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Prothocol van het kerspel Aanstoot (Otterlo)
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Otterlo

Beschrijving
Scans 66 tot en met 72, betreffende de namenindex, zijn niet door ons
overgenomen.

Oorspronkelijk Archief

Cornelis Roeters, jongeman en Willem Lambersen en zijn vrouw Henrikjen
Roeters, verkopen aan Jan Goossens Timmerman en zijn vrouw Jantjen
Janssen, voor 300 gulden, twee schepel bouwland aan de Aenstoot in Jan
Morrencamp, een schepel in de Aenstoterenk en twee kleine perceeltjes hooiland
onder Wekerum, één bij de Oostermeen en de andere in de Werf, alles gelegen Protocol van opdrachten en
op Veluwen in het ambt van Ede aan de Aenstoot, belast met tijns aan de
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.
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Otterlo

Goossen Derksen van Otterloo, jongeman, Gerard Derk Suermondt als
gemachtigde van Jan van Otterloo, ingevolge een volmacht van 19 november
1732 gepasseerd voor Henrick Otters, scholtis van het ambt van Ede, Steven
Derksen van Otterloo voor zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Hendrina
Cornelissen, ingevolge een volmacht van 23 mei 1735 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Harderwijk, Jannighjen Derksen, weduwe van Evert
Evertsen, geassisteerd met haar broer en voogd Goossen Derksen van Otterloo,
Beernt Eijbertsen en zijn vrouw Cornelia Derksen van Otterloo en als laatste
Jacob Peelen, weduwnaar van Dilia van Otterloo, voor zijn minderjarige kinderen
met toestemming van het Landgerecht van Veluwen in de Bank van Ede op 13
mei 1735, verkopen aan Jan Evertsen Muller en zijn vrouw Jantjen Tijssen, voor
3.500 gulden, een erf en goed bestaande uit een huis, hoven, berg, schuur,
schaapschot, brouwerij en ketel met toebehoren, met de bijbehorende bouw-,
weide- en hooilanden zowel in het ambt van Ede als van Wageningen, alsmede
hun bezit in het Aanstoterbosch, dat Jacob Peelen heeft gebruikt, belast met een
gulden en vier stuivers aan de kerk van Otterloo en aan de armen van Otterloo
drie schepel rogge. Een eikenboom aan de Camp achter het schaapschot
Protocol van opdrachten en
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, blijft eigendom van de verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop verkoper.
Jacob Peelen, weduwnaar van Dilia van Otterloo, voor hemzelf en vader en voogd
van zijn minderjarige kinderen, verkoopt aan de diaconie van het kerspel Otterloo,
voor 50 gulden, een halve schepel bouwland op Veluwen in het ambt van Ede,
kerspel Otterloo in de Aanstoterenk, gelegen oostwaarts de heer van Eck en
Protocol van opdrachten en
Wiel, westwaarts Hendrik Willemsen, zuidwaarts de Groenewegh en noordwaarts verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop de muller van Harscamp.

Otterlo

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Jan Willemsen Hoijbrink verzocht
om beslag te leggen op alle roerende goederen van Jochem Cornelissen en als
dat onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede,
met name een erf en goed bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
bouw-, weide-, hooi- en driestlanden gelegen in Otterloo, pachter Jan Goossens
en nog een klein erf en goed bestaande uit een huis en hoven met bijbehorende
bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en plaggenvelden zoals die door Jochem
Cornelissen en Cornelis Jochemsen gebruikt worden, om daarop te verhalen en
betaling af te dwingen van 27 gulden wegens een jaar rente over een bedrag van
900 gulden verschuldigd op 1 mei 1735, voorts een bedrag van een gulden en
tien stuivers wegens een jaar rente over een bedrag van 50 gulden verschuldigd
op 15 februari 1735 en nog een bedrag van drie gulden wegens een jaar rente
verschuldigd op 2 april 1735 over een bedrag van 100 gulden en als laatste de
terugbetaling van de drie hoofdsommen ten bedrage van 1.050 gulden. Op
Protocol van opdrachten en
vertoon van de kwitantie op de originele obligatie wordt deze beslaglegging
verbanden van het kerspel Otterlo,
verscheurd en geroyeerd.
1733-1759
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3v-4 05-03-173620-03-1736

4-4v 27-03-173628-03-1736

Otterlo

Otterlo

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Arent Roeloffs, monopolist van het
Kwartier van Veluwe, verzocht om beslag te leggen op alle roerende goederen
van Jochem Cornelissen en als dat onvoldoende is op alle onroerende goederen
gelegen in het ambt van Ede om preferente zekerheid te hebben van betalingen
die Jan Hendrick Brouwer wegens het gepachte monopolie over het district van
de heerlijkheid Hoevelaacken aan de pandeiser schuldig is tot 31 december 1736,
waarvoor de pandverweerder zich als borg verbonden heeft en tot eind december Protocol van opdrachten en
1735 schuldig is 1.057 gulden, 5 stuivers en 8 penningen onder aftrek van alle
verbanden van het kerspel Otterlo,
reeds gedane betalingen. Op vertoon van de kwitantie is deze akte geroyeerd.
1733-1759

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Jochem Cornelissen verzocht om
beslag te leggen op alle roerende goederen van Jan Henrick Jochems Brouwer
en zijn vrouw Willemijna van Heerde in Barnevelt en als dat onvoldoende is op
alle onroerende goederen betreffende hun moeders versterf, met name een erf
en goed met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en
plaggenvelden en een gedeelte in het Aanstoterbos, die gebruikt worden door Jan
Goossens onder Aanstoot, nog een klein erf en goed in Harscamp met de
bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en driestlanden, die gebruikt worden door
Jochem Cornelissen en Cornelis Jochemsen onder Harscamp, teneinde daarop
te verhalen voor zoveel het beslag op de goederen in Barneveld te weinig is,
wegens: 1. De rente over 500 gulden tegen 3% ingevolge een obligatie van 1 mei
1728; 2. De rente over 300 gulden tegen 3% over het jaar 1728; 3. De rente over
200 gulden ingevolge een obligatie van 4 februari 1729; 4. De rente over 326
gulden, in verschillende bezoeken betaald volgens ondertekening op 1 april 1731;
5. De rente over de kapitalen waarvoor hij zich borg gesteld heeft: De rente over
200 gulden tegen 3% ten behoeve van Cornelis Jochems ingevolge een obligatie
van 26 mei 1729; 6. De rente over 300 gulden tegen 3% ten behoeve van Jantje
Jacobs van 26 april 1728 en voorts 200 gulden volgens dezelfde obligatie; 7. De
rente over 200 gulden tegen 3% ten behoeve van Jan Timmer van 1 mei 1728; 8. Protocol van opdrachten en
De rente over 200 gulden tegen 3% ten behoeve van Albert Beernts ingevolge
verbanden van het kerspel Otterlo,
een obligatie van 5 mei 1728;
1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

9. De rente over 100 gulden tegen 3% ten behoeve van Albert Beernts ingevolge
een obligatie van 4 september 1730. Voorts om terugbetaling van de kapitalen op
de vervaldagen te verlangen. Vervolgens voor garanties in de kosten en
Protocol van opdrachten en
vervolg van folio 4- schadeloosstelling voor de borgtocht. Wegens afwezigheid van Jan Goossens en verbanden van het kerspel Otterlo,
4v
Cornelis Jochemsen is deze beslaglegging gemeld aan hun huisvrouwen.
1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt door Hendrick van Heert verzocht om
beslag te leggen op alle roerende goederen van Hendrick Jochems en als dat
onvoldoende is op alle onroerende goederen, met name op het erf en goed aan
de Aanstoot, dat gebruikt wordt door Jan Goossens en een erf en goed in
Harscamp, dat gebruikt wordt door Jochem Cornelissen en Cornelis Jochemsen,
om te verhalen en betaling te verkrijgen van: 1. van 150 gulden ingevolge een
schuldbekentenis van 10 juni 1732; 2. de helft van 43 gulden ingevolge een
schuldbekentenis van 4 augustus 1731; 3. alsmede van 58 gulden en 9 stuivers
zijnde een zesde deel van 351 gulden ingevolge een boedelscheiding tussen de
pandeiser en zijn kinderen, waarin verweerder die gehuwd is met een van de
kinderen, zijn aandeel als een last van de boedel moet betalen; 4. 50 gulden
uitgekeerd moet krijgen uit gemelde boedelverdeling en 5. wenst hij schadeloos
en gevrijwaard te worden van een borgtocht van 200 gulden als pandeiser voor
verweerder ten behoeve van de overleden heer Van den Brielert gepasseerd
Protocol van opdrachten en
heeft. Op vertoon van de originele kwitanties en het magescheid is deze akte
verbanden van het kerspel Otterlo,
geroyeerd (red.: deze aantekening staat ten onrechte vermeld op folio 6).
1733-1759

0203

818

818-0008

1/2

4v-5

4v-5 27-03-173628-03-1736

Otterlo

Beslaglegging

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

818

818

818

Scan nr.

818-0008/9

818-0009/10

818-00010

Fiche Folio Pag.nr.

1/2

1/2

1/2

5-6

6-6v

6v-7

Datum
akte

Registratie Plaats of
datum
buurschap Aktesoort

5-6 12-03-173528-03-1737
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6v-7 01-12-173901-12-1739

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Otterlo

Cristiaan Reijnold van Wijhe heer van Isendoorn en zijn vrouw Philippia van
Braeckel verkopen aan Hendrick Willemssen en zijn vrouw Grietjen Janss, voor
1.900 gulden, een erf en goed bestaande uit een huis, schuur, schaapschot,
hoven en bouw- en hooiland, plus het aandeel in de heide en weide gelegen in
het dorp van Otterloo of de Aanstoot, dat Beert Weijers gebruikt heeft en de
koper tegenwoordig gebruikt en aangekocht is van dominee de Bruijn, belast met
tijns en jaarlijks aan de dominee van Ede vijf en een halve schepel rogge, een
halve schepel rogge aan de koster en aan de diaconie drie spint rogge. (red.:
Deze akte is op folio 5 verso en 6 doorgehaald met de opmerking: Op vertoon van
de originele kwitanties en het magescheid is deze akte geroyeerd. Dit is onjuist
Protocol van opdrachten en
deze aantekening had onder de beslaglegging van folio 4 verso en 5 moeten
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop staan).

