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Gemeente Ede, Werkgroep ORA - 2020
Prothocol van het kerspel Bennecum

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

0203

822

822

822

822-0004/5

822-0005/6

822-0006/7

1/6

1/6

1/6

1-1v

2-2v

3-3v

Bennekom 1-1v 20-07-1733 25-07-1733 Bovenbuurt

Bennekom 3-3v 12-03-1734 12-03-1734 Bovenbuurt

822-0007

1/6

3v-4

Bennekom 3v-4 21-03-1734 21-03-1734 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0008

1/6

4v-5

Bennekom 4v-5 29-07-1734 30-07-1734 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

0203

822

822

822-0008/9

822-0009

822-0009/10

1/6

1/6

1/6

Gerritjen Cornelissen, weduwe van Teunis van Beek, geassisteerd met haar
voogd Wouter van Leeuwen, koster tot Bennekum, maakt thuis bij scholtis
Henrick Otters haar testament op en schenkt vooruit aan haar zussen Naleken
Cornelissen, gehuwd met Gerrit van Galen en Evertjen Cornelissen, gehuwd met
Hendrik Bos en aan Betjen Wouters, dochter van haar broer Wouter Cornelissen,
ieder 83 gulden, alsmede aan alle drie haar kleding, bij vooroverlijden nemen de
kinderen de plaats in van hun moeder, de schenking aan Betjen Woutersen zal
als zij geen kinderen nalaat, overgaan op Naleken en Evertjen Cornelissen, voorts
benoemt zij Gerritjen Cornelissen als enig erfgenaam van de goederen zoals
geld, goud, zilver gemunt en ongemunt, huisraad, obligaties, actiën en kredieten.
Haar stiefzoon Jan van Beek wordt benoemd tot enig erfgenaam van alle
resterende goederen en bij vooroverlijden zijn kinderen, met uitsluiting van alle
andere erfgenamen, met de verplichting de schenkingen en de kleren aan haar
Protocol van opdrachten en
zussen af te geven binnen zes weken na het overlijden van Gerritjen, alsmede
verbanden van het kerspel
haar een fatsoenlijke begrafenis te bezorgen en de begrafeniskosten te betalen. Bennekom, 1733-1759

Henrick Janssen Boomcamp en zijn vrouw Annetjen Janssen verkopen aan Rut
Lubbersen en zijn vrouw Aertjen Barruwen, voor 300 gulden, een molder
bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Bovenste Camp, Protocol van opdrachten en
oostwaarts Van Ruijven, westwaarts Jeruphaesengat, zuidwaarts Gerrit Backer
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop en noordwaarts Claas Willemsen.

822

822

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

Testament

0203

0203

Aris Jochumsen, jongeman, verkoopt aan Henrick Gerritsen en zijn vrouw
Saartjen Aartsen, voor 46 gulden, een halve schepel bouwland gelegen op
Koop en verkoop Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum aan het pad.

Oorspronkelijk Archief

Bennekom 2-2v 09-02-1728 01-09-1733 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Beschrijving
Scans 188 tot en met 203, betreffende de namenindex, zijn niet door ons
overgenomen.
BENNEKOM BOVENBUURT

5-5v

Bennekom 5-5v 27-09-1734 27-09-1734 Bovenbuurt

5v-6

Bennekom 5v-6 27-09-1734 27-09-1734 Bovenbuurt

6-6v

Bennekom 6-6v 27-09-1734 27-09-1734 Bovenbuurt

Gerrit Rutgers en zijn vrouw Hendrina Henricksen verkopen aan Willem Janssen
Veenbrink en zijn vrouw Grietjen Gijsberts, voor 100 gulden, een half molder
Protocol van opdrachten en
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum,
verbanden van het kerspel
Koop en verkoop oostwaarts de heer van Heuclum en west-, zuid- en noordwaarts Jan Haalboom. Bennekom, 1733-1759
Peter van der Wis en zijn vrouw Grietjen Aelbers van Velthuijsen verkopen aan
Willem Willemsen en zijn vrouw Evertjen Willemsen, voor 450 gulden, zes
schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum,
genaamd de Algemeer, oost- en westwaarts de Diedeweg, zuidwaarts Cornelis
Protocol van opdrachten en
Jaspers van Oort en noordwaarts de Commanderij van St. Jan te Arnhem, belast verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop met drie spint rogge aan Buculoe.
Hermen Gerritsen, weduwnaar van Machteltjen Hendriksen, verkoopt aan Jan
Maessen en zijn vrouw Jannigjen Hendriksen, voor 50 gulden, een akkertje
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum aan de
Halderbrink, oostwaarts de heer van Heuclum, west-, zuid- en noordwaarts de
Koop en verkoop koper.
Jacob Hendriksen en zijn vrouw Grietjen Janssen verkopen aan Jan Maessen en
zijn vrouw Jannigjen Henriks, voor 100 gulden, een perceel bouwland van
anderhalve schepel gezaai, genaamd het Huijsstuk gelegen op Veluwen in het
Koop en verkoop ambt van Ede, kerspel Bennecum.
Jan Maessen en zijn vrouw Jannichjen Henriks verkopen aan Jacob Henriks en
zijn vrouw Grietjen Janssen, voor 100 gulden, een perceel bouwland van
anderhalve schepel gezaai, genaamd het Grafland gelegen op Veluwen in het
Koop en verkoop ambt van Ede, kerspel Bennecum.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 6v-7 11-01-1735 14-02-1735 Bovenbuurt

Schenking

Henrick Janssen Boomcamp, weduwnaar van Anneken Janssen, schenkt aan de
gildemeesters van het Kruijsgilde St. Barbara, aan het Gasthuijsgilde en aan het
St. Annegilde binnen Wageningen, de helft van een halve mud bouwland gelegen
in het ambt van Ede, kerspel Bennecum, waarvan de andere helft in lijftocht
bezeten wordt, onder voorwaarde dat de gilden Henrick Janssen Boomcamp zijn Protocol van opdrachten en
leven lang zullen onderhouden overeenkomstig de originele conventie van 15
verbanden van het kerspel
september 1734.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 7-7v 07-04-1735 07-04-1735 Bovenbuurt

Geurt Hendriksen, weduwnaar van Henrickjen Caspers, verkoopt aan Gerrit
Henriksen en zijn vrouw Aeltjen Aelbers, voor 25 gulden, een erfpacht van
jaarlijks twee gulden uit een schepel bouwland met het daaropstaande huis
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum, strekkende van de Protocol van opdrachten en
Wiltgraaff tot aan de weg van Heuclum, echter mag Jan Willemsen het wortelbed verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop deze zomer nog gebruiken.

Bennekom 8-8v 14-05-1735 14-05-1735 Bovenbuurt

Hypotheek

Een huis en een hof in het dorp van Bennecum, oost- en westwaarts de weg,
zuidwaarts Steven van Hal en noordwaarts Gerrit Backer, voorts een molder land
genaamd de Bijl, oostwaarts de pastorie van Bennecum, westwaarts de weg,
zuidwaarts de weduwe van Cleeff en noordwaarts Arien Peterssen, alsmede nog
een perceel land, groot anderhalve schepel, genaamd de Kuijlacker, oost- en
zuidwaarts Cornelis van Creel, westwaarts Willem Cornelissen en noordwaarts
Egbert Evers van den Born, gelegen onder Bennecum, toebehorend aan Gerbrigh
Wouters, weduwe van Jan Aertsen, met toestemming van het Landgerecht van
Veluwen in de bank van Ede van 12 mei 1735 voor haar minderjarige kinderen tot
het aangaan van deze verplichting, Aert Janssen van Creel, Alard (Aeldert) van
Eck en zijn vrouw Marritjen (Marija) Janssen, Frans van der Eem en zijn vrouw
Cornelia Janssen, Geertjen en Woutertjen Janssen, de weduwe en de
jongedochters geassisteerd met hun voogd Aert Janssen, bezwaren hun percelen
met een hypotheek van 450 gulden tegen 4½% rente ten behoeve van de
diaconie van het kerspel Bennecum, wegens een obligatie ten bedrage van 200
Protocol van opdrachten en
gulden gedateerd 25 maart 1727 en de andere van 250 gulden gedateerd 1 april verbanden van het kerspel
1735. Op vertoon van de kwitantie wordt de akte op 3 mei 1770 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 8v-9 16-05-1735 16-05-1735 Bovenbuurt

Aeltjen Elbers van den Born, weduwe van Evert Methost, geassisteerd met haar
voogd Egbert Evertsen van den Born, verkoopt aan Henrick Janssen en zijn
vrouw Gerritjen Janssen, voor 125 gulden, een halve molder bouwland gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Bovenbuirte, genaamd Protocol van opdrachten en
de Geer, oostwaarts Jan van Beeck, west- en zuidwaarts de weg en noordwaarts verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Wouter van Leeuwen.

Bennekom 9v-10 25-05-1725 22-05-1735 Bovenbuurt

Jan Claassen en zijn zus Gieltjen Claassen, maken een testament op voor de
langstlevende en benoemen elkaar tot enig erfgenaam van alle goederen met
uitsluiting van alle andere erfgenamen, voorts schenken zij na hun overlijden aan
hun neef Claas Willemsen, zoon van Willem Willemsen en bij vooroverlijden zijn
vader Willem Willemsen, vijf zesde deel in een weitje gelegen onder Bennecum
bij het huis van Gerrit Hendricksen, dat gekocht is van de erfgenamen van
Breunis Beerntsen, het zesde deel hebben zij geërfd van hun broer Beernt
Claassen, uit te keren direct na het overlijden van de laatste comparant. Dit
Protocol van opdrachten en
testament is ook geregistreerd in het boek van Ede, kerspel Bennecum folio 38
verbanden van het kerspel
recto en verso, op 2 februari 1732 (inv.nr. 797 scan 123 en 124).
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 10-11 11-03-1730 22-05-1735 Bovenbuurt

Bennekom 11-11v 08-11-1735 08-11-1735 Bovenbuurt

11v-12

Bennekom 11v-12 03-01-1736 03-01-1736 Bovenbuurt

12v-13

Bennekom 12v-13 09-01-1736 09-01-1736 Bovenbuurt

13-13v

Bennekom 13-13v 09-01-1736 09-01-1736 Bovenbuurt

13v-14

Bennekom 13v-14 09-01-1736 09-01-1736 Bovenbuurt

14v-15

Bennekom 14v-15 14-05-1736 14-05-1736 Bovenbuurt
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Beschrijving

Testament

Jan Claassen en zijn zus Gieltjen Claassen vullen hun testament aan dat
gepasseerd is op 25 mei 1725 en verklaren alsnog te schenken aan hun neef en
nicht Willem Willemsen en zijn vrouw Evertjen Willemsen, anderhalve schepel
bouwland genaamd de Spinacker, gekocht van Evert Methorst, voorts vijf zesde
deel van een perceel bouwland, groot een molder gezaai, genaamd de Geer, nog
vijf zesde deel van een perceel bouwland, groot anderhalve schepel gezaai,
genaamd de Spinacker, alsmede vijf zesde deel van een perceel bouwland, groot
anderhalve schepel gezaai, genaamd het Stuk Agter De Camp, alles gelegen
onder Bennecum en als laatste vijf zesde deel van een halve morgen hooiland,
gelegen op de Haar onder Wageningen, uit te keren direct na het overlijden van
beide comparanten. Dit testament is ook geregistreerd in het boek van Ede,
Protocol van opdrachten en
kerspel Bennecum folio 39 recto en verso, op 2 februari 1732 (inv.nr. 797 scan
verbanden van het kerspel
124 en 125).
Bennekom, 1733-1759

Teunis van Creel en zijn vrouw Henrickjen Elsink verkopen aan Derk Beerntsen
en zijn vrouw Rijkjen Elbers, voor 250 gulden, een huisje en hofje gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennecum, oost- en
zuidwaarts Cornelis van Oort, westwaarts het pad en noordwaarts Jan Wouters
van Westerveld, de muur tussen dit huis en het huis van Cornelis van Oort is in
Koop en verkoop gemeenschappelijk bezit.
Jacob Evers en zijn vrouw Barbara Elbers, Reijntjen Elbers, jongedochter,
geassisteerd met haar voogd Jacob Everts, alsmede Cornelis van Straten en zijn
vrouw Elisabeth Elbers, verkopen aan Roeloff van Hoon, jongeman, voor 71
gulden, drie vijfde deel van een huis en hof met het bijbehorende bouwland met
het recht van erfpacht aan Wouter Beerntsen gelegen op Veluwen in het ambt
van Ede, kerspel Bennekum op de Laeren, dat Jan Teunissen gebruikt, belast
Koop en verkoop met tijns van een stuiver aan de Domeinen van Veluwen.
Jacob Willemsen en zijn vrouw Betjen Wouters verkopen aan Cornelis Willemsen
van den Brinck, jongeman, voor 160 gulden, anderhalve schepel bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Bovenbuirte
Koop en verkoop op de Bree.
Jan Woutersen van Doesburgh en zijn vrouw Everdina van Leeuwen verkopen
aan Wouter van Leeuwen en zijn vrouw Jantjen van Beeck, voor 550 gulden, een
perceel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum,
genaamd het Halve Bosjen, oostwaarts de koper, west- en zuidwaarts de weg en
noordwaarts Jan van Buculoe, door de verkoper verkregen via een magescheid
Koop en verkoop uit de ouderlijke boedel.
Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van Leeuwen verkopen aan Willem
Willemsen en zijn vrouw Evertjen Willemsen, voor 165 gulden, een perceeltje
bouwland, groot een halve molder, genaamd het Corte Stukjen gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Bovenbuirte, oostwaarts
de armen van Bennecum, westwaarts Derk Barten, zuidwaarts de Commanderij
Koop en verkoop van St. Jan en noordwaarts de weg.
Peter Elbers en zijn vrouw Grietjen Stevenss, alsmede Derk Beerntsen en zijn
vrouw Rijkjen Elbers, verkopen aan Roeloff van Hoon, jongeman, voor 56 gulden,
twee vijfde deel van een huis en hof met de bijbehorende bouwlanden, met het
recht van erfpacht aan Wouter Beerntsen, gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, kerspel Bennecum op de Laeren, waarvan de koper de andere drie vijfde
delen bezit en dat Jan Teunissen gebruikt, belast met tijns van een stuiver aan de
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.
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Oorspronkelijk Archief

Bennekom 15-15v 14-05-1736 18-05-1736 Bovenbuurt

Steven van Hal en zijn vrouw Judith van Bael verkopen aan Gerrit Willemssen
Backer en zijn vrouw Anneken Willemssen, voor 400 gulden, een huis en hof met
de halve sloot gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Protocol van opdrachten en
Bennecum, oostwaarts de straat, westwaarts Geurt Buijs, zuidwaarts Cornelis
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop van Oort en noordwaarts den armen van Bennecum.

Bennekom 15v-16 14-05-1736 14-05-1736 Bovenbuurt

Hypotheek

Een molder bouwland met uitzondering van het kleine huisje gelegen in het ambt
van Ede, kerspel Bennecum in de Leeuwenscamp, oostwaarts Gerrit Hendriksen
Peppel, westwaarts Gerrit Gerritsen, zuidwaarts Cornelis van Oort en
noordwaarts de weg, toebehorend aan Steven van Hal en zijn vrouw Judith van
Baal, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 600 gulden ten behoeve van Protocol van opdrachten en
Helena Otters. Op vertoon van de kwitantie vermeld op de originele
verbanden van het kerspel
hypotheekakte is deze op 3 oktober 1769 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 16-16v 05-07-1736 05-07-1736 Bovenbuurt

Tomas Oostendorp en zijn vrouw Maria van Beeck verkopen aan Frans van der
Eem en zijn vrouw Johanna van Hoeven, voor 200 gulden, twee vierde deel van
een hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van
Bennecum, oostwaarts de weg, westwaarts Geurt Buijs, zuidwaarts Jan van
Beeck en noordwaarts de verkoper, belast met tijns van een halve stuiver aan
Koop en verkoop Buculoe.

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

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203
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16v-17

Bennekom 16v-17 05-07-1736 05-07-1736 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0021

1/6

17v-18

Bennekom 17v-18 09-01-1737 09-01-1737 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0021/22

1/6

18-18v

Bennekom 18-18v 24-01-1737 24-01-1737 Bovenbuurt

Tomas Oostendorp en zijn vrouw Maria van Beeck verkopen aan Jan van Beeck
en zijn vrouw Betjen Breunissen, voor 100 gulden, een gedeelte van een hof
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum, oostwaarts de weg, Protocol van opdrachten en
westwaarts Geurt Bruijs, zuidwaarts de koper en noordwaarts Frans van der
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Eem, belast met tijns van vier penningen aan Buculoe.
Peter van der Wis en zijn vrouw Grietjen Aelbers verkopen aan Derk Beerntsen
en zijn vrouw Rijckjen Elbers, voor 100 gulden, een schepel bouwland genaamd
Aelberdenacker, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum,
Protocol van opdrachten en
oost- en westwaarts Cornelis van Oort, zuidwaarts de kerk van Bennecum en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts Cornelis van Creel.
Peter Peterssen en zijn vrouw Maria Willemss van Rensum, verkopen aan Jan
Maassen en zijn vrouw Jannigjen Henricksen, voor 15 gulden, een perceeltje
Protocol van opdrachten en
bouw- en heetveld genaamd de Hoge Laar, gelegen op Veluwen in het ambt van verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Ede, kerspel Bennecum op de Laeren.

Bennekom 19-19v 27-01-1737 27-01-1737 Bovenbuurt

Jantjen Jochumsen en Cornelisjen Jochemsen, jongedochters, geassisteerd met
hun voogd Henrick van Velsen, verkopen aan Willem Janssen Veenbrink en zijn
vrouw Grietjen Gijsbertsen, voor 100 gulden, een halve molder bouwland
genaamd het Schotstukjen, oostwaarts de weg, west- en noordwaarts Jan
Haalboom en zuidwaarts de heer van Heuclum, voorts nog een schepel bouwland
genaamd het Vlasackertjen, oost- en noordwaarts de heer van Heuclum en west- Protocol van opdrachten en
en zuidwaarts Jan Haalboom, beiden gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
verbanden van het kerspel
Koop en verkoop kerspel Bennecum in de Bovenbuirte, Peter Willemssen behoudt zijn mestrecht. Bennekom, 1733-1759

Bennekom 19v-20 25-04-1737 30-04-1737 Bovenbuurt

Een huis, hof en land dat hijzelf gebruikt en waar hij woont, zuidwaarts Jan
Maasen, noordwaarts Jan Jansen, westwaarts de Halderbrinck en oostwaarts
Bart Hendrikse, gelegen in Veluwen onder het kerspel Bennecum, toebehorend
aan Hermen Gerritse, bezwaart zijn percelen met een hypotheek van 360 gulden
tegen 4% rente ten behoeve van Assueros van Ingen, wegens een restant van de
aankoop van huis en hof gelegen in het ambt en kerspel van Rencum dat afgelost
moeten worden in vier termijnen van 90 gulden, namelijk het eerste termijn
aanstaande mei 1738, het tweede tegen mei 1739, het derde tegen mei 1710 en Protocol van opdrachten en
het vierde tegen mei 1711. Ingevolge een autorisatie van het Hof gegeven bij
verbanden van het kerspel
sententie van 22 februari 1794 is de akte op 24 februari 1794 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759
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Oorspronkelijk Archief

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0023/24

1/6

20-20v

Bennekom 20-20v 17-06-1737 17-06-1737 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0024/25

1/6

21-21v

Bennekom 21-21v 10-12-1737 10-12-1737 Bovenbuurt

Wouter Beerntsen en zijn vrouw Jantjen Wouters verkopen aan Evert Hermssen,
jongeman, voor 48 gulden, een huisje met het recht van erfpacht op de hof en
nog twee en een halve schepel land gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekum in de Bovenbuirte, oostwaarts het Bennekumse Bosch,
westwaarts Willem Cornelissen, zuidwaarts Goossen van den Hul en
Protocol van opdrachten en
noordwaarts de Timmers, erfpachtplichtig aan Roeloff van Hoon tegen een
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop jaarlijkse canon van zes stuivers.
Wouter van Leeuwen en zijn vrouw Jantjen van Beeck verkopen aan Gijsbert
Peterssen en zijn vrouw Metjen Janssen, voor 30 gulden, een akker bouwland
genaamd de Royers Driest, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekum, oostwaarts de Diedeweg, zuidwaarts de vrouw van Heuclum, de
Protocol van opdrachten en
kinderen Timmer en noordwaarts de koper, belast met tijns van vijf stuivers aan verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop de Domeinen van Veluwen.

