bosch en
noordwaarts Derk Folmer; twee morgen hooiland in de Kiewitsmeen, oostwaarts
de Kiewitsmeensesteegh, westwaarts de Polderdijk en noordwaarts Derk
Folmer, alles gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, toebehorend
aan Gijsbert Janssen en zijn vrouw Maria (Mertien) Rijksen, bezwaren hun
percelen met een hypotheek van 1300 gulden tegen 5% rente ten behoeve van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio Hendrik van der Stroom en zijn vrouw Anna Janssen. Op vertoon van de
Ede, protocol van verbanden en
5-5v
opdrachten 1752-1760
kwitantie is deze hypotheek geroyeerd.
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122v-123 25-06-1753 25-06-1753

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Veldhuizen

Gijsbert Janssen en zijn vrouw Maria Rijksen verkopen ingevolge een koopakte
van 7 december 1752 aan Roetert Peetersen van Reemst en zijn vrouw Rijkjen
Everts, voor 400 gulden, een weide gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen, genaamd Schipsgoor bij de Koekelt, oost- en zuidwaarts de graaf
van Wassenaer, westwaarts de Dwarssteegh en noordwaarts Hendrik
Koop en verkoop Haelboom.

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0259/60

4/7

6-6v

123-123v 25-07-1753 25-07-1753

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

4/7

7

124 06-10-1753 06-10-1753

Veldhuizen

H.J. van Erckelens, oud-burgemeester van de stad Elburgh, ook optredend als
gemachtigde van zijn vrouw Elisabeth Agnis Schrasserd ingevolge een volmacht
van 20 juli 1753 gepasseerd voor de schepenen van de stad Harderwijk,
verkopen aan de graaf van Wassenaer Obdam en Kernhem, voor 1550 gulden,
een kamp bouwland in de buurschap Velthuijsen, groot twee en een halve
molder gezaai, oostwaarts de Velthuijserbrink, west- en zuidwaarts de koper en
noordwaarts Coendert Jochemsen, alsmede een vierde gedeelte van een hoeve ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
hout in het Edische Hoge en Lohebosch, de bouwkamp is belast met tijns van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop drie stuivers aan de Domeinen van Veluwen.
De helft van een perceel land gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen, oostwaarts Brand van Raaij, westwaarts Cornelis van Oort,
zuidwaarts Hendrik Gerritsen en noordwaarts de Sluntersteegh, toebehorend
aan Brand Gerrits en zijn vrouw Hendrikjen Teunissen, bezwaren hun perceel
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
met een hypotheek van 100 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Joost Sels Ede, protocol van verbanden en
en zijn vrouw Catharina Vlaemingh.
opdrachten 1752-1760
Hypotheek

Veldhuizen

Mr. Johan Theodorus van Eck, burgemeester van de stad Arnhem en executeurtestamentair van de nalatenschap van de overleden Hendrick Otters, in leven
scholtis en ontvanger van het ambt Ede, verkoopt bij publieke verkoop van 22
oktober 1753 aan Gerard Derk Suermond, scholtis van Ede en zijn vrouw
Lamberta van Haastenburgh, voor 110 gulden, een perceel bouwland, groot een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
halve molder gezaai, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen op
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Luttikenenk, dat Gijsbert Aertsen gebruikt.

Veldhuizen

Hypotheek

Een perceel weide- en bouwland genaamd Toetesecamp, oostwaarts de graaf
van Wassenaer, westwaarts de erfgenamen van Hendrik Teunissen van de
Fluijt, zuidwaarts de weg en noordwaarts de Doesburgerdijk, alsmede een
perceel bouwland, oostwaarts de Copecamp, westwaarts Aalbert Janssen,
zuidwaarts Gerrit Gijsberts van Ede en noordwaarts de Sluntersteegh, gelegen
in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, toebehorend aan Cornelis Jaspers
van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwers, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 1000 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Johanna Theodora ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Biel, douairière van Winsheijm. Op 26 april 1774 is op vertoon van de kwitantie Ede, protocol van verbanden en
deze hypotheekakte geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Cornelis Jaspersen van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwers verkopen aan
Aalbert Janssen en zijn vrouw Gerritjen Jacobsen, voor 1500 gulden, een huis,
hof, berg, schuur en een kamp bouwland genaamd de Slunt, oostwaarts de
verkoper, Gerrit Brouwer en Gerrit Gijsbertsen van Ede, westwaarts Beertjen
van der Hart, zuidwaarts de heer Van Zuijlen van Nijveld en noordwaarts de
Sluntersteegh, voorts twee schepel bouwland op de Slunterenk, zuidwaarts
Willem Woutersen en noordwaarts Hendrik Lambertsen, alsmede nog een
molder bouwland op de Krommenhont, oostwaarts de Slunterenk, westwaarts
Aelbert Janssen van Otterloo, zuidwaarts het Velthuijserheetveld en
noordwaarts Jan Derksen Heijenoort, alles gelegen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop buurschap Velthuijsen.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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125 06-03-1754 06-03-1754

125v 26-03-1754 26-03-1754

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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9
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126 27-03-1754 27-03-1754

126v 13-12-1753 09-03-1754

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Veldhuizen

Hypotheek

Een huis, hof, berg en schuur met een kamp bouwland genaamd de Slunt,
oostwaarts Cornelis van Oort, Gerrit Brouwer en Gerrit Gijsbertsen van Ede,
westwaarts Beertjen van der Hart, zuidwaarts de heer Van Zuijlen van Nijveld en
noordwaarts de Sluntersteegh, voorts twee schepel bouwland op de Slunterenk,
zuidwaarts Willem Woutersen en noordwaarts Hendrik Lambertsen, alsmede
nog een molder bouwland op de Krommenhont, oostwaarts de Slunterenck,
westwaarts Aelbert Janssen van Otterloo, zuidwaarts het heetveld en
noordwaarts Jan Derksen Hijenoort, alles gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, toebehorend aan Aalbert Janssen en zijn vrouw Gerritjen
Jacobsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 600 gulden tegen 5% ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
rente, te betalen aan professor Henrik Cannegieter in Arnhem ten behoeve van Ede, protocol van verbanden en
Margareta van Ruijven weduwe van professor Muijs.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Mr. Johan Theodorus van Eck, executeur-testamentair van de nalatenschap van
de overleden Hendrik Otters, in leven scholtis en ontvanger van het ambt Ede,
en mr. O.D. Wakker gemachtigde van de gezamenlijke erfgenamen van Johan
Nicolaas Otters, in leven scholtis en ontvanger van het ambt Apeldoorn,
ingevolge een volmacht van 17 maart 1753 gepasseerd voor de onderscholtis
van Ede Steven van Raaij, verkopen bij publieke verkoop van 22 oktober 1753
aan Gerrit Hendriksen te Velthuijsen en zijn vrouw Gijsbertje Jacobs, voor 250
gulden, een perceel bouwland, groot zes schepel gezaai, gelegen in het ambt
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Ede, buurschap Velthuijsen aan het Maenderzand op Luttickenenk, dat Jan Ede, protocol van verbanden en
Hendriksen
gebruikt.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0267

4/7

10

127 17-04-1754 17-04-1754

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0268

4/7

10v

127v 17-04-1754 17-04-1754

Veldhuizen

Jan Bernardus van de Leusgraeve en zijn vrouw Geertjen Sandersen van
Otterloo verkopen aan Cornelis Janssen Crauwel en zijn vrouw Aertjen
Tijmensen, voor 90 gulden, een halve morgen hooiland in de Hoijcamp achter
de Koekelt, oostwaarts de graaf van Wassenaer, westwaarts Gerrit Gijsbertsen
van Ede, zuidwaarts Hendrick Lambertsen van de Slunt en noordwaarts Brandus ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Raaij, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, belast met
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop polderlasten.
Jan Bernardus van de Leusgraeve en zijn vrouw Geertjen Zandersen van
Otterloo verkopen aan Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen
Dibbets, voor 591 gulden, twee schaar weideland, oostwaarts G. Gijsberts van
Ede, westwaarts Brandus van Raaij, zuidwaarts de weide genaamd Crolboom
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en noordwaarts Bartholt Zuermond, gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Velthuijsen.

Veldhuizen

Jantjen Peelen, weduwe van Wouter Hendricksen, geassisteerd met haar zoon
Elbert Woutersen als voogd, Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Wouters,
Rijck Breunissen ook optredend voor zijn vrouw Gerritjen Woutersen, alsmede
Elbert Woutersen, jongeman, verkopen aan Hendrick Woutersen, jongeman,
voor 700 gulden, een kampje hooiland, groot drie en een halve morgen, gelegen
in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oost- en zuidwaarts de graaf van
Wassenaar, westwaarts de Edermeense Weteringh en noordwaarts de
Doesburgerdijck, genaamd Schutskampje, bezwaard met een hypotheek van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
400 gulden ten behoeve van de erfgenamen van Jacob Teunissen die de koper Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop overneemt, belast met de weteringsschouw.

Veldhuizen

Dirck van der Hart, koopman in Ede, gemachtigde van Brandus van Raaij,
wonende in Haarlem, ingevolge een volmacht van 16 augustus 1754
gepasseerd voor het gerecht van de stad Haarlem, verkoopt aan Rudolph
Willem van Olden en zijn vrouw Elisabeth van der Hart, voor 150 gulden, een
perceel bouwland, groot een halve molder gezaai, gelegen in het ambt van
Eede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de verkoper, zuid-, west- en
Koop en verkoop noordwaarts de koper.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

129-130 17-02-1755 17-02-1755

Plaats of
buurschap

Veldhuizen

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Hypotheek

Het erf en goed genaamd het Bloederff, zijnde een herengoed, bestaande uit
een huis, schuur, twee schaapschotten, twee bergen, een varkensschot en een
kamp land, groot zes schepel gelegen aan de Veldhuijserbrinck; een perceel
land genaamd het Huijsstuck, groot achttien schepel, oostwaarts de
Veldhuijserbrinck, westwaarts de Weverwegh, zuidwaarts Gerrit Gijsberts van
Ede en noordwaarts de heer Van Zuijlen; een perceel bouwland genaamd de
Langen Voor, groot tien schepel, oost- en westwaarts de heer Van de Glinthorst,
zuidwaarts de Molenpollen en noordwaarts de Molensteegh; een perceel land,
groot zestien schepel, genaamd de Geer, oostwaarts Gerrit Brouwer, zuidwaarts
Derck van der Hart, westwaarts de Schaapsteegh en noordwaarts de armen van
Ede; een perceel bouwland, groot acht schepel, genaamd de Kuijl, oostwaarts
de Schaapsteegh, zuidwaarts mevrouw Litz, westwaarts de heer Van de
Glinthorst en noordwaarts de vicariegebruiker Jacob Reijnders; een perceel
bouwland, groot vier schepel, genaamd de Waterkolck, oostwaarts de Heetberg,
zuidwaarts de kerk en de diaconie van Ede, westwaarts de vicariegebruiker Jan
Hendricksen en noordwaarts Hendrick Haalboom; een perceel bouwland, groot
een schepel, genaamd de Ganseweij, oostwaarts Cornelis van Oort, zuidwaarts
burgemeester Eck, westwaarts Hendrick Janssen en noordwaarts Derck van der
Hart; een perceel land, groot twee schepel, genaamd het Schaapsteegjen,
oostwaarts Brant van Raaij, zuidwaarts de weduwe van Sander Janssen,
westwaarts de Schaapsteegh en noordwaarts de heer Van de Glinthorst; een
weide, groot tien morgen, oostwaarts de Dwarsteegh, zuidwaarts Willem van
Baack, westwaarts Aart Buijtenhuijs en noordwaarts de weduwe van Maas
Janssen; een weide, groot tien morgen, oostwaarts Hendrick Lambertsen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zuidwaarts de gemeente, westwaarts de vicariegebruiker Roetert Petersen en
Ede, protocol van verbanden en
noordwaarts het meentveld;
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

twee morgen hooiland in de Edermeen, zuidwaarts de Boshoven of weg en
noordwaarts Gerrit Brouwer; een halve morgen in de Edermeen, zuidwaarts
mevrouw Litz en noordwaarts de graaf van Wassenaar; een morgen in de
Edermeen, zuidwaarts Hendrick Lambertsen en noordwaarts Bartholt
Suermond; een morgen hooiland in de Edermeen, zuid- en noordwaarts Gerrit
van Ede; een morgen hooiland in de Edermeen, zuid- en noordwaarts de heer
Van de Glinthorst; een halve morgen hooiland in de Edermeen, zuidwaarts
Barent Bosch en noordwaarts Derck Folmer; twee morgen hooiland in de
Kiewitsmheen, oostwaarts de Kiewitsmeentsesteegh, westwaarts de Polderdijck
en noordwaarts Derck Folmer, alles gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Velthuijsen, toebehorend aan Gijsbert Janssen en zijn vrouw Maria Rijcksen,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 1400 gulden tegen 5% rente, ten ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio behoeve van Hendrick van der Stroom en zijn vrouw Anna Janssen. Op vertoon Ede, protocol van verbanden en
12-13
van de kwitantie is deze hypotheekakte geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Veldhuizen

Jan Diderick te Winckel en zijn vrouw Berendina te Winckel verkopen aan
Hendrick, Gijsbertjen en Rijck Lambertsen Righolt, voor 733 gulden en 2
dukatons, twee vijfde deel van een erf en goed, bestaande uit een huis, hof, berg
en schuur met de bijbehorende landerijen genaamd de Simpelt, dat Gerrit
Maslinck gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
alsmede hun aandeel in een erfpacht van jaarlijks twaalf gulden gelegen in het Ede, protocol van verbanden en
Ederveen
ten
laste
van
Tijs
Hendricksen.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Veldhuizen

Jan Diderick te Winckel, ook optredend als gemachtigde van zijn vrouw
Berendina te Winckel ingevolge een volmacht van 18 april 1749 gepasseerd
voor Fredrick Robbert van Lattum, richter van het scholambt Zutphen, verkopen
aan Robbert Tijssen en zijn vrouw Geertjen Evertsen, voor 206 gulden, een
klaverveld gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Velthuijserbrinck, westwaarts Gerrit van Ede, zuidwaarts Brant van Raaij en
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop noordwaarts Maas van Otterloo.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0275/76

4/7

14-14v

131-131v 06-10-1749 21-03-1755

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

4/7

15

132 09-06-1755 09-06-1755

Veldhuizen

Jan Diderick te Winckel, ook optredend als gemachtigde van zijn vrouw
Berendina te Winckel ingevolge een volmacht van 18 april 1749 gepasseerd
voor Fredrick Robbert van Lattum, richter van het scholambt Zutphen, verkopen
aan Jacob Hendricksen en zijn vrouw Jantjen Hendricksen, voor 73 gulden, drie
vierde deel van een morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Velthuijsen in de Edermeen, de andere helft is in bezit van de kinderen van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Lambert Hendricksen Righolt, belast met polderlasten.
Rijck Evertsen en zijn vrouw Jantjen Hendricksen verkopen aan Hendrick
Barruwen en zijn vrouw Weijmtjen Janssen, voor 130 gulden, twee schepel
bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, oostwaarts
Derck Volmer, westwaarts de Velthuijserbrinck, zuidwaarts het Bettekamperpad ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en noordwaarts Brant Roeloffsen, belast met tijns van vier stuivers en acht
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop penningen.

Veldhuizen

Hypotheek

Een half klein erf in het Broeck, toebehorend aan Gerrit Gijsbertsen van Ede,
weduwnaar van Grietjen Brouwer, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van
1000 gulden, de originele hypotheek is geregistreerd in Maenen op folio 18. Op
10 februari 1764 is bezwaar gemaakt tegen de verpanding van de halve hofstede
en is op vertoon van een schriftelijk betaalbewijs door dominee Engelberts,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gehuwd met juffrouw J. Wicherts, de hypotheek op het halve erf geroyeerd en op Ede, protocol van verbanden en
15 augustus 1765 op het hele erf, zie Manen folio 18.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Hessel Gijsbertsen en zijn vrouw Evertjen Robbertsen verkopen aan Gerrit
Robbertsen, jongeman, voor 100 gulden, een 30ste deel van een klein erf en
goed in de buurschap Velthuijsen, dat Hendrick Lambertsen bewoont en
gebruikt, een zesde deel van een halve morgen hooiland onder Wageningen
genaamd het Lange Boomt, een zesde deel van een vierde morgen hooiland
onder Wageningen genaamd de Ossecamp, een zesde deel in een erfpacht van
jaarlijks zeven gulden in de buurschap Ederveen ten laste van Teunis Aartsen,
een zesde deel in een erfpacht van jaarlijks vijf gulden ten laste van Gijsbert
Aartsen, een zesde deel in een erfpacht van jaarlijks vier gulden ten laste van
Tijs Hendricksen, een zesde deel van een klein veen, dat Ernst Hendricksen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gebruikt en als laatste een zesde deel van een klein veen, dat Gerrit Janssen
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop gebruikt.