Otterlo

Scheiding

Jochem Cornelissen, weduwnaar van Johanna de Misschou, aan de ene kant en
Cornelis Jochemssen en zijn vrouw Willemtjen Janssen Timmer, alsmede Jan
Henrick Jochemssen Brouwer en zijn vrouw Wilhelmina van Heerdt, kinderen van
Johanna de Misschou en Jochem Cornelissen, aan de andere kant, komen een
boedelscheiding overeen, waarin Cornelis Jochemssen en zijn vrouw Willemtjen
Janssen Timmer krijgen toebedeeld een klein erf en goed gelegen in het ambt
van Ede, kerspel Aanstoot, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en plaggenvelden en een vierde deel in het
Aanstoterbosch, dat Jan Goossens gebruikt, daarnaast nog een klein erf en goed Protocol van opdrachten en
gelegen in Harscamp, bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende
verbanden van het kerspel Otterlo,
landerijen, dat Cornelis Jochemssen gebruikt.
1733-1759

Otterlo

Gijsbert Hendricksen en zijn vrouw Gijsbertjen Willemssen verkopen aan Gijsbert
Derksen en zijn vrouw Neeltjen Teunissen, voor 80 gulden, een akker bouwland
die wordt gedeeld met Wijn Peterssen, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, Protocol van opdrachten en
kerspel Aanstoot in de Aanstooterenck, oostwaarts Jan Maassen, westwaarts Jan verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Evertsen, zuidwaarts de koper en noordwaarts Wijn Peterssen.
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Otterlo

Registratie

Henrick Otters, scholtis van het ambt Ede, wordt door Arent Roeloffs verzocht om
beslag te leggen op alle roerende goederen van Jochem Cornelissen en als dat
onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met
name op de helft van een vierde gedeelte van het Aanstoterbosch,
gemeenschappelijk met Jan Everts Muller en Cornelis Jochems en de helft van
het pandschap van het Immevelt onder de Aanstoot, om daarop te verhalen en
betaling te verkrijgen van 1.600 gulden betreffende een jaar pacht wegens het
monopolie van het district Hoevelaken per ultimo december 1742, ingevolge de
overeenkomst van 22 oktober 1739 onder aftrek van 184 gulden en 19 stuivers,
die op 8 oktober 1742 door Jan Henrick Brouwer zijn betaald, en zal het mogelijke
tekort op Jan Henrick Brouwer worden verhaald als borg.
Geertjen Elbers, jongedochter, heeft aan Meeuws Janssen, jongeman, een
perceel bouwland genaamd de Hoeff geschonken. De originele akte is
geregistreerd in de buurschap Eschoten, folio 7 en 8.

Hypotheek

Twee derde deel van een molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Otterloo, genaamd de Stuijt, oostwaarts de vrouw Van Braackel, westwaarts de
weg, zuidwaarts de weduwe van Willem Peters en noordwaarts Jan Goossens
Timmer, toebehorend aan Jan Willemssen, jongeman, bezwaart zijn perceel met
een hypotheek van 150 gulden tegen 3% rente ten behoeve van de diaconie van Protocol van opdrachten en
het kerspel Otterloo. Op 2 april 1799 is op vertoon van de kwitantie deze akte
verbanden van het kerspel Otterlo,
geroyeerd.
1733-1759
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Peter Willemssen en zijn vrouw Jantjen Wouters, Jantjen Willemssen, weduwe
van Hendrick Reijerssen, geassisteerd met haar broer en voogd Peter
Willemssen, alsmede Gerrit Willemssen en zijn vrouw Geertjen Hendricksen
verkopen aan Jan Willemssen, jongeman, voor 187 gulden en 10 stuivers, de
helft van een molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Aanstoot in de Stuijtekamp, oostwaarts het kerkpad, westwaarts de
Harscamperwegh, zuidwaarts de weduwe van Willem Brincks en noordwaarts
Protocol van opdrachten en
Jan Goossens Timmerman, belast met enige wijn aan de kerk van Otterloo en
verbanden van het kerspel Otterlo,
Koop en verkoop negen duiten tijns aan de Domeinen van Veluwen.
1733-1759
Henricus van Heerde als gemachtigde van Barent baron van Leeuwen, generaalmajoor en zijn vrouw Catharina van Wijhe, ingevolge een volmacht van 4
december 1743 gepasseerd voor Derck Gibbo Kerseboom, auditeur-militair te
Doornick en getuigen Alfonsus de Paula en Jacob Schaquelaer, verkoopt aan Jan
Janssen Timmer, weduwnaar van Jantjen Janssen, Cornelis Jochumsen en zijn
vrouw Willemtje Janss Timmer, alsmede Aert Jacobsen Brouwer en zijn vrouw
Evertjen Brouwers, voor 3.006 gulden, een derde deel van een erf en goed
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouwlanden, driesten en
Protocol van opdrachten en
schaapsdriften gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop genaamd de Pampert, dat Henrick Henricksen gebruikt.
Registratie van het testament van freule Anna Elisabeth van Wijhe betreffende
een klein erf aan het Bovenend, pachter de weduwe van Willem Gerritsen. Het
Protocol van opdrachten en
originele testament staat geregistreerd in Ede (invnr. 808), folio 58 verso tot en
verbanden van het kerspel Otterlo,
met 61.
1733-1759
Registratie

Otterlo

Cornelis Jochemsen en zijn vrouw Willemtjen Jans, alsmede Jan Hendrik
Jochems Brouwer en zijn vrouw Willemina van Heert, kinderen en erfgenamen
van de overleden Jochem Cornelissen en Johanna Demissans, verkopen
publiekelijk op 1 juli 1743 aan Cornelis Jochemsz en zijn vrouw Willemtje Jans,
voor 314 gulden, de helft van het Aanstoterbosch, gelegen in het ambt van Ede,
Koop en verkoop kerspel Otterloo.
Brand Brandsen en zijn vrouw Jenneken Hendriks verkopen aan Hendrik
Willemsen, jongeman, voor 122 gulden, een huis staande op erfpachtgrond met
het recht van erfpacht aan de hof voor een jaarlijkse canon van acht gulden ten
behoeve van de heer G. G. Bentink, gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Koop en verkoop Aanstoot, buurschap Deelen.

Otterlo

Derk Evertsen, weduwnaar van Geurtje Willemsen, Aart Evertsen en zijn vrouw
Weijmtje Woutersen, Rijk Evertsen en zijn vrouw Hendrikje Wouters en Willemtje
Evertsen, weduwe van Aart Stevensen, geassisteerd met haar zoon en voogd
Steven Aartsen, samen voor een zevende deel; Hendrik Jacobsen en zijn vrouw
Jantje Jacobsen, Wouter Jacobsen en zijn vrouw Truijtje Nuijen en Gerrit Huijgen
ook optredend voor zijn vrouw Rijkje Jacobsen, samen voor vier vijfde deel van
een zevende gedeelte, verkopen aan Jan Jacobsen en zijn vrouw Niesjen
Reijersen, voor 900 gulden, een zevende deel en nog vier vijfde deel van de helft
van een erf en goed te Westenenge, kerspel Otterloo, dat de koper gebruikt en
Protocol van opdrachten en
deels gebruikt wordt door Hendrik Reijersen, gedeeltelijk gelegen in het Zuerland verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop te Harscamp en in het hooiland in de Werfft in het ambt van Ede.

Otterlo

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
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12 31-05-174931-05-1749
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Otterlo

Lourens Jacobsen als gemachtigde van Hendrikje Hendrixen, weduwe van Jan
Willemsen, voor een zevende deel; Evert Woutersen ook optredend voor zijn
vrouw Derkje Fijters, Gerritje Teunissen, weduwe van Aris van Baeckenes, Arisje
Woutersen, weduwe van Aalt Hendrixen, Hendrik Woutersen voor hemzelf en als
gemachtigde van zijn vrouw Claasje Cornelissen en van Jan Woutersen en zijn
vrouw Claasje Cristiaens, ingevolge een volmacht van 28 mei 1749 gepasseerd
voor schout en schepenen van het dorp Ransdorp, voor een zevende deel, de
weduwen geassisteerd met hun voogd Hendrik Woutersen, verkopen aan
Hendrik Reijersen en zijn vrouw Stijntje Peelen, voor 1.000 gulden, twee zevende
delen van de helft van een erf en goed gelegen te Westenenge, kerspel Otterlo, Protocol van opdrachten en
dat de koper en Jan Jacobsen al gebruiken en nog twee zevende delen in de helft verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop van het Zuerland te Harscamp en het hooiland in de Werft.

Otterlo

Hendricus van Heert als gemachtigde van Barent baron Lewe, luitenant- generaal
van de Infanterie, kolonel van een regiment voetknechten, commandant van de
stad van Doornick en zijn vrouw Catharina barones van Wijhe, ingevolge een
volmacht van 9 augustus 1749 gepasseerd voor Derck Gibbo Kersseboom,
auditeur-militair van het garnizoen van de staat binnen Doornick, verkoopt aan
dominus Adrianus Johannis Nijnaber, predikant in Hoevelaaken en zijn vrouw
Protocol van opdrachten en
Barendijna van de Vliert, voor 5.300 gulden, een tiend genaamd de Grooten
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Aanstoterthiend, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo.

Otterlo

Henricus van Heert als gemachtigde van Barend baron Lewe, luitenant-generaal,
commandeur van de stad Doornik en zijn vrouw barones Catharina barones van
Wijhe, ingevolge een volmacht van 29 februari 1752 gepasseerd voor Dirk Gibbo
Kerseboom, auditeur-militair binnen Doornik, verkoopt aan Gijsbert Jansen en
zijn vrouw Gijsbertjen Hendriks, voor 810 gulden, een huis met het
Protocol van opdrachten en
daarbijgelegen land, dat de schoenmaker gebruik heeft, gelegen in het ambt van verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Ede, kerspel Otterloo, belast deels met tijns. Akte opgemaakt in Barneveld.
Een huis en hof met het daarbijgelegen land, dat Willem Jansen Schoemaker
gebruikt heeft met de koeweide en voorts een huis en hof met anderhalve
schepel bouwland genaamd het Steegstuk, dat Willemijna Peters nog gebruikt,
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterlo, toebehorend aan Gijsbert Jansen
en zijn vrouw Gijsbertjen Hendriks, alsmede Willemijna Petersen, weduwe van
Rutger Wulferts, geassisteerd met haar zoon en voogd Derk Jansen, bezwaren
hun percelen met een hypotheek van 700 gulden tegen 5% rente ten behoeve
van Hermanus Schreeven en zijn vrouw Anna Roelewijn. Op vertoon van de
kwitantie is deze akte op 9 september 1776 geroyeerd.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Otterlo

Hypotheek

Otterlo

Henricus van Heert als gemachtigde van Barend baron Lewe, luitenant-generaal,
commandeur van de stad Doornik en zijn vrouw Catharina barones van Wijhe,
ingevolge een volmacht van 29 februari 1752 gepasseerd voor Dirk Gibbo
Kersseboom, auditeur-militair binnen Doornik en getuigen, verkoopt aan Evert
Janssen en Tijs Janssen ieder voor de helft, voor 2.125 gulden, een erf en goed, Protocol van opdrachten en
dat Jan Maessen gebruikt, met de bijbehorende landerijen, gelegen in het ambt
verbanden van het kerspel Otterlo,
Koop en verkoop van Eede, kerspel Otterloo, deels belast met tijns. Akte opgemaakt in Barneveld. 1733-1759
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Otterlo

Henricus van Heert als gemachtigde van Barent baron Lewe, luitenant-generaal
van de Infanterie, kolonel van een regiment voetknechten, commandant van de
stad Doornik en zijn vrouw Catharina barones van Wijhe, ingevolge een volmacht
van 9 augustus 1749 gepasseerd voor Dirk Gibbo Kersseboom, auditeur-militair
van het garnizoen van de staat binnen Doornik, verkoopt aan Rutger Janssen en Protocol van opdrachten en
zijn vrouw Evertjen Jans, voor 600 gulden, de Stikkamperthient gelegen in het
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop ambt van Ede, kerspel Otterloo. Akte opgemaakt in Barneveld.