Bennekom 21v-22 24-02-1738 24-02-1738 Bovenbuurt

Jan Willemsen Veenbrink en zijn vrouw Evertjen Bernts verkopen aan Willem
Janssen Veenbrink en zijn vrouw Gerritjen Gijsberts, voor 50 gulden, een schepel Protocol van opdrachten en
bouwland genaamd de Stel, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Bennekum.

Bennekom 22-22v 28-04-1738 28-04-1738 Bovenbuurt

Johannes van Otten en zijn vrouw Evertjen Hermssen verkopen aan Gerrit
Hendricksen van Silvolden en zijn vrouw Gijsbertjen Beernts, voor 220 gulden,
een halve molder bouwland genaamd het Halve Meulenstuck, gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Bovenbuirte, oostwaarts
Koop en verkoop de koper, westwaarts mevrouw Turck en zuid- en noordwaarts de weg.

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

822

822

822

822

822

822

822-0025

822-0025/26

822-0026

822-0027

822-0027/28

822-0028/29

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

21v-22

22-22v

23

23v-24

24-24v

25-25v

Bennekom 23 05-05-1738 05-05-1738 Bovenbuurt

Hypotheek

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

Een perceel bouwland genaamd het Maatstuck gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekum, oostwaarts Nelletjen Hendricks, westwaarts de pastorie,
zuidwaarts Gijsbert Peterssen en noordwaarts Hermen Gerritsen, voorts een
perceel bouwland op de Havicxenk, groot anderhalve schepel, oostwaarts Gijsbert
Peterssen, west- en zuidwaarts Hermen Gerritsen en noordwaarts de vrouw van
Heuclum, toebehorend aan Peter Peterssen en zijn vrouw Maria van Rensen,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 60 gulden tegen 4% rente ten
behoeve van Jan van der Stroom en zijn vrouw Geertruijdt Roest, wegens
geleverde kalk, steen en materialen. Met toestemming van Jacobus Jacobsen die Protocol van opdrachten en
in de rechten getreden is van de hypotheekhouder, wordt deze op 4 mei 1768
verbanden van het kerspel
geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 23v-24 27-05-1738 27-05-1738 Bovenbuurt

Gerrit (Gerraerd) van Haastenburgh, jongeman, verkoopt aan Evert Willemssen
en zijn vrouw Geertjen Janssen, voor 1.050 gulden, een huis en hof en zes
schepel bouw- of tabaksland, tiendvrij, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekum in de Bovenbuirte, oost- en zuidwaarts Geurt Buijs,
westwaarts de weg en noordwaarts de weduwe van Evert Methorst en de
Koop en verkoop erfgenamen van Steven Peterssen.

Bennekom 24-24v 04-06-1738 04-06-1738 Bovenbuurt

Evert Hermssen Roest, weduwnaar van Teunisjen Willemss, alsmede Johan de
Kemp gemachtigde van Hendrick de Kemp en zijn vrouw Geertruijdt Roest,
ingevolge een volmacht van 26 mei 1738 gepasseerd voor de burgemeesters van
de stad Wageningen, verkopen aan Geurtjen Haalboom, weduwe van Evert
Goossens, voor 300 gulden, het deel van de onroerende goederen geërfd van
Protocol van opdrachten en
Geurt Goossens, dat zijn weduwe Anneken Gerrits in vruchtgebruik heeft gehad, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum, alsook onder Wageningen.

Bennekom 25-25v 04-06-1738 04-06-1738 Bovenbuurt

Geurtjen Haalboom, weduwe van Evert Goossens, geassisteerd met haar voogd
Henrick van Velsen, verkoopt aan Gerrit Barten, weduwnaar van Anneken
Gerrits, voor 235 gulden, een derde deel van een huis en hof gelegen op
Koop en verkoop Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum aan de Heuckelumsen Brinck.

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

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

Archief plaats
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822-0031

822-0032
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822-0033
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1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

Folio

Pag.nr.

25v-26

26v

Datum
akte

Registrati
e datum

Plaats of
buurschap

Bennekom 26v 07-04-1739 07-04-1739 Bovenbuurt

Een perceel bouwland genaamd het Maatstuk gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekum, oostwaarts Nelletjen Hendricks, westwaarts de pastorie,
zuidwaarts Gijsbert Peterssen en noordwaarts Hermen Gerritsen, voorts een
perceel bouwland op de Havicxenk, groot anderhalve schepel, oostwaarts Gijsbert
Peterssen, west- en zuidwaarts Hermen Gerritsen en noordwaarts de vrouw van
Heuclum, toebehorend aan Peter Peterssen en zijn vrouw Maria van Rensen,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 40 gulden tegen 4% rente,
wegens geleverde kalk, steen en materialen, ten behoeve van Jan van der
Stroom en zijn vrouw Geertruij Roest. Met toestemming van Jacobus Jacobsen
Protocol van opdrachten en
van Olden die in de rechten getreden is van de hypotheekhouder, wordt deze op 4 verbanden van het kerspel
mei 1768 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

27v-28

Bennekom 27v-28 08-06-1739 08-06-1739 Bovenbuurt

29v-30

Oorspronkelijk Archief

Bennekom 25v-26 06-08-1738 06-08-1738 Bovenbuurt

27-27v

29-29v

Beschrijving

Geurt Henricksen, weduwnaar van Henrickjen Caspers, alsmede Jan Willemssen
Veenbrinck en zijn vrouw Evertjen Beernts, verkopen aan Henrick Willemssen en
zijn vrouw Elbertjen Evertsen, voor 2.000 gulden, een klein erf en goed
bestaande uit een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide-, hooi- en
driestlanden en plaggenvelden, slieten op de balk en hilden en de tabakshanken,
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum, belast met
waterlossingsgelden, voorts beloven de kopers Geurt Henricksen zijn leven lang
te onderhouden en hem te voorzien van behoorlijke kost, drank en kleding en
Protocol van opdrachten en
hem een behoorlijke begrafenis te geven, ook erven zij de wollen kleding die tot
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop zijn lichaam behoort.

Bennekom 27-27v 08-06-1739 08-06-1739 Bovenbuurt

28v

Aktesoort

Bennekom 28v 03-09-1739 03-09-1739 Bovenbuurt

Hypotheek

Steven van Hal en zijn vrouw Judith van Baal verkopen aan Cornelis van den
Born en zijn vrouw Niesjen Gerritsen, voor 80 gulden, drie schepel bouwland
genaamd de Santcamp gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekum in de Bovenbuirte, oostwaarts het veld, westwaarts de pastorie,
zuidwaarts Gerrit Backer en noordwaarts de Commanderij van St. Jan tot
Koop en verkoop Arnhem.
Steven van Hall en zijn vrouw Judith van Baal verkopen aan Derck Barten en zijn
vrouw Hendrickjen Hendricksen, voor 130 gulden, een halve molder bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Bovenbuirte
op de Conijneneert, oostwaarts de kerk van Bennekum, westwaarts
Alexandersweegjen, zuidwaarts de kosterij van Bennekum en noordwaarts de
Koop en verkoop weduwe van Egbert van den Born.

Hypotheek

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

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

Een huis en hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp
van Bennekum, oostwaarts de straat, west- en noordwaarts de Commanderij van
St. Jan tot Arnhem en Geurt Buijs en zuidwaarts Frans van der Eem,
toebehorend aan Tomas Oostendorp en zijn vrouw Maria van Beeck, bezwaren
hun perceel met een hypotheek van 300 gulden tegen 3½% rente ten behoeve
Protocol van opdrachten en
van de diaconie van het kerspel Bennekum. Op vertoon van de kwitantie is deze verbanden van het kerspel
hypotheek op 3 april 1777 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 29-29v 16-11-1739 16-11-1739 Bovenbuurt

Jan Maassen van Maenen en zijn vrouw Jannigjen Hendricksen verkopen aan
Hendrick Willemssen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, voor 350 gulden, een
perceel bouwland, groot vijf schepel, genaamd het Huijsstuck, gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Bovenbuirte, oostwaarts
de kerk van Bennekum, west-, zuid- en noordwaarts de heer van Heuclum,
Koop en verkoop samen met Hermen Gerritsen moeten zij elkaar uitweg verlenen.

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

Bennekom 29v-30 26-03-1739 16-11-1739 Bovenbuurt

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Willem Willemssen, als
kerkmeester van Bennekum, beslag te leggen op alle roerende goederen in het
ambt van Ede, nagelaten door Welmert Wanders en nu eigendom is van zijn
weduwe en als dat ontoereikend is op alle onroerende goederen, met name een
huis, hof en een kampje in Bennekum waar zij woont en dat zij gebruikt, om
daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 84 gulden,
wegens 21 jaar jaarlijks twee schepel raapzaad of 4 gulden verschuldigd uit de
beslag gelegde hofstede aan de kerk van Bennekum over de jaren Martini 1718
tot en met 1738.

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

Beslaglegging
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Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0033/34

1/6

30-30v

Bennekom 30-30v 29-12-1739 29-12-1739 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0034

1/6

30v-31

Bennekom 30v-31 08-02-1740 08-02-1740 Bovenbuurt

Steven van Hal en zijn vrouw Judith van Baal verkopen aan Wouter van Leeuwen
en zijn vrouw Johanna van Beeck, voor 110 gulden, twee en een halve schepel
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de
Protocol van opdrachten en
Bovenbuirte, genaamd de Hooge Bree, oost- en noordwaarts de koper,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop westwaarts de weg en zuidwaarts Gerrit Backer.
Cornelis van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwers verkopen aan Wouter van
Leeuwen en zijn vrouw Johanna van Beeck, voor 600 gulden, vijf schepel
bouwland genaamd de Flieracker gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekum in de Bovenbuirte aan het dorp, oostwaarts de erfgenamen
Protocol van opdrachten en
van Cornelis van Creel, westwaarts Jan Teunissen, zuidwaarts de weg en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts de koper.

Bennekom 31v-32 13-11-1737 10-03-1740 Bovenbuurt

Cornelisjen Peterssen Romeijnder, bejaarde jongedochter, maakt thuis bij
scholtis Henrick Otters haar testament op en schenkt vooruit aan haar dienstmeid
Jantjen Welmers alles wat haar lichaam toebehoort, gemaakt van linnen en wol,
alsmede het bed met toebehoren waar Cornelisjen in slaapt onder voorwaarde dat
Jantjen haar een fatsoenlijke begrafenis bezorgd. Voorts benoemt zij tot enig
erfgenaam van alle goederen de diaconie van het kerspel Bennekom voor de ene
helft en Jantjen Welmers voor de andere helft, met uitsluiting van alle andere
Protocol van opdrachten en
erfgenamen, onder voorwaarde dat Jantjen bij haar blijft wonen, haar verzorgt en verbanden van het kerspel
daarvoor gratis inwoning en drank geniet, doch zij zal geen loon ontvangen.
Bennekom, 1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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822-0035

1/6

31v-32
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32-32v

Bennekom 32-32v 18-03-1740 18-03-1740 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0036/37

1/6

33/33v

Bennekom 33-33v 05-04-1740 05-04-1740 Bovenbuurt

Evert Hermssen, jongeman, verkoopt aan Derck van Creel en zijn vrouw Maria
van Doesburgh, voor 30 gulden, twee en een halve schepel bouwland gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Bovenbuurte op de
Protocol van opdrachten en
Laeren, oostwaarts het Bennekumse Bosch, westwaarts de weg, zuidwaarts de verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop weduwe van Derck Jaeger en noordwaarts Jan Teunissen op de Laeren.
Aart Christiaenen van Meurs en zijn vrouw Hendrickjen Evertsen verkopen aan
Cibilla baronnesse van Balveren, douairière Lauwick, voor 22 gulden, een
akkertje bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum Protocol van opdrachten en
in de Bovenbuirte aan de Diedewegh, belast met tijns van een stuiver aan de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.

Bennekom 33v-34 09-05-1740 09-05-1740 Bovenbuurt

Hendrick de Vries, weduwnaar van Martjen Driessen, Eva Hendricksen de Vries
en Willemtjen Hendricksen de Vries, jongedochters, geassisteerd met hun vader
Hendrick de Vries, waarbij hij ook optreedt voor zijn afwezige jongedochters
Anneken en Gerritjen en zoon Peter Hendricksen de Vries, jongeman, verkopen
aan Willem Willemssen en zijn vrouw Evertjen Willemssen, voor 80 gulden, een
schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum
in de Bovenbuirte, oost-, west- en zuidwaarts de Commanderij van St. Jan te
Koop en verkoop Arnhem en noordwaarts de koper.

Bennekom 34v-35 17-06-1740 27-06-1740 Bovenbuurt

Bartholt Lutteken, burgemeester en Joachem Wicherts, secretaris, gemachtigden
van de vier Armengilden van de stad Wageningen, voor de ene helft en Peter
Arntsen als testamentair erfgenaam van Anneken Janssen, in leven gehuwd met
Hendrick Janssen Boomkamp, voor de andere helft, verkopen aan Claas
Willemssen, voor 170 gulden, een half molder land gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Bovenbuirte in de Leeuwerickskamp,
welk perceel op 10 maart 1730 door Willem Robberts getransporteerd is aan
Protocol van opdrachten en
Hendrick Janssen Boomkamp en zijn vrouw Anneken Janssen, geregistreerd op verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop folio 35 verso (inv.nr. 797, Bennekom, scan 120, folio 35 verso, post 1).
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Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 35-35v 28-06-1740 28-06-1740 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Jan Hendricksen en zijn vrouw Beerntjen Aalbertsen verkopen aan Gerrit
Hendricksen en zijn vrouw Geertjen Everts, voor 40 gulden, een derde deel van
een huisje en hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum
Koop en verkoop aan de Halderbrinck, waarvan een derde deel in bezit is van de koper.

Beslaglegging

Bennekom 37-37v 22-08-1740 22-08-1740 Bovenbuurt

Hermen Gerritsen (Geertsen), weduwnaar van Meghteltjen Hendricksen,
verkoopt aan Willem Janssen Veenbrinck en zijn vrouw Grietjen Gijsberts, voor
300 gulden, een akker bouwland, groot drie schepel, gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Bovenbuirte aan de Heuclumsen Brinck,
oostwaarts Lubbert Dercksen van Maenen, westwaarts de heer van Heuclum,
zuidwaarts Hendrick Willemssen en noordwaarts de weduwe van Beernt
Koop en verkoop Caspers.

Bennekom 38v 27-12-1740 27-12-1740 Bovenbuurt

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

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Willem Willemssen als
kerkmeester van Bennekum, beslag te leggen op alle onroerende goederen in het
ambt van Ede, met name een huis, hof en kampje gelegen in Bennekum,
nagelaten door Welmert Wanders en zijn vrouw om daarop te verhalen en
betaling te verkrijgen van een bedrag van 84 gulden, wegens 21 jaar jaarlijks twee
schepel raapzaad of 4 gulden verschuldigd uit de beslag gelegde hofstede aan de
kerk van Bennekum over de jaren Martini 1718 tot en met 1738. Een exploit is
door onderscholtis Steven van Raaij op 24 juli 1734 overhandigd aan Hendrickjen
Willems, weduwe van Welmert Wanders, aangezien geen enkele betaling heeft
plaats gevonden wordt vervolgens op 24 juli 1739 aan Hendrickjen Willems,
weduwe van Welmert Wanders, een gerechtelijk schrijven overhandigd zonder
dat daar een verweer op kwam, waarna de landdrost van Veluwen op verzoek van
de procureur Nicolaas van Haemel als gemachtigde van Willem Willemssen
ingevolge een volmacht van 18 januari 1740 gepasseerd voor de scholtis van
Ede, een eerste ruiming heeft afgegeven aan de weduwe en door de koster van
Bennekum W. van Leeuwen op 31 januari 1740 openbaar gepubliceerd, waar
wederom geen verweer op kwam. Vervolgens is op 19 april 1740 een tweede
ruiming overhandigd maar nu aan Hendrickjen Welmerts, nagelaten dochter van
Welmert Wanders en op 23 mei 1740 een derde ruiming via een schriftelijk
bezegeld schrijven aan Jantjen Welmerts, ook een nagelaten dochter van
Welmert Wanders, op geen enkel verzoek is gereageerd, waarna op verzoek van Protocol van opdrachten en
N. van Haemel een verwinbrief door de landschrijver W.H. Toe Waeter is
verbanden van het kerspel
opgemaakt en het perceel in eigendom is overgegaan op de kerk van Bennekom. Bennekom, 1733-1759

Bennekom 36-36v 16-07-1740 01-08-1740 Bovenbuurt

Bennekom 37v-38 23-12-1740 23-12-1740 Bovenbuurt

Oorspronkelijk Archief

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

Hypotheek

Huis en hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum aan het
dorp, oostwaarts Jan van Beek, westwaarts het kerkpad, zuidwaarts Gerritjen van
Creel, weduwe van Willem Cornelissen en noordwaarts de weg, voorts twee
molder bouwland, mede onder Bennecum, oostwaarts de weg, zuidwaarts Geurt
Buijs, westwaarts de weduwe van Egbert van den Born en noordwaarts baron
Torck, heer van Rosendael, op de Broekackers, toebehorend aan Burchard
Mecking en zijn vrouw Maria van Leeuwen, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 600 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Johanna Hendrina
Protocol van opdrachten en
van Brienen, weduwe van Johan Otters in leven scholtis van Ede. De hypotheek verbanden van het kerspel
is later geroyeerd op vertoon van de originele kwitantie.
Bennekom, 1733-1759

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door de diaconie van Bennekom
beslag te leggen op alle roerende goederen in het ambt van Ede van Wouter
Arissen van Leeuwen en als dat onvoldoende is op alle onroerende goederen om Protocol van opdrachten en
daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 150 gulden met verbanden van het kerspel
rente.
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 39 27-12-1740 27-12-1740 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede wordt verzocht door de heren van de Dijckstoel
van Waegeningen en Bennekom beslag te leggen op alle roerende goederen en
als dat onvoldoende is op alle onroerende goederen in het ambt van Ede van
Wouter Arissen van Leeuwen, gewezen ontvanger van de Dijckstoel, om daarop
te verhalen en betaling te verkrijgen van 2.793 gulden, 1 stuiver en 14¾ penning,
wegens verschuldigde poldergelden van de Boven en Beneden Dijckgraaffse
Landen bij het sluiten van de rekening van 8 november 1740, bestaande uit 402 Protocol van opdrachten en
gulden, 16 stuivers en 12 penningen voor de Boven Dijckgraaffse Landen en voor verbanden van het kerspel
de Beneden Dijckgraaffse Landen 2.390 gulden, 5 stuivers en 2¾ penning.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 39v-40 09-01-1741 09-01-1741 Bovenbuurt

Hendrickjen Gerritsen, jongedochter, geassisteerd met haar neef en voogd
Hermannus Willemssen, verkoopt aan Willem Gerritsen Backer en zijn vrouw
Aartjen Willemssen, voor 140 gulden, een akker bouwland, groot twee en een
halve schepel, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de
Bovenbuirte, genaamd de Hooge Bree, oostwaarts Wouter van Leeuwen,
Protocol van opdrachten en
westwaarts de Diedewegh, zuidwaarts de weduwe van Gijsbert Gerritsen de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Groot en noordwaarts Gerrit Backer.

