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Akte van verkoop door Aelbert van Delen aan Steven van Delen en diens vrouw Bartolomea van het halve goed
de Westenenge te Otterlo in de maalschap Harskamp, door de verkoper geërfd zijnde van zijn vader Evert van Delen,
1454
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Akte van verkoop door Albert van Delen aan Steven van Delen van een halve
erve geheten Westenenge, gelegen in het kerspel van Otterlo, 1454. 1 charter

Westeneng 1.jpg
Copia
Ick Aelbert van Delen lije end ken1 in desen apenen
bryeff, voor mij end mijnen erven end naecomelingen, dat ick
uyt mijnen vrijen wyll in end rechten staden2 erffkoep
verkofft hebbe Seven (sic) van Delen end Bartolemee sijnen echten
wijve, een half erve mit alsulke [ti]mer end holt3, als daer
nu ter tijt op staet, geheyten Westenenge, met allen sijnen
toebehoren, gelegen inde kerspell van Otterloe ten Aenstoet
ende inden maalschap4 van H[a]rskamp, uyt en hoeverndeell
inden maalschap vurschreven, dat is te verstaen dat vijfftienden
deell inden maalschap van Harskamp, in hoge, in lage,
in bos end in broeck, also als Evert van Delen mijn
vaeder zaliger gedachten, mij dat aen geerft hefft, welken
erff men ten tijnsse holt van mijnen genadichten Heren
van Gelre, uyt vijff olde [T]ornoeisse groten5 toe vertynssen
inden hoff tot Eesterbeck. Voert soe ken ick Aelbert
vurschreven dat ick off mijn erven end naecomelingen aen dyt
vurschreven erff end goet, myt alle sijnen toebehoer als vurschreven is
geen recht noch toeseggen meer en hebben, noch anbeholden
in generleywijs. End schelden dyt vurschreven erve end goet
myt allen sijnen toebehoer te goeden, Steven van Delen
end Bertolemee sijnen echten wijve end hoeren erven, hoeren
vrijen eygen wyll daer mede te doen, sunder enich bek[ ]
off wederspraeck van mij off van mijnen erven. Voer meer heb
ick Aelbert vurschreven als een saeckwoldtt6 end Hylbrant van
Delen end Daem van Delen, als waerborge gelaefft7
belijd en erken
op betrouwbare wijze, zonder inbreuk te maken
3 ? timmerhout
4 buurschap, gemeente
5 munt uit Tournoi
6 (hier) gevolmachtigde
7 beloofd, toegezegd
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voor ons, onse erven end naecomelingen, dat wij Steven
van Delen Bartolemee sijn echte wijve end hoeren erven, dit
vurschreven erve end goet mij alle sijnen toebehoer in allen manieren
als vurschreven is, vrijen end waeren8 sullen voer alle de geen
die dat ten rechten komen willen ende allen voerkommen
end voerplicht aff te doen als erffkoep recht is in den gericht
van Veluwen. End off het saeck waer, dat Steven van Delen
off Bartolemee sijn echte wijff off hoeren erven, anders ennich
hynder, bebreck, kost off schade in deser waerschap als vurschreven is,
also dat het hem niet gevrijt en waere off en worde, als
vurschreven is, soe hebbe ick saeckwolt end wij waerborgen voer
genoempt gelaefft end gelaven voer ons, onse erven ende
naekomelingen, hem dat op te richten9, te verstoeren10 ende doer
aff te vervuegen11 nae erffkoepsrecht nae den lantrecht van
Veluwen als vurschreven is tot hoer selffs seggen myt eenich recht
geestelick off weerlick12. All dinck sunder erch end list13
in kennis der waerheit. Soe heb ick Aelbert van Delen
als en saeckwolt voergenoempt, desen bryeff over mij
Westeneng 2.jpg
besegelt myt mijnen zegell. End Hylbrant van Delen
end Daem van Delen als goede waerborge voergenoempt
hebben desen bryeff mede besegelt over ons selven
uyt onsen zegelen. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vyerhondert end vyeren vijfftich, des donderdages nae
Sinte Sevaes dach des helligen confessoers14.
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Aelbert van Delen verkoopt
aan Steven van Delen
het halve erve Westenenge
in t Kerspel Otterlo
ten Aanstoot enz.

vrijwaren
in orde maken
10 verstoren = vergoeden, herstellen
11 geheel ter beschikking te stellen?
12 wereldlijk
13 zonder arglist
14 donderdag na 13 mei 1454
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