Otterlo

Henricus van Heert als gemachtigde van Barend baron Lewe, luitenant-generaal
en commandeur van de stad Doornik en zijn vrouw Catharina barones van Wijhe,
ingevolge een volmacht van 29 februari 1752 gepasseerd voor Dirk Gibbo
Kersseboom, auditeur-militair binnen Doornik, verkoopt aan Jan Willemsen, voor
520 gulden, het plaatsje waar Lambert Evertsen woont en door hem gebruikt
Protocol van opdrachten en
wordt, gelegen in het ambt van Eede, kerspel Otterloo, deels belast met tijns.
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Akte opgemaakt in Barneveld.

Registratie

Aart Janssen en zijn vrouw Teunisjen Janssen hebben voor 600 gulden een
hypotheek afgesloten bij de diaconie van Otterloo met als onderpand hun huis,
hof met het land. Het origineel is geregistreerd in Eschoten folio 11 verso en 12.

Hypotheek

Een huis, hof en een halve molder bouwland gelegen in het dorp van Otterloo,
oostwaarts Gijsbert Janssen, westwaarts de Harderwijck(?), zuidwaarts de
Dorperweg en noordwaarts de Greunewegh, toebehorend aan Jan Willemsen en
zijn vrouw Engeltjen Janssen, waar ze zelf wonen, bezwaren hun perceel met
een hypotheek van 100 gulden tegen 4% rente ten behoeve van de diaconie van Protocol van opdrachten en
het kerspel Otterloo. Op vertoon van de kwitantie is de akte op 2 april 1799
verbanden van het kerspel Otterlo,
geroyeerd.
1733-1759

Otterlo

Testament

Ten overstaan van de leenmannen Cornelis Jochemsen van het huis Laer en
Evert Gerritsen van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen schenkt
Geertjen Elbertsen, bejaarde dochter, met de warme hand aan haar neef en nicht
Meeuws Janssen en zijn vrouw Martjen Hendricksen, een vierde deel van een
bos genaamd het Aanstoterbosch gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo,
leenplichtig aan het huis Laer. Zij verzoekt de leenheer het beheer en de
leenbrieven over te dragen aan haar neef en nicht. Op 4 september 1756 heeft
Protocol van opdrachten en
de heer L.H.B.S. van Heeckeren heer van Camferbeek en Hemmena, als
verbanden van het kerspel Otterlo,
leenheer van het huis Laer deze schenking goedgekeurd.
1733-1759

Otterlo

Hendrick Willemsen, weduwnaar van Grietjen Janssen, en zijn kinderen Meeuws
Janssen en zijn vrouw Marritjen Hendricksen, Jan Hendricksen en zijn vrouw
Evertjen Janssen, Hendrick Hendricksen, jongeman, Evert Aartsen en zijn vrouw
Stijntjen Hendricksen, verkopen aan Jantjen Tijssen, weduwe van Jan Evertsen
Mulder, voor 1.800 gulden, een huis en hof met de bijbehorende landerijen, dat
Hendrick Willemsen bewoont en gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, kerspel
en dorp van Otterloo, belast met tijns van acht stuivers en drie duiten aan de
Domeinen van Veluwen, aan de pastorie van Ede jaarlijks vijf en een halve
schepel rogge uit de Santengh, aan de diaconie van Otterloo jaarlijks zeven spint Protocol van opdrachten en
rogge uit het Nijland en jaarlijks een halve schepel rogge aan de kosterij van
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Otterloo.

Otterlo

Otterlo

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

L. van Arelee, secretaris in IJsendooren, laat de boedelscheiding registreren voor
zover het de goederen van het ambt Ede betreft, die overeengekomen is op het
huis Echteld tussen Christiaan Reijnout baron van Wijhe, richter en dijkgraaf van
de stad Tiel en schependom van Randwijk en zijn vrouw Henrietta Philippina
barones van Braakel, heer en vrouwe van IJsendoorn Thedingdweerd en Laer;
Evert Jan baron van Wijhe, amptsjonker van het ambt van Maas en Wael en zijn
vrouw Hendrina barones Bentink, heer en vrouwe van Wiel; Freule Anna
Elisabeth barones van Wijhe; Christina barones van Wijhe douairière Bentink,
vrouwe tot Aller en Berghuijs; Wilda barones van Wijhe douairière van Brakell,
allen geassisteerd met hun oudste broer en ten slotte Dirk Reijnier baron van
Bassem als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij zijn
overleden vrouw Johanna barones van Wijhe, samen kinderen en enig
erfgenaam van Ottho baron van Wijhe en zijn vrouw barones van Deelen, beiden
overleden en in leven heer en vrouwe van Echteld en Eck. Het eerste lot,
bestaande uit de onroerende goederen, vorderingen en contant geld, met name
een huis en hofstad. Het zesde lot, bestaande uit onroerende goederen,
vorderingen en contant geld, met name een huis en hof. De navolgende goederen
op Veluwen: 1. Een erf onder Eschoten waarvan de bouwman is Roeloff
Willemsen met twee paarden, waarde 8.000 gulden, 2. Een erf onder Eede
genaamd Doesburgh, waarvan de bouwman is Peter Gerritsen met twee
paarden, waarde 3.050 gulden, 3. Een huisje genaamd de Bonencamp met een
stukje grond onder Eschoten, pachter de weduwe Gijsbert Hanssen(?), belast
met twee gulden per jaar aan de predikant van de Aanstoot, waarde 1.000
Protocol van opdrachten en
gulden. Dit zesde lot is bij loting toegevallen aan Dirk Reijnier van Bassem en zijn verbanden van het kerspel Otterlo,
kinderen.
1733-1759

Eschoten

Registratie

Eschoten

Roeloff Willemsen, jongeman, Gijsbertjen Willemsen, jongedochter, geassisteerd
met haar stiefvader en voogd Willem Janssen Bleumink en Willem Janssen
Bleumink(Blarink) voor zichzelf en ook optredend voor zijn afwezige vrouw
Geertjen Lensen, verkopen aan Willem Willemsen, jongeman, voor 225 gulden,
van de eerste comparant een vierde deel van het geheel en drie zevende deel van
de helft in een weimaat, van de tweede comparant een zevende deel in het
geheel en een twee en dertigste deel van de helft in een weimaat en van de derde
comparant een twee en dertigste deel van een weimaat, gelegen op Veluwen in
Protocol van opdrachten en
het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Eschoten, westwaarts de kinderen verbanden van het kerspel Otterlo,
Koop en verkoop Bassem, oostwaarts de heer van Eck en Wiel en zuid- en noordwaarts het veld. 1733-1759
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Eschoten

Willem Peters Schut, Jan Petersen Schut ook optredend voor Peter Janssen en
zijn vrouw Johanna Peters Schut, Michiel Mulder en zijn vrouw Geertjen Peters
Schut, Willemina Peters Schut, weduwe van Jan Derksen, Gerrit Jochemsen en
zijn vrouw Rijkjen Peters Schut, Janna en Naleken Peters Schut, geassisteerd
met hun voogd Jan Peters Schut die ook optreedt voor de weduwe, verkopen aan
Jan Petersen en zijn vrouw Gerritjen Meeuwsen, voor 150 gulden, de helft van
twee en een halve schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
kerspel Otterloo, buurschap Eschoten, oost- en westwaarts Jan Cornelissen,
Protocol van opdrachten en
zuidwaarts Jantjen Jansen en noordwaarts de weg, waarvan de andere helft in
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop bezit is van de erfgenamen van Elbert Geurts, belast met tijns.
Jan Petersen ook optredend voor zijn vrouw Gerritjen Meeuwsen verkoopt aan
Jan Goossens Timmer en zijn vrouw Jantjen Janssen, voor 150 gulden, de helft
van twee en een halve schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, kerspel Otterloo, buurschap Eschoten, oost-, west- en zuidwaarts Jan
Protocol van opdrachten en
Cornelissen en noordwaarts de weg, waarvan de andere helft in bezit is van de
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop erfgenamen van Elbert Geurts, belast met tijns.
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Eschoten
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Eschoten

Beschrijving
Goossen Derksen van Otterloo, jongeman, verkoopt aan Evert, Gerritjen en
Geertjen Elbertsen, voor 600 gulden, een huis, hoven en berg met een halve
molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Aanstoot,
buurschap Eschoten, dat Willem Petersen gebruikt, belast met een spint rogge
Koop en verkoop aan de kosterij van Otterloo.
Teunis Geurtsen, jongeman, verkoopt aan Jan Goossens Timmer en zijn vrouw
Jantjen Janssen, voor 125 gulden, anderhalve schepel bouwland gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Aenstoot, buurschap Eschoten op Jan
Morrenenk, oostwaarts Jan Cornelissen, westwaarts de koper, zuidwaarts het
Koop en verkoop kerkhofpadt en noordwaarts de weg.

Testament

Oorspronkelijk Archief

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Teunis Geurtsen, bejaarde jongeman, maakt te Eschoten zijn testament op en
schenkt aan zijn neef Evert Elbertsen en bij vooroverlijden aan de nichten
Gerritjen en Geertjen Elbertsen, drie molder bouwland gelegen in het ambt van
Ede, kerspel Otterloo, buurschap Eschoten, oostwaarts de heer van Eck en Wiel,
westwaarts de kinderen van Elbert Wouterss. Na zijn overlijden ontvangen de
Protocol van opdrachten en
gelegateerden de na te laten goederen schuldenvrij, de begrafenisschulden
verbanden van het kerspel Otterlo,
worden uit de andere na te laten goederen voldaan.
1733-1759

Roeloff Geurtsen en zijn vrouw Geertjen Janssen verkopen aan Jan Peterssen
en zijn vrouw Gerritjen Meeuwsen, voor 560 gulden, een derde deel van een
huis, hof, berg en schuur met de bijbehorende bouw,- weide-, hooi- en
driestlanden en plaggenvelden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Aanstoot, buurschap Eschoten, genaamd de Elsenbosch, de Haar en
Hakkenhouw, dat door de overleden Teunis Geurtsen is nagelaten. Echter, Jan
Peterssen neemt daarnaast tot zijn private lasten een derde deel van alle
schulden, te betalen uit de inboedel van Teunis Geurtsen, samen met een derde Protocol van opdrachten en
deel van 45 gulden die Evert Evertsen jaarlijks uit de boedel van Teunis Geurtsen verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop ontvangt, zolang Evert Evertsen leeft.
Jan Peterssen ook optredend voor zijn vrouw Gerritjen Meeuwsen verkoopt aan
Martjen Tijssen, weduwe van Aart Gijsbertsen, voor 300 gulden, drie en een
halve schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Aanstoot, buurschap Eschoten, oost- en zuidwaarts de erfgenamen van Jan
Protocol van opdrachten en
Cornelissen, westwaarts de gemeente en noordwaarts de steeg, belast met twee verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop penningen aan tijns.
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24-25 10-05-174310-05-1743
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Testament