Bennekom 40-40v 25-01-1741 25-01-1741 Bovenbuurt

Gerritjen van Creel, weduwe van Willem Cornelissen, die het recht hebben
gekregen van Henrick van Creel, geassisteerd met haar voogd Henrick van Eck,
Hendrick van Eck en zijn vrouw Maria van Creel, alsmede Cornelis van Oort
gemachtigde van Pieter Verbeeck en zijn vrouw Aartjen van Creel, ingevolge een
volmacht van 30 november 1739 gepasseerd voor de schepenen van de stad
Gorinchem, verkopen aan Jan Teunissen van Beeck en zijn vrouw Betjen
Protocol van opdrachten en
Breunissen, voor 176 gulden, een halve molder bouwland gelegen op Veluwen in verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop het ambt van Ede, kerspel Bennekom, genaamd de Flieracker.

Bennekom 41-41v 29-05-1741 29-05-1741 Bovenbuurt

Jan Maassen en zijn vrouw Jannigjen Hendricksen verkopen aan Gerritjen
Barten, weduwe van Willem Henricksen, voor 1.000 gulden, een huis, hof, berg
en schuur, een akker bouwland, groot drie schepel, genaamd de Camp, een
akker op de Haevicxenck, groot vijf spint, een akker bouw- en heetveld op de
Laeren, groot vijf à zes schepel, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Protocol van opdrachten en
kerspel Bennekom in de Bovenbuirte aan de Halderbrinck, belast met jaarlijks vijf verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop stuivers aan de Timmers tot Ede uit het huis en hof dat tiendvrij is .

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0045
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41v-42

Bennekom 41v-42 12-07-1741 12-07-1741 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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822-0045/46

2/6

42-42v

Bennekom 42-42v 29-05-1741 29-05-1741 Bovenbuurt

Gerritjen van Creel, weduwe van Willem Cornelissen, geassisteerd met haar
voogd Henrick van Creel, Hendrick van Eck en zijn vrouw Maria van Creel,
huisvrouw (naam niet vermeld) van Pieter Verbeeck als gemachtigde van haar
man en geassisteerd met haar voogd Hendrik van Creel, verkopen aan Cornelis
van Oort en zijn vrouw Jantje Brouwers, voor 92 gulden, een akkertje bouwland, Protocol van opdrachten en
groot een schepel, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop oost- en westwaarts de weg, zuidwaarts Dirk Beernts en noordwaarts de koper.
Roelof van Hoorn en zijn vrouw Neeltje van Toornvliet verkopen aan Gijsbert
Petersen en zijn vrouw Metje Jansen, voor 70 gulden, een oud vervallen huisje
met de hof en het bijbehorende bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van
Protocol van opdrachten en
Ede, kerspel Bennekom op de Laeren, belast met tijns van een stuiver aan de
verbanden van het kerspel
Koop en verkoop Domeinen van Veluwen.
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 42v-43v 26-08-1741 26-08-1741 Bovenbuurt

Hermen Hendricksen van Steenbergen, weduwnaar van Henrickjen Jacobs, voor
de helft, Jacob Hermssen, Hendrick Hermssen (Harmse), Willem Hermssen
(Harmse), Jan Hermssen, Cornelis Teunissen en zijn vrouw Naeleken Hermssen,
Hermen Hendricksen als vader en voogd van zijn twee minderjarige zonen
Cornelis en Wouter Hermssen en als grootvader en voogd van de minderjarige
kinderen van Martjen Hermssen uit het huwelijk met Willem Everts, alsmede
Willem Evertsen, Hermen Hendricksen heeft toestemming van het Landgerecht
van Veluwen ingevolge een akte van 4 mei 1741 tot het doen van dit transport,
verkopen aan Gerardt Derck Suermondt, jongeman, voor 250 gulden, een molder
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de
Halderenck, oostwaarts de Diedewegh, westwaarts de Timmers, zuidwaarts het Protocol van opdrachten en
Catharijnegasthuis en noordwaarts de Commanderij van St. Jan tot Arnhem,
verbanden van het kerspel
Koop en verkoop Jacob Willemssen behoudt zijn mestrecht.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 43v-44 01-02-1742 01-02-1742 Bovenbuurt

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Jan Carel van Eck, heer tot
Litsouwen, richter tot Wageningen en als cessionaris van de Dijkstoel van
Wageningen, beslag te leggen op alle roerende goederen van Wouter van
Leeuwen en als dat onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het
ambt van Ede, met name op een huis, hof en een molder bouwland bij
Bennecum, een perceel bouwland genaamd de Grote en Kleijne Hal, het
Bussecampsstuck, de Preekstoel, het Bosjen en voorts alle andere onroerende
goederen om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van de Boven
Dijkgraeffse Landen 402 gulden, 16 stuivers en 12 penningen en van de
Beneden Dijkgraeffse Landen 2.390 gulden, 5 stuivers en 2¾ penning, samen
Protocol van opdrachten en
2.793 gulden, 1 stuiver en 14¾ penning, wegens verschuldigde polderlasten bij
verbanden van het kerspel
het sluiten van de rekening op 8 november 1740.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 44-44v 07-02-1742 07-02-1742 Bovenbuurt

Aris van Leeuwen, gemachtigde van zijn vader Wouter van Leeuwen ingevolge
een volmacht van 6 februari 1742 gepasseerd voor de burgemeester van de stad
Rheenen, Jantjen van Beeck gehuwd met Wouter van Leeuwen, geassisteerd
met haar zoon en voogd Aris van Leeuwen, verkopen aan Jacobus Jacobsen en
zijn vrouw Maria van Leeuwen, voor 625 gulden, de opstal van een huis en berg Protocol van opdrachten en
met de halve put gelegen op de grond van de koper in het ambt van Ede, kerspel verbanden van het kerspel
Koop en verkoop Bennekom.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 45-45v 07-02-1742 07-02-1742 Bovenbuurt

Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van Leeuwen verkopen aan Willem
Willemssen en zijn vrouw Evertjen Willemssen, voor 725 gulden en 10 dukatons,
de helft van een wei genaamd de Maat, waarvan Hendrick Buijs de andere helft
bezit, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Protocol van opdrachten en
Bovenbuirte, oostwaarts Hendrick Buijs, westwaarts de heer van Rosendaal,
verbanden van het kerspel
Koop en verkoop zuidwaarts de weg en noordwaarts de Haevicxenck, belast met polderlasten.
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 45v-46v 30-03-1742 30-03-1742 Bovenbuurt

Bennekom 46v-47 07-04-1742 07-04-1742 Bovenbuurt

Bennekom 47v 12-11-1742 12-11-1742 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Johan van der Cloot en
Elisabeth van der Cloot, geassisteerd met haar bediende als voogd, in de
hoedanigheid als universele erfgenamen van de overleden Elisabeth van den
Bongaard (Boomgaard), beslag te leggen op alle pachtpenningen van de tienden
gelegen in Bennekom, toebehorende aan de heer Wilh. Joh. Menthen, kapiteinluitenant in het regiment Cavalerie van kolonel Koppel en zijn vrouw Albartina
Huijgens, Hector van Glinstra, Hugo en Gabriel Makaij en Otto van Randwijck en
zijn vrouw Clara Makaij en als dat onvoldoende is op de tienden zelf van een ieder
voor zover men eigenaar is, in leen gegeven door het vorstendom Gelre en
graafschap Zutphen, met autorisatie van de landdrost van Veluwen van 27 maart
1742, om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van 4.000 gulden met rente
sinds het eigendom hiervan overgegaan is op Elijsabeth van den Boomgaard,
welk bedrag de pandverweerder verplicht was te betalen, ingevolge een
testamentaire beschikking verleend door Anthonij en Rutger Huijgens op 25 mei
1699 en bij een ander testament van Anthonij Huijgens van 21 januari 1723 aan
Elisabeth van den Bomgaard, met de bedoeling dat uit de tienden te Bennekom
de pandverweerders, die via een testament tiendheer zijn geworden van de
tienden, de 4.000 gulden zou worden betaald aan Elisabeth van den Boomgaard.
De pachters worden verzocht geen pachtpenningen te betalen. Deze
Protocol van opdrachten en
beslaglegging is op verzoek van de bediende advocaat G.W. Engelbert ten
verbanden van het kerspel
Protocol van Bezwaar op 6 april 1742 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Johan van der Cloot en
Elisabeth van der Cloot, geassisteerd met haar bediende als voogd, in de
hoedanigheid als universele erfgenamen van de overleden Elisabeth van den
Bongaard (Boomgaard), beslag te leggen op alle pachtpenningen van de tienden
gelegen in Bennekom, toebehorende aan de heer Wilh. Joh. Menthen, kapiteinluitenant in het regiment Cavalerie van kolonel Koppel en zijn vrouw Albartina
Huijgens, Hector van Glinstra, Hugo en Gabriel Makaij en Otto van Randwijck en
zijn vrouw Clara Makaij en als dat onvoldoende is op de tienden zelf van een ieder
voor zover men eigenaar is, in leen gegeven door het vorstendom Gelre en
graafschap Zutphen, met autorisatie van de landdrost van Veluwen van 27 maart
1742, verleend na toestemming van de stadhouder en de Leenkamer van het
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen van 31 maart 1742, om daarop te
verhalen en betaling te verkrijgen van 4.000 gulden met rente sinds het eigendom
overgegaan is op Elisabeth van den Boomgaard, welk bedrag de pandverweerder
verplicht was te betalen, ingevolge een testamentaire beschikking verleend door
Anthonij en Rutger Huijgens op 25 mei 1699 en bij een ander testament van
Anthonij Huijgens van 21 januari 1723 aan Elisabeth van den Boomgaard, met de
bedoeling dat uit de tienden te Bennecom de pandverweerder, die via een
testament tiendheer zijn geworden van de tienden, de 4.000 gulden zou worden
betaald aan Elisabeth van den Boomgaard. De pachters worden verzocht geen
Protocol van opdrachten en
pachtpenningen te betalen. Deze beslaglegging is op verzoek van Johannes en
verbanden van het kerspel
Elisabeth van de Cloot ten Protocol van Bezwaar op 10 februari 1747 geroyeerd. Bennekom, 1733-1759

Jan Geurtsen Elissen en zijn vrouw Cornelisjen Geurts verkopen aan Willem
Janssen Veenbrink en zijn vrouw Grietjen Gijsberts, voor 150 gulden, een akker
bouwland, groot anderhalve schepel gezaai, genaamd Barbers Ackertjen, gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom aan de Heukelumsen Brink, Protocol van opdrachten en
oostwaarts Jan Haalboom, west- en noordwaarts de koper en zuidwaarts Jacob verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Hendriksen.
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Bennekom 48-48v 04-06-1743 04-06-1743 Bovenbuurt
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Bennekom 48v-49 08-07-1743 08-07-1743 Bovenbuurt
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Bennekom 49v-50 31-03-1744 31-03-1744 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
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Bennekom 50-50v 22-06-1744 22-06-1744 Bovenbuurt

51-51v

Bennekom 51-51v 18-01-1745 18-01-1745 Bovenbuurt

51v-52

52v-53

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Jan Willemssen Veenbrinck en zijn vrouw Evertjen Beernts verkopen aan Wouter
Beerntsen, Geurtjen Beerntsen, Gerrit Beerntsen, Grietjen Beerntsen,
Hendrickjen Beerntsen en Berndijna Beerntsen, voor 53 gulden, een zevende
deel van een huis en hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekom in de Bovenbuirte aan de Heuclumsen Brinck, oostwaarts Gerrit
Protocol van opdrachten en
Barten, westwaarts de heer van Heuclum, zuidwaarts Willem Veenbrinck en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts de Heuclumsen Brinck.
Anthonij Hermssen en zijn vrouw Maria Evertsen, Henrick Hermssen, jongeman,
alsmede Jenneken Hermssen, jongedochter, geassisteerd met haar broer en
voogd Hendrick Hermssen, verkopen aan Hermannus Grootvelt en zijn vrouw
Derckjen Janssen, voor 150 gulden, drie schepel bouwland gelegen op Veluwen
in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte op de Havicxenck,
Protocol van opdrachten en
oostwaarts Peter Peterssen, westwaarts de weduwe van Lubbert Dercksen,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop zuidwaarts de weg en noordwaarts de verkoper.
Grietjen (Gerritjen) Willemssen, weduwe van Henrick Henricksen, geassisteerd
met haar voogd Hendrick van Velsen, verkoopt aan Gerrit Hendricksen en zijn
vrouw Geertjen Everts, voor 40 gulden, een derde deel van een huisje en hof
Protocol van opdrachten en
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom aan de Halderbrinck, waarvan
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop de koper de resterende twee derde delen bezit.
Jan Goossens en zijn vrouw Esselijna Hermssen verkopen aan Gijsbert
Peterssen en zijn vrouw Metjen Janssen, voor 40 gulden, een halve molder
bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte op
de Laeren, oostwaarts het veld, westwaarts de weg, zuidwaarts Jacob
Koop en verkoop Hendricksen en noordwaarts de koper.
Cornelis Willemssen van den Brinck, jongeman, verkoopt aan Evert Jacobsen en
zijn vrouw Grietjen Gerrits, voor 200 gulden, anderhalve schepel bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte
Koop en verkoop op de Bree.
Twee derde deel van een huis en hof dat zij bewonen, twee derde deel van een
perceel bouwland, groot een halve molder, genaamd het Heuclumseland, twee
derde deel van een perceel bouwland, groot een halve molder, genaamd de
Hasenacker, de helft van een perceel bouwland, groot een halve molder,
genaamd het Maetstuk, twee derde deel van een halve molder bouwland op de
Laeren, de helft van drie schepel bouwland op de Havicxenck, drie schepel
bouwland genaamd de Roijersdriest, een huis en hof en drie schepel bouwland
op de Laeren, alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum op de
Laeren, toebehorend aan Gijsbert Petersen en zijn vrouw Metjen Janssen van
Frankfort, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 700 gulden tegen 4%
rente ten behoeve van Joost Zels, kapitein-ter-zee en zijn vrouw Catharina
Vlaminck. Op vertoon van de kwitantie is deze op 10 juli 1771 geroyeerd.

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

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

Bennekom 51v-52 23-02-1745 00-00-0000 Bovenbuurt

Hypotheek

Bennekom 52v-53 24-05-1745 24-05-1745 Bovenbuurt

Cornelis van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwer (Brouwers) verkopen aan Evert
Jacobsen en zijn vrouw Grietjen Gerritsen, voor 3.550 gulden, een huis, hof,
berg, schuur en boomgaard, een weide aan de Beuckeloosen Dijck, vijf molder
bouwland en een eikelhofje bij het huis van Hendrick de Vries gelegen in het
ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, belast met de tiend van de
Groven en Smallentiend met uitzondering van een halve molder bouwland aan de Protocol van opdrachten en
Wlltgraaff, de weide is belast met een halve molder raapzaad aan de kerk van
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Bennekom.
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Bennekom 53-54 31-05-1745 31-05-1745 Bovenbuurt
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Geertruijdt Beerntsen, weduwe van Sijmen Willemssen, geassisteerd met haar
voogd Beernt Sijmonsen, voor de helft en een vijfde deel in de andere helft,
alsmede Henrick Janssen en zijn vrouw Anneken Sijmons, Beernt Sijmonsen,
jongeman, Jan Teunissen van Beeck gemachtigde van Hendrick Sijmonsen en
het minderjarige kind van Pieter de Vries en zijn vrouw Geertruijt Sijmonsen, voor
de resterende delen, verkopen aan Casper Klijnnenbargh en zijn vrouw Martjen
van Westerveldt, voor 240 gulden, een huisje staande op erfpachtgrond met het
recht van erfpacht aan de grond en de hof tegen een jaarlijkse canon van vijf
gulden ten behoeve van de diaconie van Bennekom, gelegen in het ambt van
Protocol van opdrachten en
Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts de straat, westwaarts Geurt verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Buijs, zuidwaarts Cornelis van den Born en noordwaarts Hendrick Buijs.
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Bennekom 54-54v 25-05-1746 25-05-1746 Bovenbuurt
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Bennekom 55 04-07-1746 04-07-1746 Bovenbuurt

Tomas Oostendorp en zijn vrouw Marritjen (Maarija) van Beeck verkopen,
ingevolge een koopakte van 25 november 1744, aan Aart van Renesse en zijn
vrouw Engeltjen van den Bosch, voor 800 gulden, een huis en hof gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts de
straat, westwaarts Geurt Buijs, zuidwaarts de erfgenamen van Frans van der
Protocol van opdrachten en
Eem en noordwaarts de Commanderij van St. Jan tot Arnhem, belast met tijns
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop van twee stuivers en vier penningen aan het huis Buculoe.
Gerrit Hendriks en zijn vrouw Cornelisjen Jacobs (Jochumse) verkopen aan
Hendrik Willemsen en zijn vrouw Elbertjen Evertsen, voor 220 gulden, twee
molder bouwland bestaande uit drie hoekjes en een derde deel van twee morgen Protocol van opdrachten en
weideland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Bovenbuirte in de Heukelumsen Enk.

Bennekom 55v-56 25-11-1726 16-08-1746 Bovenbuurt

Testament

Willem Janssen Veenbrinck en zijn vrouw Grietjen Gijsberts, zij geassisteerd met
haar voogd dominus Cornelius van Velsen, predikant in Ede, maken thuis bij
scholtis Henrick Otters hun testament op en herroepen alle voorgaande
testamenten, geven elkaar over en weer het vruchtgebruik van alle goederen.
Grietjen benoemt tot enig erfgenaam van haar nalatenschap Jan Willemssen en Protocol van opdrachten en
Gerritjen Willemssen, kinderen van Willem Janssen, met uitsluiting van alle
verbanden van het kerspel
andere belanghebbenden.
Bennekom, 1733-1759

Beslaglegging

Henr. Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door procurator Rutger van der
Plas gemachtigde van Niesje van Bael, beslag te leggen op alle roerende
goederen van Steven van Hal, weduwnaar van Judit van Bael en als dat
onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met
name op het huis, hoven en een molder bouwland in de Leeuwenscamp gelegen
onder Bennekom, om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag
van 40 gulden wegens tien jaar achterstallige rente over de hoofdsom van 100
Protocol van opdrachten en
gulden op 1 juni 1736 tegen 4% rente, alsmede de hoofdsom met de lopende
verbanden van het kerspel
rente op 1 juni 1746.
Bennekom, 1733-1759
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Arnt Goossens, weduwnaar van Geertjen Hermssen, Hendrick Janssen,
Lubbertjen Janssen, jongedochter, geassisteerd met haar broer en voogd
Hendrick Janssen, Brant Janssen, Johannes van Otten voogd van de
minderjarige Hendrick en de diakenen van Bennekom voogd van de minderjarige
Neeltjen Janssen, verkopen aan de diaconie van het kerspel Bennekom, voor 42 Protocol van opdrachten en
gulden, een huisje, hof en het bijbehorende land gelegen in het ambt van Ede,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop kerspel Bennekom in de Bovenbuirte aan de berg op de Laeren.
Henrik Jan Gerritsen en zijn vrouw Gerritjen Janssen verkopen aan Jan
Teunissen van Beek en zijn vrouw Betjen Breunissen, voor 125 gulden, een halve
morgen gezaai genaamd het Geerken, gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Protocol van opdrachten en
Bennekum, oostwaarts de koper, zuid- en westwaarts de weg en noordwaarts
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Wouter van Leeuwen.
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Bennekom 58 20-02-1747 20-02-1747 Bovenbuurt

Bennekom 58v 13-03-1747 13-03-1747 Bovenbuurt

Bennekom 59 20-04-1747 24-04-1747 Bovenbuurt

Bennekom 59v 28-12-1747 28-12-1747 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Aris van Leeuwen gemachtigde van zijn vader Wouter van Leeuwen, ingevolge
een volmacht van 6 februari 1742 gepasseerd voor de burgemeester van de stad
Rhenen, Jantjen Jansen van Beek gehuwd met Wouter van Leeuwen,
geassisteerd met haar zoon en voogd Aris van Leeuwen, verkopen ingevolge een
koopakte van 26 oktober 1746 aan Henricus Prins, koster tot Bennekom, voor
950 gulden, een huis, schuur, berg en hof gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts de straat, west- en
zuidwaarts Geurt Buijs en noordwaarts de weduwe van Derk Barten, belast met Protocol van opdrachten en
een gift van jaarlijks drie gulden waarvan een derde bestemd is voor de pastorie verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop van Bennekom en twee derde voor de St. Stevens vicarie.