Veldhuizen

Coendert Jochemsen en zijn vrouw Geurtjen Jordens, ook optredend als
gemachtigde van Goossen Jochemsen van den Barg en zijn vrouw Hendrickjen
van Santbrinck, ingevolge een volmacht van 18 juni 1756 gepasseerd voor
Willem Stolck en Cornelis Groen schepenen van het ambacht van Klaringen;
Geertjen Barruwen, weduwe van Gerrit Jochemsen van den Barg, als moeder
en voogdes van haar minderjarige kinderen, met toestemming van de richter van
Veluwezoom op 3 juli 1756; Sweer van Ommen en zijn vrouw Luijtjen van den
Barg; Willem van den Barg, jongeman; Johanna van den Barg, jongedochter;
Helena van den Bargh, jongedochter; Andries Corthaan en Jochem Aartsen,
voogden over de vier minderjarige kinderen van de overleden Hendrick
Woutersen de Haan en zijn vrouw Jantjen Dercksen en ook voogden over het
minderjarige nagelaten kind van de overleden Jantjen Dercksen uit haar tweede
huwelijk met Coendert Jochemsen, met toestemming van de richter van
Veluwezoom op 22 december 1755; Gerrit Driessen ook optredend voor zijn
vrouw Willemtjen Leenders; Jacob Janssen en Johannes Janssen,
jongemannen; Coendert Jochemsen en Hermen Driessen, voogden van het
minderjarige kind van Geurtjen Jochemsen uit het huwelijk met Gerrit Driessen,
met toestemming van de richter van Veluwezoom op 3 juli 1756; Dries Gerritsen
meerderjarige zoon van Gerrit Driessen; voorts Peter Petersen en zijn vrouw
Aaltjen Aartsen; Jochem Aartsen en zijn vrouw Jenneken Hermsen; Willemijn
Aartsen, jongedochter; Cornelis Willemsen en zijn vrouw Johanna Aartsen,
alsmede Johan Aartsen, jongeman, de weduwe en de jongedochters
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
geassisteerd met hun voogd Coendert Jochemsen, verkopen aan de graaf van Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Wassenaar Obdam en Kernhem, voor 810 gulden,
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Aktesoort

Beschrijving
een weide zijnde een klaver- en hennepveld genaamd de Calverkamp, gelegen
in het ambt van Ede, buurschap Velthuijsen, zuid-, west- en noordwaarts de
vervolg van folio koper en oostwaarts de Velthuijserbrinck, belast met tijns van twee stuivers aan
16-17
de Domeinen van Veluwen.

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Aalbert Janssen van Otterloo, ziekelijk, schenkt vooruit aan zijn neef en nicht
Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbeden een weide gelegen
in de buurschap Velthuijsen, zuidwaarts de kinderen van Maas Evertsen en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
noordwaarts R.D. Bongart, onder voorwaarde dat zij hem onderhouden en
Ede, protocol van verbanden en
verzorgen gedurende zijn ziekte.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Testament

Veldhuizen

Derck van der Hart, koopman in Ede, gemachtigde van Anthonij Timmer en zijn
vrouw Hendrickje van Dompseler ingevolge een volmacht van 9 augustus 1751
gepasseerd voor de scholtis van Ede, verkoopt aan Brant van Raaij, voor 230
gulden, een halve morgen hooiland in de Kiewitsmheen tussen de
Kiewitsmheensesteegh en de Weteringh, belast met polderlasten en met tijns
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
twee stuivers aan de Domeinen van Veluwen en een halve hoeve hooiland op
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Schabbernouw, belast met polderlasten.

Veldhuizen

Arent van der Hart, weduwnaar van Anna van der Linden, verkoopt aan Dirk van
der Hart en zijn vrouw Anna Wijnanda Suurmond, voor 1200 gulden, twee
percelen bouw- en hooiland, het bouwland genaamd de Doornehoff, groot zes
schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede en het hooiland, groot drie
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
morgen, genaamd de Hooijcamp, gelegen in de buurschap Veldhuijsen aan de Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop Dwarssteeg, via een boedelscheiding toegekend uit de boedel van zijn ouders. opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Mr. W. Wicherts, oud-burgemeester van de stad Wageningen, gemachtigde van
Unico Wilhelm graaf van Wassenaar Obdam en Kernhem en zijn vrouw
Dodonea Lucia van Goslinga, ingevolge een volmacht van 13 juli 1757
gepasseerd voor de schepenen van de baronie van Wassenaar, krijgen met
goedkeuring van het Hof van Gelderland van 4 mei 1757 de ontheffing van de
leenplicht van het erf Bollink aan de Holterdijk getaxeerd op 3.300 gulden, het erf
Stegink in de buurschap Zuijdloo bij Battem getaxeerd op 1.500 gulden, het erf
Eggink in Oolde getaxeerd op 6.150 gulden, alsmede het erf Oudt Markvoorde
gelegen in de kring van Dorth in de graafschap Zutphen en getaxeerd op 6.900
gulden en Nieuwe Markvoorde of Gerrit Gosen, met de katerstede van Teunis
Verdriet getaxeerd op 2.850 gulden, alles erfpachtplichtig aan het vorstendom
Gelre en graafschap Zutphen, en dragen in volle eigendom over aan de Staten
van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen: 1. als eerste het erf de
Kalvercamp met de bijbehorende bouw- en weidelanden getaxeerd op 11.555
gulden, bestaande uit een huis, erf, schuren, schaapschotten en bergen met
een perceel bouwland bij het huis, groot twee en een halve morgen, gelegen
aan alle kanten de eigenaar; twee percelen aan de Doesburgerdijk, groot
anderhalve morgen, oostwaarts de brink, west- en zuidwaarts de eigenaar en
noordwaarts de Doesburgerdijk; vijf en een halve morgen bouwland gelegen
voor het huis Kernhem, oost-, west- en noordwaarts de eigenaar en zuidwaarts
de weg; de Nieuwe Camp, groot drie en een halve morgen, west-, noord- en
zuidwaarts de eigenaar en oostwaarts de brink; het perceel aangekocht van de
heer Erkelens, groot twee en een halve molder gezaai, noord-, west- en
zuidwaarts de eigenaar en oostwaarts de brink; zes morgen weideland,
oostwaarts de brink, westwaarts de weg, noord- en zuidwaarts de eigenaar;
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vijftien morgen weideland in de Keuterhoef, westwaarts Cornelis van Oort, noord- Ede, protocol van verbanden en
, oost- en zuidwaarts de eigenaar;
opdrachten 1752-1760

Overdracht
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

twaalf morgen weideland zijnde de halve Geerhoef, westwaarts Hendrik
Woutersen, noord-, zuid- en oostwaarts de eigenaar; twee hond weideland in de
Edermeen, zuidwaarts Cornelis Janssen, noordwaarts Willem van Baak, oosten westwaarts de steeg; een morgen in de Kievitsmeen, oost- en westwaarts de
steeg, noordwaarts Hendrik Jacobse en zuidwaarts Willemke Ceelen en als
laatste een vierde deel van een morgen in de Kievitsmeen, oostwaarts de
Wetering, zuidwaarts Evert Dibbets, noordwaarts de heer Van Winsheim en
noordwaarts de steeg; 2. Ten tweede het erf en goed de Slijpkruijk getaxeerd op
10.565 gulden, bestaande uit een huis, erf, schuren, schaapschotten, bergen en
de houtgewassen met de enk bij het huis gelegen, groot dertien en een vierde
morgen zaailand, oostwaarts Jan Cornelisse, zuidwaarts Gerrit Brouwer,
westwaarts de Velthuijserbrink en noordwaarts de eigenaar; anderhalve morgen
bouwland genaamd het Schotland, oost- en noordwaarts de eigenaar,
zuidwaarts de weg en noordwaarts de erven van Maas Everts; een perceel
bouwland, groot drie morgen, oostwaarts de brink, west- en noordwaarts de
eigenaar en zuidwaarts Jacob Peterse; negen morgen weideland, oost- en
noordwaarts de eigenaar, westwaarts de weg en zuidwaarts Jacob Peterse; vier
morgen in de Edermeen, west- en oostwaarts de steeg, zuidwaarts Gijsbert
Jansse en noordwaarts Jan Reijerse; anderhalve morgen in de Edermeen, oosten westwaarts de weg, zuidwaarts Willem Roelofse en noordwaarts de eigenaar
en als laatste twee en halve hond in de Kievitsmeen, noord- en oostwaarts de
eigenaar, zuidwaarts dominus Van der Zouw en westwaarts de steeg; 3. Ten
derde het erf in het Broek getaxeerd op 4.000 gulden, bestaande uit een huis,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio hoven, schuren, schaapschotten en bergen met veertien morgen bouwland bij
Ede, protocol van verbanden en
18v-19v
het huis, noord-, zuid- en westwaarts de eigenaar en oostwaarts Herme Frerix; opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

acht morgen weideland, oostwaarts Herme Freriks, west- en zuidwaarts de
eigenaar en noordwaarts de Doesburgerdijk; vier morgen weideland genaamd
de Dadel, oostwaarts de gemeente, noordwaarts Aris Berruwe, zuid- en
westwaarts de eigenaar; een morgen in de Edermeen, west- en oostwaarts de
steeg, zuid- en noordwaarts mevrouw Van Winsheim en als laatste een halve
morgen in de Kievitsmeen, zuidwaarts Jan Hendrikse, westwaarts de steeg,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio noord- en zuidwaarts de eigenaar, alles gelegen in het Kwartier van Veluwen, in Ede, protocol van verbanden en
18v-19v
het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen.
opdrachten 1752-1760
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Hypotheek

De helft van een plaatsje in het Velthuijserbroeck, toebehorend aan Aalbert
Sandersen en zijn vrouw Cornelia Janssen, bezwaren hun perceel met een
hypotheek van 600 gulden ten behoeve van Fredrick van den Ham, waar
Hendrick Janssen woont en de andere helft bezit, de originele hypotheek is
geregistreerd in Ede op folio 43 recto en verso. Op 9 februari 1806 wordt op
vertoon van de kwitantie de hypotheek op het erf geroyeerd.

Veldhuizen

Hypotheek

17/20 Deel van een erf en goed, bestaande uit een huis, hof, berg en schuur met
de bijbehorende landerijen, genaamd de Horst, gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen, toebehorend aan Aleijda Bunt, weduwe van Claas de
Waal, geassisteerd met haar voogd Jochem de Bijl, bezwaart haar perceel met
een hypotheek van 400 gulden tegen 3½% rente ten behoeve van de diaconie
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van het kerspel Otterloo. Op vertoon van de kwitantie is deze hypotheekakte
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Peter Cornelissen, Willem Lagerweij en Gijsbert van Lagerweij, executeurstestamentair van de nalatenschap van Cornelia Hendricksen Swaan, hebben
een hoeve hooiland in de Kiewitsmheen overgedragen aan Jan Hendricksen en ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
zijn vrouw Gijsbertjen Gijsberts. De originele akte is per abuis geregistreerd in Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Lunteren folio 98 (red.: invnr. 825 scan 104 en 105).

Veldhuizen

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Veldhuizen

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van R(u)ijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbargen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Ariensen, Willemijntjen van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de Weteringh, Hendrick
Jan Maslinck, weduwnaar van Claasjen van de Weteringh optredend, voor zijn
minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsjen Gerrits van de
Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Grietjen Aalberts,
Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickjen Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh, gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn vrouw Anna Kelffkens, Anthonij
van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen, Gerritje van Otterloo, Anthonij
van Otterloo gemachtigde van Johannis van Otterloo en curator voor zijn broer
Gerardus van Otterloo, Maria van Otterloo, gehuwd met chirurgijn Bogard,
Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Ariens van de Weteringh, Hendrick
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, Hendrick Woutersen en zijn vrouw
Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn vrouw Gerritjen Evertsen, Wouter
Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien Willemsen en zijn vrouw Maria
Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets, Gerrit
Volmer en zijn vrouw Martje Sandersen van Otterloo, Jan van de Leusgraaff en
zijn vrouw Geertruijd Sanders van Otterloo, Jacob en Maas Sandersen van
Otterloo, jongemannen, samen erfgenamen van Aalbert Janssen van Otterloo,
verkopen aan Jacob Petersen, weduwnaar van Neeltjen van Otterloo, voor 260
gulden, een molder bouwland genaamd de Stoppelkamp gelegen in het ambt
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Ede, buurschap Velthuijsen, belast met tijns van vier stuivers aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.

Veldhuizen

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercks van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Arienssen, Willemijntjen van
Snoeckeveld, bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter
Groeneveld, Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de
Weteringh, Hendrick Jan Maslinck, weduwnaar van Claasjen van de Weteringh,
optredend voor zijn minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw
Philipsjen Gerrits van de Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn
vrouw Grietjen Aalbertsen, Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw
Hendrickje Teunissen, samen erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh,
gehuwd geweest met Aalbert Janssen van Otterloo; Maas van Otterloo en zijn
vrouw Anna Kelffkens, Anthonij van Otterloo en zijn vrouw Cornelisjen Geurtsen,
Gerritje van Otterloo, Anthonij van Otterloo gemachtigde van Johannis van
Otterloo en curator voor zijn broer Gerardus van Otterloo, Maria van Otterloo,
gehuwd met chirurgijn Bogard, Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen
Ariens van de Weteringh, Hendrick Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen,
Hendrick Woutersen en zijn vrouw Marritjen Evertsen, Reijer Beertsen en zijn
vrouw Grietjen Evertsen, Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen, Arien
Willemsen en zijn vrouw Maria Meijnsen, Jan Sandersen van Otterloo en zijn
vrouw Stijntjen Dibbets, Gerrit Volmer en zijn vrouw Martjen Sandersen van
Otterloo, Jan van de Leusgraaff en zijn vrouw Geertruijd Sanders van Otterloo,
Jacob en Maas Sandersen van Otterloo, jongemannen, samen erfgenamen van
Aalbert Janssen van Otterloo, verkopen aan Beernt Veenendael en zijn vrouw
Grietjen Ariens, voor 131 gulden, een halve hoeve hooiland gelegen in het ambt
van Ede, buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmheen achter de Koeckelt, belast ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
met tijns van een stuiver en twee penningen aan de Domeinen van Veluwen en Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop polderlasten.
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Veldhuizen

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercksen van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Arienssen, Willemijntjen van
Snoeckeveld, bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter
Groeneveld, Steven Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Arienssen van de
Weteringh, Hendrick Jan Maslinck, weduwnaar van Claasje van de Weteringh,
optredend voor zijn minderjarige kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw
Philipsjen Gerritsen van de Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn
vrouw Grietjen Aalbertsen, Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw
Hendrickjen Teunissen, samen erfgenamen van Willemtje van de Weteringh,
gehuwd geweest met Aalbert Janssen van Otterloo, verkopen aan Anna Lusia
Heurt, voor 186 gulden, een molder bouwland gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Velthuijsen op de Crommenhont, genaamd Evert Evertsengetjen,
belast met tijns van een stuiver en acht penningen aan de Domeinen van
Koop en verkoop Veluwen.
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Beschrijving

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Jan Cornelissen Mulder, weduwnaar van Rijckjen Dercksen van der Sanden,
Rutger Evertsen van Beeckbergen en zijn vrouw Geertruijd Cornelissen, Beernt
van Veenendael en zijn vrouw Grietjen Ariense, Willemtjen van Snoeckeveld,
bejaarde dochter, geassisteerd met haar voogd Wouter Groeneveld, Steven
Roeloffsen en zijn vrouw Hendrickjen Ariens van de Weteringh, Hendrick Jan
Maslinck, weduwnaar van Claasje van de Weteringh, voor zijn minderjarige
kinderen, Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsjen Gerritsen van de
Weteringh, Jan Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Grietjen Aalbertsen,
Brant Gerritsen van de Weteringh en zijn vrouw Hendrickjen Teunissen, samen
erfgenamen van Willemtjen van de Weteringh, gehuwd geweest met Aalbert
Janssen van Otterloo, verkopen aan Jan Hendricksen en zijn vrouw Gijsbertje
Gijsbertsen, voor 50 gulden, een halve morgen hooiland gelegen in het ambt
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Ede, buurschap Velthuijsen in de Kiewitsmheen op Schabbernouw, belast
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop met polderlasten.
Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets verkopen aan Jacob
Petersen, weduwnaar van Neeltjen van Otterloo, voor 148 gulden, een halve
morgen bouwland op de Geeren gelegen in het ambt van Ede, buurschap
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Velthuijsen, oostwaarts Hendrick Barten, westwaarts de Schaapsteegh,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop zuidwaarts Hendrick Smit en noordwaarts Gijsbert Janssen

Veldhuizen

Dirck van der Hart gemachtigde van Brandus van Raaij ingevolge een volmacht
van 10 februari 1758 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Haarlem,
verkoopt aan Claas Woutersen en zijn vrouw Philipsjen Gerritsen van de
Weteringh, voor 90 gulden, anderhalve schepel bouwland gelegen in het ambt
van Ede, buurschap Velthuijsen op de Krommenhont, waar de koper naast
Koop en verkoop woont die de andere helft bezit.
Een weitje tot Velthuijsen, gekregen van Aalbert Janssen, is door Jan
Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets bezwaard met een
hypotheek van 500 gulden ten behoeve van Geurtjen Haalboom. De originele
akte is geregistreerd in Doesburgh op folio 8 verso en 9. Deze hypotheek is
doorgehaald.
Hypotheek

Veldhuizen

Gijsbert Janssen en zijn vrouw Marrijtjen Rijcksen verkopen aan Cornelis
Janssen en zijn vrouw Jantjen Rijcksen, voor 450 gulden, een vijfde deel van
een hofstede of karmansplaats, bestaande uit een huis, hof, berg, twee
schuurtjes en een varkenschot met de bijbehorende landerijen gelegen in het
Koop en verkoop ambt van Ede, buurschap Velthuijserbroek.