Ten overstaan van Aart Janssen, leenman van het huis en hof Laar en Derck
Timmer, leenman van het graafschap Buiren, schenkt Geertjen Elbers, bejaarde
jongedochter, met de warme hand aan Willemtjen Jacobs Schuirman, weduwe
van Gerrit Egbers het wildvorstergoed genaamd Boeschoten, leenplichtig aan het
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, alsmede de tiend uit het erf en goed
Boeschoten leenplichtig aan het huis Lockhorst, beiden gelegen in het ambt van
Barneveld, kerspel Garderen en nog een erf en goed bestaande uit een huis en
hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en driestlanden en plaggenvelden, dat
Wouter Janssen gebruikt, gelegen in het ambt van Barneveldt, buurschap
Garderbroeck. Voorts schenkt zij aan haar neef Meeuws Janssen, zoon van Jan
Peterssen, al haar overige onroerende goederen zoals een klein erf en goed met
de bijbehorende landerijen, dat Teunis Janssen bewoont en nog een klein erf en
goed met de bijbehorende landerijen, dat Reijer Cornelissen bewoont, alsmede
drie molder bouwland in Eschoterenck, geërfd van Teunis Geurtsen en daarnaast
nog een perceel bouw- en driestland en een schaapschot genaamd de Hoeff,
gelegen onder Aanstoot, een hooi- en weimaat genaamd Veluwschoten, alles
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Aanstoot, buurschap Eschoten. Daarnaast
draagt zij terstond over aan haar neef Meeuws Janssen haar roerende goederen
bestaande uit paarden, beesten, schapen, het gezaaide koren en het
onbebouwde land, wagens, ploeg en eggen, koper en tin, bed en bult, huis-, bouwen deelgereedschap. Zij behoudt haar goud en zilver, hetgeen tot haar lichaam
behoort, de linnenkast en het gedorste en ongedorste koren. Aan de leenheren
Protocol van opdrachten en
verzoekt zij om het beheer en de pachtbrieven over te dragen aan Willemtjen
verbanden van het kerspel Otterlo,
Jacobs Schuirman.
1733-1759

Eschoten

Registratie

Registratie van het testament van freule Anna Elisabeth van Wijhe betreffende
twee goedjes in Eschoten, het ene genaamd de Damacker met als pachter Jan
Morren en het andere met als pachter de weduwe van Jacob Aertsen. Het
originele testament staat geregistreerd in Ede (invnr. 808), folio 58 verso tot en
met 61.

Eschoten

Procureur Jacob Taeij, executeur van het testament van de overleden jonkvrouw
Anna Elisabeth van Wijhe, verkoopt aan vrouwe Wilda van Wijhe douairière van
Carel van Brakel, voor 500 gulden, een klein erf onder de buurschap Eschate,
kerspel Otterlo op Veluwe gelegen, thans in gebruik bij de weduwe van Wouter
Aartsen, oost- en zuidwaarts de steeg en west- en noordwaarts de erven van
Koop en verkoop Evert Elbertse.

Eschoten

Hendrikus van Heert als gemachtigde van Frederik Jacob Derk van der Capellen,
heer van Hagen, Appeltern en Altforst en Anna Elijsabeth barones van Bassum,
ingevolge een volmacht van 13 juli 1747 gepasseerd voor de schepenen van
Breda, verkoopt aan Gijsbert Derksen en zijn vrouw Neeltje Teunissen, voor 725
gulden, een klein erf en goed genaamd de Boonekamp, bestaande uit een huis
Protocol van opdrachten en
en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen op Veluwen in het ambt van
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Ede, kerspel Otterlo, buurschap Eschoten, dat de koper al gebruikt.

Eschoten

Eschoten

Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Otterloo, buurschap Eschoten, dat zij zelf bewonen en gebruiken,
toebehorend aan Gijsbert Derksen en zijn vrouw Neeltjen Teunissen, bezwaren
hun perceel met een hypotheek van 350 gulden tegen een rente van twaalf
gulden per jaar ten behoeve van Evert Janssen, jongeman. Op vertoon van de
kwitantie op de originele akte is deze hypotheekakte geroyeerd.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
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27 19-06-175219-06-1752

27v 06-04-175212-05-1753

28 11-04-175202-04-1754

28v-29 17-03-175517-03-1755

29-29v 14-07-175518-08-1755

29v-30 20-12-175620-12-1756

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Eschoten

Hendrikus van Heerdt als gemachtigde van G. W. baron van Balveren, luitenantkolonel en zijn vrouw Jacoba Johanna barones van Bassum, ingevolge een
volmacht van 22 november 1748 gepasseerd voor Hermen Dijckmeester en
doctor Hendrik Jan Bartens, schepenen van de stad Tiel, verkopen aan Evert
Jacobsen en zijn vrouw Willemtjen Borren, voor 6.400 gulden, een erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen in het
Koop en verkoop ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Eschoten, genaamd den Hak.

Eschoten

Henricus van Heert als gemachtigde van Barend baron Lewe, luitenant-generaal
en commandeur van de stad Doornick en zijn vrouw Catharina barones van
Wijhe, ingevolge een volmacht van 29 februari 1752 gepasseerd voor Dirk Gibbo
Kersseboom, auditeur-militair binnen Doornik, verkoopt aan Jan Goossensen en
zijn vrouw Jannitjen Jansz, voor 1.705 gulden en 5 stuivers, een erf en goed
Protocol van opdrachten en
genaamd de Knapzak met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop Eede, kerspel Otterloo, deels belast met tijns. Akte opgemaakt in Barneveld.

Eschoten

Henricus van Heert als gemachtigde van Barend baron Lewe, luitenant- generaal
en commandeur van de stad Doornik en zijn vrouw Catharina barones van Wijhe,
ingevolge een volmacht van 29 februari 1752 gepasseerd voor Dirk Gibbo
Kersseboom, auditeur-militair binnen Doornik, verkoopt aan Mewes Janssen,
alsmede aan Rutger Janssen en zijn vrouw Evertjen Jans, ieder voor de helft,
voor 4.350 gulden een erf en goed met de bijbehorende landerijen, dat Teunis
Protocol van opdrachten en
Lensen gebruikt, gelegen in het ambt van Eede, kerspel Otterloo tot Eeschooten, verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Koop en verkoop deels belast met tijns. Akte opgemaakt in Barneveld.

Eschoten

Hypotheek

Een derde deel van een klein erf en goed, bestaande uit een huis, hof, berg en
schuur met de bijbehorende landerijen gelegen in de buurschap Eschoten
genaamd de Elsebosch, dat Aart Maassen bewoont en gebruikt, voorts nog een
huis en hof en nog een halve molder bouwland genaamd de Stuijt, alsmede een
halve molder bouwland genaamd de Santenk gelegen in de Aanstoot en
Aanstoterenck, dat de debiteur bewoont en gebruikt, toebehorend aan Aart
Janssen en zijn vrouw Teunisjen Janssen, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 650 gulden tegen 3½% rente ten behoeve van de diaconie van het Protocol van opdrachten en
kerspel Otterloo. Op vertoon van de kwitantie en consent tot royement is deze
verbanden van het kerspel Otterlo,
akte op 15 juni 1790 doorgehaald.
1733-1759

Testament

Evert Janssen, ligt ziek in bed, en zijn vrouw Evertjen Willemsen, maken hun
testament op waarbij het vruchtgebruik dat zij volgens huwelijkse voorwaarden op
2 mei 1732 hebben gesloten van kracht blijft en benoemen tot enig erfgenaam
van alle goederen hun nicht Evertje Hendricksen, dochter van Hendrick
Hendricksen en zijn vrouw Geusjen Dercksen, bij haar vooroverlijden treden haar Protocol van opdrachten en
wettige erfgenamen in haar rechten, met uitsluiting van alle andere
verbanden van het kerspel Otterlo,
belanghebbenden.
1733-1759

Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Otterloo, buurschap Eschoten, toebehorend aan Gijsbert Dercksen en
zijn vrouw Neeltjen Teunissen, dat zij zelf bewonen en gebruiken, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 300 gulden met een jaarlijkse rente van tien
gulden ten behoeve van Wouter Evertsen en zijn vrouw Jantjen Evertsen. Op
Protocol van opdrachten en
vertoon van de kwitantie en het consent tot royement is deze akte op 20 juni 1775 verbanden van het kerspel Otterlo,
doorgehaald.
1733-1759

Eschoten

Eschoten

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
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30-30v 30-06-175930-06-1759

30v-31 11-12-175911-12-1759

32 13-10-173525-10-1735

32v 05-03-173619-03-1736

Eschoten

Eschoten

Hypotheek

Hypotheek

Twee erven, het ene aangekocht van de gouverneur van Doornick, bestaande uit
een huis, hof, schuur, berg en schaapschot met zeven molder zaailand en het
andere zijnde een huis, hof, schuur met zes molder zaailand, gelegen in het ambt
van Eede, kerspel Otterloo of de Aanstoot, buurschap Eeschoten, toebehorend
aan Jan Goossens Timmer en zijn vrouw Jantje Jansz, bezwaren hun percelen
met een hypotheek van 600 gulden tegen 4% rente ten behoeve van de diaconie- Protocol van opdrachten en
armen tot Beekbergen. Op vertoon van de kwitantie en het consent tot royement verbanden van het kerspel Otterlo,
is deze akte op 17 maart 1774 doorgehaald.
1733-1759

Harskamp Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Joost Jan Op ten Noorth,
burgemeester van de stad Zutphen, wegens ontoereikendheid van de beslag
gelegde roerende goederen, ook beslag te leggen op de onroerende goederen van
Gerbrighjen Willemsen, weduwe van Aelbert Derksen met name op het erf en
goed Berghuijs om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag
van 302 gulden en 4 stuivers wegens achterstallige pacht van het erf en goed
Berghuijs verschenen op Sint Maarten 1735 en ter garantie tot betaling van de
achterstallige verpondingen van 309 gulden en 8 stuivers aan de scholtis van
Protocol van opdrachten en
Ede, ingevolge de huurcedulle, legale hypotheek en getekende afrekeningen van verbanden van het kerspel Otterlo,
10 oktober 1735 onder aftrek van alle gedane betalingen.
1733-1759

Harskamp Registratie

Wouter Crolboom, onderscholtis, wordt door Jan Willemsen Hoijbrinck verzocht
om beslag te leggen op een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven
met de bijbehorende bouw-, weide- en driestlanden en plaggenvelden van
Jochum Cornelissen, dat Jochum Cornelissen en Cornelis Jochumsen
Protocol van opdrachten en
gebruiken. De originele akte is geregistreerd in Aenstoot op folio 3 recto en verso. verbanden van het kerspel Otterlo,
Geroyeerd, zie in Harskamp (red.: moet zijn Otterlo) folio 3.
1733-1759
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2-2v 33-33v 27-01-173727-01-1737

Oorspronkelijk Archief

Twee erven, het ene aangekocht van de gouverneur van Doornick, bestaande uit
een huis, hof, schuur, berg en schaapschot met zeven molder zaailand en het
andere zijnde een huis, hof, schuur met zes molder zaailand, gelegen op
Veluwen in het ambt van Eede, kerspel Otterloo of de Aanstoot, buurschap
Eschoten, toebehorend aan Jan Goossens Timmer en zijn vrouw Jantje Jans,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 450 gulden tegen 4% rente ten
Protocol van opdrachten en
behoeve van de diaconie-armen tot Beekbergen. Op vertoon van de kwitantie en verbanden van het kerspel Otterlo,
het consent tot royement is deze akte op 17 maart 1774 doorgehaald.
1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Beschrijving