Hypotheek

Een huis en hof met twee molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte, genaamd de Forierscamp of ween,
oost- en zuidwaarts Geurt Buijs en west- en noordwaarts de kinderen Versteeg,
toebehorend aan Evert Cornelissen Pothoven en zijn vrouw Grietjen Egbertsen
van den Born, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 200 gulden tegen
5% rente ten behoeve van Willem van Griethuijsen en zijn vrouw Cornelia
Cornelissen van Harselaar. Op vertoon van de kwitantie op de originele
hypotheekakte is deze geroyeerd.

Derck Gerritsen en zijn vrouw Jannetje Welmerts verkopen aan de diaconie van
het kerspel Bennekom, voor 525 gulden, de helft van een huis, hof en twee
akkers bouwland in de Bennekomsen Enck en hooiland in het Hooge Slagh
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom, waarvan de
Koop en verkoop diaconie de andere helft bezit.

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

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

Wouter Beerntsen van Laer, jongeman, Gerrit Beerntsen van Laer, jongeman,
alsmede Jurrephaess van Eck en zijn vrouw Guertjen Beerntsen van Laer,
samen ook optredend voor hun zussen Hendrijna en Beerendijna van Laer,
verkopen aan Willem Janssen Veenbrinck, weduwnaar van Grietjen Gijsberts,
voor 500 gulden, een huis, hof en boomgaard, groot drie schepel land, gelegen in
het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Boovenbuerte aan de Hueckelomsen
Brinck, oostwaarts Gerrit Barten, westwaarts de heer van Hueckelom, zuidwaarts
de koper en noordwaarts de Hueckelomsen Brinck, belast met tiend over de
Protocol van opdrachten en
Smallentiend, Gerrit Maessen behoudt zijn huurrecht tot Petri 1749 voor een
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop bedrag van 26 gulden minus de helft van het schoorsteengeld.
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Volgens een superscriptie hebben op 6 maart 1745 de schepenen en de
secretaris van Tiel een besloten testament ondertekend en gezegeld, dat
opgemaakt is door Willem de Reuver en zijn vrouw Geertruijdt van Suijlen en na
hun overlijden geopend moet worden. In het testament komt het echtpaar
overeen dat Willem de Reuver aan zijn zoon Rutger de Reuver, wegens zijn
zwakke verstand en om in zijn onderhoud te voorzien, vooruit te schenken de
opbrengsten van een perceel weideland, groot zes morgen op de Bulck, van de
weduwe Dijckmeester en van het Commanderijland, alsmede het aandeel in
veertien hont van een kersen- en perenboomgaard gelegen langs het zandpad of
straat onder het rechterlijk gezag van Sandwijck, welke voordelen Rutger zijn
leven lang zal genieten. Zodra hij bij zijn verstand gekomen is en vrij is van de
curatele of voogdij of gaat huwen, mag hij zelf beschikken over de schenking en
kan deze dan gedeeld worden met zijn zus of haar kinderen. Voorts is het de
wens van Willem dat zijn vrouw of bij vooroverlijden haar aangestelde
erfgenamen 400 gulden uit zijn nalatenschap zullen ontvangen ter compensatie
van gemaakte kosten wegens het tweemaal afkopen van de militaire dienst en het
onderhouden van zijn zoon in het verbeterhuis, waar zijn vrouw mee instemt.
Geertruijd van Suijle schenkt aan haar nicht Bertruijt Brants alles wat aan haar
lichaam toebehoort, inclusief haar linnen pellen, ongemunt goud en zilver, koper,
tin, alsmede haar huisraad en meubelen, terwijl haar broer Alexander Brants 300
gulden uitgekeerd krijgt. Voorts schenkt zij aan haar nicht Geertruijd van Suijlen,
dochter van Hendrik van Suijlen, de helft van een huis binnen de stad Rheenen
aan de Markt met de halve hof buiten de Rijnpoort, die nu gebruikt wordt door de
weduwe Van Geer. Als hiertoe een octrooi van het Hof van Utrecht nodig is en als
de aangewezen erfgenamen op de een of andere manier bezwaar maken dan
schenkt zij in plaats van het halve huis en hof de waarde van de andere na te
laten bezittingen aan haar nicht. Zij benoemt tot enig erfgenaam van al haar
Protocol van opdrachten en
resterende goederen haar twee kinderen Rutger en Catharina de Reuver, gehuwd verbanden van het kerspel
met Gerardus Nienhoff
Bennekom, 1733-1759
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en bij Catharina's vooroverlijden treden de kinderen in haar plaats en erven van
elkaar. Als Rutger en Catharina geen nageslacht krijgen dan gaat de erfenis naar
haar zoon Rutger of zijn kinderen en als hij geen nageslacht krijgt naar de naaste
familieleden. Mocht de dochter of bij vooroverlijden haar kinderen niet akkoord
gaan met de bovenstaande voorwaarden dan heeft zij of haar kinderen nog de
keus om binnen zes weken na opening van het testament voor de legitieme portie
te kiezen. Voorts benoemt de testateur tot voogd en administrateur voor zijn zoon
zijn zwager luitenant Wouter van Pelt, Bernardus Mulder en Hendrick Willem
Neomagus. Daarnaast benoemt Geertruijd van Suijlen tot enig erfgenaam voor de
resterende goederen haar neef en nicht Alexander en Bertruijd Brants, kinderen
van haar zus Elisabeth van Suijlen gehuwd geweest met Cornelis Brants, welke
kinderen in elkaars rechten treden en als er geen nageslacht is gaat de
nalatenschap naar de familie van moederszijde, waarin de moeder ook gerechtigd
is te erven volgens erfstelling ingeval al haar kinderen zijn overleden. Jacob Taaij
en Rutger van de Plas worden door de testatrice benoemd tot executeurstestamentair. De huwelijkse voorwaarden blijven van kracht. Aan de achterzijde is
vermeld dat op 20 december 1747 ten overstaan van Hermen Dijckmeester en
doctor Hendrick Jan Bartens, schepenen van de stad Tiel verschenen zijn Willem
de Reuver, weduwnaar van Geertruijd van Zuijlen, Peter van Zuijlen, Tomas van
Zuijlen en Elisabeth van Zuijlen, weduwe van Herman van Baack, Alexander en
Bertruijd Brantsen, die verzoeken het door de secretaris overhandigde besloten
testament te openen en voor te lezen. De procureur Jacob Taaij die ook optreedt
namens procurator Van de Plas verklaart het executeurschap op zich te nemen
en het testament naar de wens van de testateurs uit te voeren. Op verzoek van
Willem de Reuver, Alexander en Bertruijd Brantsen wordt het testament
Protocol van opdrachten en
geregistreerd in het testamentenregister van Tiell en Zantwijck op 20 december
verbanden van het kerspel
1747.
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 63 13-02-1748 13-02-1748 Bovenbuurt

Willemijna Janssen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager en voogd
Hendrik Albertsen van Ommeren, verkoopt aan Aart van Renesse en zijn vrouw
Engeltje Beernts, voor 140 gulden, een gedeelte van een kamp bouwland gelegen Protocol van opdrachten en
op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oost-,
verbanden van het kerspel
Koop en verkoop noord- en westwaarts de weg en zuidwaarts Hendrik Woutersen van Ommeren. Bennekom, 1733-1759

Bennekom 63v 13-02-1748 13-02-1748 Bovenbuurt

Stephen van Raeij gemachtigde van Arien van Westerenen, ingevolge een
volmacht van 22 januari 1748 gepasseerd voor de scholtis van Ede, Hendrik
Albertsen van Ommeren en zijn vrouw Woutertjen Janssen, alsmede Geertje en
Willemina Janssen, jongedochters, beiden geassisteerd met hun zwager en
voogd Hendrik Albertsen van Ommeren, verkopen aan Tomas Oostendorp en zijn
vrouw Maria van Beek, voor zestien gulden, een schepel bouwland gelegen in het Protocol van opdrachten en
ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte aan het Meulenpadt tussen verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop de Meulewegh en het Meulepadt.
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Beslaglegging

Gerrit Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door procureur Rutger
van der Plas gemachtigde van Joost Sels, kapitein-ter-zee, beslag te leggen op
alle roerende goederen van Hendrikje Hendriksen, weduwe van Derk Barten en
als dat onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede,
met name op een huis en hof in Bennekum bewoond door de weduwe zelf, nog
een halve hof in het dorp van Bennekum bij Burchard Mecking, een akker
bouwland genaamd de Haegacker, een hoek bouwland langs de hof van Hendri k
de Vriess, een schaapschot en bouwland genaamd de Algemeen, een akker
bouwland bij Teuniss van Creel en als laatste een weide op de Born, om daarop
te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van negen gulden, zes
stuivers en tien penningen wegens veertien maanden rente vanaf 4 juni 1747 tot
en met 4 augustus 1748, alsmede de hoofdsom van 200 gulden met 4% rente,
Protocol van opdrachten en
ingevolge een schuldbekentenis van 4 juni 1747. Op vertoon van de kwitantie op verbanden van het kerspel
de originele akte is deze geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Beslaglegging

Gerard Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door Willem Willemsen
als erfgenaam van Jan Claesen en Grietjen Claessen, beslag te leggen op alle
roerende goederen van Hendrikjen Hendriksen, weduwe van Derk Barten en als
dat onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, om
daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 200 gulden
ingevolge een schuldbekentenis van 1 mei 1727 en 24 gulden rente per 1 mei
Protocol van opdrachten en
1748 over de jaren 1746 tot en met 1748. Op vertoon van de kwitantie op de
verbanden van het kerspel
originele akte is deze geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 64v-65 15-08-1748 15-08-1748 Bovenbuurt

Beslaglegging

Gerard Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door Wouter
Jochemsen en zijn vrouw Teunisjen Bruenissen beslag te leggen op alle roerende
goederen van Hendrikjen Hendriksen, weduwe van Derk Barten te Bennekum en
als dat onvoldoende is op alle onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede,
om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 200 gulden
Protocol van opdrachten en
ingevolge een schuldbekentenis van 1 juli 1743 en zes gulden rente per 1 juli
verbanden van het kerspel
1748. Op vertoon van de kwitantie op de originele akte is deze geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 65-65v 06-12-1748 06-12-1748 Bovenbuurt

Geertjen Janssen, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Wouter van de
Vijsel, verkopen aan Hendri k van Ommeren en zijn vrouw Wouterjen Janssen,
voor 408 gulden, de helft van een huis en hof met enig bouwland gelegen in het Protocol van opdrachten en
dorp van Bennekom, oostwaarts de weg, westwaarts de Dorpenstraat, zuidwaarts verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Evert Jacobsen en Derk de Kleermaeker en noordwaarts Aart van Reness.

Bennekom 65v-66 06-12-1748 06-12-1748 Bovenbuurt

Steven van Raeij, onderscholtis, gemachtigde van Arien Janssen Westeren
ingevolge een volmacht van 22 januari 1748 gepasseerd voor de scholtis van
Ede, verkopen aan Hendri k van Ommeren en zijn vrouw Woutertjen Janssen
voor de ene helft en aan Geertjen Janssen, jongedochter, voor de andere helft,
voor 272 gulden, een derde deel van een huis en hof met enig bouwland gelegen
in het dorp van Bennekom, oostwaarts de weg, westwaarts de Dorpenstraat,
Protocol van opdrachten en
zuidwaarts Evert Jacobsen en Derk de Kleermaeker en noordwaarts Aart van
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Renes.

Bennekom 66-66v 06-12-1748 06-12-1748 Bovenbuurt

Hendri k van Ommeren en zijn vrouw Woutertjen Janssen, Geertjen Janssen,
jongedochter en Willemijna Janssen, jongedochter, alsmede Steven van Raeij
gemachtigde van Arien van Westerenen, weduwnaar van Martjen Janssen,
ingevolge een volmacht van 22 januari 1748 gepasseerd voor de scholtis van
Ede, verkopen aan Jan van Buceloo en zijn vrouw Jenneken Willemsen, voor 40
gulden, een halve molder bouwland gelegen op Veluwen, kerspel Bennekom in
de Boovenbuerten, genaamd de Hal, oost- en zuidwaarts de weg, westwaarts de
Koop en verkoop Heerenwegh en noordwaarts Willem Willemsen.
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Ernst van Lawick, heer van Huckelom en de Lakenburgh, die ziek in zijn bed ligt,
maakt in het bijzijn van de schepenen van de stad Wageningen en de
leenmannen van het vorstendom Gelre en de graafschap Zutphen zijn testament
op en herroept alle voorgaande testamenten, voorts schenkt hij 1. aan zijn neef
Van Balveren, kolonel van een regiment infanterie, broer van de ambtsjonker van
Maess en Wael, alle roerende goederen inclusief een bedrag van 5.000 gulden
met rente ten laste van het comptoir tot Tiel, alsmede de havezate Heukelom bij
Bennekom onder Ede gelegen, erfpachtplichtig aan het vorstendom Gelre en het
graafschap Zutphen met alle bijbehorende goederen gelegen in het ambt van Ede
onder het kerspel Bennekom, daarnaast drie erven genaamd de Hasendonk,
Drieënhuijsen en het Oude Erff ook met alle bijbehorende goederen en voorts de
Toorn en de andere tienden gelegen onder Lunteren in het ambt van Ede; 2. aan
zijn neef Van Deelen, heer van Druten, ambtsjonker van Maess en Wael van het
Kwartier van Nijmegen, het adellijke goed de Laekenburgh met alle bijbehorende
goederen gelegen tot Wamel en Drumel in het ambt van Maess en Wael,
inclusief de inboedel en het huisraad, onder de verplichting dat als zijn neef
zonder nageslacht komt te overlijden de goederen vererven op de tweede broer
van zijn neef, Steven van Deelen; 3. aan zijn nicht Van Lawick, gehuwd met
majoor Van Pabst, de overige onroerende goederen; 4. behalve de Beneedenste
Uijtterweerd, groot acht morgen, met de daarbij gelegen Rijsweerden, voorts nog
een weide van vier morgen genaamd de Boomgaert, alsmede een perceel
bouwland genaamd de Rouwenhoff en de tabaksschuur met een bijbehorende
schepel land waar de schuur op staat, alsmede het huis en de schuren met het
bijbehorende land daarnaast gelegen, samen staande en gelegen aan de
Protocol van opdrachten en
Bennekomsewegh, de hiervoor genoemde goederen schenkt hij aan de
verbanden van het kerspel
procurator Rutger van der Plass;
Bennekom, 1733-1759

vervolg van folio
67 -68

5. aan Helena de Valck, zijn gewezen dienstmaagd, 500 gulden; 6. aan zijn
huidige dienstmaagd Antonetta de Valk 600 gulden; 7. aan Diderick Bilt, Roeloff
Lam en Jan Henendael, zoon van Jan Hendrik Henendael, schout van Horssen,
zijn knechten, ieder een bedrag van 200 gulden; 8. aan Cornelis Meijer, zijn
gewezen knecht te Wamel, 400 gulden; 9. aan de diaconie van Waegeningen
1.000 gulden. Alle schenkingen moeten door zijn neef kolonel Van Balveren
uitgekeerd worden binnen zes weken na het overlijden van de testateur,
daarnaast moeten zijn erfgenamen een schuld betalen van 15.000 gulden, te
weten 12.000 gulden aan de heer van Rosendael en 3.000 gulden aan de heer
Gordon met de rente, alsook de begrafeniskosten. Alle andere schulden die na
het overlijden van de testateur aanwezig zijn moeten betaald worden door zijn
nicht Van Pabst uit haar erfdeel. Als laatste benoemt hij tot executeurtestamentair van zijn nalatenschap de procureur Rutger van der Plass, met de
opdracht dat zijn begrafenis moet overeenstemmen met die van zijn oudoom
Hessel van Laewick. Ook genoteerd in het testamentboek van Wageningen folio
243 op 10 maart 1749.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 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

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203
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822

822

822

Scan nr.

822-0072

822-0073

822-0073

822-0074
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2/6

2/6

2/6

2/6

Folio

Pag.nr.

68v-69

69v-70

70

70v

Datum
akte

Registrati
e datum

68v-69 09-05-1749 11-05-1749

Plaats of
buurschap

Bennekom

Bennekom 69v-70 26-08-1749 02-09-1749 Bovenbuurt

Bennekom 70 12-09-1749 12-09-1749 Bovenbuurt

Bennekom 70v 12-01-1750 12-01-1750 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Hypotheek

Een huis, hof, schuur en berg gelegen in het dorp van Bennekom, voorts een
halve hof in het dorp van Bennekom waarvan Burchart Meckingh de andere helft
bezit, drie schepel bouwland genaamd de Haegacker, een hoekje bouwland langs
de hof van Hendri k de Vriess, een schaapschot en een akker bouwland, groot
een molder, genaamd de Algemeer, drie schepel bouwland bij Teuniss van Creel,
nog een aandeel in een bosje genaamd het Kattegat, alles gelegen in het ambt
van Ede, kerspel Bennekom, voorts een weide gelegen op de Born, groot drie
morgen, zuidwaarts de heer van Nergenae en Bart Derksen, twee hond hooiland
in de Laege Veencampen, een halve morgen hooiland in het Laege Slagh en als
laatste twee en een halve vierde gedeelte van een morgen hooiland samen met
de diaconie van Ede en Bennekom, gedurende twee jaren aaneen een halve
morgen in het Slagh en de andere twee jaren drie vierde gedeelte van een
morgen in het Jonckerencamp, alles gelegen onder de stad en het schependom
van Waegeningen, toebehorend aan Hendrikjen Hendriksen, weduwe van Derk
Barten van Hal, geassisteerd met haar voogd Rijk Jacobsen, bezwaart haar
percelen met een hypotheek van 1.200 gulden tegen 4% rente ten behoeve van
Lubbert Adolph Torck, vrijheer van Rosendael. Op 10 mei 1749 hebben ook de
twee schepenen van Wageningen B. Luttiken en Jan van der Horst deze akte
ondertekend in het bijzijn van Hendrikjen Hendricksen en haar voogd Willem van
Eeden, voor zover het de goederen betreft op hun grondgebied en genoteerd in
het boek van vestenissen te Waegeningen folio 183 op 10 mei 1749. Op vertoon Protocol van opdrachten en
van de kwitantie door W. Wicherts als gevolmachtigde van baron Torck op de
verbanden van het kerspel
originele hypotheekakte is deze op 7 maart 1768 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Borgtocht

Gerrit van Silvold den Ouden en zijn vrouw Gijsbertjen Beerents staan garant
voor Gerrit van Silvold den Jonge en Jan van Vulpen met hun huis en hof, dat
zijzelf bewonen en gebruiken, gelegen oostwaarts de weduwe van Derk Barten,
westwaarts de weg, zuidwaarts een perceel bouwland behorende tot het erf
Steenbergen en noordwaarts Hendrick de Vries, alsmede een molder bouwland
oostwaarts Guert Buijss, westwaarts Willem Willemsen, zuidwaarts de Kerkweg
en noordwaarts de Muelenwegh, alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekom in de Bovenbuerte, ten behoeve van Arent Roelofs, pachter van het
Monopolium, ingevolge een decreet van de Kamer van de Edel Mogende heren
van het Kwartier van Veluwen van 26 augustus 1749, waartoe Claess Willemsen Protocol van opdrachten en
en Hendrik Evertsen verklaren dat de percelen een geschatte waarde hebben van verbanden van het kerspel
1.000 gulden.
Bennekom, 1733-1759

Beslaglegging

G. D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door mr. H.H. Otters, advocaatfiscaal van het Kwartier van Veluwen, om uit kracht van een veroordeling bij
verstek beslag te leggen op alle roerende goederen van Jan Hendrick Oostendorp
en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het ambt van
Ede, om daarop de schade te verhalen wegens gepleegd openbaar geweld
Protocol van opdrachten en
ingevolge een dagvaarding met speciale toestemming van de heren van
verbanden van het kerspel
Gedeputeerde Staten.
Bennekom, 1733-1759

Hypotheek

Een huis en hof met een molder bouwland gelegen in Bennekom, toebehorend
aan Gerrit van Silvolt (Sellvout) en zijn vrouw Johanna van Cleeff, alsmede Jan
en Gijsbert van Vulpen, jongemannen, bezwaren hun percelen met een
hypotheek van 800 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Johanna van
Protocol van opdrachten en
(achternaam niet vermeld), weduwe van Harmanus van Creel. Op vertoon van de verbanden van het kerspel
kwitantie op de originele hypotheekakte is deze op 13 januari 1768 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.
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0203

822

822

Scan nr.