Veldhuizen

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

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

Scan nr.

809 809-0298/300

809 809-0301/02

809 809-0303/04

809 809-0305/06

Fiche

4/7

4/7

4/7

4/7

Folio

25v-26v

27-27v

28-28v

29-29v

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

142v-143v 17-07-1758 17-07-1758

144-144v 03-04-1759 03-04-1759

145-145v 23-05-1759 13-07-1759

146-146v 31-07-1759 03-08-1759

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Veldhuizen

Scheiding

De kinderen en erfgenamen van Rijck Aalbertsen en zijn vrouw Gerbrigh
Janssen, beiden overleden, komen de onderstaande boedelscheiding overeen:
1. Cornelis Janssen en zijn vrouw Jantjen Rijcksen zijn toegekend een vijfde
deel van een klein erf gelegen in het Velthuijserbroeck, dat zij bewonen en
gebruiken, voorts een half molder bouwland onder Velthuijsen genaamd de
Huijsstucken, alsmede een morgen en een vierde deel van de helft van een
vierde gedeelte van een morgen hooiland gelegen in de Kiewitsmheen. Voor dit
deel moet aan Gijsbert Janssen en zijn vrouw Martje Rijcksen vijf gulden betaald
worden, die al betaald is; 2. Jan Jacobsen en zijn vrouw Hendrickje Rijcksen,
Hendrick Cornelissen en zijn vrouw Aalbertje Rijcksen, alsmede Willemtje
Rijcksen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd en zwager Cornelis
Janssen, zijn toegekend een vijfde deel van een klein erf gelegen in het
Velthuijserbroeck, dat Cornelis Janssen bewoont en gebruikt, voorts een half
molder bouwland onder Velthuijsen genaamd de Huijsstucken, alsmede een
morgen en een vierde deel van de helft van een vierde gedeelte van een morgen
hooiland gelegen in de Kiewitsmheen. Voor dit deel moet ieder der partijen aan
Gijsbert Janssen en zijn vrouw Martje Rijcksen vijf gulden betalen, die al betaald
is; 3. Gijsbert Janssen en zijn vrouw Martjen Rijcksen zijn toegekend een vijfde
deel van een klein erf gelegen in het Velthuijserbroeck, dat Cornelis Janssen
bewoont en gebruikt, voorts een half molder bouwland onder Velthuijsen
genaamd de Huijsstucken, alsmede een halve morgen hooiland in de Oort
onder Wageningen en moet ter compensatie van ieder der partijen vijf gulden
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ontvangen, die al voldaan is. Voort verklaart men dat de roerende goederen,
Ede, protocol van verbanden en
obligaties en contant geld reeds verdeeld zijn.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Willem Jacobsen en zijn vrouw Geusjen Woutersen, alsmede Rijck
Hendricksen en zijn vrouw Geertruij van Grootveld, verkopen aan Coenraad Jan
baron van Zuijlen van Nievelt, voor 2575 gulden en 6 gouden dukaten, het erf en
goed genaamd het Schut met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
uitgezonderd het hooiland aan de Kaede gelegen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop buurschap Velthuijsen.

Veldhuizen

Veldhuizen

Oorspronkelijk Archief

Hypotheek

Een erf en goed gelegen in het ambt van Ede onder de buurschap Veldhuijsen,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende landerijen, toebehorend
aan Willem Woutersen en zijn vrouw Garritje Jacobsen dat zij bewonen en
gebruiken, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 450 gulden tegen 4%
rente ten behoeve van Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee en zijn vrouw
Catharina Vlamingh. Op vertoon van de originele en betaalde obligatie is deze
hypotheek op 4 juli 1764 geroyeerd.

Hypotheek

Een derde van een huis, hof en erf, groot een halve mud land, gelegen
oostwaarts de brink, westwaarts Gerritje Barruwe en de debiteur zelf,
noordwaarts het steegje en zuidwaarts R. van Olden; drie schepel bouwland,
gelegen oost- en westwaarts de debiteur zelf en noordwaarts het steegje en
zuidwaarts Gerritje Barruwe; een derde van twee schepel land, gelegen
oostwaarts de brink, westwaarts R. van Olden, noordwaarts Gerritje Barruwe en
zuidwaarts de Sluntersteegh; een derde van drie schepel land, gelegen
oostwaarts de debiteur zelf, westwaarts Wouter Jacobsen Schuerman,
noordwaarts het steegje en zuidwaarts R. van Olden en als laatste de helft van
een weide, groot twee morgen, gelegen oostwaarts het steegje, noordwaarts J.
Th. van Eck, noordwaarts het Koevelsesteegje en zuidwaarts Garrit Brouwer,
alles gelegen in het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen, toebehorend aan
Hessel Everts en Evert Hesselse, bezwaren hun percelen met een hypotheek
van 200 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Derk Wicherts, ontvanger van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de Convooien en Licenten in Harderwijk. Op vertoon van de kwitantie van 7 april Ede, protocol van verbanden en
1766 is de hypotheek geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

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

809

809

809

809

809

Scan nr.

809-0307

809-0308

809-0309

809-0310

809-0311

Fiche

4/7

4/7

4/7

4/7

4/7

Folio

Pag.nr.

30

30v

31

31v

32

Datum
akte

Registratie
datum

147 08-08-1759 29-08-1759

147v 08-08-1759 29-08-1759

148 09-11-1759 21-11-1759

148v 09-11-1759 21-11-1759

149 09-11-1759 21-11-1759

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Veldhuizen

Evert Aartsen en zijn vrouw Aartjen Berendsen, Gerrit Aartsen en zijn vrouw
Marritjen Jans, Gerrit Brandsen en zijn vrouw Fijtjen Geurts, Arisjen van de
Voort, weduwe van Goosen Jansen, Jan Evertsen en zijn vrouw Gerritjen
Gerritsen, Reijntjen Gerritsen, jongedochter, Geurtjen Klaasen, weduwe van
Evert Geurtsen, Bart Reijersen, weduwnaar van Stijntjen Klaasen, Frank
Gerritsen Schuurman, weduwnaar van Aaltje Willems, Hendrik Gerritsen
Schuurman en zijn vrouw Geertjen Everts, Pieter Willemsen en zijn vrouw
Aaltjen Cornelisz, Dirk Cornelisz en zijn vrouw Metjen Willemsen, Harmen van
Scherrenberg en zijn vrouw Gerritje Cornelissen, Dirk de Man en zijn vrouw
Nenna Cornelisz, Gerrit Jan Wildeman en zijn vrouw Gijsbertjen Cornelis en als
laatste Debora Cornelissen, weduwe van Jan Hendriksen, samen erfgenamen
van Jan Gerritsen en zijn vrouw Willemtjen Gerritsen Schuurman, beiden
overleden, verkopen aan Wouter Jacobsen Schuurman, voor 235 gulden, een
weide genaamd het Inschooten in de buurschap Veldhuijsen, gelegen
noordwaarts het Watersteegjen, westwaarts Gijsbert van Ede, oostwaarts
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Geurtjen Haalboom en zuidwaarts de heer Van Zuijlen, met het recht van uitweg Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop aan Berend Veenendaal van het bouwland.

Veldhuizen

Evert Aartsen en zijn vrouw Aartjen Berenden, Gerrit Aartsen en zijn vrouw
Marritjen Jans, Gerrit Brandsen en zijn vrouw Fijtjen Geurts, Arisjen van der
Voort, weduwe van Goosen Jansen, Jan Evertsen en zijn vrouw Gerritje
Gerritsen, Reijntje Gerritsen, jongedochter, Geurtjen Klaasen, weduwe van
Evert Geurtsen, Bart Reijersen, weduwnaar van Stijntjen Klaasen, Frank
Gerritsen Schuurman, weduwnaar van Aaltjen Willemsen, Hendrik Gerritsen
Schuurman en zijn vrouw Geertjen Everts, Peter Willemsen en zijn vrouw
Aaltjen Cornelissen, Dirk Cornelissen en zijn vrouw Metjen Willemsen, Harmen
van Scharrenberg en zijn vrouw Gerritjen Cornelissen, Dirk de Man en zijn
vrouw Nenna Cornelissen, Gerrit Jan Wildeman en zijn vrouw Gijsbertjen
Cornelisse en als laatste Debora Cornelisz, weduwe van Jan Hendriksen,
samen erfgenamen van Jan Gerritsen en zijn vrouw Willemtjen Gerritse
Schuurman, beiden overleden, verkopen aan Beerend Veenendaal en zijn vrouw
Grietjen van de Craats, voor 145 gulden, een perceel bouwland in het
Inschooten, gelegen noordwaarts het Watersteegjen, westwaarts Gijsbert van
Ede, oostwaarts Geurtjen Haalboom en zuidwaarts de heer Van Zuijlen, met het
recht van uitweg door de weide het Inschooten aan Wouter Jacobsen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Schuurman om zijn eigen land te bereiken dat hij van de verkopers heeft
Ede, protocol van verbanden en
gekocht.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Veldhuizen

Annetjen Bosman, weduwe van Hendrik Teunissen, geassisteerd met haar
voogd Dirk van der Hart, scholtis van Ede, tevens gemachtigde van Jan van Ede
en zijn vrouw Catharina Bosman ingevolge een volmacht van 27 oktober 1758
gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan
Wouter van der Kraats en zijn vrouw Maatjen van Raeij, voor 301 gulden, een
hooikamp gelegen in het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen, met het recht
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van uitweg over het land aan Dirk van de Steenweert om het land te bereiken dat Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop hij gekocht heeft van de verkoper en daarvoor ligt.

Veldhuizen

Annetjen Bosman, weduwe van Hendrik Teunissen, geassisteerd met haar
voogd Dirk van der Hart, scholtis van Eede, tevens gemachtigde van Jan van
Eede en zijn vrouw Catharina Bosman ingevolge een volmacht van 27 oktober
1758 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan
Dirk van den Steenweert en zijn vrouw Geertruij Jansen Kers, voor 470 gulden, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het Voorste Campjen gelegen in het ambt van Eede, buurschap Veldhuijsen,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop met het recht van uitweg aan Wouter van de Kraats naar de Broeksteeg.

Veldhuizen

Annetjen Bosman, weduwe van Hendrik Teunissen, geassisteerd met haar
voogd Dirk van der Hart, scholtis van Eede, tevens gemachtigde van Jan van
Ede en zijn vrouw Catharina Bosman ingevolge een volmacht van 27 oktober
1758 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan
Cornelis Jansen en zijn vrouw (niet ingevuld), voor 290 gulden, een perceel veld
gelegen tot aan de Doesburgerdijk in het ambt van Ede, buurschap Veldhuijsen,
oostwaarts Cornelis van Oort en westwaarts de koper, belast met tijns van twee ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
stuivers aan de Domeinen van Veluwen en het recht van uitweg op de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Doesburgerdijk.

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

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

809 809-0312/13

4/7

32v-33

149v-150 09-11-1759 13-12-1759

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

4/7

33

150 31-12-1759 05-01-1760

Veldhuizen

809-0313

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0313/14

4/7

33-33v

150-150v 31-12-1759 08-01-1760

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0315/16
4 en 5/7

34-34v

151-151v 25-02-1760 25-02-1760

Veldhuizen

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

809 809-0317/18

809 809-0318/19

5/7

5/7

35-35v

35v-36

152-152v 24-03-1760 28-03-1760

152v-153 28-04-1760 01-05-1760

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Frank Gerritse Schuurman, Hendrik Gerritsen Schuurman en zijn vrouw
Geertjen Gijsbertsen, Pieter Willemsen en zijn vrouw Aaltjen Cornelisen, Dirk
Cornelisen en zijn vrouw Metjen Willemsen, Harmen van Scherrenbergh en zijn
vrouw Gerritjen Cornelisen, Dirk de Man en zijn vrouw Nenna Cornelisen, Gerrit
Jan Wildeman en zijn vrouw Gijsbertje Cornelisen, Debora Cornelisen, weduwe
van Jan Hendriksen, Evert Janssen en zijn vrouw Marritjen Evertssen, Jan
Janssen en zijn vrouw Dirkjen Jacobsen, Aart Janssen en zijn vrouw Geertjen
Janssen, alsmede Marritje Jansen, jongedochter, samen erfgenamen van Maas
Janssen en zijn vrouw Willemtjen Schuurman, beiden overleden, verkopen aan ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Wouter van de Craats en zijn vrouw Marijtjen van Raaij, voor 75 gulden, een
Ede, protocol van verbanden en
Koop en verkoop halve morgen hooiland in de polder de Chiwitsmheen, belast met polderlasten. opdrachten 1752-1760
Een vierde deel van acht scharen weideland onder Veldhuijsen, toebehorend
aan Maas Sandertsen van Otterlo, bezwaart zijn perceel met een hypotheek van
700 gulden ten behoeve van de vrouw van dominus H. Engelbertsen. De
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
originele hypotheekakte is geregistreerd in Eede, folio 74 verso en 75 op 5
Ede, protocol van verbanden en
januari 1760. De akte is geroyeerd.
opdrachten 1752-1760
Hypotheek
Hendrik Woutersen en zijn vrouw Marijtjen Evertsen, Wouter Evertse en zijn
vrouw Jantjen Evertsen, Anthonij van Otterlo en zijn vrouw Cornelisjen
Geurtsen, Jan Sandersen van Otterlo en zijn vrouw Stijntjen Dibbetsen, alsmede
Gerrit Volmer en zijn vrouw Marritjen van Otterlo, verkopen aan Hendrik
Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, voor 180 gulden, een hoekje bouwen hooiland genaamd de Crommenhondt, oostwaarts de weduwe van Jan
Heijenoort, westwaarts Rijk Goossens, zuidwaarts de gemeente en noordwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Jan Cornelisen Mulder, belast met tijns van twee duiten aan de weduwe van Jan Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Dirksen Heijenoort.
De erfgenamen komen de volgende verdeling van de onroerende goederen
overeen: 1. Gijsbert Evertsen, jongeman, wordt toegekend twee en een halve
schepel bouwland in het ambt van Eede, buurschap Veldhuijsen, gelegen voor
het huis dat Hessel Evertsen is toegewezen, voorts een vierde deel van een
morgen hooiland genaamd de Hoogenmorgen, gelegen onder het schependom
van de stad Rheenen, langs de Eemwal en de vaart, daarnaast moet hij nog van
Hessel Evertsen een bedrag van acht gulden ontvangen, 2. Hessel Evertsen,
weduwnaar van Stijntjen Arrisen, krijgt toegekend een huis, hof en berg, gelegen
in het ambt van Eede, buurschap Veldhuijsen, waar hij woont, daarnaast moet
hij aan Gijsbert Evertsen acht gulden betalen, 3. Steeven van Schuppen en zijn
vrouw Geertjen Evertsen ontvangen een perceeltje bouwland, groot twee en een
halve schepel gezaai, gelegen in het ambt van Eede, buurschap Veldhuijsen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
aan de Veldhuijserbrink langs de Sluntersteegh.
Ede, protocol van verbanden en
Scheiding

opdrachten 1752-1760

Een huis en hof, groot een half mud land en drie schepel bouwland gelegen in
het ambt van Eede, buurschap Veldhuijsen, toebehorend aan Hessel Evertsen
en Evert Hesselsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 200 gulden
ten behoeve van Dirk Wicherts, ontvanger van de Convooien en Licenten in
Harderwijk, ontstaan uit een obligatie van 31 juli 1759 voor een bedrag van 200
gulden, die voor het tekenen van deze overeenkomst was geroyeerd en die de
familie bij magescheid van 25 februari 1760 had verdeeld. Zij beloven nu dat het
bedrag van 200 gulden tegen 5% rente binnen Harderwijk wordt afgelost voor 31
juli 1760, waarvoor zij hun percelen in onderpand geven ter garantie van de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
terugbetaling van het geleende geld. Op vertoon van de kwitantie is deze
Ede, protocol van verbanden en
hypotheek geroyeerd op 7 december 1773.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Hypotheek

Veldhuizen

Willemtje Rijksen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Hendrik
Cornelisen, verkoopt aan Jan Jacobsen en zijn vrouw Hendrikje Rijksen, voor
140 gulden, een perceel bouwland, groot een halve molder gezaai, gelegen in
het ambt van Eede, buurschap Veldhuijsen, genaamd het Huijsstuk, oostwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gijsbert Janssen, westwaarts Hendrik Cornelisen, zuid- en noordwaarts de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop brinken, belast met tijns van dertien stuivers aan de Domeinen van Veluwen.