Wouter Crolboom, onderscholtis, wordt door Arent Roeloffs, monopolist, verzocht
om beslag te leggen op een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven
met de bijbehorende bouw-, weide- en driestlanden en plaggenvelden van
Jochum Cornelissen, dat Jochum Cornelissen en Cornelis Jochumsen
gebruiken. De originele akte is geregistreerd in Aenstoot op folio 3 verso.
Henrick Otters, scholtis van het ambt Ede, legt namens Jochum Cornelissen
beslag op het eerdergenoemde perceel. De originele akte is geregistreerd in
Aanstoot op folio 4.
Henrick Otters, scholtis van het ambt Ede, legt namens Henrick van Heerd
beslag op het eerdergenoemde perceel. De originele akte is geregistreerd in
Aanstoot op folio 5. Geroyeerd, zie onder de Aanstoot.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Gerrit Gijsbertsen en zijn vrouw Gerritjen Henricksen, Hendrick Derksen en zijn
vrouw Willemtjen Rijcksen, verkopen aan Jacob Meeuwsen en zijn vrouw Fijtjen
Janss en aan Evert Janssen en zijn vrouw Stijntjen Janssen, voor 62 gulden, drie
vierde deel van een hof, oostwaarts Aert Janssen van Essen en west-, zuid- en
noordwaarts de koper, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Protocol van opdrachten en
Aanstoot, buurschap Harscamp tot Westerhuijs, belast met twee stuivers en vijf verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop duiten aan wasgeld aan de kerk van Otterloo.
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33v-34 15-05-173715-05-1737

Aart Brouwer en zijn vrouw Evertjen Brouwer, Evertjen Brouwer, jongedochter,
geassisteerd met haar voogd Aart Brouwer, Peter van Heerd en zijn vrouw
Jantjen Brouwer, alsmede Maas van Romswinckel en zijn vrouw Truijtjen
Brouwer, verkopen aan Reijer Henricksen en zijn vrouw Martjen Rijcksen, voor
3.600 gulden, een klein erf en goed, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en plaggenvelden gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Aanstoot, buurschap Westenenck, dat
Philips Evertsen gebruikt, uitgezonderd een eiken- en een essenboom die de
verkoper behoudt, belast met tijns van tien stuivers en acht penningen aan de
Harskamp Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.

34v-35 11-09-173711-09-1737

Gerrit Aertsen en zijn vrouw Evertjen Jacobs en Gerrit Aertsen als gemachtigde
van zijn broer Willem Aertsen, ingevolge een volmacht van 29 juni 1737
gepasseerd voor Henrick Otters, scholtis van het ambt Ede, voor de helft; Gerrit
Aertsen, Willem Aertsen, Jan Aertsen voor zichzelf en als gemachtigde van
Hilletjen en Aeltjen Aertsen, voor een veertiende deel; Jacob Aartsen voor zichzelf
en als gemachtigde van Wouter Janssen en zijn vrouw Aaltjen Aartsen, Franck
Reijerssen voor zichzelf en als gemachtigde van Bart Cornelissen, Geurtjen
Reijerssen en Henrickjen Reijerssen, voor een veertiende deel; Cornelis
Gijsbertsen, Ceel Gijsbertsen, Jan Gijsberts, Aeltjen Gijsberts, weduwe van
Reijer Peelen en Henrick Campert voor zichzelf en als gemachtigde van de
kinderen van Willemtjen Gijsberts, voor een veertiende deel; Beert Wijers en
Aeltjen Gerrits voor een veertiende deel; Philips Evertsen en zijn vrouw
Woutertjen Willemssen voor een veertiende deel en als laatste Wouter
Henricksen en Aeltjen Henricksen ook voor een veertiende deel, allen
erfgenamen van Jan Rijksen en zijn vrouw Derckjen Willemss, verkopen aan
Evert Janssen en zijn vrouw Stijntjen Janssen Hoijer, alsmede aan Jacob
Meeuwsen en zijn vrouw Truijtjen Janssen, voor 2.150 gulden, een erf en goed
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Westerhuijs,
Protocol van opdrachten en
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop driestlanden en plaggenvelden, dat Jacob Aartsen gebruikt.

35v 29-01-173703-02-1738

Jochum Cornelissen, weduwnaar van Johanna de Misschouw, aan de ene kant
en Cornelis Jochumse en zijn vrouw Willemtje Janssen Timmer, alsmede Jan
Henrick Jochumse Brouwer en zijn vrouw Wilhelmina van (W)Heerd, kinderen
van Johanna de Misschouw en Jochum Cornelissen, aan de andere kant, komen
een boedelscheiding overeen, waarin Cornelis Jochumse en zijn vrouw
Willemtjen Janssen Timmer krijgen toebedeeld een klein erf en goed gelegen in
het ambt van Ede, kerspel Aenstoot, bestaande uit een huis en hoven met de
bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en plaggenvelden en een
vierde deel in het Aenstoterbos, dat Jan Goossens gebruikt, daarnaast nog een
Protocol van opdrachten en
klein erf en goed gelegen in Harscamp, bestaande uit een huis en hoven met de verbanden van het kerspel Otterlo,
bijbehorende landerijen, dat Cornelis Jochumse gebruikt.
1733-1759

Harskamp Scheiding

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
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5-5v 36-36v 25-06-174028-09-1740

Mr. Wilhelm Engelen, Ordinaris Raad in het Hof van de provincie van Gelderland,
voor zichzelf en als gemachtigde van zijn broer mr. Johan Engelen, secretaris van
de stad Nijmegen, ook optredend voor zijn zus en broers Cunera Engelen en de
doctoren Arnold en Hendrick Engelen, ingevolge een volmacht van 19 mei 1740
gepasseerd voor burgemeesters en schepenen van de stad Nijmegen, mr.
Engelberth Menthen, mede Ordinaris Raad in het Hof van Gelderland,
burgemeester van de stad Doesborgh en zijn vrouw Susanna Cicilia Barta
Merens, mr. Christoffel Rochus Menthen, commies van de financiën van het
Kwartier van Veluwen en zijn vrouw Geertruit Menthen, Margareta en Theodora
Menthen, geassisteerd met raadsheer en voogd Engelen, alsmede mr. Engelbert
van Eck, richter van de heerlijkheid Doorweert, voor zichzelf en als gemachtigde
van Joachem, Cornelis en Otto van Eck, ingevolge een volmacht van 26 en 23
mei 1740 gepasseerd voor de schepenen van Maassluijs en burgemeesters en
schepenen van de stad Harderwijk, samen erfgenamen van Catharina Engelen,
vrouw van de overleden mr. Johan van Hasselt, Eerste Raad en stadhouder van
de Lenen van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, verkopen ingevolge
een publieke veiling van 16 en 30 januari 1740 aan mr. Reijnder Johan Op ten
Noorth en Anna Catharina, Helena Wijnanda, Engelberta Wilhelma, Arnolda
Michilina Reijners, Arnold en Geertruijt Lucretia Op ten Noorth, kinderen en
erfgenamen van mr. Gijsbert Op ten Noorth, in leven Raad-secretaris en
substituut-momber van dit landschap en zijn vrouw Helena Henrica van Eck,
beiden overleden, voor 2.971 gulden, de helft van een erf en goed, bestaande uit
een huis, hof, bouwlanden en driften, genaamd Westenengen, gelegen in
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Aanstoot, buurschap Harscamp, waarvan
de andere helft in bezit is van de genoemde kinderen en erfgenamen met
overdracht van de charters en papieren die in handen zijn van de verkopers,
Protocol van opdrachten en
belast met jaarlijks 8 stuivers en 12 penningen aan de Rekenkamer in
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop Gelderland.

6-6v 37-37v 23-06-174028-12-1740

Jan Gerritsen en zijn vrouw Evertjen Rutgers, Cors Willemssen en zijn vrouw
Grietjen Munnickemeger, Bessel Evertsen en zijn vrouw Jantjen Jans, Bessel
Hermsen en zijn vrouw (niet ingevuld), Besseltjen Gerrits, weduwe van Hendrick
Jansen, Hendrickjen Everts, weduwe van Gerrit Jansen, beide weduwen
geassisteerd met hun voogd Jan Gerritsen, alsook Geertjen Bessels die recht
heeft op een zesde deel van het perceel en die bij leven samen met de andere
comparanten het perceel heeft verkocht, in wiens plaats haar dochter Derckjen
Aalten treedt, gehuwd met Franck Rijcksen, alsmede Teunis Toonen minderjarige
zoon van haar dochter, geassisteerd met zijn voogden Dirck Henricksen en
Abraham van Breen, verkopen aan Jan Hendricksen en zijn vrouw Jantjen
Aalberts, alsmede aan Gerrit Hendricksen en zijn vrouw Aaltjen Everts, voor 400
gulden, een huis met de helft van een hof gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Otterloo, buurschap Herskamp, oostwaarts aan de brink, zuidwaarts Jan Kersen,
westwaarts burgemeester Op ten Noorth en noordwaarts de andere helft van de
hof, met de bijbehorende landerijen zoals heide en weide, belast met twaalf
stuivers aan wasgeld, drie stuivers aan tijns en jaarlijks een spint rogge voor de
koster. Het huis en de halve hof zijn geërfd van hun zus en tante Gijsbertjen
Bessels, weduwe van Toenis Cornelissen. Met de belofte dat eventuele
Protocol van opdrachten en
opgetreden schade verhaald mag worden op de verkopers of hun erfgenamen
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop middels een beslaglegging van hun goederen.
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8v-9

Oorspronkelijk Archief

Harskamp Beslaglegging

Hendrik Otters, scholtis van Ede, wordt door de diaconie van Barnevelt verzocht
om beslag te leggen op alle roerende goederen en als dat onvoldoende is op alle
onroerende goederen in het ambt van Ede van Maas Romswinckel, met name
zijn aandeel in een huis, hof en brouwerij met het bijbehorende land in Harskamp,
dat Aert Jacobsen gebruikt, om daarop te verhalen of betaling te verkrijgen van
een bedrag van 20 gulden betreffende twee jaren rente over een kapitaal van 250
gulden per 20 december 1741 en 1742, welke met Rutgerus van Eijbergen
overeengekomen is op 20 december 1731 en waarvoor de debiteur zich als borg
verbonden heeft, alsmede een bedrag van 24 gulden betreffende drie jaren rente
over een kapitaal van 200 gulden overeengekomen met Gerritjen van
Geijtenbeeck, weduwe van Jan van Romswinckel op 17 juli 1727 en waarvoor
debiteur zich ook als borg verbonden heeft voor de jaren 1741 tot en met 1743,
voorts ter garantie tot het terugbetalen van de hoofdsommen met de
verschuldigde rente. Aart Jacobsen Brouwer is verzocht geen pacht te betalen.
Protocol van opdrachten en
Op vertoon door de scholtis Walburg in 1743 van de originele betaalde en in
verbanden van het kerspel Otterlo,
stukken gesneden obligatie is deze beslaglegging geroyeerd.
1733-1759