822-0074/75

822-0075
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2/6

2/6

Folio

Pag.nr.

71-71v

71v

Datum
akte

Registrati
e datum

Plaats of
buurschap

Bennekom 71-71v 15-03-1751 15-03-1751 Bovenbuurt

Bennekom 71v 22-03-1751 22-03-1751 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0075/76

2/6

72-72v

Bennekom 72-72v 09-06-1751 09-06-1751 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0076

2/6

72v-73

Bennekom 72v-73 14-06-1751 14-06-1751 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Beslaglegging

Gerrit Derk Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door mr. Herm. Henr.
Otters, burgemeester van de stad Arnhem, beslag te leggen op alle roerende
goederen van Steven van Hal, als weduwnaar van Judith van Baal en als vader
van zijn meerder- of minderjarige kinderen en als dat onvoldoende is op alle
onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum, met
name op een huis en hof gelegen in het dorp van Bennekum, alsmede een
molder bouwland in het kerspel Bennekum in de Leeuwenscamp, welke percelen
op 26 juli 1732 en 14 mei 1736 in onderpand gegeven zijn voor een bedrag van
600 gulden tegen 5% rente om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van
420 gulden wegens veertien jaar achterstallige rente over de jaren 1737 tot en
Protocol van opdrachten en
met 1750 onder aftrek van de reeds betaalde rente van 228 gulden, alsmede ter verbanden van het kerspel
garantie tot het terugbetalen van de hoofdsom met rente op 26 juli 1751.
Bennekom, 1733-1759

Beslaglegging

G. D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door mr. H.H. Otters, advocaatfiscaal van het Kwartier van Veluwen, om uit kracht van een veroordeling bij
verstek beslag te leggen op alle onroerende goederen van Jan Hendrick
Oostendorp gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, met name op een huis, hof
en schuurtje in het dorp onder Bennekom, om daarop de schade te verhalen
Protocol van opdrachten en
wegens gepleegd openbaar geweld ingevolge de dagvaarding van de pandeiser
verbanden van het kerspel
op de pandverweerder.
Bennekom, 1733-1759

Gerritjen van Creel, weduwe van Willem Cornelissen, geassisteerd met haar
zoon en voogd Cornelis Willemsen, verkopen aan Cornelis van Oort en zijn vrouw
Jantjen Brouwers, voor 650 gulden, een huis en hof gelegen in het ambt van Ede,
kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts Jan Hendrik Oostendorp,
Protocol van opdrachten en
westwaarts een kerkpad, zuidwaarts de Dorpstraat en noordwaarts Burcherd
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Meckingh, belast met jaarlijks een hoengift.
Jan van Putten, weduwnaar van Johanna Boudewijns, alsmede Anthonij
Hermssen en zijn vrouw Marrijtjen Evertsen, verkopen aan Jan ter Slae en zijn
vrouw Jannigjen Hendriksen, voor 210 gulden, een huis en hofje genaamd de
Blaasbalck gelegen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom,
Protocol van opdrachten en
oostwaarts Jan Hendrik (achternaam niet vermeld), west-, zuid- en noordwaarts verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop de weg.

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0076/77

2/6

73-73v

Bennekom 73-73v 10-07-1751 10-07-1751 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0077

2/6

73v-74

Bennekom 73v-74 10-07-1751 10-07-1751 Bovenbuurt

Wouter van Eck, smid tot Bennekom en zijn vrouw Margaritha (Margriet) Barthols
(Bartels) verkopen aan Casper Kleijnenbergh, weduwnaar van Martjen van
Westerveld, voor 80 gulden, een hofje gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Protocol van opdrachten en
Bennekom in de Boovenbuirte, oost- en westwaarts de Waegeningsewegh en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop zuid- en noordwaarts Hendrik van Eck.
Wouter van Eck, smid tot Bennekom en zijn vrouw Margaretha (Margriet) Bartels
verkopen aan Hendrik Prins, koster tot Bennekom en zijn vrouw Johanna van
Avesaet, voor 230 gulden, een perceel bouwland, groot drie schepel, genaamd
het Dovenland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Protocol van opdrachten en
Boovenbuirte, oostwaarts de Bennekomsewegh, westwaarts de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Waegeningsewegh en zuid- en noordwaarts Hendrik van Eck.

Bennekom 74v 25-09-1750 25-09-0000 Bovenbuurt

Negen schepel bouwland genaamd de Conijneneerd, oost- en westwaarts de
weg, noordwaarts Cornelis Jansen en zuidwaarts Bart Dercksen en de kerk van
Bennekom, voorts een halve molder bouwland genaamd de Hal, zuidwaarts de
erfgenamen van Cornelis van Creel, oostwaarts de Diedewegh, westwaarts de
erfgenamen van Willem Cornelissen van den Bruck (red.: mogelijk Brinck) en
noordwaarts de kinderen van Frans Franssen, alles gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekom in de Bovenbuirte, toebehorend aan Evert Egbertsen van den
Born en zijn vrouw Martjen Cornelissen van Maenen, bezwaren hun percelen met
een hypotheek van 900 gulden ingevolge een schuldbekentenis van 14
Protocol van opdrachten en
september 1750, ten behoeve van de ontvanger Derck Wicherts. Op vertoon van verbanden van het kerspel
de kwitantie is deze op 10 september 1772 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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822-0078
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74v

Hypotheek

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.
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Registrati
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Plaats of
buurschap

Bennekom 75-75v 23-10-1751 23-10-1751 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Maria van Doesburgh, weduwe van Derck van Creel, geassisteerd met haar zoon
en voogd Maas van Creel, Maas van Creel en Wouter van Creel, jongemannen,
alsmede Willemken van Creel, jongedochter, geassisteerd met haar broer en
voogd Maas van Creel, verkopen aan Joost Sels, kapitein-ter-zee, in dienst van
de Staat der Verenigde Nederlanden en zijn vrouw Catharina Vlaemingh, voor 85
gulden, een kampje bouwland, groot drie schepel, gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekom in de Boovenbuirte op de Laeren, oostwaarts het Bennekomse Protocol van opdrachten en
Bosch, westwaarts de weg, zuidwaarts Gijsbert Peetersen en noordwaarts de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop diaconie van Bennekom.

75v-76

Bennekom 75v-76 29-10-1751 29-10-1751 Bovenbuurt

76-76v

Bennekom 76-76v 29-10-1751 29-10-1751 Bovenbuurt

Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Saertjen Aarts, alsmede Gerrit van Campen en
zijn vrouw Willemtjen Goossens, verkopen aan Frans Franssen en zijn vrouw
Cornelia Janssen van Creel, voor 300 gulden, een schaapschot en twee molder
bouwland met het heetveld, gelegen oostwaarts het Reekenkaemersland,
westwaarts de kerk van Bennekom, zuidwaarts de Brinckerwegh en noordwaarts
het gasthuis van Arnhem en mevrouw van Duijvenvoorde, voorts een molder
bouwland, gelegen oostwaarts de Commanderij van St. Jan te Arnhem,
westwaarts de weduwe van Geurt Buijs, zuidwaarts de Stroowegh en
Protocol van opdrachten en
noordwaarts het heetveld van het Schotstuk, alles gelegen in het ambt van Ede, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop kerspel Bennekom op de Laeren.
Frans Franssen en zijn vrouw Cornelia van Creel verkopen aan Hendrik Gerritsen
en zijn vrouw Saartjen Aarts, alsmede aan Gerrit van Campen en zijn vrouw
Willemtjen Goossens, voor 50 gulden, twee percelen bouwland gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Bennekom op de Laeren, genaamd de Groote en Kleijne Protocol van opdrachten en
Laer, aan beide kanten van de weg naar Heuckelom, belast met tijns van negen verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop duiten.

Bennekom 76v-77 01-03-1752 01-03-1752 Bovenbuurt

Hypotheek

Een huis, schuur, hof en erf met een klaverhoek en bouwlanden, groot twee
molder, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom, oost- en noordwaarts
de weduwe van Geurt Buijs, zuidwaarts de weduwe van Geurt Buijs en de
weduwe van Evert van Grootvelt en westwaarts de steeg, toebehorend aan Evert
Cornelissen van Pothoven en zijn vrouw Grietjen Egbertsen van den Born,
bezwaren hun percelen met een hypotheek van 700 gulden tegen 5% rente ten
Protocol van opdrachten en
behoeve van Johanna Wicherts. Op vertoon van de kwitantie is deze op 15 mei
verbanden van het kerspel
1778 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het dorp van Bennekom dat zijzelf bewonen en
gebruiken, gelegen in het dorp van Bennekom, toebehorend aan Wouter van Eck,
smid tot Bennekom en zijn vrouw Margaritha (Margriet) Bartels, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 186 gulden tegen 4% rente ingevolge een
obligatie van 10 maart 1735 ten laste van zijn ouders, ten behoeve van Hendrik
Protocol van opdrachten en
Haalboom, jongeman. Op vertoon van de kwitantie is deze op 21 mei 1778
verbanden van het kerspel
geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

76v-77

77-77v

Bennekom 77-77v 29-03-1752 29-03-1752 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0081

3/6

78

Bennekom 78 15-04-1752 15-04-1752 Bovenbuurt

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

0203

822

822-0081/82

3/6

78-78v

Bennekom 78-78v 21-08-1752 21-08-1752 Bovenbuurt

Cornelis Jansen van Heukelom ook optredend voor zijn afwezige vrouw Marijtjen
Pieters Hubst verkoopt aan Gerrit van Creel, jongeman, voor 188 gulden, een
molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Bovenbuirte, genaamd de Conijneneerd, oostwaarts de oude Wildgraeff,
Protocol van opdrachten en
westwaarts Alexandersweegje, zuidwaarts de weduwe van Evert van den Born en verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts Evert Jacobsen.
Gerrit Teunissen, jongeman, Teunis Gerritsen en zijn vrouw Neeltjen Hendriksen,
Geurt Gerritsen en zijn vrouw Cornelisje Janssen, alsmede Willem Cornelissen
en zijn vrouw Gerritjen Hendriksen, verkopen aan Hendrik Willemsen en zijn
vrouw Elbertjen Evertsen, voor 900 gulden, een huis, hof en schuurtje met de
bijbehorende landerijen gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Protocol van opdrachten en
Boovenbuirte aan de Heuckelomsen Brink, verkregen van Peeter Willemsen,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop belast met polderlasten.

Archief plaats

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
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Plaats of
buurschap

79-79v

Bennekom 79-79v 28-08-1752 28-08-1752 Bovenbuurt

79v-80

Bennekom 79v-80 15-09-1752 15-09-1752 Bovenbuurt

80-80v

Bennekom 80-80v 15-09-1752 15-09-1752 Bovenbuurt

81

Bennekom 81 15-09-1752 15-09-1752 Bovenbuurt

81v

82-82v

82v-83

Aktesoort

Beschrijving

Jan Gijsbertsen en zijn vrouw Neeltjen Jager, Michiel Barten, jongeman, Steeven
Wijnandsen en zijn vrouw Erntjen Gijsberts, Maria Gijsberts, jongedochter,
geassisteerd met haar broer en voogd Jan Gijsbertsen, Geurt Aartsen, jongeman,
Hendrik Steevensen van Harn en zijn vrouw Grietjen Coelman, ook optredend
voor Herremeijntjen en Gerritjen Coeijmans en als laatste Claas Gerritsen voor
zichzelf en ook optredend voor zijn vrouw Gijsbertjen Janssen de Cat en voor zijn
broer Hendrik Gerritsen, verkopen aan Derk Jacobsen van Roekelt en zijn vrouw
Evertjen Janssen, voor 280 gulden, de helft van een huis, hof, berg en bouwland
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Boovenbuirte aan de
Halderbrink, dat Hendrik van Hal gebruikt en waarvan de koper de andere helft
Koop en verkoop bezit, belast met tijns en een gift aan de koster.
Wouter van Eck, smid en zijn vrouw Margrietha Bartels verkopen aan Jan
IJpenburgh en zijn vrouw Willemijntjen de Bruijn, voor 80 gulden, een hofje
gelegen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom tussen de beide
Koop en verkoop wegen naar Waegeningen strekkende langs de Boswegh.
Wouter van Eck, smid en zijn vrouw Margrietha Bartels verkopen aan Wouter
Evertsen, jongeman, voor 110 gulden, een halve molder bouwland gelegen in het
ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, westwaarts de Waegeningse
Boovenstewegh, noordwaarts de Boschwegh, oostwaarts de Rencumsewegh en
Koop en verkoop zuidwaarts Hendrik van Eck, smid.
Wouter van Eck, smid en zijn vrouw Margrietha Bartels verkopen aan Gerrit
Haelboom en zijn vrouw Evertjen Eversen, voor 80 gulden, een schepel bouwland
gelegen bij Cornelis Roeleven in het ambt van Ede, kerspel Bennekom, genaamd
Koop en verkoop de Cluijtjes.

Oorspronkelijk Archief

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

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

Hypotheek

Een huis en hof dat zijzelf bewonen en gebruiken, gelegen in het ambt van Ede,
kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts de Dorperstraat, westwaarts de
weduwe van Geurt Buijs, zuidwaarts Jan van Beek en noordwaarts Aart van
Renes, toebehorend aan Hendrik van Silvold en zijn vrouw Geertjen van der Eem,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200 gulden tegen 4% rente ten
behoeve van Joost Sels, kapitein-ter-zee en zijn vrouw Catharina Vlaemink. Op
Protocol van opdrachten en
vertoon van de kwitantie vermeld op de originele hypotheekakte is deze op 3 juli
verbanden van het kerspel
1769 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 82-82v 09-06-1753 09-06-1753 Bovenbuurt

Hypotheek

Twee huizen en hoven, waarvan de ene bewoond wordt door Gerritjen Barten en
de andere door haar schoonzoon Derk Woutersen, voorts vijf schepel bouwland,
oostwaarts de heer van Heuclom, westwaarts Huijg Hendriksen, zuidwaarts de
Halderbrink en noordwaarts Hendrik Gerritsen, nog zeven schepel bouwland en
heetveld, oostwaarts de Wildgraef, zuid- en noordwaarts de heer van Heuclom en
westwaarts Derk Timmer, alsmede anderhalve schepel bouwland op de
Havicxenk, westwaarts de heer van Heuclom en oostwaarts Wouter Jochemsen,
alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Boovenbuirte,
toebehorend aan Gerritjen Barten, weduwe van Willem Hendriksen, geassisteerd
met haar zoon en voogd Beernt Willemsen, Beernt Willemsen, jongeman, Willem
Bakker en zijn vrouw Martjen Willemsen, alsmede Derk Woutersen en zijn vrouw
Hermtjen Willemsen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 400 gulden Protocol van opdrachten en
tegen 5% rente ten behoeve van Joost Sels, kapitein-ter-zee en zijn vrouw
verbanden van het kerspel
Catharina Vlamink.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 82v-83 08-10-1753 08-10-1753 Bovenbuurt

Gerrit Janssen Roest, weduwnaar van Johanna Everts en Rut van Dijk en zijn
vrouw Derkjen Gerrits, verkopen aan Gerrit Silvold en zijn vrouw Johanna van
Cleeff, voor 176 gulden, een huis en hof, groot een halve molder land, gelegen in
het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Boovenbuirte, oostwaarts de
Edischenwegh, westwaarts de armen van Bennekom, zuidwaarts de
Protocol van opdrachten en
Edischenwegh naar het dorp Bennekom en noordwaarts de kinderen van Wouter verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop van Leuwen.

Bennekom 81v 12-05-1753 12-05-1753 Bovenbuurt
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Bennekom 83-83v 19-11-1753 19-11-1753 Bovenbuurt

Anthonij Hermsen en zijn vrouw Maria Evers, Hendrik Hermssen (Harms),
meerderjarige ongehuwde jongeman, alsmede Arent Hendriksen en zijn vrouw
Jenneken Hermsen, kinderen en erfgenamen van Hermen Gerritsen en zijn
vrouw Megtelt Hendriksen, beiden overleden, verkopen aan Hendrik Gerritsen en
zijn vrouw Saartjen Aartsen, voor 346 gulden, een perceel bouwland, groot vijf
schepel gezaai, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum aan de
Breukerwegh genaamd het Swarte Stuk, oostwaarts de heer van Heuckelom,
Protocol van opdrachten en
westwaarts Wouter Jochems, zuidwaarts de weg en noordwaarts Elisabeth Bunt, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop belast met tien garven voor de koster van Bennekom.

Bennekom 83v-84 19-11-1753 19-11-1753 Bovenbuurt

Anthonij Hermssen en zijn vrouw Maria Evers, alsmede Arent Hendriksen en zijn
vrouw Jenneken Hermssen, kinderen en erfgenamen van Hermen Gerritsen en
zijn vrouw Megtelt Hendriksen, beiden overleden, verkopen aan hun broer en
zwager Hendrik Hermsen, voor 236 gulden, twee derde deel van een weide
genaamd het Langschoten, het andere derde deel is al in bezit van de koper als
kind en mede-erfgenaam van zijn ouders Hermen Gerritsen en Megtelt
Hendriksen, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Boovenbuirte, Protocol van opdrachten en
oostwaarts de diaconie van Bennekom, zuidwaarts Gijsbert Peeters, westwaarts verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Barruwe Geurtsen en noordwaarts de weg.