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

Scan nr.

809 809-0320/21

809 809-0321/22

809 809-0323/325

Fiche

5/7

5/7

5/7

Folio

36v-37

37-37v

38-39

Pag.nr.

Datum
akte

Registratie
datum

153v-154 07-05-1760 07-05-1760

154-154v 13-06-1760 15-06-1760

155-156 15-09-1759 16-06-1760

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving
Willem Wouterse en zijn vrouw Gerritje Jacobsen, zij ziekelijk, maken een
testament op voor de langstlevende, geven elkaar over en weer het
vruchtgebruik van alle goederen en benoemen elkaar tot voogd over hun enige
zoon.

Oorspronkelijk Archief
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Testament

Veldhuizen

Gerrit Volmer gemachtigde van Jacob van Otterlo ingevolge een volmacht van
28 februari 1758 gepasseerd voor het gerecht van de stad Alkmaar, verkoopt
aan Maas van Otterlo en zijn vrouw Gerritje van Eeteren, voor 400 gulden, een
halve morgen hooiland gelegen in het ambt van Eede in de Chievitsmheen,
oostwaarts Brand van Raaij, westwaarts de steeg, zuidwaarts de Weetering en
noordwaarts Beerent Veenendaal, belast met tijns van veertien penningen aan
de Domeinen van Veluwen en polderlasten, voorts een mud bouwland gelegen
in het ambt van Eede voor de Bettecamp, oostwaarts Gijsbert Evertsen, westKoop en verkoop en noordwaarts de erven van Maas Evertse en zuidwaarts de brink.

Veldhuizen

Gijsbert Janssen en zijn vrouw Maria (Mertien) Riksen verkopen aan Joost Sels,
schout-bij-nacht-ter-zee van het college van de admiraliteit van Amsterdam en
zijn vrouw (niet vermeld) Vlaming, voor 3100 gulden, een zaalweer, genaamd
het Bloederff, bestaande uit een huis, schuur, twee schaapschotten, twee
bergen, een varkenschot en een perceel land, groot zes schepel, gelegen aan
de Veldhuijserbrink met een perceel land genaamd het Huijsstuk, groot achttien
schepel, oostwaarts de Veldhuiserbrink, westwaarts de weg, zuidwaarts Gerrit
Gijsbertse van Eede en noordwaarts de heer Van Zuijlen van Nievelt, zijnde een
herengoed; een perceel bouwland genaamd de Lange Voor, groot tien schepel
gezaai, oost- en westwaarts de heer Van de Glinthorst, zuidwaarts de
Molenpollen en noordwaarts de Schaapsteegh; een perceel land, groot zestien
schepel, genaamd de Geer, oostwaarts Gerrit Brouwer, zuidwaarts Dirk van der
Hart, westwaarts de Schaapsteegh en noordwaarts de armen van Eede; een
perceel bouwland genaamd de Kuijl, gelegen oostwaarts de Schaapsteeg,
zuidwaarts mevrouw Van Lith de Jeude, westwaarts de heer Van de Glinthorst
en noordwaarts de vicarie van Eede, gebruiker Jacob Reijenderse; een perceel
bouwland, groot vier schepel, genaamd de Waterkolk, gelegen oostwaarts de
Heetbergh, zuidwaarts de kerk en de diaconie van Eede, westwaarts de
diaconiegebruiker Jan Hendrikse en noordwaarts Hendrik Haalboom; een
perceel bouwland, groot een schepel, genaamd de Ganseweij, gelegen
oostwaarts Cornelis van Oort, zuidwaarts burgemeester J.T. van Eck,
westwaarts Hendrik Janssen en noordwaarts Dirk van der Hart; een perceel
bouwland, groot twee schepel, genaamd het Schaapsteegje, gelegen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts Brand van Raaij, zuidwaarts de weduwe van Sander Janssen,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop westwaarts het Schaapsteegje en noordwaarts de heer Van de Glinthorst;

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

een weide, groot tien morgen, gelegen oostwaarts de Dwarssteeg, zuidwaarts
Willem van Baak, westwaarts Aart Buijtenhuijs en noordwaarts de weduwe van
Maas Janssen; een weide, groot tien morgen, gelegen oostwaarts Hendrik
Lambertse, zuidwaarts de gemeente, westwaarts de vicariegebruiker Roetert
van Reemst en noordwaarts het meentvelt; twee morgen hooiveld in de
Eedermheen, gelegen zuidwaarts mevrouw Van Lith en noordwaarts de graaf
van Wassenaar; een halve morgen in de Eedermheen, gelegen zuidwaarts
Hendrik Lambertse en noordwaarts Bartholt Suermond; drie vierde morgen
hooiland in de Eedermheen; een morgen hooiland in de Eedermheen, gelegen
zuid- en noordwaarts Gerrit van Eede; een morgen hooiland in de Eedermheen,
gelegen zuidwaarts Beerent Bosch en noordwaarts Dirk Folmer; twee morgen
hooiland in de Chievitsmheen, gelegen oostwaarts de Chievitsmheensensteegh,
westwaarts de Polderdijk en noordwaarts Dirk Folmer en als laatste twee
morgen veenland in het Eedirsche Turffveen bij de Horstenweijde, alles gelegen
in het ambt van Eede, buurschap Veldhuijsen, belast met tijns met 15 gulden en ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio enige stuivers aan de Domeinen van Veluwen en drie spint rogge aan de kosterij Ede, protocol van verbanden en
38-39
van Ede en zes jaar oprukking van het herengoed.
opdrachten 1752-1760
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Plaats of
buurschap

Aktesoort

Veldhuizen

Hessel Evertse en Evert Hesselsen verkopen aan Rutger van den Hul en zijn
vrouw Woutertjen Janssen, voor 525 gulden, een huis, hof en berg met twee en
een halve schepel bouwland en drie blokjes turfveen gelegen in het ambt van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Eede, buurschap Veldhuijsen, belast met een halve spint rogge aan de kosterij Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop van Eede.

Beschrijving

Gijsbert Maassen, weduwnaar van Evertjen Aartsen en de voogden Evert
Maassen en Maas Dirksen, ooms en voogden van de vijf minderjarige kinderen
van Evert (red.: moet zijn Gijsbert) Maassen en zijn vrouw Evertjen Aartsen,
komen een boedelscheiding overeen over alle roerende en onroerende
goederen welke de vader in gemeenschap heeft met zijn kinderen, die door
Brand van Raaij en Rutger van den Hul getaxeerd zijn op 1924 gulden,
vermeerderd met 124 gulden, 6 stuivers en 8 penningen, bestaande uit
pachtgelden van 14 gulden en 15 penningen, een vordering op de inventaris van
15 stuivers en 8 penningen, alsmede contant geld voor 108 gulden en 16
stuivers, hiervan komt in mindering de schulden van de boedel voor 720 gulden,
10 stuivers en 8 penningen, zodat de zuivere boedel bedraagt 1327 gulden en
16 stuivers, waarvan de vader en de kinderen ieder recht hebben op 663 gulden
en 18 stuivers. Daarnaast krijgen de voogden het zilver en goud alsmede het
wollen en het linnen van Evertjen en het algemene huislinnen in beheer voor de
kinderen. De overige goederen blijven bij de vader met uitzondering van de
obligatie van 50 gulden ten laste van Beerent Willemsen die gemeen blijft met
de kinderen. Voorts zal Gijsbert alle schulden van de boedel betalen en mag hij
genieten de opbrengsten uit de goederen die de kinderen toekomen, vervolgens ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
belooft hij de kinderen op te voeden, te verzorgen, te laten leren en de vijf
Ede, protocol van verbanden en
minderjarige kinderen hun deel uit te keren als zij meerderjarig worden.
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Per abuis de scheiding van folio 40 tot en met 41 gedeeltelijk genoteerd en
Ede, protocol van verbanden en
doorgehaald.
opdrachten 1752-1760

Veldhuizen

Scheiding

Veldhuizen

Scheiding

Veldhuizen

Teunis (tekent als Frans) Janssen Veldhuijsen en zijn vrouw Rijkje Evertsen,
Eevert Evertse en zijn vrouw Lijsbeth Janssen, Ariaantje Aartse, weduwe van
Reijer Gerritse, geassisteerd met haar zoon Evert Reijerse als voogd,
Beerentjen Reijersen, weduwe van Cornelis Janssen van Daatselaar,
geassisteerd met haar voogd Evert Evertsen, Gerritje Gerritse, weduwe van
Egbert van den Bosch, geassisteerd met haar voogd Arris Gerritse, alsmede
Arris Gerritse, weduwnaar van Gerritje Janssen, samen erfgenamen van Jan
Petersen, verkopen op 15 mei 1759 aan Jan Dirksen en Geurt Dirksen,
jongemannen, voor 214 gulden, een molder bouwland gelegen in het ambt van
Koop en verkoop Eede, buurschap Veldhuisen, genaamd de Stoppelkamp.

Ederveen

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Roeloff Bunt en zijn vrouw Jacomijntjen Geurts, Maria Geurtsen, jongedochter,
Egbert Rossekamp en zijn vrouw Jannigjen Geurtsen, Roeloff Bunt tevens
gemachtigde van Ariaentjen Geurtsen, jongedochter, ingevolge een volmacht
van 30 november 1745 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Utrecht,
alsmede Jacob Hermsen, vader en Hendrik Jacobsen, oom en voogden van de
twee minderjarige kinderen van Melisjen Geurtsen, gemachtigd door de
landdrost van Veluwen op 14 december 1751, verkopen aan Nennetjen
Willemsen, weduwe van Gerrit van der Poel, voor 520 gulden, een huis, hof en
berg met een morgen bouwland gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ederveen, oostwaarts Geurtjen Willemsen, westwaarts de Dwarswegh,
zuidwaarts de weduwe van Jan Peetersen en noordwaarts Peeter van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Broekhuijsen en nog twee morgen turfveen in het Ederveen, gelegen aan de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop zuidzijde van de gemeente.

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

Scan nr.

809 809-0338/40

809 809-0340/41

Fiche

5/7

5/7

Folio

Pag.nr.

1v-2v

2v-3

Datum
akte

Registratie
datum

160-161v 27-04-1752 27-04-1752
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Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Ederveen

Roeloff Bunt en zijn vrouw Jacomijntjen Geurts, Maria Geurtsen, jongedochter,
Egbert Rossekamp en zijn vrouw Jannigjen Geurts, Roeloff Bunt tevens
gemachtigde van Ariaentjen Geurts, jongedochter, ingevolge een volmacht van
30 november 1745 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Utrecht,
alsmede Jacob Hermsen, vader en Hendrik Jacobsen, oom en voogden van de
twee minderjarige kinderen van Melisjen Geurtsen, gemachtigd door de
landdrost van Veluwen op 14 december 1751, verkopen aan Geurtjen Willems,
weduwe van Hannis Willemsen, voor 630 gulden, twee en een halve morgen
bouwland met de daarachtergelegen halve dwarssloot en vrije uitweg over het
land van Nennetjen Willems, weduwe van Gerrit van der Poel, naar de
Dwarswegh toe, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, oostwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Peeter Janssen, westwaarts Nennitjen Willems, zuidwaarts Beeltjen Peetersen Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop en Peeter Janssen en noordwaarts de Kernhemmeracker.

Ederveen

Roeloff Bunt en zijn vrouw Jacomijntjen Geurtsen, Maria Geurts, jongedochter,
geassisteerd met haar zwager en voogd Roeloff Bunt, Egbert Rossekamp en
zijn vrouw Jannigjen Geurtsen, Roeloff Bunt tevens gemachtigde van Ariaentjen
Geurtsen, jongedochter, ingevolge een volmacht van 30 november 1745
gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Utrecht, alsmede Jacob
Hermsen, vader en Hendrik Jacobsen, oom en voogden van de twee
minderjarige kinderen van Melisjen Geurtsen, gemachtigd door de landdrost van
Veluwen op 14 december 1751, verkopen aan Peter Janssen en zijn vrouw
Gijsbertjen Tijssen, voor 150 gulden, een morgen zowel bouwland als turfveen
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, oostwaarts de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Horsterweijde, westwaarts Geurtjen Willems met de halve sloot, zuidwaarts de Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop koper en noordwaarts Gerrit Gijsbertsen.
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Ederveen

Roeloff Bunt en zijn vrouw Jacomijntjen Geurts, Maria Geurtsen, jongedochter,
Egbert Rossekamp en zijn vrouw Jannigjen Geurts, Roeloff Bunt tevens
gemachtigde van Ariaantjen Geurts, jongedochter, ingevolge een volmacht van
30 november 1745 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Utrecht,
alsmede Jacob Hermsen, vader en Hendrik Jacobsen, oom en voogden van de
twee minderjarige kinderen van Melisjen Geurtsen, gemachtigd door de
landdrost van Veluwen op 14 december 1751, verkopen aan Claas Jacobsen en
zijn vrouw Hanna Franssen, voor 240 gulden, een molder bouwland genaamd
Roelenland met een vrije uitweg over het land van Nennitjen Willems, gelegen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, oost- en zuidwaarts Jan Reijersen,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop westwaarts Jacob de Goijer en noordwaarts de koper en Teunisje Wouters.
Rut Sweeren en zijn vrouw Gijsbertjen Janssen van Isendoorn, Hermen
Driessen en zijn vrouw Gijsbertjen Sweeren, alsmede Cornelis Bieshaer en zijn
vrouw Johanna Sweeren, verkopen aan Jacob de Goijer en zijn vrouw Jannigjen
Peeters Bouwman, voor 260 gulden, twee derde delen van twee hoeken
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bouwland, waarvan de koper het resterende derde deel bezit, gelegen in het
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop ambt van Ede, buurschap Ederveen.

Ederveen

Teunisjen Woutersen, weduwe van Melis Evertsen, geassisteerd met haar
voogd Hendrik Jacobsen, verkoopt aan Claas Jacobsen en zijn vrouw Johanna
Franssen, voor 332 gulden en 3 stuivers, een vierde deel van een huis, hof, berg
en schuur met een hoekje bouwland genaamd het Dikkenesserhoekje en de
helft van een akker bouwland genaamd Roelenland met het klaverveld gelegen
in het ambt van Ede, buurschap Ederveen, waarvan de verkoper de helft en de ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
koper de andere delen bezitten, de verkoper behoudt het recht om in de kamer Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop te wonen zolang zij leeft.