38v-39 04-09-174306-09-1743

Harskamp Scheiding

Aart Jacobsen Brouwer en zijn vrouw Evertjen Brouwer aan de ene kant, Maes
(van) Romswinckel en zijn vrouw Geertruijd Jacobsen Brouwer, Peter van Heerde
en zijn vrouw Jantjen Brouwer, alsmede Evertjen Jacobsen Brouwer,
geassisteerd met haar zwager en voogd Peter van Heerde, samen erfgenamen
van Wijn Jacobsen Brouwer, aan de andere kant, komen overeen om de
nalatenschap te verdelen van Wijn Jacobsen Brouwer. Aart Jacobsen Brouwer en
zijn vrouw Evertjen Brouwer kunnen meteen beschikken over een huis, hof,
brouwerij, berg en schuren met zes schepel bouwland genaamd de Coten, een
half molder bouwland op Ruijsbergh, een perceel hof, weide en hooiland
genaamd de Ploegsmaeten Maet, alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Otterloo, buurschap Harscamp, dat Aart Jacobsen Brouwer al gebruikt. Ter
compensatie zullen Aart Jacobsen Brouwer en zijn vrouw Evertjen Brouwer aan
de drie andere erfgenamen 2.000 gulden uitkeren, voor iedere partij 666 gulden,
13 stuivers en 6 penningen, waarbij Maas (van) Romswinckel en zijn vrouw
Geertruijdt Brouwer verklaren het bedrag al ontvangen te hebben, Peter van
Heerde en zijn vrouw Jantjen Brouwer ontvangen het bedrag binnen een half jaar
en voor Evertjen Brouwer, jongedochter, zal het bedrag door Aart Jacobsen
Protocol van opdrachten en
Brouwer tegen 3% rente onder zich worden gehouden. De roerende goederen
verbanden van het kerspel Otterlo,
zijn al onder elkaar verdeeld.
1733-1759

39v-40 06-01-174406-01-1744

Hendrick Peelen, jongeman, Hendrick Reijerssen en zijn vrouw Stijntjen Peelen,
Hendrick Gerritsen en zijn vrouw Martjen Peelen, Aart Janssen en zijn vrouw
Arisjen Peelen, Hendrick Gerritsen en Hendrick Reijerssen samen ook optredend
voor Aaltjen Peelen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Gerrit
Wouterssen met toestemming tot het doen van dit transport, Jan Hendricksen en
Janssen Hendricksen voorkinderen van Aartjen Peelen uit haar eerste huwelijk
met Hendrick Janssen, ook optredend voor hun afwezige vrouwen en voor hun
zussen Stijntjen, Jantjen en Hendrickjen Hendricksen, ook kinderen van Aartjen
Peelen maar dan uit haar tweede huwelijk met Hendrick Wouterssen, alsmede
Hendrick Reijerssen en Gerrit Wouterssen voogden van de minderjarige Wouter
Hendricksen en Hendrick Gerritsen voogd van de minderjarige kinderen van
Jacob Peelen met toestemming van het Landgerecht van Veluwe in de Bank van
Ede van 3 mei 1743, verkopen aan Jacob Maassen en zijn vrouw Gerritjen
Francken Schuirman, voor 1.300 gulden, een derde deel van een erf en goed,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen op
Protocol van opdrachten en
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harscamp, genaamd verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop Mockenhoff, dat de koper al gebruikt.

7-7v 38-38v 12-08-174312-08-1743

7v-8

Beschrijving
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Het Gelders Archief
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40-41 06-01-174406-01-1744

Beschrijving
Grietjen Aartsen, weduwe van Franck Jacobsen Schuirman, geassisteerd met
haar zoon en voogd Aart Francken Schuirman, verkopen aan de gezamenlijke
kinderen en kleinkinderen van Peel Jacobsen uit zijn eerste en tweede huwelijk,
voor 400 gulden, een achtste deel van een erf en goed, bestaande uit een huis en
hoven met de bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Otterloo, buurschap Harscamp, genaamd de Tepelenburgh, dat Hendrick Peelen
Harskamp Koop en verkoop gebruikt.

Oorspronkelijk Archief

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

2/2 10-10v 41-41v 08-08-174608-08-1746

Jan Hendricksen, Janssen Hendricksen, Gerrit Wouterssen, allen ook optredend
voor hun afwezige vrouwen, Jantjen en Hendrickjen Hendricks, jongedochters,
geassisteerd met hun voogd Jan Hendricksen, alsmede Wouter Hendricksen,
jongeman, verkopen aan Derck Hendricksen, jongeman, voor 494 gulden, een
14de deel en een 32ste deel van een erf en goed, bestaande uit een huis en
hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en driestlanden en
plaggenvelden, voorts een 32ste deel van de Stickampen, de Wullenacker, het
Drieschepelshoekje, het Suerlantse Maetjen en het hooiland onder de eng aan de Protocol van opdrachten en
Bree, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harscamp, dat
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop Hendrick Peelen gebruikt.

2/2 11-11v 42-42v 05-06-174119-09-1746

Jantjen Jacobsen, bejaarde jongedochter, maakt haar testament op in Ede thuis
bij de scholtis en herroept al haar voorgaande testamenten, benoemt tot enig
erfgenaam van alle goederen: 1. haar nicht Hendrickjen Wouters gehuwd met
Wouter Gerritsen en bij haar vooroverlijden de kinderen of kleinkinderen in hun
moeders plaats, voor een derde deel; 2. haar neef Jacob Maassen en bij zijn
vooroverlijden de kinderen of kleinkinderen in hun vaders plaats, voor een derde
deel en 3. voor het laatste derde deel de kinderen van haar nicht Martjen
Maassen in leven gehuwd met Hendrick Willemssen, met name: Willem, Henrick,
Henrickjen, Jantjen, Evertjen, Aaltjen, Maas, Jacobjen, Teunisjen en Trijntjen
Protocol van opdrachten en
Hendricksen of in hun moeders plaats bij haar vooroverlijden, met uitsluiting van verbanden van het kerspel Otterlo,
alle andere belanghebbenden.
1733-1759

2/2 11v-12

2/2

12v

Harskamp Testament

42v-43 18-10-174617-10-1746

Gijsbert Heijmen ook optredend voor zijn vrouw Martjen Janssen, Teunis Jansen
en zijn vrouw Willemtje Janssen, verkopen aan Stijntjen Henriksen Hojer,
weduwe van Evert Janssen en aan Fijtjen Everts, weduwe van Jacob Meeuwsen,
voor 31 gulden en 5 stuivers, een hoekje hof met zijn houtgewas gelegen op
Protocol van opdrachten en
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Otterlo, buurschap Westerhuijs, belast met verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop iets tijns aan de heer van Harscamp.

43v 11-05-174811-05-1748

Gerard Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt door Hendrik Sijmonsen gehuwd
met Aaltje Janssen, verzocht om beslag te leggen op alle roerende goederen van
Evert Janssen en als dat onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in
het ambt van Ede, met name op zijn aandeel in de erfenis van de overleden Derk
Hendriksen, om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van
115 gulden wegens een obligatie van (niet vermeld) oktober 1733 met de
verschuldigde rente van 37 gulden en 19 stuivers, tezamen 152 gulden en 19
stuivers, met aan Jan Jacobsen de verplichting de onroerende goederen die hij
onder zich heeft van Evert Janssen zonder toestemming van de pandeiser deze Protocol van opdrachten en
niet te verkopen, omdat hij anders het verschuldigde bedrag zelf zal moeten
verbanden van het kerspel Otterlo,
betalen.
1733-1759

Harskamp Beslaglegging

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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44 11-05-174811-05-1748

44v 18-06-174819-06-1748

45 23-08-174823-08-1748

45v-46 22-10-174822-10-1748

2/2 15-15v 46-46v 07-01-174907-01-1749

2/2 15v-16

46v-47 20-08-174920-08-1749

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Harskamp Beslaglegging

Gerard Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt door Aris van Backenes verzocht
om beslag te leggen op alle roerende goederen van Evert Jansse en als dat
onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met
name op zijn aandeel in de erfenis van de overleden Derk Hendriksen, om daarop
te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 315 gulden en 4 stuivers
wegens een obligatie van 2 januari 1737 met de verschuldigde rente van 103
gulden en 19 stuivers, voorts nog wegens geleend geld van 19 gulden, 2 stuivers
en 8 penningen, tezamen 438 gulden, 5 stuivers en 8 penningen, met aan Jan
Jacobsen de verplichting de onroerende goederen die hij onder zich heeft van
Protocol van opdrachten en
Evert Janssen zonder toestemming van de pandeiser deze niet te verkopen,
verbanden van het kerspel Otterlo,
omdat hij anders het verschuldigde bedrag zelf zal moeten betalen.
1733-1759

Harskamp Beslaglegging

Gerard Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt door Jan Mulder te Worengen,
verzocht om beslag te leggen op alle roerende goederen van Frans Cramer
gehuwd met Niesjen Jacobsen en als dat onvoldoende is op alle onroerende
goederen gelegen in het ambt van Ede, met name op zijn aandeel in de erfenis
van de overleden Derck Hendricksen, om daarop te verhalen en betaling te
verkrijgen van de helft van een bedrag van 225 gulden en 52 gulden aan kosten
wegens een betaalde borgtocht voor hout door Willem Cramer op Schoonbroeck
gekocht, alsmede de helft van een kapitaal van 300 gulden met de rente van 84
gulden vanaf 9 september 1740 tot 9 september 1747, welke Frans Cramer met
een obligatie aan zijn moeder de weduwe Adriaan Cramer schuldig is.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Evert Janssen en zijn vrouw Aalbertjen Wouters verkopen aan Aris van
Backeness, voor 140 gulden, een 35ste deel van een half erf en goed gelegen in
het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Westenenge, dat Jan Jacobsen
Harskamp Koop en verkoop en Hendrik Reijerse gebruiken.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Meijnt Franken en zijn vrouw Stijntjen Janssen, Maess Janssen en zijn vrouw
Jacobjen Janssen, Gijsbert Janssen en zijn vrouw Willemjen Gerrits, Evert
Janssen en zijn vrouw Aalbertjen Woutersen, alsmede Hendri k Sijmens van
Methorst en zijn vrouw Aaltjen Janssen, samen erfgenamen van Derk
Hendriksen, verkopen aan Jan Jacobsen en zijn vrouw Niesjen Reijersen, voor
500 gulden, een zevende deel van de helft van een erf en goed gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harskamp tot Westenenge, dat de
koper al gebruikt samen met Hendrik Reijers met het Suerland te Harskamp en
het hooiland in de Werft, dat Peeter Drissen, Jan Buirman en Wouter Eversen
gezamenlijk gebruiken, welk perceel door de verkopers geërfd is van hun oom
Derk Hendriksen en waarvan de wederhelft en een zevende deel in deze helft van Protocol van opdrachten en
de erfenis van Derk Henricks toebehoort aan de erfgenamen van Reijer
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop Hendriksen.
Frans Cramer en zijn vrouw Niesjen Jacobsen verkopen aan Jan Jacobsen en
zijn vrouw Niesjen Reijers, voor 100 gulden, een 35ste deel van een erf gelegen
te Westenenge onder het kerspel Otterloo, dat de koper al gebruikt en voor een
gedeelte gebruikt wordt door Hendri k Reijersen, alsmede een 35ste deel in het
Suerland in Harskamp, dat Peter Driessen en Jan Buerman gezamenlijk
Harskamp Koop en verkoop gebruiken en een hoekje hooiland dat Wouter Eversen gebruikt in de Werft.