Bennekom 84-84v 05-01-1754 05-01-1754 Bovenbuurt

Hypotheek

Een huis en twee hoven met twee molder bouwland genaamd de Broekackers,
zuidwaarts de weduwe van Geurt Buijs en noordwaarts de heer van Rosendal,
gelegen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, toebehorend
aan Burgerd Meckingh en zijn vrouw Maria van Leeuwen, bezwaren hun percelen
met een hypotheek van 300 gulden tegen 3% rente ten behoeve van Gerrit
Protocol van opdrachten en
Brouwer en zijn vrouw Maria van Ede. Op vertoon van de kwitantie vermeld op de verbanden van het kerspel
originele hypotheekakte is deze op 8 maart 1754 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Borgtocht

Burgert Meckingh en zijn vrouw Maria van Leeuwen staan garant voor hun zoon
Aris Burgerts Meckingh ten behoeve van Dub Jacobse van Tuijnenbergh en
Lubbert Romijn, monopolisten, ondernomen ten behoeve van de Edel Mogende
heren Gedeputeerde Staten van dit Kwartier, met de volgende goederen: een
perceel land genaamd de Broekacker, groot zeven schepel gezaai, gelegen onder Protocol van opdrachten en
Bennekom, met een huis en hof daarbij gelegen in het dorp van Bennekom. Op
verbanden van het kerspel
15 april 1775 is deze borgtocht geroyeerd. (zie scan 126, folio 122).
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 84v 08-03-1754 08-03-1754 Bovenbuurt
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Bennekom 85v 12-03-1754 12-03-1754 Bovenbuurt

Mr. Constantijn Cras gemachtigde van Jan Janssen en zijn vrouw Jacomina
Steevens, Casper Reijersen en zijn vrouw Willemina Steevens en Willem
Steevens, jongeman en als laatste Jan van Beuckeloe namens de afwezige
Gerritjen Steevens, jongedochter, ingevolge een volmacht van 11 maart 1751
gepasseerd voor de schepenen van de stad Waegeningen, verkopen aan Peeter
Lambertsen en zijn vrouw Gerritjen Meckingh, voor 371 gulden en 10 stuivers,
een huis, hof, berg en de halve put met de halve muur in gemeenschappelijk bezit
met Gerrit Bakker, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp Protocol van opdrachten en
van Bennekom, zuidwaarts Gerrit Bakker, noordwaarts Rut Lubbertsen,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop westwaarts de straat en oostwaarts de weg.
Teuntjen Steevensen, bejaarde jongedochter, Hendrikjen Steevensen, weduwe
van Jan Otten, Jan Loijen en zijn vrouw Maertjen Steevens, alsmede Peeter
Elbertsen en zijn vrouw Grietjen Steevens, samen ook optredend voor de
kinderen van Peeter Stevensen, verkopen aan Anneken Versteegh, weduwe van
Geurt Buijs, voor 41 gulden, een huisje staande op de grond van de koper bij de Protocol van opdrachten en
weem, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Boovenbuirte bij
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop het dorp.
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Bennekom 86 15-04-1754 15-04-1754 Bovenbuurt

Bennekom 86v 17-05-1754 17-05-1754 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Jan Goossens en zijn vrouw Eselina Hermsen verkopen aan Hendrik Willemsen
en zijn vrouw Elbertjen Everts, voor 300 gulden, drie en een halve schepel
bouwland genaamd het Heuclomseland, oostwaarts Jan Haelboom, westwaarts
de Heuclomsen Brink, zuidwaarts Willem Veenbrink en noordwaarts de koper,
alsmede een halve schepel bouwland genaamd Huijgenackertjen, oostwaarts
Hendrik Evertsen, west- en zuidwaarts Willem Veenbrink en noordwaarts Jan
Haelboom, alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Koop en verkoop Boovenbuirte.

Hypotheek

Oorspronkelijk Archief

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

Een huis en hof met een molder bouwland gelegen aan het dorp van Bennekom,
dat zijzelf bewonen en gebruiken, oost-, zuid- en noordwaarts de weg en
westwaarts Burcherd Meckingh met een hof, alsmede een schepel bouwland
omtrent de Bennekomse molen, genaamd de Pol, gelegen oostwaarts de
Meulenwegh, westwaarts de weduwe van Geurt Buijs, zuidwaarts Jan Wouters
en noordwaarts Frans van der Eem, alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekom in de Bovenbuirte, toebehorend aan Jacobus Jacobsen en zijn vrouw
Maria van Leeuwen, bezwaren hun percelen met een hypotheek van 600 gulden
tegen 5% rente ten behoeve van Joost Zels, kapitein-ter-zee en zijn vrouw
Protocol van opdrachten en
Catharina Vlaemingh. Op vertoon van de kwitantie vermeld op de originele
verbanden van het kerspel
hypotheekakte is deze op 20 januari 1769 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 87-87v 10-10-1754 10-10-1754 Bovenbuurt

Maria Verschuir en haar man Gerrit van Leeuwen, geassisteerd met haar broer
en voogd Bart Verschuir, die tevens gemachtigde is van Gerrit van Leeuwen
ingevolge een volmacht van 2 juli 1754 gepasseerd voor de schout en
burgemeester van de stad Rheenen, Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen, Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager
en voogd Bart Verschuir, Jacob Buijs en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, Bart
Verschuir en zijn vrouw Hendrina van Leeuwen, Aris van Leeuwen en zijn vrouw
Jannigje van Grootveld, alsmede Jan Schellingh en zijn vrouw Susanna van
Leeuwen, samen kinderen en erfgenamen van Wouter van Leeuwen en zijn
vrouw Jantjen Janssen van Beeck, beiden overleden, verkopen aan Claas
Willemsen en zijn vrouw Maria Buijs voor de ene helft en aan Jan Willemsen en
zijn vrouw Willemtjen Janssen voor de andere helft, voor 400 gulden, zes schepel
bouwland genaamd de Hal, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in
Protocol van opdrachten en
de Bovenbuirte, oostwaarts de Diedewegh, westwaarts de erfgenamen van
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Willem Cornelissen, zuidwaarts Frans van der Eem en noordwaarts de weg.

Bennekom 87v-88 10-10-1754 10-10-1754 Bovenbuurt

Maria Verschuir en haar man Gerrit van Leeuwen, geassisteerd met haar broer
en voogd Bart Verschuir, die tevens gemachtigde is van Gerrit van Leeuwen
ingevolge een volmacht van 2 juli 1754 gepasseerd voor de schout en
burgemeester van de stad Rheenen, Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen, Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager
en voogd Bart Verschuir, Jacob Buijs en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, Bart
Verschuir en zijn vrouw Hendrina van Leeuwen, Aris van Leeuwen en zijn vrouw
Jannigje van Grootveld, alsmede Jan Schellingh en zijn vrouw Susanna van
Leeuwen, samen kinderen en erfgenamen van Wouter van Leeuwen en zijn
vrouw Jantjen Janssen van Beeck, beiden overleden, verkopen aan Hendrick
Gerritsen en zijn vrouw Saartjen Aartsen, voor 330 gulden, vijf schepel bouwland
genaamd Evert Huijbertsland, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in Protocol van opdrachten en
de Bovenbuirte, oostwaarts de Diedewegh, westwaarts de Brinckerwegh,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop zuidwaarts Jan van Beeck en noordwaarts de Streuwegh.

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

822

822

822

Scan nr.

822-0092

822-0092/93

822-0093/94

Fiche

3/6

3/6

3/6

Folio

88v-89

89-89v

90-90v

Pag.nr.

Datum
akte

Registrati
e datum

Plaats of
buurschap

Aktesoort

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Bennekom 88v-89 10-10-1754 10-10-1754 Bovenbuurt

Maria Verschuir en haar man Gerrit van Leeuwen, geassisteerd met haar broer
en voogd Bart Verschuir, die tevens gemachtigde is van Gerrit van Leeuwen
ingevolge een volmacht van 2 juli 1754 gepasseerd voor de schout en
burgemeester van de stad Rheenen, Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen, Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager
en voogd Bart Verschuir, Jacob Buijs en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, Bart
Verschuir en zijn vrouw Hendrina van Leeuwen, Aris van Leeuwen en zijn vrouw
Jannigje van Grootveld, alsmede Jan Schellingh en zijn vrouw Susanna van
Leeuwen, samen kinderen en erfgenamen van Wouter van Leeuwen en zijn
vrouw Jantjen Janssen van Beeck, beiden overleden, verkopen aan Casper
Cleijnenbargh voor zijn vader en moeder Jan Elissen en Jantjen Schuirman, voor
175 gulden, twee en een halve schepel bouwland genaamd de Hooge Bree,
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte, oostwaarts
Protocol van opdrachten en
Jacob Mol, westwaarts de Wageningsewegh, zuidwaarts Gerrit Backer en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts Aris van Leeuwen.

Bennekom 89-89v 10-10-1754 10-10-1754 Bovenbuurt

Maria Verschuir en haar man Gerrit van Leeuwen, geassisteerd met haar broer
en voogd Bart Verschuir, die tevens gemachtigde is van Gerrit van Leeuwen
ingevolge een volmacht van 2 juli 1754 gepasseerd voor de schout en
burgemeester van de stad Rheenen, Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen, Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager
en voogd Bart Verschuir, Jacob Buijs en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, Bart
Verschuir en zijn vrouw Hendrina van Leeuwen, Aris van Leeuwen en zijn vrouw
Jannigje van Grootveld, alsmede Jan Schellingh en zijn vrouw Susanna van
Leeuwen, samen kinderen en erfgenamen van Wouter van Leeuwen en zijn
vrouw Jantjen Janssen van Beeck, beiden overleden, verkopen aan Jacob Mol en
zijn vrouw Adriana van der Stroom, voor 630 gulden, drie en een halve molder
bouwland genaamd Bussekampstuck, gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekom in de Bovenbuirte, oostwaarts Jan Gerritsen Wildekamp en de
Papenpaden, westwaarts Gerrit Backer, zuidwaarts een weg en noordwaarts Aris
van Leeuwen. Overgegaan op Doora Mol en haar man A.Z. Zadelhoff enig
Protocol van opdrachten en
overgebleven kind van Jacob Mol en Adriana van der Stroom, beiden overleden, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop geregistreerd 18 december 1806.

Bennekom 90-90v 10-10-1754 10-10-1754 Bovenbuurt

Maria Verschuir en haar man Gerrit van Leeuwen, geassisteerd met haar broer
en voogd Bart Verschuir, die tevens gemachtigde is van Gerrit van Leeuwen
ingevolge een volmacht van 2 juli 1754 gepasseerd voor de schout en
burgemeester van de stad Rheenen, Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen, Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager
en voogd Bart Verschuir, Jacob Buijs en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, Bart
Verschuir en zijn vrouw Hendrina van Leeuwen, Aris van Leeuwen en zijn vrouw
Jannigje van Grootveld, alsmede Jan Schellingh en zijn vrouw Susanna van
Leeuwen, samen kinderen en erfgenamen van Wouter van Leeuwen en zijn
vrouw Jantjen Janssen van Beeck, beiden overleden, verkopen aan Joost
Meckingh, jongeman, voor 654 gulden, een schaapschot en enig bouw- en
weideland genaamd het Eerste Bosje, gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekom in de Bovenbuirte, oostwaarts Gerhardina van Leeuwen, west- en
zuidwaarts de weg en noordwaarts Jan Hermsen van Buculoe, bezwaard met een Protocol van opdrachten en
hypotheek van 300 gulden ten behoeve van Lubbert Adolph Torck, vrijheer van
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Rosendaal die de koper overneemt.
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Bennekom 90v-91 14-10-1754 14-10-1754 Bovenbuurt

Overdracht

Maria Verschuir en haar man Gerrit van Leeuwen, geassisteerd met haar broer
en voogd Bart Verschuir, die tevens gemachtigde is van Gerrit van Leeuwen
ingevolge een volmacht van 2 juli 1754 gepasseerd voor de schout en
burgemeester van de stad Rheenen, Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen, Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager
en voogd Bart Verschuir, Jacob Buijs en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, Bart
Verschuir en zijn vrouw Hendrina van Leeuwen, Aris van Leeuwen en zijn vrouw
Jannigje van Grootveld, alsmede Jan Schellingh en zijn vrouw Susanna van
Leeuwen, samen kinderen en erfgenamen van Wouter van Leeuwen en zijn
vrouw Jantjen Janssen van Beeck, beiden overleden, dragen over aan de
diaconie van het kerspel van Bennekom, ter aflossing van een obligatie van 150
gulden gedateerd 15 augustus 1707, een halve molder bouwland gelegen in het Protocol van opdrachten en
ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte, oost- en zuidwaarts de
verbanden van het kerspel
pastorie van Bennekom, westwaarts de weg en noordwaarts het kerkenland.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 91-91v 07-11-1754 07-11-1754 Bovenbuurt

Wouter van Eck, smid en zijn vrouw Johanna van Maenen verkopen aan Jacob
Heijenoort en zijn vrouw Evertjen Buijs, voor 580 gulden, een huis en hof gelegen
in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts de
Dorperstraat, west- en noordwaarts de weduwe en de kinderen van Geurt Buijs
Protocol van opdrachten en
en zuidwaarts de kinderen van Hendrick Buijs, de koper neemt een obligatie van verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop 186 gulden over ten behoeve van Hendrick Haalboom.

Bennekom 92-93v 12-10-1754 07-11-1754 Bovenbuurt

Maria Verschuir en haar man Gerrit van Leeuwen, geassisteerd met haar broer
en voogd Bart Verschuir, die tevens gemachtigde is van Gerrit van Leeuwen
ingevolge een volmacht van 2 juli 1754 gepasseerd voor de schout en
burgemeester van de stad Rheenen, Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van
Leeuwen, Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, geassisteerd met haar zwager
en voogd Bart Verschuir, Jacob Buijs en zijn vrouw Everdina van Leeuwen, Bart
Verschuir en zijn vrouw Hendrina van Leeuwen, Aris van Leeuwen en zijn vrouw
Jannigje van Grootveld, alsmede Jan Schellingh en zijn vrouw Susanna van
Leeuwen, samen kinderen en erfgenamen van Wouter van Leeuwen en zijn
vrouw Jantjen Janssen van Beeck, beiden overleden, komen gezamenlijk een
verdeling overeen van de boedel van hun ouders. Hetgeen tot het lichaam van de
overledenen behoort alsmede het huislinnen en de wollen goederen zijn al
verdeeld onder de kinderen, de overige roerende goederen zijn in Rheenen bij
publieke verkoop van 2 mei 1753 verkocht en verrekend op 2 juli 1754. De
onroerende goederen welke in het ambt van Ede liggen en in het schependom
van Wageningen zijn verkocht bij publieke verkoop van 27 september 1753 voor
een opbrengst van 4.344 gulden, welk bedrag vermeerderd moet worden met 725
gulden hetgeen de kinderen bij het huwelijk hebben ontvangen, voor Gerrit van
Leeuwen en Maria Verschuir bedraagt dat 45 gulden, Jacobus Jacobsen en
Maria van Leeuwen 400 gulden, Jacob Buijs en Everdina van Leeuwen 150
gulden en als laatste 130 gulden voor Aris van Leeuwen en Jannigje van
Grootveld, totaal 5.069 gulden, hiervan moet in mindering gebracht worden de
boedelschulden welke bestaan uit een schuld met rente aan de heer van Nargena Protocol van opdrachten en
voor 1.785 gulden en 10 stuivers, aan scholtis Suermond de verponding tot het
verbanden van het kerspel
jaar 1753 voor 57 gulden, 13 stuivers en 12 penningen,
Bennekom, 1733-1759
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aan dezelfde scholtis voor vacatiën 21 gulden en aan de heer van Rosendael een
hypotheekschuld van 300 gulden welke Joost Meckingh heeft overgenomen,
totaal f 2.164-3-12, zodat overblijft te verdelen f 2.904-16-4 in zeven partijen en
elke partij f 414-19-73/7 ontvangt. De verdeling is nu als volgt: Gerrit van
Leeuwen ontvangt f 268-8-53/7 bestaande uit f 414-19-73/7 minus 45 gulden
huwelijksuitkering, een uit de boedel gekochte koe en kalf f 51-11-2 en 50 gulden
vooruit ontvangen uit de verkochte boedelgoederen; Maria van Leeuwen brengt in
de boedel f 612-0-84/7, bestaande uit haar deel minus 400 gulden
huwelijksuitkering, minus het aan haar toegekende vijf en een halve schepel
bouwland onder Bennekom genaamd de Flieracker voor een waarde van 366
gulden en een weide onder Wageningen genaamd het Haverland voor 261
gulden; Everdina van Leeuwen brengt in de boedel f 504-0-84/7, bestaande uit
haar deel van f 414-19-73/7 minus 150 gulden huwelijksuitkering, minus de aan
haar toegekende drie schepel bouwland onder Bennekom genaamd de Laege
Bree, geschatte waarde 286 gulden, de helft van het Tweede Bosje onder
Bennekom, Gerhardina bezit de andere helft, waarde 425 gulden, alsmede de
helft van één en een vierde morgen hooiland genaamd de Veencampen onder
Wageningen in het Phasollencamp, waarde 58 gulden; Susanna van Leeuwen
ontvangt f 214-19-73/7 bestaande uit haar één zevende deel minus 200 gulden
vooruit ontvangen uit de verkochte boedelgoederen; Aris van Leeuwen moet
terugbetalen f 91-0-84/7 bestaande uit zijn deel minus de ontvangen
huwelijksuitkering van 130 gulden, minus de aan hem toegekende vijf schepel
Protocol van opdrachten en
bouwland onder Bennekom genaamd Smitsland, waarde 276 gulden en een
verbanden van het kerspel
obligatie van 100 gulden ten behoeve van Joost Meckingh;
Bennekom, 1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede
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Hendrina van Leeuwen krijgt uitbetaald haar deel minus het al ontvangen bedrag
van 100 gulden uit de verkoop van de onroerende boedelgoederen, totaal f 31419-73/7; Gerhardina van Leeuwen, jongedochter, stort in de boedel f 68-0-8 4/7,
bestaande uit haar deel minus de aan haar toegekende helft van het Tweede
Bosje gelegen onder Bennekom, waarvan Jacob Buijs en Everdina van Leeuwen
het andere deel bezitten, geschatte waarde 425 gulden, alsmede de helft van één
en een vierde morgen hooiland genaamd de Veencampen onder Wageningen in Protocol van opdrachten en
het Phasollencamp, waarde 58 gulden. Aris van Leeuwen heeft van het voeren
verbanden van het kerspel
van de administratie voor zijn moeder tijdens haar leven verantwoording afgelegd. Bennekom, 1733-1759

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Bennekom 94-94v 30-01-1755 30-01-1755 Bovenbuurt

Gerritjen Barten, weduwe van Willem Hendriksen, geassisteerd met haar zoon en
voogd Beernt Willemsen, jongeman en haar kinderen Beernt Willemsen,
jongeman, Marritjen Willemsen en haar man Willem Bakker, alsmede Hermtjen
Willemsen en haar man Derk Woutersen, verkopen aan Joost Zels, kapitein-terzee en zijn vrouw Catharina Vlamingh, voor 100 gulden, zes schepel bouwland
en heetveld gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte
Protocol van opdrachten en
op de Laeren, oostwaarts de Wiltgraaff, westwaarts de weg, zuidwaarts de heer verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Van Balveren en noordwaarts Derk Timmer.