Ederveen

Jan Brinck en zijn vrouw Lijsjen Tijmensen, Rut Janssen van Ginckel en zijn
vrouw Jantjen Tijmensen, Teunis Janssen van Ginckel en zijn vrouw
Willemijntjen Tijmensen, Hendrik Willemsen en zijn vrouw Aariaantjen
Tijmensen, Jan Hermsen en zijn vrouw Cornelia Tijmensen en als laatste
Sander Hendriksen en zijn vrouw Gerrigjen Maessen, verkopen aan Evert
Freriksen, jongeman, voor 1275 gulden, een klein erf en goed gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Ederveen, bestaande uit een huis en hof met de
Koop en verkoop bijbehorende landerijen.
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Ederveen

Roeloff Bunt en zijn vrouw Jacomijntjen Geurtsen, Marrigjen Geurtsen,
jongedochter, geassisteerd met haar zwager en voogd Roeloff Bunt, Egbert
Rossekamp en zijn vrouw Jannigjen Geurtsen, Roeloff Bunt tevens gemachtigde
van Ariaantjen Geurtsen, jongedochter, ingevolge een volmacht van 30
november 1745 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Utrecht,
alsmede Jacob Hermsen, vader en Hendrick Jacobsen oom en voogden van de
minderjarige kinderen van Melisjen Geurtsen, gemachtigd door de landdrost van
Veluwen op 14 december 1751, verkopen aan Jacob de Goijer en zijn vrouw
Jantjen Peters Bouwman, voor zestien gulden, een halve morgen veen genaamd
het Kernhemmerveen, gelegen oostwaarts de Dwarswegh, westwaarts Aris
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gerritsen, zuidwaarts Hendrick en Cobus Jacobsen en noordwaarts de buurt
Ede, protocol van verbanden en
van
Doesburgh.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop
Wouter van Ede, wonende in Amsterdam, weduwnaar van Johanna Valateijn,
verkoopt aan Claas Jacobsen en zijn vrouw Johanna Franssen, voor 475
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gulden, de helft van een klein erf en goed gelegen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop buurschap Ederveen, waarvan de koper de andere helft bezit.

Ederveen

Hypotheek

Een plaatsje genaamd de Koeckoeck met de bijbehorende landerijen gelegen in
Eederveen, toebehorend aan Jan Jansen, bezwaart zijn perceel met een
hypotheek van 325 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Frederick van den
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ham en zijn vrouw Gijsbertje van den Ham. Op 15 mei 1773 is deze akte op
Ede, protocol van verbanden en
vertoon van de kwitantie geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Ederveen

Hypotheek

Een klein erf en goed met de bijbehorende landerijen gelegen in Ederveen en de
helft van een akkerbouw en hooiland gelegen in Veenendaal in de Bovenbuurte
langs de Buursteeg, waarvan zijn kinderen de andere helft bezitten, toebehorend
aan Jan Gijsbertsen Kars, weduwnaar van Arisjen Philipsen, bezwaart zijn
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
percelen met een hypotheek van 400 gulden tegen 4% rente ten behoeve van
Ede, protocol van verbanden en
Teunis Jansen en zijn vrouw Niesjen Jansen.
opdrachten 1752-1760

Ederveen

Evert Aartsen en zijn vrouw Aartjen Beerentse, Gerrit Aartsen en zijn vrouw
Marritjen Jans, Gerrit Brandsen en zijn vrouw Fijtjen Geurts, Arisjen van de
Voort, weduwe van Goosen Jansen, Jan Evertsen en zijn vrouw Gerritje
Gerritsen, Reintjen Gerritsen, jongedochter, Geurtjen Klaassen, weduwe van
Evert Geurtsen, Bart Reijersen, weduwnaar van Stijntjen Klaassen, Frank
Gerritsen Schuurman, weduwnaar van Aaltjen Willemsen, Hendrick Gerritsen
Schuurman en zijn vrouw Geertjen Everts, Pieter Willemsen en zijn vrouw
Aaltjen Cornelissen, Dirk Cornelissen en zijn vrouw Metjen Willemsen, Harmen
van Scherrenberg en zijn vrouw Gerritjen Cornelissen, Dirk de Man en zijn
vrouw Nenna Cornelisse, Gerrit Jan Wildeman en zijn vrouw Gijsbertjen
Cornelisse en als laatste Debora Cornelissen, weduwe van Jan Hendriksen,
samen erfgenamen van Jan Gerritsen en Willemtje Gerritse Schuurman, beiden
overleden, verkopen aan Hendrik Jansen en zijn vrouw Klaasjen Barruwen, voor ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
40 gulden, een blokje turfveen, zijnde een vijfde deel in Gijsberts Lubbertscamp Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop in het Edische Veen en het tweede deel van de Noorderkant.

Ederveen

Evert Aartsen en zijn vrouw Aartjen Berentsen, Gerrit Aartsen en zijn vrouw
Marritjen Jans, Gerrit Brandsen en zijn vrouw Fijtjen Geurts, Arisjen van der
Voort, weduwe van Goosen Jansen, Jan Evertsen en zijn vrouw Gerritje
Gerritsen, Reintje Gerritsen, jongedochter, Geurtje Klaassen, weduwe van Evert
Geurtsen, Bart Reijersen, weduwnaar van Stijntjen Klaassen, Frank Gerritsen
Schuurman, weduwnaar van Aaltjen Willems, Hendrik Gerritsen Schuurman en
zijn vrouw Geertjen Everts, Pieter Willemsen en zijn vrouw Aaltjen Cornelissen,
Dirk Cornelissen en zijn vrouw Metjen Willems, Harmen van Scherrenberg en
zijn vrouw Gerritjen Cornelissen, Dirk de Man en zijn vrouw Nenna Cornelissen,
Gerrit Jan Wildeman en zijn vrouw Gijsbertje Cornelissen en als laatste Debora
Cornelissen, weduwe van Jan Hendriksen, samen erfgenamen van Jan
Gerritsen en Willemtje Gerrits Schuurman, beiden overleden. verkopen aan
Lambert van Scherrenberg en zijn vrouw Marritje Gerrits, voor 45 gulden, een
halve morgen hooiland in de Edermheen, gelegen oostwaarts de steeg,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
westwaarts de Mheensloot, zuidwaarts Cornelis Jansen en noordwaarts Evert
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Hart, belast met polderlasten.
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Ederveen

Aktesoort

Beschrijving

Berend Veenendaal en zijn vrouw Grietjen Arissen verkopen aan Fred. Willem
Torck, heer van Heerjansdam en zijn vrouw Jacoba van Wassenaar
Duijvenvoorde, voor 26 gulden, twee hoekjes veen in het kerspel Ede, het ene
hoekje is gelegen oostwaarts de steeg, noordwaarts Gijsbert Jansen,
zuidwaarts oud-burgemeester Erkelens en westwaarts de erven van Willem
Willemsen, het andere hoekje, oostwaarts de erven van Willem Willemz,
noordwaarts Gijsbert Jansen, zuidwaarts oud-burgemeester Erkelens en
Koop en verkoop westwaarts de sloot.
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ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Ederveen

Beerent Veenendaal en zijn vrouw Grietjen van de Craats verkopen aan Johan
Brandsen, ontvanger-generaal van het Kwartier van Veluwen en Anthonij van der ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Hart, burgemeester van de stad Wageningen, voor dertien gulden, een klein
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop blokje turfveen gelegen in het Eedervheen bij de Horstenweijde.
Een huis, hof en landerijen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ederveen,
toebehorend aan Evert Freedrix en zijn vrouw Niesje Hendrikse, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 436 gulden tegen 4% rente ten behoeve van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Geurtjen Haalboom, bejaarde jongedochter. Deze akte is geroyeerd op 30 juni Ede, protocol van verbanden en
1769.
opdrachten 1752-1760
Hypotheek

Ederveen

Beeltje Pietersen, weduwe van Jan Gijsbertsen, Jacob de Gooijer en zijn vrouw
Jantjen Bouwman, Hendrik Pietersen Bouwman en zijn vrouw Jantje Custers,
Pieter Pietersen Bouwman en zijn vrouw Willemijntje Harmsen, Jacomijntje
Bouwman, jongedochter, voor hunzelf en als gemachtigde van Gijsbert de
Langh gehuwd geweest met Niesjen Bouwman, ingevolge een volmacht van 15
augustus 1760 gepasseerd voor het gerecht van de stad IJsselsteijn, Anna
Bouwman, weduwe van Meeuwis Cooij, Jacob de Gooijer voogd van de
minderjarige kinderen van Meijns Overeem en Neeltje Bouwman, beiden
overleden, Jan Gijsbertse Kers, weduwnaar van Arrisje Philipsen, Reijntje
Gijsbertse Kers, weduwe van Willem Philipsen, Reijer Janssen en zijn vrouw
Jantjen Evertsen, Gijsbert Docter en zijn vrouw Elijsabeth de Kok, Jantje Docter,
weduwe van Hendrik Recter, Gerrit Brouwer en zijn vrouw Neeltje Roelofsen,
Cornelia Cornelisen, jongedochter, Roeloff Docter, voor zichzelf en gemachtigde
van Jan Schot en zijn vrouw Aletta Docters, ingevolge een volmacht van 9 april
1759 gepasseerd voor het gerecht van de stad Utrecht, samen erfgenamen van
Jan Pietersen de Jonge en zijn vrouw Willemijntje Gijsbertse, beiden overleden,
de jongedochters geassisteerd met hun voogd Jan Gijsbertse Kers, verkopen
aan Johannis Janssen en zijn vrouw Cornelia Bouwman, voor 1800 gulden, een
erf en goed, bestaande uit een huis, hof, berg en schuur met de bijbehorende
bouw-, weide- en hooilanden, die Cornelis Jacobsen gebruikt, alsmede een
vierde deel van de Kerkenakker, die Evert Franssen gebruikt met de halve sloot ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
tussen de akker en Cornelis Jacobsen, gelegen in het ambt van Eede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop buurschap het Edervheen.
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1

Datum
akte

Registratie
datum

171v-172 30-12-1760 31-12-1760

172-172v 30-12-1760 31-12-1760

173 17-03-1752 17-03-1752

Plaats of
buurschap

Ederveen

Ederveen

Doesburg

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Beeltje Pietersen, weduwe van Jan Gijsbertsen, Jacob de Gooijer en zijn vrouw
Jantje Bouwman, Hendrik Pietersen Bouwman en zijn vrouw Jantje Custers,
Pieter Pietersen Bouwman en zijn vrouw Willemijntje Harmsen, Jacomijntje
Bouwman, jongedochter, voor hunzelf en als gemachtigde van Gijsbert de
Langh gehuwd geweest met Niesjen Bouwman, ingevolge een volmacht van 15
augustus 1760 gepasseerd voor het gerecht van de stad IJsselsteijn, Anna
Bouwman, weduwe van Meeuwis Cooij, Jacob de Gooijer voogd van de
minderjarige kinderen van Meijns Overeem en Neeltje Bouwman, beiden
overleden, Jan Gijsbertse Kers, weduwnaar van Arrisje Philipsen, Reijntje
Gijsbertse Kers, weduwe van Willem Philipsen, Reijer Janssen en zijn vrouw
Jantjen Evertsen, Gijsbert Docter en zijn vrouw Elijsabeth Hendriks, Jantje
Docter, weduwe van Hendrik Recter, Gerrit Brouwer en zijn vrouw Neeltje
Roelofsen, Cornelia Cornelisen, jongedochter, Roeloff Docter, voor zichzelf en
gemachtigde van Jan Schot en zijn vrouw Aletta Docters, ingevolge een
volmacht van 9 april 1759 gepasseerd voor het gerecht van de stad Utrecht,
samen erfgenamen van Jan Pietersen de Jonge en zijn vrouw Willemijntje
Gijsbertse, beiden overleden, de jongedochters geassisteerd met hun voogd
Jan Gijsbertse Kers, verkopen aan Jan Gijsbertsen Kers, weduwnaar van Arrisje
Philipsen, voor 750 gulden, een erf en goed, bestaande uit een huis, hof, berg
en schuurtje met de bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden, die de koper al ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
in pacht heeft en gebruikt, gelegen in het ambt van Eede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Eedervheen.

Beeltje Pietersen, weduwe van Jan Gijsbertsen, Jacob de Gooijer en zijn vrouw
Jantje Bouwman, Hendrik Pietersen Bouwman en zijn vrouw Jantje Custers,
Pieter Pietersen Bouwman en zijn vrouw Willemijntje Harmsen, Jacomijntje
Bouwman, jongedochter, voor hunzelf en als gemachtigden van Gijsbert de
Langh, gehuwd geweest met Niesjen Bouwman, ingevolge een volmacht van 15
augustus 1760 gepasseerd voor het gerecht van de stad IJsselsteijn, Anna
Bouwman, weduwe van Meeuwis Cooij, Jacob de Gooijer voogd van de
minderjarige kinderen van Meijns Overeem en Neeltje Bouwman, beiden
overleden, Jan Gijsbertse Kers, weduwnaar van Arrisje Philipsen, Reijntje
Gijsbertse Kers, weduwe van Willem Philipsen, Reijer Janssen en zijn vrouw
Jantjen Evertsen, Gijsbert Docter en zijn vrouw Elijsabeth de Kok, Jantje Docter,
weduwe van Hendrik Recter, Gerrit Brouwer en zijn vrouw Neeltje Roelofsen,
Cornelia Cornelisen, jongedochter, Roeloff Docter, voor zichzelf en gemachtigde
van Jan Schot en zijn vrouw Aletta Docters, ingevolge een volmacht van 9 april
1759 gepasseerd voor het gerecht van de stad Utrecht, samen erfgenamen van
Jan Pietersen de Jonge en zijn vrouw Willemijntje Gijsbertse, beiden overleden,
de jongedochters geassisteerd met hun voogd Jan Gijsbertse Kers, verkopen
aan Laurens Janssen, voor 301 gulden, een erfpacht van vier gulden ten laste
van de koper met het aangehuurde land van Jan Pietersen en een vierde deel
van de Kerkenakker voor zover Jan Pietersen daar recht op heeft en door de
Koop en verkoop koper wordt gebruikt, gelegen in het ambt van Eede, buurschap het Eedervheen.
Een huis en hof gelegen in het ambt van Eede, buurschap Doesburgh in de
Veen, dat Henric Beertsen gebruikt, toebehorend aan Henric Jansen en zijn
vrouw Jantjen Peelen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 125 gulden
tegen 3½% rente ten behoeve van Teunis Jansen en zijn vrouw Niesjen
Jansen.
Hypotheek

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Oorspronkelijk Archief

Doesburg

Wouter Hendriksen en zijn vrouw Jantjen Peelen, Jan Janssen en zijn vrouw
Willemtjen Francken Schuirman, alsmede Willem Cornelissen, jongeman,
verkopen aan Peeter Suermond, luitenant te paard, voor 1100 gulden, twee
kampen bouw- en weideland genaamd het Broek, groot drie morgen, gelegen
oostwaarts de Laegesteegh, west- en zuidwaarts de koper en noordwaarts de
heer Van Appeltern, voorts een molder bouwland aan de Neefftsteegh genaamd
het Stuk, gelegen oostwaarts de Moolenwegh, zuidwaarts burgermeester J.F.
van Eck en noordwaarts Wouter Evertsen, alsmede een halve molder bouwland
genaamd het Boovenste Land, gelegen oostwaarts het veld, westwaarts het
Blindeweegjen, zuidwaarts de koper en noordwaarts Wouter Evertsen, alles
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, belast met tijns van
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
veertien stuivers aan de Domeinen van Veluwen en jaarlijks een halve spint
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop rogge aan de kosterij van Ede.