Harskamp Hypotheek

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Een erf betreffende een zaalweer en herengoed dat zij bewonen en gebruiken,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Otterlo, buurschap Harscamp, genaamd het Heijenerf,
toebehorend aan Gerrit Hendriksen en zijn vrouw Fijtje Woutersen, bezwaren
hun perceel met een hypotheek van 500 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Protocol van opdrachten en
Derk Maassen en zijn vrouw Anna Catrina Willemsen. Op vertoon van de
verbanden van het kerspel Otterlo,
kwitantie wordt de hypotheek op 22 januari 1785 geroyeerd.
1733-1759

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

818

818

818

Scan nr.

818-0051/52

818-0052

818-0052/53

Fiche Folio Pag.nr.

Datum
akte

Registratie Plaats of
datum
buurschap Aktesoort

2/2 16-16v 47-47v 04-02-175004-02-1750

2/2 16v-17

47v-48 04-02-175004-02-1750

2/2 17-17v 48-48v 05-10-175005-10-1750

Harskamp Hypotheek

Beschrijving

Een erf betreffende een zaalweer en herengoed dat zij bewonen en gebruiken,
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende landerijen gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harscamp, genaamd het Heijenerff,
toebehorend aan Gerrit Hendriksen en zijn vrouw Fijtjen Woutersen, bezwaren
hun perceel met een hypotheek van 300 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Protocol van opdrachten en
Derk Maessen en zijn vrouw Anna Catarijna Willemsen. Op vertoon van de
verbanden van het kerspel Otterlo,
kwitantie wordt de hypotheek op 2 juli 1785 geroyeerd.
1733-1759

Gerrit Hendriksen en zijn vrouw Fijtjen Woutersen verkopen aan Gerrit
Hendriksen en Hendrick Gerritsen, voor 300 gulden, een half molder bouwland
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otteloo, buurschap Harscamp in de
Harskamp Koop en verkoop Harscamperenck.

Harskamp Hypotheek

Oorspronkelijk Archief

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Drie vierde deel van een huis, schuur, smidshuisje het Erskamp bij het huis
Erskamp (ws. Harskamp), met het bijbehorende land gelegen in het ambt van
Ede, kerspel Erskamp (bestaat niet), gelegen naast het huis van de wagenmaker
Beerent Hendricx in de gemeente bij het huis Erskamp, dat zij zelf bewonen,
toebehorend aan Hermen Hendricx Olthoff voor de helft en Hendrik van Voorst en
zijn vrouw Woutje Jurriens Stelleman voor een vierde deel, bezwaren hun perceel
met een hypotheek van 353 gulden en 18 stuivers ten behoeve van Hendrik van Protocol van opdrachten en
der Wiel, koopman tot Arnhem, wegens geleverde ijzer en kolen over de jaren
verbanden van het kerspel Otterlo,
1747 tot 1750, de betaling zal volgen na het overlijden van de eerste comparant. 1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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2/2

18

49 01-04-175001-04-1750

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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818

818-0054

2/2 18v-19

49v-50 24-02-175124-02-1751

Gerritje Teunisse van Westeningh, weduwe van Aris van Backenes, geassisteerd
met haar voogd Hermen Frericksen, verkoopt aan Jan Jacobsen en zijn vrouw
Niesjen Reijersen, voor 500 gulden, een zevende deel van de helft van een erf en
goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harscamp tot
Westenenge, dat de koper gezamenlijk gebruikt met de weduwe van Hendrick
Rijerse met het zuurland in Harscamp, het hooiland in de Werf wordt gezamenlijk Protocol van opdrachten en
gebruikt door Peter Driesen, Jan Buurman en Wouter Eversen, welke percelen
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop geërfd zijn van haar oom Derck Hendricksen.
Een vierde deel in de andere helft van een erf en goed, waar zij woont en dat zij
zelf gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterlo, buurschap Harscamp,
genaamd Tepelenburg, toebehorend aan Gerritjen Lambertsen weduwe van
Hendrik Peelen, geassisteerd met haar voogd Hendrik Kock, smid, bezwaart haar Protocol van opdrachten en
perceel met een hypotheek van 500 gulden tegen 3% rente ten behoeve van de verbanden van het kerspel Otterlo,
diaconie van het kerspel Otterlo.
1733-1759
Harskamp Hypotheek

2/2 19-19v 50-50v 28-01-175215-02-1752

Een perceel bouwland genaamd de Vuijlenacker in de Harscamperengh, groot
een morgen, afgescheiden van het herengoed Kleenheijenerff gelegen in
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harscamp, waarvan
Gerrit Hendriksen van nu af aan de zaalweerbezitter is voor de tijd van 40 jaar,
toebehorend aan Hendrik Teunissen en zijn vrouw Gerritjen Gijsbertsen, alsmede
Maas Teunissen en zijn vrouw Sibilla Aarts(Arents), geven hun perceel in
onderpand ter garantie van 400 gulden ten behoeve van Albert, Gijsbert, Brantjen
en Grietjen Evertsen, broers en zussen van elkaar. Aan de Rekenkamer van het
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen moet nog toestemming gevraagd
Protocol van opdrachten en
worden tot het doen van deze verpanding. Getuigen Eevert Janssen en Evert
verbanden van het kerspel Otterlo,
Janssen.
1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Oorspronkelijk Archief

51 01-07-175201-07-1752

Jan Jacobsen en zijn vrouw Niesjen Reijersen, alsmede Stijntjen Peelen, weduwe
van Hendrik Reijersen, ook optredend voor haar kinderen, geassisteerd met haar
zwager en voogd Aart Janssen, verkopen aan Cornelis Jochemsen en zijn vrouw
Willemtjen Janssen Timmer, voor 420 gulden, een molder bouwland gelegen in
het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harscamp aan de
Harscamperbrink, oostwaarts de Harscamperengh, westwaarts de Harscamper
(niet vermeld), zuidwaarts Peeter Driessen en noordwaarts Cornelis Jochemsen Protocol van opdrachten en
zelf, belast met negen duiten tijns aan de Domeinen van Veluwen en een pacht
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop van zestien gulden.

51v 01-07-175201-07-1752

Jan Jacobsen en zijn vrouw Niesjen Reijersen, alsmede Stijntjen Peelen, weduwe
van Hendrik Reijersen, ook optredend voor haar kinderen, geassisteerd met haar
zwager en voogd Aart Janssen, verkopen aan Wouter Gerritsen, jongeman, voor
270 gulden, drie schepel bouwland gelegen in de Harscamperengh, genaamd het Protocol van opdrachten en
Suerland, oostwaarts juffrouw Temmink, westwaarts de koper, zuidwaarts de eng verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop en noordwaarts juffrouw Temmink en het veld.

52-53 25-04-175318-05-1753

Stijntjen Janssen, weduwe en vruchtgebruikster van de nalatenschap van Evert
Janssen, Jan Evertsen en zijn vrouw Hendrikjen Evertsen, Hendrik Peelen en
Stijntjen Peelen, beiden meerderjarig, alsmede Jan Evertsen en Wouter Mulder,
ooms en voogden van de minderjarige Hendrikjen Peelen, aangesteld op hun
verzoek van 15 november 1752 en met toestemming van 6 januari 1753 van de
Landdrost van Veluwen, aan de ene kant en aan de andere kant Fijtjen Janssen,
weduwe van Jacob Meuwsen, Meuws Jacobsen en zijn vrouw Martjen Aartsen,
Jan Jacobsen en zijn vrouw Niesjen Reijers, Geurt Jacobsen en zijn vrouw
Gerritjen Aartsen, Evertje Jacobsen, jongedochter en als laatste Teuntjen
Jacobsen, jongedochter, beide jongedochters en de weduwen geassisteerd met
hun voogd Harmen Freriks van de Steenweert, komen de volgende scheiding
overeen: 1. Jan Evertsen en zijn vrouw Hendrikjen Evertsen krijgen toebedeeld
twee zaalweren en herengoederen, bestaande samen uit een huis, hof, berg,
schuur en twee schaapschotten staande op de gemeente van Harscamp en een
kamp bouwland gelegen voor de deur en terzijde de schuur, tezamen groot een
morgen bouwland, waarvan de west-, zuid- en noordzijde is afgegraven met de
wal en de sloot en aan de oostzijde de scheiding op het kerkpad of het
zogenaamde Weijdland, voorts drie vierde deel van een kamp bouwland genaamd
de Stuwacker, een hoek bouwland genaamd de Weegacker, een hoek bouwland
genaamd het Staele Campjen, een perceel bouwland genaamd de Drie Schepel,
een hoek bouwland genaamd de Hooge Camp, een hoek bouwland genaamd de
Driest, een schotstede en bouw-, weide- en hooiland en plaggenveld genaamd de Protocol van opdrachten en
Haegh, alles een herengoed, nog twee hooi- of weimaatjes voor de deur en het
verbanden van het kerspel Otterlo,
Scherpe Maetjen,
1733-1759

Harskamp Scheiding

Archief plaats
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2/2 22v-23

53v-54 06-06-175313-06-1753

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

vervolg van folio
52-53

de Langeackers en de Heetcamp, zijnde half een tijns- en half een herengoed,
alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harscamp,
genaamd Westenenge, waar Jan Evertsen woont en het ook gebruikt, en
waarvan Hendrik, Stijntjen en de minderjarige Hendrikje Peelen een kwart deel in
bezit hebben. Jan Evertsen en zijn vrouw Hendrikjen Evertsen moeten de waarde
van twee vierde deel van het herengoed, zijnde 1.400 gulden uitkeren aan Fijtjen
Janssen, weduwe van Jacob Meuwsen en haar kinderen, welk bedrag
aanstaande Pinksteren 1753 betaald zal worden; 2. Jan Evertsen en zijn vrouw
Hendrikjen Evertsen worden toebedeeld voor de ene helft en Hendrik, Stijntjen en
de minderjarige Hendrikjen Peelen voor de andere helft, de volgende vrije
goederen die door het erf Westenenge gebruikt worden: een hoek bouwland
genaamd het Weijdland gelegen aan de zaalweer, nog een hoek bouwland in de
Eng genaamd de Ses Scheepel, de andere helft van twee wei- of hooimaatjes
voor de deur en het Scherpe Maetjen, de Langeackers en de Heetcamp zijnde
half tijns- en half herengoed, ter compensatie ontvangt Fijtjen Janssen, weduwe
van Jacob Meeuwsen en haar kinderen, een perceel driest- en hooiveld genaamd
de Breeversdijk, een perceel bouwland in de Eng genaamd het Halff Mud en een
streep bouwland in de Eng aan de oostzijde van de Ses Schepel; 3. Stijntjen
Janssen, weduwe en vruchtgebruikster van Evert Janssen krijgt toebedeeld voor
de ene helft, Jan Evertsen en zijn vrouw Hendrikjen Evertsen voor een vierde
deel en Hendrik, Stijntjen en de minderjarige Hendrikje Peelen voor het andere
vierde deel: een klein erf en goed, bestaande uit een huis en de hof met de
bijbehorende landerijen gelegen onder de buurschap Harscamp, genaamd de
Ouden Camp tot Westerhuijs, dat Teunis Hendriks gebruikt, met nog een perceel
bouwland op de Vinnekhorst aan de westzijde, een hoek bouwland op de
Barterenk aan de zuidzijde met de vrije uitweg over de Hemmerhaeff, nog een
Protocol van opdrachten en
hoek hooiland in de Werfft aan het westeinde, deze partij moet 80 gulden
verbanden van het kerspel Otterlo,
ontvangen van de vorige partij, te betalen met Pinksteren 1753;
1733-1759

vervolg van folio
52-53

4. Fijtjen Janssen, weduwe van Jacob Meuwsen en haar kinderen krijgen
toebedeeld een klein erf en goed ook gelegen tot Westerhuijs, bestaande uit een
huis en hoven met de bijbehorende landerijen, dat Aart Evertsen nu gebruikt, zij
moet uitkeren aan de vorige partij 80 gulden, te betalen met Pinksteren 1753,
onder de verplichting dat de bomen op dit erf die dichtbij het vorige erf staan
binnen vier jaar omgehakt en verwijderd zijn van het erf. Indien het de
herengoederen betreft, geschiet alles met toestemming van de Rekenkamer.
Indien het minderjarigen betreft geschiet alles met toestemming van het
Landgerecht van Veluwen.