Bennekom 94v-95 18-02-1755 18-02-1755 Bovenbuurt

Jan Jacobsen en zijn vrouw Herremijntjen Gijsbertsen, Willemtjen Jacobs,
weduwe van Hendrik van Schoonhoven, geassisteerd met haar broer en voogd
Jan Jacobsen, Gerrit Reijersen en zijn vrouw Grietjen Jacobsen, Jan Hermssen
en zijn vrouw Hendrikje Jacobsen, verkopen aan Willem Janssen Veenbrinck,
weduwnaar van Grietjen Gijsbertsen, voor 250 gulden, drie schepel bouwland
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte, oostwaarts
Koop en verkoop Jan Haalboom, west-, zuid- en noordwaarts de koper.
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Bennekom 95v-96 04-03-1755 04-03-1755 Bovenbuurt

Hendrick Silvold en zijn vrouw Geertruijd van der Eem verkopen aan Willem van
Veen en zijn vrouw Aaltjen Lansel, voor 480 gulden, een huis en hof gelegen in
het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts de straat,
westwaarts de weduwe van Geurt Buijs, zuidwaarts Jan van Beeck en
noordwaarts Aart van Renes, belast met tijns van een halve stuiver aan Buculoe, Protocol van opdrachten en
de koper neemt een hypotheek van 200 gulden over ten behoeve van Joost Sels, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop kapitein-ter-zee.

Bennekom 96-96v 01-04-1750 29-03-1755 Bovenbuurt

Maria Versteegh, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Johannis van Laar,
Willem Versteegh, jongeman en als laatste Johannis van Laar gemachtigde van
Evert Versteegh en zijn vrouw Belia Hoeffman, Hermen Versteegh en zijn vrouw
Cornelia Berenbont, Aalbert Versteegh, jongeman en Jannigjen Versteegh,
jongedochter, ingevolge een volmacht van 24 april 1749 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan Geurt Buijs en zijn vrouw
Anneken Versteegh, voor 1.843 gulden, een huis, schuur, berg, boomgaard en
weide bij het dorp van Bennekom, belast met polderlasten en een half schepel
rogge aan de kosterij, alsmede een perceel bouwland genaamd de Wheem,
Protocol van opdrachten en
tiendvrij, oostwaarts Jan van Beeck, westwaarts de weg, zuidwaarts Evert
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Cornelissen en noordwaarts de pastorie van Bennekom.

Bennekom 96v-97 01-04-1750 29-03-1755 Bovenbuurt

Maria Versteegh, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Johannis van Laar,
Willem Versteegh, jongeman en als laatste Johannis van Laar gemachtigde van
Evert Versteegh en zijn vrouw Belia Hoeffman, Hermen Versteegh en zijn vrouw
Cornelia Berenbont, Aalbert Versteegh, jongeman en Jannigjen Versteegh,
jongedochter, ingevolge een volmacht van 24 april 1749 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan Aart Maassen en Jan
Hendricksen en hun vrouwen, voor 820 gulden, een perceel bouwland gelegen bij Protocol van opdrachten en
het dorp van Bennekom, oostwaarts de weg, west-, zuid- en noordwaarts Geurt
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Buijs, belast met polderlasten.

Bennekom 97v-98 01-04-1750 29-03-1755 Bovenbuurt

Maria Versteegh, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Johannis van Laar,
Willem Versteegh, jongeman en als laatste Johannis van Laar gemachtigde van
Evert Versteegh en zijn vrouw Belia Hoeffman, Hermen Versteegh en zijn vrouw
Cornelia Berenbont, Aalbert Versteegh, jongeman en Jannigje Versteegh,
jongedochter, ingevolge een volmacht van 24 april 1749 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan Jan van Beeck en zijn
vrouw Betje Breunissen, voor 1.347 gulden, een perceel land genaamd de
Broeckackers, belast met vijf spint rogge aan de pastorie, oostwaarts de weg,
west- en noordwaarts Geurt Buijs, zuidwaarts de heer van Rosendael, alsmede
een perceel land genaamd het Elberschoten, oostwaarts Cornelis van den Brinck, Protocol van opdrachten en
westwaarts de diaconie van Bennekom, zuidwaarts Hendrick Buijs en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts de weg.

Bennekom 98-98v 01-04-1750 29-03-1755 Bovenbuurt

Maria Versteegh, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Johannis van Laar,
Willem Versteegh, jongeman en als laatste Johannis van Laar gemachtigde van
Evert Versteegh en zijn vrouw Belia Hooffman, Hermen Versteegh en zijn vrouw
Cornelia Berenbont, Aalbert Versteegh, jongeman en Jannigje Versteegh,
jongedochter, ingevolge een volmacht van 24 april 1749 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan Gerrit van Campen en
Hendrick Gerritsen en hun vrouwen, voor 300 gulden, een schaapschot,
Protocol van opdrachten en
bouwland en heetveld bij de Bennekomse molen, alsmede een perceel bouwland verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop bij het schaapschot van Claas Willemsen.
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98v-99

Bennekom 98v-99 01-04-1750 29-03-1755 Bovenbuurt

99v

Bennekom 99v 19-05-1755 19-05-1755 Bovenbuurt

Maria Versteegh, jongedochter, geassisteerd met haar voogd Johannis van Laar,
Willem Versteegh, jongeman en als laatste Johannis van Laar gemachtigde van
Evert Versteegh en zijn vrouw Belia Hoeffman, Hermen Versteegh en zijn vrouw
Cornelia Berenbont, Aalbert Versteegh, jongeman en Jannigje Versteegh,
jongedochter, ingevolge een volmacht van 24 april 1749 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Amsterdam, verkopen aan Joost Zels, kapitein-terzee en zijn vrouw Catharina Vlaeminck, voor 241 gulden, een perceel bouwland
bij het schaapschot van Claas Willemsen in Bennekom, gelegen oost-, west-,
Koop en verkoop zuid- en noordwaarts het Reeckencamersvelt.
Jan IJpenburgh en zijn vrouw Willemijntjen de Bruijn verkopen aan Peter
Lambertsen en zijn vrouw Gerritjen Meckingh, voor 70 gulden, een hofje gelegen
in het ambt van Ede, kerspel en dorp van Bennekom tussen de beide wegen naar
Koop en verkoop Wageningen strekkende langs de Boswegh.

Bennekom 100 23-06-1755 23-06-1755 Bovenbuurt

Cornelis Tijssen en zijn vrouw Jantjen Hendricks Buijs voor een zesde deel;
Geertjen en Jacomina Aartsen, jongedochters, meerderjarige nagelaten kinderen
van Aart Janssen van Schoonhoven, geassisteerd met hun oom Hermen
Evertsen, tevens voogd van het nog minderjarige nagelaten kind van Aart
Janssen van Schoonhoven, samen voor een zesde deel; Rut Buijs en zijn vrouw
Woutertjen van Creel voor een derde deel; Jan Sandersen van Otterloo en zijn
vrouw Stijntjen Dibbets, Evert Dibbets, jongeman en Evert Woutersen voogd van
de nog minderjarige Jan Dibbets en als laatste Rut Buijs en Jochem van Maenen
voogden van het minderjarige kind van Gerrit Petersen, samen voor een derde
deel, de voogden hebben toestemming van de landdrost van Veluwen gedateerd
5 december 1754, verkopen aan Jan van Beeck en zijn vrouw Betjen Breunissen,
voor 251 gulden, drie schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekom in de Bovenbuirte aan de Halderwegh, genaamd Brienensstuckjen,
Protocol van opdrachten en
oostwaarts Wouter van Eck, smid, westwaarts de Halderwegh, zuid- en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts de Commanderij van St. Jan.

Bennekom 100v 23-06-1755 23-06-1755 Bovenbuurt

Cornelis Tijssen en zijn vrouw Jantjen Henricks Buijs voor een zesde deel;
Geertjen en Jacomina Aartsen, jongedochters, meerderjarige nagelaten kinderen
van Aart Janssen van Schoonhoven, geassisteerd met hun oom Hermen
Evertsen, tevens voogd van het nog minderjarige nagelaten kind van Aart
Janssen van Schoonhoven, samen voor een zesde deel; Rut Buijs en zijn vrouw
Woutertjen van Creel voor een derde deel; Jan Sandersen van Otterloo en zijn
vrouw Stijntjen Dibbets, Evert Dibbets, jongeman en Evert Woutersen voogd van
de nog minderjarige Jan Dibbets en als laatste Rut Buijs en Jochem van Maenen
voogden van het minderjarige kind van Gerrit Petersen, samen voor een derde
deel, de voogden hebben toestemming van de landdrost van Veluwen gedateerd
5 december 1754, verkopen aan Gijsbert van Vulpen en zijn vrouw Anna Gerrits
van Silvold, voor 377 gulden, een molder bouwland gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekom in de Bovenbuirte aan de Blaasbalck, genaamd de Geer,
Protocol van opdrachten en
oostwaarts de Halderwegh, westwaarts de heer van Rosendael, zuidwaarts de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop weg en noordwaarts de Streuijwegh.
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Bennekom 101 23-06-1755 23-06-1755 Bovenbuurt

Cornelis Tijssen en zijn vrouw Jantjen Hendricks Buijs voor een zesde deel;
Geertjen en Jacomina Aartsen, jongedochters, meerderjarige nagelaten kinderen
van Aart Janssen van Schoonhoven, geassisteerd met hun oom Hermen
Evertsen, tevens voogd van het nog minderjarige nagelaten kind van Aart
Janssen van Schoonhoven, samen voor een zesde deel; Rut Buijs en zijn vrouw
Woutertjen van Creel voor een derde deel; Jan Sandersen van Otterloo en zijn
vrouw Stijntjen Dibbets, Evert Dibbets, jongeman en Evert Woutersen voogd van
de nog minderjarige Jan Dibbets en als laatste Rut Buijs en Jochem van Maenen
voogden van het minderjarige kind van Gerrit Petersen, samen voor een derde
deel, de voogden hebben toestemming van de landdrost van Veluwen gedateerd
5 december 1754, verkopen aan Evert Buijs en zijn vrouw Woutertjen Willemsen,
voor 212 gulden, een half molder bouwland genaamd de Bree gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte, oostwaarts de
Protocol van opdrachten en
Wageningsewegh, westwaarts Derck Woutersen van Westerveld, zuidwaarts
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop pachter Gerrit Evertsen Peppel en noordwaarts Gerrit Backer.

Bennekom 101v 23-06-1755 23-06-1755 Bovenbuurt

Cornelis Tijssen en zijn vrouw Jantjen Hendricks Buijs voor een zesde deel;
Geertjen en Jacomina Aartsen, jongedochters, meerderjarige nagelaten kinderen
van Aart Janssen van Schoonhoven, geassisteerd met hun oom Hermen
Evertsen, tevens voogd van het nog minderjarige nagelaten kind van Aart
Janssen van Schoonhoven, samen voor een zesde deel; Rut Buijs en zijn vrouw
Woutertjen van Creel voor een derde deel; Jan Sandersen van Otterloo en zijn
vrouw Stijntjen Dibbets, Evert Dibbets, jongeman en Evert Woutersen voogd van
de nog minderjarige Jan Dibbets en als laatste Rut Buijs en Jochem van Maenen
voogden van het minderjarige kind van Gerrit Petersen, samen voor een derde
deel, de voogden hebben toestemming van de landdrost van Veluwen gedateerd
5 december 1754, verkopen aan Anneken Versteegh, weduwe van Geurt Buijs,
voor 1.055 gulden, een weide genaamd de Maat gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekom aan de Haldersteegh, oostwaarts de kinderen van overste Van Protocol van opdrachten en
Balveren, westwaarts Willem Willemsen, zuidwaarts de weg en noordwaarts de verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Havicxenck, belast met polderlasten.
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Gerritjen Barten, weduwe van Willem Hendricksen, geassisteerd met haar zoon
en voogd Beernt Willemsen en haar andere kinderen Beernt Willemsen,
jongeman, Martjen Willemsen en haar man Willem Backer, alsmede Hermtjen
Willemsen en haar man Derck Woutersen, verkopen aan Joost Sels, kapitein-terzee en zijn vrouw Catharina Vlaeming, voor 950 gulden, een huis, hof, berg en
schuur aan de Halderbrinck, gelegen noordwaarts Willem Roeloffsen, zuidwaarts
Gijsbert Melissen, westwaarts de brink en oostwaarts Willem Roeloffsen, voorts
nog vijf schepel bouwland genaamd de Camp, gelegen oostwaarts de kinderen
van de heer overste Van Balveren, noordwaarts de weg, westwaarts Huijg
Hendricksen en zuidwaarts de Halderbrinck, alsmede een akker bouwland op de
Havicxenck, gelegen oostwaarts Wouter Jochemsen, westwaarts de kinderen van
de heer overste Van Balveren, zuidwaarts de weg en noordwaarts Anthonij
Protocol van opdrachten en
Hermssen, alles gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Bovenbuirte.
Jacobus IJpenburgh en zijn vrouw Susanna van Leeuwen verkopen aan Peter
Lambertsen Jager en zijn vrouw Gerritjen Meckingh, voor 200 gulden, drie
schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Protocol van opdrachten en
Bovenbuirte, oost- en zuidwaarts Rut Lubbertsen, westwaarts Alexanderswegh
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop en noordwaarts het land van de kerk van Bennekom.
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Jacobus IJpenburgh en zijn vrouw Susanna van Leeuwen verkopen aan
Burghard Meckingh en zijn vrouw Maria van Leeuwen, voor 250 gulden, een
molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Protocol van opdrachten en
Bovenbuirte, oostwaarts Jacob Mol, westwaarts de Wageningsewegh, zuidwaarts verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop een plagweg en noordwaarts de gebruiker Gerrit Evertsen Peppel.
Jacobus IJpenburgh en zijn vrouw Susanna van Leeuwen verkopen aan hun
zoon Gerrit van IJpenburgh, jongeman, voor 150 gulden, hun huis en hof gelegen
in het dorp van Bennekom, oostwaarts de Wageningsewegh, west- en zuidwaarts Protocol van opdrachten en
Wouter Hendricks van Eck, smid en noordwaarts het dorp, inclusief hun inboedel verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop en vee.
Aris van Leeuwen en zijn vrouw Jannetjen van Grootveld verkopen aan dominus
Casper Fredrick Haggenburgh, rector van de Latijnse school in Wageningen en
zijn vrouw Willemina van Setten, voor 350 gulden, een perceel bouwland, groot
vijf schepel, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Bovenbuirte,
pachter Rut Buijs, oostwaarts een weg, westwaarts de Bennekomsewegh,
zuidwaarts Jacob Mol en Derck Westerveld en noordwaarts de erfgenamen
Koop en verkoop Philippi en kapitein Le Cavallier.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 105-105v 105-105v 26-04-1756 26-04-1756 Bovenbuurt

Evert Cornelissen van Pothoven en zijn vrouw Grietjen Egberts van den Born aan
Hendrick Buijs, jongeman, voor 1.463 gulden en 8 stuivers, een huis en erf met
het klaverveld en bouwland, groot twee molder, gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekom in de Bovenbuirte, noord- en oostwaarts de weduwe van
Geurt Buijs, zuidwaarts de weduwe van Geurt Buijs en de weduwe van Evert van Protocol van opdrachten en
Grootveld en westwaarts de steeg, de percelen zijn bezwaard met een hypotheek verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop van 700 gulden gedateerd 1 maart 1752 ten behoeve van Johanna Wicherts.
Paulus Veenendaal en zijn vrouw Woutertjen van der Wisch, alsmede Gijbert van
der Wisch, jongeman, verkopen aan Wouter van Creel, jongeman en aan Jan
Versteegh, jongeman, voor 152 gulden, een kampje land bepoot met
akkermaalshout gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Bovenbuirte, oostwaarts het perceel van kapitein Sels, westwaarts Aart Janssen Protocol van opdrachten en
van Creel als gebruiker, zuidwaarts Evert Jacobsen en noordwaarts de heer van verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Rosendaal.

Bennekom 105v-106 105v-106 08-06-1756 08-06-1756 Bovenbuurt

De Bergacker, groot vijf molder gezaai, gelegen onder het kerspel Bennecum,
oostwaarts de heer Van Rouwenoort, zuid- en noordwaarts de heer van
Rosendaal en westwaarts de Dieswegh, in leen ontvangen van het huis Putten en
met toestemming van de leenvrouw van dit huis op 3 juni 1756, toebehorend aan
Antonius Timmer, predikant tot Maurik, gemachtigde van zijn vrouw Johanna
Margrita Timmer, ingevolge een akte van vaststelling van 29 mei 1756
gepasseerd voor Huijbert van Couteren leenman van het huis Cuijlenborgh en
Jacobus Picardt leenman van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 1.000 gulden tegen 4% rente ten Protocol van opdrachten en
behoeve van de kerk van Lunteren. Op vertoon van de kwitantie is deze akte op verbanden van het kerspel
26 januari 1806 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759
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Hypotheek

Arnt Hendricksen Blom en zijn vrouw Jenneken Hermssen verkopen aan haar
broer Hendrick Hermssen, jongeman, voor 140 gulden, een derde deel van een
huis, hof, berg en schaapschot met de bijbehorende landerijen, waar haar andere Protocol van opdrachten en
broer Anthonij Hermssen woont en dat hij gebruikt, gelegen in het ambt van Ede, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop kerspel Bennekom.
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Aktesoort

Beschrijving

Hypotheek

Een huis en hof gelegen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van
Bennekom, dat de debiteur zelf bewoond en gebruikt, toebehorend aan
Hendrickjen Hendricksen, weduwe van Derck Barten, geassisteerd met haar
voogd Bart van Hal, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 300 gulden
tegen 3% rente ten behoeve van de weduwe van Geurt Vergeer in Wageningen
wegens geleverde winkelwaren. Op vertoon van de kwitantie en met toestemming Protocol van opdrachten en
van Jan Jordens en secretaris Cras tot Wageningen vermeld op de originele
verbanden van het kerspel
hypotheekakte is deze op 10 maart 1768 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 107v-108 107v-108 09-06-1757 09-06-1757 Bovenbuurt

Scheiding

Anthonij Hermssen en zijn vrouw Maria Evertsen van Beek voor een derde deel
en Hendrick Hermssen, jongeman, voor twee derde deel, gezamenlijk eigenaar
van een erf en goed gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Bovenbuirte aan de Halderbrinck, waarvan het hooiland is gelegen in het
schependom van de stad Wageningen, komen overeen dat Anthonij Hermssen
en zijn vrouw Maria Evertsen van Beek het huis, hof, berg en schuur of
schaapschot met een perceeltje bouwland daaraan gelegen in de hofstede aan de
Halderbrinck, waar zijzelf wonen en dat zij gebruiken, volledig in eigendom zullen
ontvangen, terwijl Hendrick Hermssen met ingang van de derde garf van de
vruchten van het jaar 1757 in eigendom toegedeeld krijgt een molder bouwland
genaamd de Langeackers, een half molder bouwland genaamd het Maatstuckje,
een molder bouwland genaamd de Vaagh, een half molder bouwland genaamd de
Werffacker, drie schepel bouwland genaamd Jacob Janssacker, drie spint
bouwland genaamd het Graffland, alles gelegen onder het kerspel Bennekom,
Protocol van opdrachten en
met daarnaast twee morgen hooiland in 's Grevenhoeff en vijf vierde deel van een verbanden van het kerspel
morgen hooiland in de Veencampen, beiden onder Wageningen gelegen.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 108-108v 108-108v 28-11-1757 28-11-1757 Bovenbuurt

Willem van Veen en zijn vrouw Aaltjen Lansel verkopen aan Hendrick Lubbertsen
en zijn vrouw Maria Cornelissen, voor 480 gulden, waarvan in mindering gebracht
wordt een hypotheek van 200 gulden ten behoeve van Joost Sels, kapitein-terzee, die de koper voor zijn rekening neemt, een huis en hof gelegen in het ambt
van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts de straat, westwaarts de Protocol van opdrachten en
weduwe van Geurt Buijs, zuidwaarts Jan van Beeck en noordwaarts Aart van
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Rennes, belast met tijns van een halve stuiver aan Buculoe.