Doesburg

Een huis, hof, twee schuurtjes, een varkenschot en een kampje bouwland, groot
drie schepel, gelegen zuidwaarts rekenmeester Tork, westwaarts de Buirtwegh
en noordwaarts Teunis Janssen; een hoek land genaamd het Haeverland,
oostwaarts Beert Elbertsen, zuidwaarts rekenmeester Tork, westwaarts Peeter
Rijksen en noordwaarts Jan Suermond en Anthonij van der Hart; een hoek land,
groot twee schepel, genaamd de Horst, oostwaarts Peeter Rijksen, zuidwaarts
rekenmeester Tork, westwaarts Beert Ellertsen en noordwaarts Jan Suermond
en Anthonij van der Hart; anderhalve schepel bouwland genaamd het Padstuk,
oostwaarts Beert Elbertsen, zuidwaarts Jan Gijsbertsen, westwaarts Teunis
Janssen en noordwaarts de uitweg van Jan Suermond en Peeter Rijksen; een
schepel land genaamd het Meulenstuk, oostwaarts Beert Elbertsen, zuidwaarts
Jan Daenielsen, westwaarts de Molenwegh en noordwaarts de voornoemde
uitweg; de helft van een schepel bouwland genaamd de Heerckacker, in
gemeenschappelijk bezit met Beert Elbertsen; een halve morgen hooiland in de
Kortehouw, oostwaarts Seel Gijsbertsen, zuidwaarts de Doesburgerdijck,
westwaarts Bart Teunissen en noordwaarts de Schampsteegh; een halve
morgen in de Edermeen, oost- en westwaarts de Eederveensesteegh,
zuidwaarts Jan Reijersen en noordwaarts dominee van der Zouw; een morgen
weideland, oostwaarts de Crommesteegh, zuidwaarts Peeter Rijksen,
westwaarts rekenmeester Tork en noordwaarts de Nieuwesteegh en als laatste
een halve morgen turfveen, oostwaarts de Veensteegh, zuidwaarts de jufferen
Brand, westwaarts Geurtjen Prinsen en noordwaarts Beert Elbertsen, alles
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh en Velthuijsen,
toebehorend aan Arien Cornelissen en zijn vrouw Evertjen Gerritsen, bezwaren
hun percelen met een hypotheek van 400 gulden tegen 5% rente ten behoeve
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Hendrik van der Stroom en zijn vrouw Anna Janssen. Op vertoon van de
Ede, protocol van verbanden en
kwitantie is deze akte op 3 februari 1804 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0370/71

5/7

2v-3

174v-175 12-02-1754 12-02-1754

Doesburg

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0371/72

5/7

3-3v

175-175v 27-05-1754 27-05-1754

Doesburg

Bart Teunissen en zijn vrouw Martjen Barten verkopen aan Jan Danielsen en
zijn vrouw Derkjen Hermssen, voor 300 gulden, een weide, groot twee en een
halve morgen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, oostwaarts ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Jan Suermond, westwaarts rekenmeester Tork, zuidwaarts de Commanderij van Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Arnhem en noordwaarts P. Suermond.
Drie vijfde deel van een perceel bouw- en weideland gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Doesburgh, genaamd het Mengelsgeurtjen, oostwaarts de
steeg, westwaarts de weduwe Willem Philipsen, zuidwaarts de Langesteegh en
noordwaarts burgermeester J.T. van Eck, toebehorend aan Aalbert Geurtsen en
zijn vrouw Martjen Rutgers en Hendrick Geurtsen, jongeman, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 150 gulden tegen 3½% rente ten behoeve van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Teunis Janssen en zijn vrouw Niesjen Janssen. Op vertoon van de kwitantie is Ede, protocol van verbanden en
deze akte op 5 juni 1775 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760
Hypotheek

Doesburg

Peeter Rijksen, voogd van het minderjarige kind van Peeter Hols, verkoopt bij
publieke verkoop van 3 juni 1752 en met toestemming van het Landgerecht van
Veluwen in de bank van Ede op 12 mei 1752 tot het doen van dit transport, aan
Beert Ellertsen en zijn vrouw Arisjen Gerritsen, alsmede aan Arien Cornelissen
en zijn vrouw Evertjen Gerritsen, ieder voor de helft, voor 216 gulden, een tiende ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
deel van een klein erf en goed gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Doesburgh.
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176v-177v 19-02-1755 19-02-1755

Plaats of
buurschap

Doesburg

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

De kinderen van Gerrit Evertsen gehuwd met Willemtjen Jacobsen komen de
volgende boedelscheiding overeen: 1. Peeter Rijcksen en zijn vrouw Weijmtjen
Gerritsen krijgen de helft toegewezen van een huis, de gehele schuur en de
halve hof, betreffende de westzijde en de halve put en oven; de helft van een
kamp bouwland genaamd de Camp, betreffende de oostzijde; de helft van het
haverveldje en klaverveldje, betreffende het westereind; de helft van een kamp
bouwland genaamd de Horst, betreffende het oostereind; drie schepel bouwland
in de Enck genaamd de Nops; een halve molder bouwland in de Enck genaamd
het Kruijsstuck; een schepel land in de Enck op de Heerrikacker, betreffende de
oostzijde; de helft van een weide aan het Koeijland, betreffende de zuidzijde;
een weitje genaamd het Dickebroek; een halve morgen hooiland in de
Kortenhouw aan de Doesburgerdijck; een vierde morgen hooiland op de Haar
onder Wageningen; de helft van een blokje turfveen in het Doesburgerveen,
betreffende de noordzijde; de helft van twee blokjes turfveen in het
Doesburgerveen, ook de noordzijde, 2. Beert Ellertsen en zijn vrouw Arisjen
Gerritsen krijgen de helft toegewezen van een huis en hof, de gehele berg, de
halve put en een kwart van de oven, betreffende de oostzijde; de helft van een
kamp bouwland genaamd de Camp, betreffende de westzijde; een kwart van
een kamp bouwland genaamd de Horst, betreffende de westzijde; de helft van
drie schepel bouwland in de Enck genaamd het Padstuk, betreffende de
oostzijde; de helft van een halve molder bouwland in de Enck genaamd het
Meulenstuck, betreffende de oostzijde; de helft van een schepel bouwland in de
Enck op de Heerrickacker, betreffende de oostzijde; een kwart van een weide
genaamd het Koeijland, betreffende het westereind, met de twee halve veentjes
in het Doesburgerveen waarvan Peeter Rijksen de andere helft bezit; een halve ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
morgen hooiland in de Rietcamp onder Maenen, in gemeenschappelijk bezit
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Boedelscheiding met de kinderen van Dibbeth Janssen;
een kwart van een blokje turfveen in het Doesburgerveen, betreffende het
middelste perceel, waarvan Peeter Rijksen de noordzijde bezit,3. Arien
Cornelissen en zijn vrouw Evertjen Gerritsen krijgen de helft toegewezen van
een haverveldje en klaverveldje, betreffende het oostereind; met een vierde van
de bakoven; een vierde van een kamp bouwland genaamd de Horst, betreffende
het oostereind; de helft van drie schepel bouwland in de Enck genaamd het
Padstuck, betreffende de westzijde; de helft van een halve molder bouwland in
de Enck genaamd het Meulenstuk, betreffende de westzijde; de helft van een
schepel bouwland in de Enck op de Heerrickacker, betreffende de westzijde;
een vierde van een weide genaamd het Koeijland, betreffende het oostereind;
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
vervolg van folio een halve morgen hooiland in de Edermeen; een vierde van een blokje turfveen Ede, protocol van verbanden en
176v-177v
in het Doesburgerveen, betreffende de zuidzijde.
opdrachten 1752-1760
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Doesburg

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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178v-179v 16-01-1758 16-01-1758

179v-80 16-02-1758 16-02-1758

180-180v 03-04-1758 03-04-1758

180v-181 23-05-1758 23-05-1758

Doesburg

Doesburg

Doesburg

Doesburg

Aktesoort

Beschrijving

Een huis, hof, twee schuurtjes, een varkenschot en een kampje bouwland, groot
drie schepel, gelegen zuidwaarts de rekenmeester Torck, westwaarts de
Buertweg en noordwaarts Teunis Janssen; een hoek land genaamd het
Haverland, gelegen oostwaarts Beert Elbertsen, zuidwaarts de rekenmeester
Torck, westwaarts Peeter Rijksen en noordwaarts Jan Suermond en Anthoni
van der Hart; een hoek land, groot twee schepel, genaamd de Horst, gelegen
oostwaarts Peeter Rijksen, zuidwaarts de rekenmeester Torck, westwaarts
Beert Elbertsen en noordwaarts Jan Suermond en Anthoni van der Hart;
anderhalve schepel bouwland genaamd het Padstuk, gelegen oostwaarts Beert
Elbertsen, zuidwaarts Jan Gijsberts, westwaarts Teunis Janssen en
noordwaarts de uitweg van Jan Suurmond en Peeter Rijksen; een schepel land
genaamd het Meulenstuck, gelegen oostwaarts Beert Elbertsen, zuidwaarts Jan
Danielsen, westwaarts de Molenweg en noordwaarts de voornoemde uitweg; de
helft van een schepel bouwland genaamd de Heerikakker, in gemeenschappelijk
bezit met Beert Elbertsen; een halve morgen hooiland in de Kortenhouw,
gelegen oostwaarts Seel Gijsbertse, zuidwaarts de Doesburgerdijck, westwaarts
Bart Teunissen en noordwaarts de Schampsteegh; een halve morgen hooiland
in de Edermeen, gelegen oostwaarts de Edermeensesteeg en noordwaarts
dominus van der Zouw; een morgen weideland, oostwaarts de Krommesteeg,
zuidwaarts Peeter Rijksen, westwaarts de rekenmeester Torck en noordwaarts
de Nieuwesteeg en als laatste een halve morgen turfveen, gelegen oostwaarts
de Veensteegh, zuidwaarts de jufferen Brand, westwaarts Geurtje Prinsen en
noordwaarts Beert Elbertsen, alles gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Doesburg en Velthuijsen, toebehorend aan Arien Cornelissen en zijn vrouw
Hypotheek
Evertje Gerritsen,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 200 gulden tegen 5% rente ten
vervolg van folio behoeve van Hendrik van der Stroom en zijn vrouw Anna Janssen. Op vertoon
6-6v
van de kwitantie is deze akte op 8 februari 1804 geroyeerd.
Evert Woutersen van Voorthuijsen en zijn vrouw Johanna Cornelissen van
Dompseler verkopen aan Jan Danielsen Mulder en zijn vrouw Derckjen
Hermssen, voor 600 gulden, een achtste deel van het huis en de hoven, een
achtste deel van een hoekje bouwland of klaverveld en een veentje in het
Doesburgerveen, alsmede een achtste en een twee en dertigste deel in de
windkorenmolen, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh, de
Koop en verkoop verkoper doet afstand van het recht van vruchtgebruik op de percelen.
Jantjen Peelen, weduwe van Wouter Hendricksen, geassisteerd met haar zoon
Rijck Breunissen als voogd, verkoopt aan Jan Danielsen Mulder en zijn vrouw
Derckjen Hermssen, voor 50 gulden, een blokje turfveen gelegen in het ambt
van Ede, buurschap Doesburgh in het Turffveen, oostwaarts de steeg,
westwaarts Elbert Janssen, zuidwaarts Bart Teunissen en noordwaarts Jan
Koop en verkoop Aalbertsen.

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgh,
toebehorend aan Jan Gijsbertsen en zijn vrouw Reijertjen Willemsen, bezwaren
op 20 december 1757 hun percelen met een hypotheek van 100 gulden tegen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
4% rente ten behoeve van Cornelis Janssen Crauwel en zijn vrouw Aartjen
Ede, protocol van verbanden en
Tijmens Barghuijs.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een derde deel van een erf en goed gelegen in de buurschap Doesburgh, dat
hun broer Evert Dibbets bewoont en gebruikt, alsmede een weide in Velthuijsen,
die verkregen zijn via een testament van Aalbert Janssen, toebehorend aan Jan
Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen Dibbets, bezwaren hun percelen
met een hypotheek van 500 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Geurtjen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Haalboom, bejaarde dochter. Op vertoon van de kwitantie wordt deze akte op 5 Ede, protocol van verbanden en
juni 1781 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760
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181-181v 21-12-1758 21-12-1758

182 10-04-1759 19-08-1759

182v-83 22-01-1760 26-01-1760

183-183v 29-01-1760 29-01-1760

183v-84 25-03-1760 03-04-1760

184v-85 12-06-1760 15-06-1760

185-185v 09-09-1760 12-09-1760

186-186v 11-03-1751 11-03-1751

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Doesburg

Hypotheek

Haar aandeel in de Doesburger molen met het huis, hoven en berg en de
bijbehorende landerijen, die Jan Danielsen Mulder bewoont en gebruikt,
alsmede een morgen hooiland in het Maanderbroek, alles gelegen in het ambt
van Ede, buurschap Doesburgh en Maenen, toebehorend aan Jantjen Janssen,
weduwe van Teunis Hendricksen Brouwer, geassisteerd met haar schoonzoon
Derck Keuken als voogd, bezwaart haar percelen met een hypotheek van 400
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gulden tegen 3% rente ten behoeve van Jan Danielsen als voogd van de
Ede, protocol van verbanden en
minderjarige Evert Hendricksen van Norden.
opdrachten 1752-1760

Doesburg

Jantjen Jansen, weduwe van Teunis Hendriksen Brouwer, alsmede haar
schoonzoon en dochter Dirk Keuken en zijn vrouw Aaltjen Brouwers, verkopen
aan Jan Danielsen Mulder en zijn vrouw Dirkjen Harmsen, voor 680 gulden
verminderd met de door hem overgenomen hypotheek van 400 gulden van 21
december 1758 ten behoeve van Evert Hendriksen van Norden, een achtste deel
van een huis en de hoven, alsmede een achtste deel in een hoekje bouwland of
klaverveld, een veentjen in het Doesburgerveen en een achtste en een twee en
dertigste deel in de windkorenmolen, waar Jan Danielsen Mulder woont en dat
hij gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburg, de verkoopster
doet afstand van haar recht op vruchtgebruik op de onroerende goederen. Een
morgen hooiland in het Maanderbroek is niet mee verkocht maar blijft verbonden ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
aan de hypotheek, welke hypotheek Jan Danielsen na betaling moet laten
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop royeren. De resterende 280 gulden zijn heden aan de verkoopster betaald.

Doesburg

Overdracht

Jan Aalbertsen en zijn vrouw Aaltjen Hendriksen dragen over aan Hendrik
Janssen en zijn vrouw Jantjen Peelen een huis, hof en twee schepel bouwland
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Lunteren, buurschap de Veen, geschat op
een waarde van 600 gulden, alsmede hun roerende goederen die tot hun
lichaam behoren, onder voorwaarde dat Hendrik Janssen en zijn vrouw Jantjen ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Peelen het echtpaar hun leven lang onderhouden, hun begrafenis verzorgen en Ede, protocol van verbanden en
alle schulden betalen.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een huis, hof en twee schepel bouwland gelegen in de buurschap Doesburg, in
de Veen, toebehorend aan Hendrik Janssen en zijn vrouw Jantjen Peelen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 75 gulden tegen 3½% rente ten Ede, protocol van verbanden en
behoeve van Teunis Janssen en zijn vrouw Niesjen Janssen.
opdrachten 1752-1760

Hypotheek

Een vierde deel van een hofstede gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Doesburg, toebehorend aan Jan Gijsbertsen den Jongen, wonende in Wekerom
en zijn vrouw Aaltjen Aartsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 150
gulden tegen 4% rente ten behoeve van de ontvanger Willem Wicherts, de drie ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
resterende vierde delen zijn in bezit van de zus en twee broers. Op vertoon van Ede, protocol van verbanden en
de kwitantie is deze akte op 27 september 1772 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760

Doesburg

Hypotheek

Zes schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Eede, buurschap
Doesburgh, oostwaarts de Meulenpollen, west- en noordwaarts de
rekenmeester Torck en zuidwaarts de weduwe van kapitein van Winsheijm,
toebehorend aan Bart Teunisse en zijn vrouw Marritjen Barten, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 200 gulden tegen 3½% rente ten behoeve van
Jan Danielse Mulder voogd van de minderjarige Evert van Norden. Op vertoon
van de kwitantie is deze akte op 23 december 1788 geroyeerd.

Doesburg

Gerrit Aartse, ook optredend voor zijn afwezige vrouw, verkoopt aan Gerrit
Dirksen, jongeman en Cornelis Dirksen en zijn vrouw Maria Reijnderse, voor
145 gulden, een perceeltje hofland, groot een schepel gezaai, gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Doesburg, oost- en noordwaarts Jan Suermond,
Koop en verkoop westwaarts de weg en zuidwaarts Cornelis van Oort.