Harskamp Hypotheek

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

De goederen te Westenenghen gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Otterloo, buurschap Harscamp, deels een herengoed en deels een vrij goed,
bestaande uit twee zaalweren, dat zij zelf gebruiken en gekocht hebben van
Fijtjen Jans en haar kinderen, met de belofte om toestemming te vragen van de
Rekenkamer tot het doen van deze overeenkomst, toebehorend aan Jan Evers en
zijn vrouw Hendrikje Evers, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 1.500
gulden tegen 5% rente ten behoeve van Herm. Henr. Otters, burgemeester van
Protocol van opdrachten en
de stad Arnhem en zijn vrouw Abigael Martha Tulleken. Op vertoon van de
verbanden van het kerspel Otterlo,
kwitantie is deze hypotheek op 13 januari 1773 geroyeerd.
1733-1759

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

818

818

818

818

818

Scan nr.

818-0058/59

818-0059

818-0059/60

818-0060

818-0061

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

818

818-0061/62

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

818

818-0062

Fiche Folio Pag.nr.

Datum
akte

Registratie Plaats of
datum
buurschap Aktesoort

2/2 23-23v 54-54v 07-08-175407-08-1754

2/2 23v-24

54v-55 26-08-175426-08-1754

2/2 24-24v 55-55v 03-08-175402-09-1754

2/2 24v-25

2/2 25v-26

55v-56 24-03-175524-03-1755

56v-57 00-02-175507-04-1755

2/2 26-26v 57-57v 28-04-175528-04-1755

2/2

26v

57v 26-06-175530-06-1755

Beschrijving

Derck van der Hart gemachtigde van Jan Caarl Pronckert en zijn vrouw Maria
Keminck, dezelfde Maria Keminck en Reijnier Keminck, kinderen van hun
overleden ouders Rutgerus Keminck en Elisabeth Reijnders, ingevolge een
volmacht van 25 mei 1754 gepasseerd voor de schout en burgemeesters van de
stad Utrecht, verkopen op 19 mei 1754 aan Adrianus Johannis Nynaber,
predikant in Hoevelaacken, weduwnaar van Borendina van de Vliert, voor 425
gulden, een jaarlijkse uitgang of grondrente van drie molder rogge uit het erf en
goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harskamp,
toebehorend aan mejuffrouw Hendrica Temminck, dat in pacht gebruikt wordt
Harskamp Koop en verkoop door de weduwe van Gerrit Aalten.
Annetjen Hendricks, weduwe van Derck Timmer, geassisteerd met haar zoon en
voogd Hendrick Timmer, verkoopt aan haar broer Gerrit Hendricksen en zijn
vrouw Aaltjen Evertsen, voor 175 gulden, een vijfde deel van een huis en hof met
drie schepel land gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap
Harskamp Koop en verkoop Harscamp, waar de koper al woont en dat hij gebruikt.

Oorspronkelijk Archief

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Harskamp Overdracht

Hendrick van der Wiell, koopman in Arnhem en zijn vrouw Geertruij Lommers,
dragen over aan de diaconie van Aanstoot een obligatie van 350 gulden en 18
stuivers gedateerd 5 oktober 1750 ten laste van Herman Hendricks Olthoff,
Hendrick van Voorst en zijn vrouw Woutertjen Jurriens Stelleman. Hendrick van Protocol van opdrachten en
der Wiell en zijn vrouw bekennen van de schuldenaar door onmacht en armoede verbanden van het kerspel Otterlo,
slechts 150 gulden ontvangen te hebben.
1733-1759

Harskamp Hypotheek

Een erf en goed, bestaande uit een huis, hoven, berg, schuur en schaapschot
met de bijbehorende landerijen, dat zij zelf bewoont en gebruikt, gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Westenenge, toebehorend aan
Stijntjen Peelen, weduwe van Hendrick Reijersen, geassisteerd met haar zoon en
voogd Reijer Hendricksen, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 600
gulden tegen 4% rente ten behoeve van de diaconie van het kerspel Otterloo. Op Protocol van opdrachten en
vertoon van de toestemming tot doorhaling is deze hypotheek op 9 september
verbanden van het kerspel Otterlo,
1795 geroyeerd.
1733-1759

Harskamp Hypotheek

Een huis, hof, brouwerij, berg en schuren met zes schepel bouwland genaamd de
Coten, voorts een half molder bouwland op Ruijsbergh, nog een kamp hof, weideen hooiland genaamd de Ploegmatermaet, gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Otterloo, buurschap Harscamp, toebehorend aan Aart Jacobsen Brouwer en zijn
vrouw Evertjen Brouwers, dat zij op 4 september 1743 geërfd hebben via een
magescheid tussen Wijn Jacobsens erfgenamen en geregistreerd is op 6
september 1743 in het protocol van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harskamp
op folio 7 verso en 8, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 800 gulden
tegen 5% rente ten behoeve van burgemeester Johan Gaijmans, J.C. Otters en
doctor Arnold Gaijmans, advocaat voor het Hof van Gelderland. Op vertoon van
Protocol van opdrachten en
de kwitantie op de originele hypotheekakte is deze op 5 september 1768
verbanden van het kerspel Otterlo,
geroyeerd. (red.: zie ook folio 26 verso hieronder).
1733-1759

Hendrick Teunissen en zijn vrouw Gerritjen Gijsbertsen Hoijbrinck verkopen aan
Aalbert Evertsen, Gijsbert Evertsen en Brantjen Evertsen, jongemannen en
jongedochter, voor 200 gulden, een vierde deel van een hoekje weideland en een Protocol van opdrachten en
vierde deel van een hooimaat genaamd de Maat en Ovenkamp, gelegen in het
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harskamp.
Aart Jacobsen Brouwer en zijn vrouw Evertjen Brouwers verklaren dat op 27
februari 1755 een hypotheek gepasseerd is voor het ambt Ede en dat zij de akte Protocol van opdrachten en
getekend hebben te Harskamp op 26 juni 1755. Deze hypotheek is op 5
verbanden van het kerspel Otterlo,
september 1768 geroyeerd. (red.: zie ook folio 25 verso en 26 hierboven).
1733-1759
Harskamp Verklaring
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57v-58 08-09-175508-09-1755

2/2 27-27v 58-58v 08-09-175508-09-1755

Beschrijving
Maas Teunissen en zijn vrouw Billetjen Aartsen verkopen aan Evert Janssen en
zijn vrouw Gerritjen Teunissen, voor 200 gulden, een weitje gelegen in het ambt
van Ede, kerspel Otterloo, buurschap Harschap (moet zijn Harskamp), oost- en
zuidwaarts de koper, westwaarts Aart Janssen en noordwaarts Hendrick
Harskamp Koop en verkoop Teunissen.

Harskamp Hypotheek

Oorspronkelijk Archief

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

Een weitje dat heden door Maas Teunissen en zijn vrouw Billetjen Aartsen aan
hen verkocht is, gelegen voor onze deur in het ambt van Ede, kerspel Otterloo,
buurschap Harskamp, oost- en zuidwaarts de debiteuren, westwaarts Aart
Janssen en noordwaarts Hendrick Teunissen, toebehorend aan Evert Janssen en
zijn vrouw Gerritjen Teunissen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van
200 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Dirck Maassen en zijn vrouw Anna Protocol van opdrachten en
Cristina Willinck. Op vertoon van de kwitantie is deze hypotheek op 2 juli 1785
verbanden van het kerspel Otterlo,
geroyeerd.
1733-1759

2/2 28-28v 59-59v 16-01-175916-01-1759

Cornelis Frericksen ook optredend voor zijn vrouw Besseltjen Evertsen verkopen
aan Beert Aalbertsen en zijn vrouw Jantjen Brants, voor 40 gulden, anderhalve
spint hofland met zijn vrije uitweg achter het huis heen van de verkoper naar de
brink toe, oostwaarts Wouter Gerritsen, west- en zuidwaarts de verkoper en
Protocol van opdrachten en
noordwaarts de koper, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop Harskamp.
Een hooimaatje gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap
Harskamp, genaamd Jan Breunissenmaatjen aan het Berghuijserland,
toebehorend aan Maas Teunissen en zijn vrouw Cibilla Arntsen, bezwaren hun
Protocol van opdrachten en
perceel met een hypotheek van 180 gulden tegen een jaarrente van zes gulden
verbanden van het kerspel Otterlo,
ten behoeve van Jan Hendricksen, jongeman.
1733-1759
Harskamp Hypotheek

59v-60 12-02-175912-02-1759

Maartje Joosten, weduwe van Aalbert Gijsbertsen, als moeder en voogdes van
haar drie minderjarige kinderen, voorts Nennetje Aalbertsen, jongedochter en als
laatste Gijsbert Aalbertsen, jongeman, meerderjarige nagelaten kinderen van
Aalbert Gijsbertsen, de weduwe en de jongedochter geassisteerd met hun
voogden Evert Burgwal en Hendrick Teunissen van Essen, verkopen aan
Hendrick Gerritsen en zijn vrouw Derckje Hendricksen, voor 2.050 gulden, op
een zevende gedeelte na drie vierde deel van een vrij erf en goed met de
Protocol van opdrachten en
bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede, kerspel Otterloo, buurschap verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759
Harskamp Koop en verkoop Harskamp, genaamd de Tepelenburgh, dat de koper al bewoont en gebruikt.

2/2 27v-28

2/2 28v-29

2/2

29v

58v-59 25-07-175825-07-1758

60v 08-12-175911-12-1759

Hendrick Teunissen en zijn vrouw Nennetje Rutgers, alsmede Jan Teunissen en
zijn vrouw Steeventje Evertsen, verkopen aan Beerent Aalbertsen en zijn vrouw
Jantjen Brands, voor 400 gulden, een perceel bouwland, groot drie schepel
gezaai, gelegen in het ambt van Eede, kerspel Otterlo, buurschap Harskamp,
waarop de koper al een huisje heeft staan in erfpacht, genaamd het Suurland,
belast met tijns van twee stuivers en vier penningen aan de Domeinen van
Harskamp Koop en verkoop Veluwen.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel Otterlo,
1733-1759