Doesburg

Doesburg

Oorspronkelijk Archief

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Aart Gerritsen, weduwnaar van Geurtjen Arissen, verkoopt aan Cornelis
Hendriksen en zijn vrouw Weijmtjen Janssen, voor 150 gulden, een vierde deel
van de ene helft en een vijfde deel van de andere helft van een klein erf en goed,
bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende landerijen gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, dat Gerrit Hendriksen gebruikt met ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
de delen in het hooiveld genaamd Bultenbeek en het gedeelte in het turfveen in Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop Allemanskamp.
opdrachten 1752-1760

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Oorspronkelijk Archief

Jan Janssen en zijn vrouw Willemtjen Franken, alsmede Willem Cornelissen,
jongeman, verkopen aan Wouter Hendriksen en zijn vrouw Jantjen Peelen, voor
40 gulden, twee derde deel van een veen in het Doesburgerveen in het ambt van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, gelegen zuidwaarts Bart Teunissen en noordwaarts Hendrik Janssen,
Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop waarvan de koper het resterende derde deel bezit.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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187 20-09-1753 20-09-1753

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0400/01

6/7

2v-3

187v-88 08-07-1754 08-07-1754

Jan Gerritsen, weduwnaar van Jantjen Cornelissen, alsmede Cornelis Jacobsen
en zijn vrouw Elisabeth Gerritsen, verkopen aan Willem en Maartjen
Cornelissen, voor 301 gulden, een kamp bouwland en heetveld, groot twee en
een halve morgen, genaamd de Lange Pollen gelegen in het ambt van Ede,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
buurschap Doesburgerveen, oostwaarts Derk Kues, westwaarts de koper,
Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop zuidwaarts Wouter Christiaensen en noordwaarts Jan Gerritsen.
opdrachten 1752-1760
Jan Hendricksen en zijn vrouw Gerritjen Hendricks verkopen aan Jacob
Hendricksen en zijn vrouw Aaltjen Aertsen, voor 40 gulden, een twintigste deel
en een tiende deel van een twintigste deel van een karmansplaatsje, dat de
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
koper bewoont en gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop Doesburgerveen.
opdrachten 1752-1760

188-188v 20-02-1755 20-02-1755

De helft van een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hof met de
bijbehorende landerijen, groot zes morgen, waar zij zelf wonen, waarvan de
voorkinderen van Gerrit Cornelissen Nap de andere helft bezitten, gelegen in het
ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, toebehorend aan Gerrit Cornelissen
en zijn vrouw Teunisjen Teunissen, bezwaren hun percelen met een hypotheek ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van 200 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Fredrick van den Ham en zijn Ede, protocol van verbanden en
vrouw Gijsbertjen van den Ham.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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188v-89 14-02-1753 10-03-1755

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0404/05

6/7

4v-5

189v-90 30-05-1757 30-05-1757

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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809 809-0405/06
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190-190v 08-11-1757 08-11-1757

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

6/7

5v

190v 12-12-1757 00-00-0000

809-0406

Doesburgerveen Hypotheek

Roeloff Bunt en zijn vrouw Jacomijntjen Geurtsen, Marrigjen Geurts,
jongedochter, geassisteerd met haar zwager en voogd Roeloff Bunt, Egbert
Rossekamp en zijn vrouw Jannigjen Geurtsen, Roeloff Bunt tevens gemachtigde
van Ariaantjen Geurtsen, jongedochter, ingevolge een volmacht van 30
november 1745 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Utrecht,
alsmede Jacob Hermssen, vader en Hendrick Jacobsen, oom en voogden van
de twee minderjarige kinderen van Melisjen Geurtsen, gemachtigd door de
landdrost van Veluwen op 14 december 1751, verkopen aan Aart Gerritsen en
zijn vrouw Cornelisje Willems, voor 575 gulden, vijf morgen bouw- en weideland
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Doesburgerveen, oostwaarts Brant
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gijsbertsen, westwaarts de Slaeperdijck, zuidwaarts Hendrick Reijersen en
Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop noordwaarts Aart Evertsen.
opdrachten 1752-1760
Maas Hendricksen, weduwnaar van Jantjen Janssen, alsmede Hendrick en
Willem Hendricksen, jongemannen, verkopen aan Jacob Hendricksen en
Aaltjen Aartsen, voor 149 gulden, twee tiende deel en nog twee tiende deel van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
een twintigste deel van een karmansplaats in het Doesburgerveen, dat de koper Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop bewoont en gebruikt.
opdrachten 1752-1760
Breunis Willemsen, weduwnaar van Reijntjen Hendricksen en hun kinderen
Teunis Hendricksen en zijn vrouw Gerritjen Breunissen, Huijbert Rijcksen en
zijn vrouw Maria Jacobsen, die eerder weduwe was van Hendrick Breunissen en
als laatste Breunis Willemsen en Oth Hendricksen van Davelaer, voogden van
de minderjarige kinderen van Hendrick Breunissen, met toestemming van het
landgerecht van Veluwen in de Bank van Ede op 5 mei 1757 tot het doen van dit
transport, verkopen aan Aart Gerritsen en zijn vrouw Cornelisje Willemsen, voor
725 gulden, een hofstede, bestaande uit een huis, schuur en berg met vijf
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
morgen bouw-, weide- en hooiland genaamd het Schras, gelegen in het ambt
Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop van Ede, buurschap Doesburgerveen.
opdrachten 1752-1760
Het goed Wallerburg, toebehorend aan luitenant Jan Brandt en zijn vrouw J.P.
Verschuer, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1600 gulden ten
behoeve van de heer en vrouwe van Rosendael, de originele hypotheekakte is
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
geregistreerd in Veenendael (red.: invnr. 831, scan 54 en 55), folio 50 recto en Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Hypotheek
verso. Deze akte is op 26 oktober 1789 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760
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Oorspronkelijk Archief

Gijsbert Aartsen en zijn vrouw Marritjen Jacobsen, verkopen aan Teunis
Hendricksen en zijn vrouw Gerritje Breunissen, voor 61 gulden, een huisje
staande op erfpachtgrond met het recht van erfpacht op de grond, het hof en het
bouwland voor een jaarlijkse canon van tien gulden en tien stuivers, op (St.
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Galli) 16 oktober te betalen, de ene helft aan de diaconie van Ede en de andere Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop helft aan de kinderen van Rijck Janssen en Robbert Gerrtsen.
opdrachten 1752-1760
Een kleine hofstede gelegen in het ambt van Ede in het Doesburgerachterveen,
toebehorend aan Rijk Cornelissen en zijn vrouw Truijtje Arensen, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 400 gulden tegen 5% rente ten behoeve van
Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee en zijn vrouw C. Vlamingh. Met
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
toestemming van doorhaling op de originele akte door M. Sels, is deze akte op Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Hypotheek
21 november 1769 geroyeerd.
opdrachten 1752-1760
Jan Janssen, Gerrit Hendricksen en Aris Franssen, ieder ook optredend voor
hun afwezige vrouwen, verkopen aan Aaltjen Geurtsen, weduwe van Brant
Gijsbertsen, voor 152 gulden, twee achtste deel en een zesde deel van twee
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
percelen land, het ene perceel genaamd Brinckerland en het andere land aan
Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop het Doesburgerveen.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Mr. Johan Theodorus van Eck, burgermeester van de stad Arnhem en zijn vrouw
Anna Wijnanda Potgieter, mr. Dirk Daniel Bongert, ontvanger van de
verpondingen van de stad Arnhem, weduwnaar van Johanna Margareta
Potgieter, Lamberta van Haastenburg, weduwe van Gerard Dirk Seurmondt, in
leven scholtis van het ambt Eede, geassisteerd met dr. G.J van Brienen en als
laatste Gerard Johan van Brienen, vader en voogd van zijn minderjarige
kinderen uit het huwelijk met Johanna Hendrina Suermond, verkopen aan
Teunis Aartsen, wonende in Renswoude, voor 50 gulden, een erfpacht voor een
jaarlijkse canon van een gulden en zestien stuivers uit een perceel land, groot
een morgen, alsmede een vierde deel van een morgen gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Doesburgerachterveen, oostwaarts de erfgenamen van Jan
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Gerritse van de Weeteringh, westwaarts Lambert Hendriksen, noordwaarts Aart Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Koop en verkoop Goossens en zuidwaarts de graaf van Wassenaar Obdam en Peeter Peetersen. opdrachten 1752-1760
Het goed Wallenburgh, toebehorend aan luitenant Jan Brandt en zijn vrouw J.P.
Verschuijr, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1000 gulden ten
behoeve van dominus Henricus Engelberts en zijn vrouw Johanna Wicherts, de
originele hypotheekakte is geregistreerd in Veenendael Bovenbuurt (red.: invnr. ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
831, scan 61 en 62), folio 57 recto en verso. (red.: deze akte is op 24 oktober
Ede, protocol van verbanden en
Doesburgerveen Hypotheek
1789 geroyeerd).
opdrachten 1752-1760

194-194v 04-09-1751 04-09-1751

Wekerom

Beertjen Beertsen, weduwe van Maes Jacobsen, geassisteerd met haar zoon
Jacob Maessen als voogd, Jacob Maessen, Hendrik Maessen, alsmede Jacob
Maessen en Evert Jacobsen, voogden van het minderjarige kind van Beert
Maessen en zijn vrouw Jantjen Janssen, met toestemming van het Landgerecht
van Veluwen in de bank van Barneveld in het jaar 1751 tot het doen van dit
transport, verkopen aan Jan Hendriksen en zijn vrouw Aartjen Borren, voor 525
gulden, 2/25ste deel van een erf en goed, bestaande uit een huis en hof met de ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
bijbehorende landerijen en een gedeelte in het Roekelse Bosch, dat de koper al Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weekerom en Roekel.

Wekerom

Beertjen Beertsen, weduwe van Maes Jacobsen, geassisteerd met haar zoon
Jacob Maessen als voogd, Jacob Maessen, Hendrik Maassen, alsmede Evert
Jacobsen, voor zichzelf en als voogd van het minderjarige kind van Beert
Maessen en zijn vrouw Jantjen Janssen, met toestemming van het Landgerecht
van Veluwen in de bank van Barneveld in het jaar 1751 tot het doen van dit
transport, verkopen aan Frank Hendriksen Hoijer en zijn vrouw Hendrikjen
Breunissen, voor 300 gulden, een hoekje hooiland, groot een halve morgen,
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom bij de Oostermeen
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop genaamd het Lantjen, waar de koper naast woont.
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Wekerom
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Wekerom
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Wekerom

Elbertjen Aalten, bejaarde jongedochter, geassisteerd met haar broer Geurt
Aalten als voogd, Geurt Aalten en Jan Aalten, ook optredend voor hun vrouwen,
alsmede Jochem Cornelissen, jongeman, ook optredend voor zijn afwezige
broers en zussen, verkopen aan Cornelis Cornelissen en zijn vrouw Martjen
Janssen, voor 650 gulden, een achtste deel en een zesde deel van een achtste ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gedeelte in een erf en goed gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Weekerom, dat de koper al gebruikt.
Derk La Bots en zijn vrouw Reijntjen Teunissen Brouwer verkopen aan Frank
Hendriksen Hoijer en zijn vrouw Hendrikje Breunissen, voor 600 gulden, een
vijfde deel in een erf en goed gelegen in het ambt van Ede, buurschap Roekel, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
dat de koper al gebruikt en een aandeel in het erf en goed genaamd de Wal in Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop het Garderbroek.
Derk La Bots en zijn vrouw Reijntjen Teunissen Brouwer verkopen aan Gerard
Derk Suermond, scholtis van het ambt Ede, voor 95 gulden, een vierde gedeelte ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van een hoeve hout in het Roekelse Bosch gelegen in het ambt van Ede,
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop buurschap Roekel.

Wekerom

Derk La Bots en zijn vrouw Reijntje Teunissen, alsmede Frank Hendriksen
Hoijer en zijn vrouw Hendrikje Breunissen, verkopen aan Rijk Otten en zijn
vrouw Aaltjen Gijsberts, voor 300 gulden, een halve molder bouwland op de
Grietham, gelegen zuidwaarts Aart Gerritsen van Westerhuis, noordwaarts de
koper met zijn plaggenvelden en de gemeente van Weeckerom, voorts
anderhalve schepel bouwland genaamd het Breetjen, gelegen westwaarts
Cornelis Janssen van de Craats en oostwaarts Willem Teunissen, alsmede een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
halve schepel bouwland op de Langenacker, alles gelegen in het ambt van Ede, Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop buurschap Weekerom.

Wekerom

Hypotheek

Een half erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
landerijen gelegen in de buurschap Weeckerom, genaamd de Hoijer, dat de
weduwe van Evert Aartsen Hoijer bewoont en gebruikt, alsmede nog een half erf
en goed, bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende landerijen gelegen
in de buurschap Westerhuijs onder het kerspel Otterloo, dat Teunis Hendriksen
gebruikt, alles gelegen in het ambt van Ede, toebehorend aan Stijntjen Janssen
Hoijer, weduwe van Evert Janssen te Westenenge, geassisteerd met haar zoon
Jan Evertsen als voogd, bezwaart haar percelen met een hypotheek van 1600
gulden tegen 4% rente ten behoeve van Lubbert Adolph Torck, vrijheer van
Roosendael. Op vertoon van de kwitantie en met toestemming van royement van ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
mr. W. Wicherts zoals vermeldt op de originele hypotheekakte, is deze
Ede, protocol van verbanden en
hypotheek geroyeerd op 14 maart 1758.
opdrachten 1752-1760

Wekerom

Beertjen Beertsen, weduwe van Maas Jacobsen, geassisteerd met haar zoon
Hendrik Maassen als voogd, voor de ene helft en Jacob Maessen voor hemzelf
voor een derde deel en namens het minderjarige kind van Beert Maessen voor
een derde deel, alsmede Hendrik Maassen voor het resterende derde deel,
samen voor de andere helft, verkopen aan Jan Hendriksen en zijn vrouw Aartjen
Borren voor drie vierde gedeelte of zes schepel en aan Frank Hendriksen Hoijer
en zijn vrouw Hendrikjen Breunissen voor een vierde gedeelte of twee schepel,
betreffende twee derde delen van drie molder bouwland gelegen in de
Roekelsen Enk, voor 900 gulden, dat de kopers al jaren gebruiken en waarvan
Franck Hendriksen Hoijer het resterende derde deel bezit, met de last van tijns ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en van alle drie de jaren een spint rogge aan de koster van Ede ten laste van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Jan Hendriksen en Aartjen Borren.

Wekerom

Gerrit Peetersen en zijn vrouw Hendrina Ariens, Geurt Willemsen en zijn vrouw
Martjen Peeters, Gerrit Heijmens en zijn vrouw Aaltjen Peeters, Maas Janssen
en zijn vrouw Jacobjen Janssen, alsmede Fijtjen Janssen, weduwe van Jan
Beerntsen, geassisteerd met haar broer Maas Janssen als voogd, verkopen aan
Rutger Gerritsen van den Hull en zijn vrouw Woutertjen Janssen, voor 360
gulden, drie vijfde deel in de erfenis van Teunis Janssen, die Breunisjen
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Evertsen in vruchtgebruik bezit, gelegen in het ambt van Ede, buurschap
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Weekerom.

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

809

809

809-0423

809-0424

809 809-0425/26

809 809-0426/27

6/7

6/7

6/7

6/7

4

4v

5-5v

5v-6

197 29-10-1751 29-10-1751

197v 01-03-1752 01-03-1752

198-198v 25-08-1752 25-08-1752

198v-199 27-02-1753 27-02-1753

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

0203

Scan nr.

809 809-0427/28

809 809-0428/29

809 809-0429/30

809

809-0431

809 809-0432/33

Fiche

6/7

6/7

6/7

6/7

6/7

Folio

Pag.nr.

6-6v

6v-7

7-7v

8

8v-9

Datum
akte

Registratie
datum

199-199v 09-04-1753 09-04-1753

199v-200 24-03-1749 01-07-1753

200-200v 02-07-1753 02-07-1753

201 17-11-1753 15-02-1754

201v-202 26-02-1754 26-02-1754

Plaats of
buurschap

Wekerom

Maria Margaretha Torck, douairière van Rudolph Bernhard Volckert, graaf van
Regteren, in leven kapitein-ter-zee, geassisteerd met haar voogd mr. Derk van
Ruijven, secretaris van Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Veluwen,
verkoopt bij publieke veiling op 23 september 1748 aan Cornelis Cornelissen,
Hendrik Bouwhuijs, Frank Geurtse, Sweer Arissen en Wolberd Rutgers, voor
2400 gulden, een roggerente van dertien molder jaarlijks uit de erven van Frank
Geurtsen, Geurt Wolters, Cornelis Cornelissen, Sweer Arissen en Wolbert
Rutgers, gelegen in het ambt van Ede onder Weekerom, waarvan zij eigenaar is
geworden als cessionaris van Hester Josina de Greeve, weduwe van Abraham ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van der Hoop, via een verwinbrief van 9 februari 1742 en 31 augustus 1744 uit
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de boedel van mr. Willem van Baijen.

Wekerom

Oetjen Hendriksen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Gerrit van
Renes, verkoopt aan Abraham Hendriksen en Jan Hendriksen, jongemannen,
voor 40 gulden, een twaalfde deel van een achttiende deel van een huis en hof
met de bijbehorende landerijen en plaggenvelden op de Weekeromse
gemeente, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, buurschap Weekerom,
Koop en verkoop waar Rijk Woutersen en Evertjen Abrams op wonen en gebruiken.
Maas Wulffen van Beek, jongeman, verkoopt aan Rutger Gerritsen van den Hull
en zijn vrouw Woutertjen Janssen, voor 140 gulden, een vijfde deel in de erfenis
van Teunis Janssen, dat Breunisjen Evers in vruchtgebruik bezit, gelegen in het
Koop en verkoop ambt van Ede, buurschap Wekerom.

Wekerom

Geurt Aalten en zijn vrouw Martjen Cornelissen, Jan Aalten en zijn vrouw
Hendrikjen Cornelissen, Cornelis Jochemsen, weduwnaar van Gerritjen Aalten,
alsmede Elbertjen Aalten, jongedochter, geassisteerd met haar broer Geurt
Aalten als voogd, verkopen aan Cornelis Cornelissen en zijn vrouw Martjen
Janssen, voor 200 gulden, twee hoeken bouwland genaamd de Schraijen en het
Polletjen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weekerom in de Engh, de
Schraijen is gelegen noord- en oostwaarts Frank Geurtsen, westwaarts Jacob
Sweeren en zuidwaarts de Mottendel, het Polletjen is gelegen oostwaarts
Schaephuijserweegjen, westwaarts de Plak, zuidwaarts de Mottendel en
noordwaarts Frank Geurtsen, alsmede twee plaggenvelden op de Weekeromse ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gemeente, het ene met aan het einde gelegen de Wouter Evertsensbrink en het Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop andere bij Frank Geurtsensgrootemaet.

Wekerom

809 809-0433/34

6/7

9-9v

202-202v 05-03-1754 05-03-1754

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0434/35

6/7

9v-10

202v-203 09-09-1754 09-09-1754

Wekerom

809

809-0436

6/7

10v

203v 12-11-1754 12-11-1754

Oorspronkelijk Archief

Wekerom

0203

0203

Beschrijving

Elbert Janssen en zijn vrouw Evertjen Janssen, verkopen aan Cornelis Janssen
en zijn vrouw Jantjen Evertsen, voor 100 gulden, een zesde deel van een huis
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en hof met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Weekerom, waarvan de koper het resterende vijf zesde deel bezit.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Aktesoort

Wekerom

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

Aert Gerritsen van Westerhuijs en zijn vrouw Gijsbertjen Hendriks, verkopen
aan Aart Crijnen en zijn vrouw Grietjen Brandsen, voor 200 gulden, twee
schepel bouwland genaamd de Gietham gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Weekerom in de Engh, oost- en noordwaarts Rijk Otten, westwaarts
Jan Hoijer en zuidwaarts de Hammerwegh, alsmede twee plaggenvelden op de ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Weekeromse gemeente, het ene is gelegen bij de Hoijer en het andere omtrent Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop het huis van Rijk Otten.
Maas Maassen en zijn vrouw Elisabeth Evertsen verkopen aan Reijer Aartsen en
zijn vrouw Teunisjen Henricks, voor 270 gulden, een vierde deel van een
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
karmansplaatsje dat de koper bewoont en gebruikt gelegen in het ambt van Ede, Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop buurschap Weeckerom.

Hypotheek

Een huis en hof met drie schepel bouwland voor de deur genaamd de Camp,
een schepel bouwland genaamd de Turffacker, anderhalve schepel bouwland
genaamd de Cruijsbree, een half schepel bouwland genaamd het
Crullencampje en een halve maat weide- en hooiland in de Riemt met alle
plaggenvelden op de Weeckeromse gemeente, alles gelegen in het ambt van
Ede, buurschap Weeckerom, dat zijzelf bewonen en gebruiken, toebehorend
aan Gijsbert Otten en zijn vrouw Hendrickjen Janssen, bezwaren hun percelen
met een hypotheek van 250 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Geurtjen
Haalboom, jongedochter en Hendrick Haalboom, jongeman. Op vertoon van de
originele obligatie geroyeerd op 6 november 1767.

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
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Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0437/38

6/7

11-11v

204-204v 31-12-1754 31-12-1754

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

6/7

11v

204v 21-02-1755 00-00-0000

Wekerom

Rijck Woutersen, weduwnaar van Evertjen Abrams, Oetjen Hendricks,
jongedochter, Jan Hendricksen en zijn vrouw Elisabeth Tijssen, Cors
Hendricksen en zijn vrouw Geertjen Hendricks, Gerrit Hermssen en zijn vrouw
Aalbertjen Hendricks, Gerrit Maassen en zijn vrouw Hendrickjen Rijcks,
Woutertjen Rijcks, jongedochter, alsmede Jan Hendricksen als voogd van het
minderjarige kind van Aaltjen Hendricksen, met toestemming van het
Landgerecht van Veluwen in de bank van Ede van 10 mei 1754 tot het doen van
dit transport, de jongedochters geassisteerd met hun broer Jan Hendricksen als
voogd, verkopen aan Aart Maassen en zijn vrouw Evertjen Wolberts en Hendrick
Wolberts, jongeman, voor 408 gulden, een huis en hof met de bijbehorende
bouw-, weide- en hooilanden en plaggenvelden op de Weeckeromse gemeente,
waar Rijck Woutersen op woonde en werkte, gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Weeckerom, belast met een spint en een derde gedeelte van een
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
spint rogge aan de koster van Ede en aan tijns twee stuivers, zes penningen uit Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de Werffsbrant, een stuiver uit een derde deel van de Kip en meentgeld.
Martjen Janssen heeft beslag laten leggen op de onroerende goederen van
Evert Janssen van den Hindekamp met name op een zevende en een vierde
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gedeelte van het goed genaamd de Hoijer, waarvan de akte geregistreerd is in Ede, protocol van verbanden en
Ede op folio 18 verso en 19.
opdrachten 1752-1760
Beslaglegging

Wekerom

Een vierde deel van een erf en goed genaamd de Hoijer, bestaande uit een huis,
hof, brouwerij, twee bergen en een schuur met de bijbehorende landerijen, dat
Jan Hoijer bewoont en gebruikt, voorts de helft van een molder bouwland in de
Weeckeromsen Enck genaamd de Gietham, gelegen oostwaarts Rijck Otten,
westwaarts de Hammerwegh, zuidwaarts Franck Geurtsen en noordwaarts Aart
Crijnen, nog de helft van anderhalve schepel ook gelegen in de Enck genaamd
de Kip, oostwaarts Aart Maassen, westwaarts Franck Janssen, zuidwaarts de
Dwarswegh en noordwaarts Beert Ellertsen, alsmede de helft van een hooimaat,
oostwaarts Rutger Wolbertsen, west- en zuidwaarts de Weeckeromse
gemeente, toebehorend aan Gijsbertjen Janssen Hoijer, weduwe van Evert
Aartsen tot Weeckerom, geassisteerd met haar zoon Jan Evertsen Hoijer als
voogd, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 600 gulden tegen 3½%
rente ten behoeve van de diaconie van Otterloo. Deze hypotheek is volgens een ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
kwitantie genoteerd op de originele akte door de diakenen van Otterloo
Ede, protocol van verbanden en
geroyeerd op 27 maart 1766.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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809-0438

809 809-0438/39

6/7

11v-12

204v-205 17-03-1755 17-03-1755

Hypotheek

Het Gelders Archief
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0203

809

809-0440
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12v

205v 10-11-1755 10-11-1755

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0441

6/7

13

206 29-12-1755 29-12-1755

Wekerom

Evert Janssen van den Hindekamp en zijn vrouw Martjen Evertsen Hoijer
verkopen aan Jan Evertsen te Westenenge en zijn vrouw Hendrickjen Evertsen
Hoijer, voor 120 gulden, welk bedrag zij schuldig zijn aan de koper wegens
borgstelling en waarvan op de navolgende goederen al een beslaglegging rust,
een veertiende deel van een perceel land en een zevende deel van een vierde
gedeelte van een erf en goed genaamd de Hoijer, bestaande uit een huis en
hoven met de bijbehorende landerijen gelegen in de buurschap Weeckerom, dat
Jan Evertsen Hoijer al gebruikt, en voorts nog een vierde deel van een vijfde
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
gedeelte in de erfenis van Aaltjen Barten, nagelaten aan haar man Willem
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Cornelissen dat hij in vruchtgebruik bezit, onder het kerspel Lunteren.
Aaltjen Willemsen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Rutger Aartsen
Hoijer, verkoopt aan Maas Reijersen en zijn vrouw Hendrikje Evertsen, voor 313
gulden, een hooimaatje gelegen tussen Roeckel en Eschoten in het ambt van
Ede, buurschap Weeckerom, dat Rutger Janssen gebruikte, noord- en
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
oostwaarts de gemeente, zuidwaarts Franck Hoijer en westwaarts Claas
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Hosselsen.

Wekerom

Gerrit Petersen, weduwnaar van Hendrickjen Wolbertsen, verkoopt aan Rutger
Wolbertsen en zijn vrouw Hendrickjen Janssen Klomp, voor 250 gulden, een
achttiende deel van een half erf en goed gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Weekerum, bestaande uit een huis, hoven, bergen, schuur en
schaapschotten met de bijbehorende landerijen en plaggenvelden op de
gemeente van Weeckerom, waar de koper al op woont en gebruikt, belast met
Koop en verkoop jaarlijks twee schepel rogge aan derden.
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en Gemeente Ede
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6/7
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0443/44

6/7

14-14v

207-207v 16-05-1757 14-02-1758

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0444/45

6/7

14v-15

207v-208 20-03-1758 20-03-1758

Wekerom

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Hendrick Lubbertsen en zijn vrouw Gerritjen Gijsbertsen verkopen aan Rijck
Otten en zijn vrouw Aaltjen Gijsbertsen, voor 800 gulden, de helft van een klein
erf en goed, bestaande uit een huis, hof en schuur met de bijbehorende
landerijen en plaggenvelden op de Weeckeromse gemeente gelegen in het
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
ambt van Ede, buurschap Weeckerom, waarvan de andere helft al in bezit is van Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop de koper, waar zij wonen en gebruiken.
Maas Maassen en zijn vrouw Elisabeth Evertsen verkopen aan Lubbert van
Tellingen en zijn vrouw Neeltjen Aartsen, voor 130 gulden, een achtste deel van
een karmansplaatsje, bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
landerijen gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom, dat Reijer
Ede, protocol van verbanden en
Aartsen
bewoonde
en
gebruikte.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0445/46

6/7

15-15v

208-208v 28-03-1758 28-03-1758

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0447/48

6/7

16-16v

209-209v 28-03-1758 28-03-1758

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0448/49

6/7

16v-17

209v-210 24-07-1758 24-07-1758

Wekerom

Geurt Aalten en zijn vrouw Martjen Cornelissen verkopen aan Cornelis
Jochemsen, weduwnaar van Gerritjen Aalten, voor 200 gulden, een morgen hooien weideland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom, het
hooiland ligt in de Werfft en is belast met een vierde gedeelte aan tijns van twee
stuivers en vijf duiten aan de Domeinen van Veluwen en alle acht jaren een
roggebroodje aan de scheuter van Weeckerom, het weideland ligt in de Maete ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
en is belast met een vierde gedeelte en een veertiende gedeelte aan tijns van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop negen stuivers en drie duiten.
Jan Aalten en zijn vrouw Hendrickjen Cornelissen verkopen aan Cornelis
Jochemsen, weduwnaar van Gerritjen Aalten, voor 50 gulden, een vierde deel
van een morgen hooiland gelegen in het ambt van Ede, buurschap Weeckerom
in de Werfft, belast met een vierde gedeelte aan tijns van twee stuivers en vijf
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
duiten aan de Domeinen van Veluwen en alle acht jaren een roggebroodje aan Ede, protocol van verbanden en
de
scheuter
van
Weeckerom.
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop
Evert Dibbeden, jongeman, Jan Sandersen van Otterloo en zijn vrouw Stijntjen
Dibbeden, alsmede Jan Dibbeden en zijn vrouw Jantjen Hendricksen, verkopen
aan Jacob Sweeren en zijn vrouw Annetjen Aartsen, voor 82 gulden, een vierde
deel van een hoeve hout in het Weeckeromse of Roeckelse Bosch, het vierde
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
deel dat gelegen is in de hoeve de Gansekamper is in gemeenschappelijk bezit Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop met de koper.

Wekerom

Een derde deel van een erf en goed genaamd het Hagenerff, bestaande uit een
huis, hof, twee bergen, schuur en schaapschot met de bijbehorende bouw-,
weide- en hooilanden en plaggenvelden gelegen in het ambt van Ede,
buurschap Weeckerom, waarvan de andere delen in bezit zijn van Evertje
Rutgers en de kinderen van Wolbert Rutgers, toebehorend aan Aart
Hendricksen Hoijer en zijn vrouw Willemtje Rutgers, bezwaren hun perceel met
een hypotheek van 600 gulden tegen 5% rente, ten behoeve van Hermannus
Cannegieter, in beide rechten doctor en professor in Franeker, rente en
aflossing te betalen aan advocaat Joan Cannegieter in Arnhem. Deze hypotheek ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
is door Joan Cannegieter volgens een kwitantie op 13 mei 1767 genoteerd op de Ede, protocol van verbanden en
originele akte en geroyeerd op 14 mei 1767.
opdrachten 1752-1760

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809 809-0449/50

6/7

17-17v

210-210v 03-04-1759 03-04-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0451

6/7

18

211 09-10-1759 28-10-1759

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0452

6/7

18v

211v 06-10-1759 30-11-1759

Wekerom

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

809

809-0453

6/7

19

212 11-12-1759 15-12-1759

Wekerom

Hypotheek

Aart Hoijer en zijn vrouw Willemtjen Rutgers verkopen aan Rutger Wolbertsen
en zijn vrouw Hendrikjen Jansen, voor 283 gulden, een derde deel van een huis,
hof, schuur en twee bergen en een derde deel van twee schepel land genaamd ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
het Hoekjen, gelegen onder de buurschap Weekerum, belast met tien stuivers Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop voor de kerk van Ede.
Harmen Brantsen, Brant Jansen, Peter Evertsen, Aart Gijsbertsen, alsmede Jan
Aartsen, verkopen aan Gijsbertje Hendriks, weduwe van Aart Gerritsen, voor
400 gulden, hun aandeel in het erf in Wekerum, waar Geurt Sanderse nu woont, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
alsook aan het erf te Roekelt, waar Frank Hendrikse nu woont, met de
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop bijbehorende bouw-, weide- en hooilanden.
Jan Evertsen en zijn vrouw Geurtjen Willemsen verkopen aan Frank Gerritsen
en zijn vrouw Pietertjen Cornelisen, voor 80 gulden, een vierde gedeelte van een
hoeve hout in het Weekeromsen Bosch, de andere drie gedeelten zijn in bezit
ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
van Gijsbertje Jansen weduwe van Evert Aartse, Stijntje Jansen weduwe van
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Evert Janssen en Jan Evertse.
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20-20v

213-213v 03-06-1760 05-06-1760

Wekerom

Gerrit Breunissen, jongeman, Aart Breunissen en zijn vrouw Willemtjen
Gangolff, Hendrik Breunissen, jongeman, Lambertje, Woutertje en Aaltje
Breunissen, jongedochters, geassisteerd met hun voogd Gerrit Breunissen,
verkopen aan Frank Hendriksen Hooijer en zijn vrouw Hendrikjen Breunissen,
voor 185 gulden, een 24ste deel van een erf en goed met de bijbehorende
landerijen, waarvan de koper en Gijsbertje Hendrikse, weduwe van Aart
Gerritse, de andere delen bezit, gelegen in het ambt van Eede, buurschap
Koop en verkoop Roekel.
Een erf en goed met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Eede,
buurschap Weekerom, dat Dirk Buurman bewoont en gebruikt, toebehorend aan
Frank Janssen en zijn vrouw Marritjen Hendriksen, bezwaren hun perceel met
een hypotheek van 700 gulden tegen 3% rente ten behoeve van de voogden van
de minderjarige Annetje Rutgerse, dochter van Rutger Janssen en Evertje
Janssen, beiden overleden.
Hypotheek

Wekerom

Cornelis van de Craats en zijn vrouw Willemtjen Harmsen verkopen aan
Cornelis Cornelisen, voor 450 gulden, twee derde deel van een achtste deel van
een erf en goed met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Eede, ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
buurschap Weekerom, waarvan de koper zeven achtste deel bezit en Gijsbert
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760
Koop en verkoop Janssen een derde deel van een achtste deel.
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ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

ORA Veluwe en Veluwezoom, kerspel
Ede, protocol van verbanden en
opdrachten 1752-1760