Bennekom 109 01-05-1758 01-05-1758 Bovenbuurt

Gerrit Derck Suurmond, scholtis van Ede, wordt verzocht door C.N. Mollerus,
solliciteur in 's-Gravenhage, beslag te leggen op de roerende goederen van de
overleden Gabriel Makaij, in leven kolonel-commandant van het regiment
Schotten van generaal-majoor Stewart en als dat onvoldoende is op de
onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede met toestemming van de
landdrost van Veluwen en van de Leenkamer van het vorstendom Gelre en
graafschap Zutphen van 29 april 1758, met name op een derde deel van de
Groven en Smallentiend onder Bennekom, om daarop te verhalen en betaling te
verkrijgen van een lening van 8.400 gulden, met het verzoek aan de pachter geen Protocol van opdrachten en
pacht te betalen omdat hij deze pacht alsnog aan de rechthebbende zal moeten
verbanden van het kerspel
afdragen.
Bennekom, 1733-1759

Pag.nr.

107

109

Bennekom 107 14-06-1757 14-06-1757 Bovenbuurt

Bennekom 109v-110 109v-110 31-05-1758 31-05-1758 Bovenbuurt

Beslaglegging

Cornelis van Oort en zijn vrouw Jantjen Brouwers verkopen aan Burchard
Meckingh en zijn vrouw Maria van Leeuwen, voor 600 gulden, een huis en hof
gelegen in het ambt van Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, oostwaarts
Tomas Oostendorp, westwaarts een kerkpad, zuidwaarts de Dorpstraat en
Koop en verkoop noordwaarts de koper, met de last om jaarlijks uit het goed een hoen te leveren.

Oorspronkelijk Archief

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 110-110v 110-110v 16-10-1758 16-10-1758 Bovenbuurt

Bennekom 110v-111 110v-111 16-10-1758 16-10-1758 Bovenbuurt

111v

Bennekom 111v 05-06-1759 25-09-1759 Bovenbuurt

112

Bennekom 112 16-08-1759 25-09-1759 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Hypotheek

Een huis en hof met een schepel bouwland genaamd het Smidsland, alsmede
een molder bouwland genaamd het Muggeland, alles gelegen in het ambt van
Ede, kerspel en het dorp van Bennekom, dat de debiteur zelf bewoond en
gebruikt, toebehorend aan Rut Buijs en zijn vrouw Woutertjen Janssen van Kreel,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 600 gulden tegen 5% rente ten
behoeve van Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee en zijn vrouw Catharina
Vlaminck. Op vertoon van de kwitantie en met toestemming van M.J. Buschman, Protocol van opdrachten en
schoonzoon van de overleden heer Sels die door vererving het hypotheekrecht
verbanden van het kerspel
heeft verkregen, is deze op 10 november 1769 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Hypotheek

Een huis en hof met anderhalve schepel bouwland genaamd het Magere Ackertje
gelegen in het ambt van Ede, kerspel en bij het dorp van Bennekom, waar de
debiteur zelf woont en gebruikt, toebehorend aan Gerritje Janssen, weduwe van
Hendrick Jan Blaasbalck, geassisteerd met haar meerderjarige zonen Gerrit en
Jan Hendricksen als voogd, bezwaart haar perceel met een hypotheek van 100
gulden tegen 5% rente ten behoeve van Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee en
zijn vrouw Catharina Vlaminck. Op vertoon van de kwitantie op de originele akte Protocol van opdrachten en
en met toestemming van Burchard Mecking, die het recht van eigendom
verbanden van het kerspel
verkregen heeft door koop, is deze op 14 oktober 1769 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Verklaring

Willem Jansen Veenbrink verklaart dat hij in het jaar 1738 of 1739 aan zijn zoon
Jan Willemsen Veenbrink 1.050 gulden niet vooruit heeft geschonken zonder dat
daarvan een akte is opgemaakt. Om te voorkomen dat bij zijn overlijden de
kinderen van zijn overleden dochter Gerritje Willemsen Veenbrink, die gehuwd is
geweest met Brand Jansen, hiervan geen weet zouden hebben, wordt deze
schenking alsnog op schrift gesteld. Het bedrag is vooruit ontvangen uit de
nalatenschap en moet weer ingebracht worden in de boedel als comparant
overlijdt en verdeeld worden met de kinderen van zijn overleden dochter Gerritje
Willems Veenbrink. Aangezien Willem Jansen Veenbrink niet kan schrijven wordt
de huidige scholtis verzocht deze verklaring op te stellen met het verzoek deze
voor te lezen aan zijn zoon zodat deze op de hoogte is van de regeling. Op 11
Protocol van opdrachten en
augustus 1759 heeft onderscholtis Lubbert van Velthuijsen bij afwezigheid van
verbanden van het kerspel
Jan Willemsen Veenbrink deze afspraak voorgelezen aan zijn huisvrouw.
Bennekom, 1733-1759

Brand Jansen en zijn vrouw Teunisjen Berends verkopen aan Willen Jansen
Veenbrink, weduwnaar van Grietjen Gijsbertsen, voor 275 gulden, een achtste
Koop en verkoop deel van alle goederen die hij in lijftocht bezit.
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Bennekom 112v 11-08-1759 25-09-1759 Bovenbuurt

Bennekom 113 17-11-1759 21-11-1759 Bovenbuurt

Bennekom 113-113v 113-113v 14-01-1760 18-01-1760 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Verklaring

Willem Jansen Veenbrink verklaart dat hij in het jaar 1738 of 1739 aan zijn zoon
Jan Willemsen Veenbrink 1.050 gulden heeft geschonken waarvan scholtis
Otters een akte heeft opgemaakt en door de comparant in zijn kist is bewaard
doch sinds enige tijd vermist is. Het bedrag is niet vooruit ontvangen uit de
nalatenschap doch moet weer ingebracht worden in de boedel als comparant
overlijdt en verdeeld worden met de kinderen van zijn overleden dochter Gerritje
Willems Veenbrink die gehuwd is geweest met Brand Jansen. Op 9 maart 1759
is een voorlopige verdeling gemaakt om problemen te voorkomen, waarbij
rekening is gehouden met de 1.050 gulden en iedereen heeft hiermee ingestemd.
Als één van de erfgenamen bezwaar maakt tegen de verdeling van 9 maart 1759
dan ontvangt deze alleen zijn legitieme portie en moet het verschil verdeeld
worden onder de andere erfgenamen. Mocht zijn zoon na het overlijden van zijn
vader ontkennen of bezwaar maken tegen de verdeling dan hebben de andere
erfgenamen het recht om eerst hun deel op te eisen rekening houdende met deze
1.050 gulden. Aangezien Willem Jansen Veenbrink niet kan schrijven wordt de
huidige scholtis verzocht deze verklaring te noteren en deze kenbaar te maken
aan zijn zoon en aan de voogden van de minderjarige kinderen van zijn dochter. Protocol van opdrachten en
Een kopie is op 11 september 1759 overhandigd aan zijn zoon en de voogden
verbanden van het kerspel
van de minderjarige kinderen van zijn dochter.
Bennekom, 1733-1759

Beslaglegging

Dirk van der Hart, scholtis van Ede, wordt verzocht door Jan Carel baron van Eck,
heer van de Litzou en Nergena, beslag te leggen op alle roerende goederen
gelegen in het ambt van Ede van Willem Maassen en als dat onvoldoende is op
de onroerende goederen of op het koren op het veld om daarop te verhalen en
betaling te verkrijgen van 1.523 gulden, 4 stuivers en 4 penningen wegens
verschuldigde pachtpenningen vanaf Petri 1745 tot Petri 1759, wegens gehouden
liquidatie op 14 april 1759 en waar op 5 mei 1759 nog een bedrag van 100
gulden in mindering op betaald is en voorts nog de pacht over het jaar 1760. Op Protocol van opdrachten en
19 november 1759 zijn de onroerende goederen per opbod ter veiling gebracht
verbanden van het kerspel
door Steven van Raaij als gemachtigde van Jan Carel baron van Eck.
Bennekom, 1733-1759

Wouter van Eck en zijn vrouw Margareta Bartels verkopen aan Dirk Westervelt,
voor 60 gulden, een perceeltje bouwland of hofland gelegen in het ambt van
Eede, kerspel Bennecom, groot een halve schepel gezaai, oost-, noord- en
Koop en verkoop zuidwaarts Dirk Westervelt en westwaarts de weg, tiendvrij goed.

Oorspronkelijk Archief

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

Bennekom 114 13-03-1760 14-03-1760 Bovenbuurt

Warner Rosier (of Rosen) en zijn vrouw Beerendina Versteegh verkopen aan Jan
van Beek en zijn vrouw Bertje Breunissen, voor 178 gulden, een kampje land
bepoot met akkermaalshout gelegen in het ambt van Eede, kerspel Bennecom in
de Bovenbuurte, oostwaarts de weduwe van Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee, Protocol van opdrachten en
westwaarts Aart Janssen van Creel als gebruiker, zuidwaarts Evert Jacobsen en verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop noordwaarts de weduwe van de heer van Roosendaal.

Bennekom 114v-115 114v-115 11-03-1760 14-03-1760 Bovenbuurt

Pieter Daniel Roggelsbergh, weduwnaar van Marrijtje Woutersen en hun dochter
Jannigje Roggelsbergh, Woutertje Wouterse, weduwe van Hendrik ter Woert,
geassisteerd met haar voogd Jan Brouwer, Jan Brouwer en zijn vrouw Gerritjen
Teunissen, Wouter Janssen en zijn vrouw Hendrikje Woutersen en als laatste
Wouter Janssen gemachtigde van Geertjen Janssen, samen ook optredend voor
hun afwezige broer Jacob Woutersen, verkopen aan Wouter Harmsen, voor 91
gulden, een perceel weide- en bouwland genaamd de Boekeloossen Driest,
gelegen in het ambt van Eede, kerspel Bennecom, oostwaarts de heide,
Protocol van opdrachten en
westwaarts de weg, zuidwaarts het gasthuis van Arnhem en noordwaarts Pieter verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop Hendriksen.
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Oorspronkelijk Archief

Bennekom 115-115v 115-115v 11-03-1760 14-03-1760 Bovenbuurt

Pieter Daniel Roggelsbergh, weduwnaar van Marrijtje Wouterse en hun dochter
Jannigje Roggelsbergh, Woutertje Wouterse, weduwe van Hendrik ter Woert,
geassisteerd met haar voogd Jan Brouwer, Jan Brouwer en zijn vrouw Gerritje
Teunissen, Wouter Janssen en zijn vrouw Hendrikje Woutersen en als laatste
Wouter Janssen gemachtigde van Geertje Wouterse, samen ook optredend voor
hun afwezige broer Jacob Woutersen, verkopen aan Wouter Harmsen, voor 117
gulden, een halve mud bouwland genaamd de Hul, gelegen op Veluwen in het
ambt van Eede, kerspel Bennecom, oostwaarts de Commanderij van St. Jan,
Protocol van opdrachten en
westwaarts Cornelis van den Brink, zuidwaarts de weg en noordwaarts de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop weduwe van Teunis van Creel.

Bennekom 115v-116 115v-116 11-03-1760 14-03-1760 Bovenbuurt

Pieter Daniel Roggelsbergh, weduwnaar van Marritjen Woutersen en hun dochter
Jannigje Roggelsbergh, Woutertjen Woutersen, weduwe van Hendrik ter Woert,
geassisteerd met haar voogd Jan Brouwer, Jan Brouwer en zijn vrouw Gerritjen
Teunissen, Wouter Janssen en zijn vrouw Hendrikje Woutersen en als laatste
Wouter Janssen gemachtigde van Gerritjen Wouterse, samen ook optredend
voor hun afwezige broer Jacob Woutersen, verkopen aan Evert Jacobsen, voor
20 gulden, een halve mud bouwland genaamd de Hoogen Pol, gelegen op
Protocol van opdrachten en
Veluwen in het ambt van Eede, kerspel Bennecom, oost- en westwaarts de weg, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop zuidwaarts de weduwe van Geurt Buijs en noordwaarts Jacobus Jacobsen.

Bennekom 116v-117 116v-117 11-03-1760 15-03-1760 Bovenbuurt

Pieter Daniel Roggelsberg, weduwnaar van Marrijtje Woutersen en hun dochter
Jannigje Roggelsbergh, Woutertjen Woutersen, weduwe van Hendri k ter Woert,
geassisteerd met haar voogd Jan Brouwer, Jan Brouwer en zijn vrouw Gerritjen
Teunissen, Wouter Janssen en zijn vrouw Hendrikje Woutersen en als laatste
Wouter Janssen gemachtigde van Gerritjen Woutersen, samen ook optredend
voor hun afwezige broer Jacob Woutersen, verkopen aan Hendrik Lubbertsen,
voor 20 gulden, anderhalve schepel bouwland genaamd de Lage Pol, gelegen op Protocol van opdrachten en
Veluwen in het ambt van Eede, kerspel Bennecom, oostwaarts Rut Buijs, west-, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop zuid- en noordwaarts de weg.

4/6

Bennekom 117-117v 117-117v 11-03-1760 15-03-1760 Bovenbuurt

4/6

Bennekom 117v-118 117v-118 11-03-1760 01-04-1760 Bovenbuurt

4/6

Aktesoort

118v

Bennekom 118v 31-03-1760 01-04-1760 Bovenbuurt

Pieter Daniel Roggelsbergh, weduwnaar van Marrijtjen Woutersen en hun
dochter Jannigje Roggelsbergh, Woutertjen Woutersen, weduwe van Hendrik ter
Woert, geassisteerd met haar voogd Jan Brouwer, Jan Brouwer en zijn vrouw
Gerritjen Teunissen, Wouter Janssen en zijn vrouw Hendrikje Woutersen en als
laatste Wouter Janssen gemachtigde van Geertjen Woutersen, samen ook
optredend voor hun afwezige broer Jacob Woutersen, verkopen aan Pieter
Lambertsen Jager, voor 20 gulden, anderhalve schepel bouwland genaamd de
Akker, gelegen in het ambt van Eede, kerspel Bennecom, oost-, zuid- en
noordwaarts de Commanderij van St. Jan en westwaarts het gasthuis van
Koop en verkoop Arnhem.
Hendrik Lubbertse verkoopt aan zijn zoon Cornelis Hendriksen, voor 20 gulden,
anderhalve schepel bouwland genaamd de Laagen Pol, gelegen op Veluwen in
het ambt van Eede, kerspel Bennecom, oostwaarts Rut Buijs en west-, zuid- en
Koop en verkoop noordwaarts de weg.

Hypotheek

Een huis en hof met de bijbehorende landerijen, groot twee molder gezaai,
gelegen in het ambt van Eede, kerspel Bennecom in de Bovenbuurte aan de
Heukelomsen Brink, oostwaarts de erfgenamen van de heer Van Balveren,
westwaarts de kinderen van Jacob Hoek en zuid- en noordwaarts de kinderen
van Hendrik Gerritsen, toebehorend aan Pieter Harmsen Bunt en zijn vrouw
Angnietje van Broekhuijsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek van 200
gulden tegen 4% rente ten behoeve van de minderjarige kinderen van Davidt
Jacobsen en zijn vrouw Vrouwtje Simons. Op vertoon van de kwitantie is deze
geroyeerd.

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

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 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

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Het Gelders Archief
en Gemeente Ede

Toegang Inv.nr.

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

822

822

822

822

822

822

822

Scan nr.

822-0122

822-0123

822-0124

822-0124/25

822-0125/26

822-0126

822-0127/28

Fiche

4/6

4/6

Folio

Pag.nr.

119

los blad

Datum
akte

Registrati
e datum

Plaats of
buurschap

Bennekom 119 00-00-0000 00-00-0000 Bovenbuurt

Bennekom los blad 00-00-0000 00-00-0000 Bovenbuurt

Aktesoort

Beschrijving

Hypotheek

Een huis gelegen in het ambt van Eede, kerspel en in het dorp van Lunteren,
oostwaarts de brink, westwaarts de weem van de predikant, zuidwaarts Willem
Janssen, schoenmaker en noordwaarts de weduwe van Aart Ceelen,
toebehorend aan Goossen Roskam en zijn vrouw Hilleke Brands, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 350 gulden tegen 4% rente, wegens een
voorgaande obligatie van 1 februari 1758, ten behoeve van Christina Billinks,
Protocol van opdrachten en
laatst weduwe van Teunis Schuijl en de minderjarige kinderen van Teunis Schuijl. verbanden van het kerspel
Is per abuis hier genoteerd en daarom doorgehaald.
Bennekom, 1733-1759

Oorspronkelijk Archief

Memorie

Memorie om de scholtis van het ambt Ede te verzoeken het volgende te noteren:
1. Het transport op Jacob Moll en Adriana van der Stroom en 2. Nu eigenaar A.Z.
van Zadelhoff en Doora Moll, echtelieden, welke Doora enig overgebleven is kind Protocol van opdrachten en
uit het huwelijk van de overleden Jacob Moll en Adriana van der Stroom. (red.: zie verbanden van het kerspel
scan 92/93, folio 89 en 89 verso).
Bennekom, 1733-1759

4/6

Bennekom 119v-120 119v-120 21-04-1760 23-04-1760 Bovenbuurt

4/6

Bennekom 120-120v 120-120v 08-06-1760 10-06-1760 Bovenbuurt

Barbera Elbertse, weduwe van Jacob Gerritse, alsmede Gerritje Jacobse,
jongedochter, beiden geassisteerd met hun voogd Johannis van Rennes,
verkopen aan Cornelis van den Born, voor 250 gulden, een huis en hof gelegen
in het ambt van Eede, kerspel Bennecom, oost- en zuidwaarts de weg en westen noordwaarts vrouwe van Roosendaal, erfpachtplichtig aan de douairière van
Koop en verkoop Vaanenburgh tegen een jaarlijkse canon van zes gulden.
Grietjen Evertse, weduwe van Gijsbert Meelisen, geassisteerd met haar voogd
Aart van Rennes, verkoopt ingevolge een koopakte van 25 oktober 1759 aan
Evert Roosenboom, voor 500 gulden, een huis, schuur en hof gelegen in het
ambt van Eede, kerspel Bennecom aan de Halderbrink, belast met tijns van tien
stuivers en jaarlijks drie stuivers tiendgeld aan Dirk Timmer te betalen op St.
Koop en verkoop Marten.

Bennekom 121-121v 121-121v 28-07-1760 29-07-1760 Bovenbuurt

Willem Evertse en zijn vrouw Truijtjen Evertsen, Harmen Evertsen en zijn vrouw
Neulleken Jansse, Brand Evertsen en zijn vrouw Willemijntjen Jacobsen, Arent
Sukkel en zijn vrouw Aalbertjen Gijsbertsen, Evert en Pieter Gijsbertsen,
jongemannen, Maria Pietersen, weduwe van Cornelis van Heukelom, Jan
Geurtsen, jongeman en Grietje Geurtse, jongedochter, de weduwe en de
jongedochter geassisteerd met hun voogd Jan Geurtse, verkopen aan Jan
Willemsen en zijn vrouw Willemijntjen Janssen, voor 325 gulden, een perceel
bouwland, groot drie en een halve schepel gezaai, gelegen in het ambt van Eede, Protocol van opdrachten en
kerspel Bennecom, oostwaarts de weduwe van Willem Willemsen, westwaarts de verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
Koop en verkoop diaconie van Bennecom, zuid- en noordwaarts de Commanderij van St. Jan.

4/6

4/6

4/6

ongenummerd

Bennekom 122 15-06-1775 00-00-0000 Bovenbuurt

Verklaring

Jan Tuijnenbergh, zoon van de overleden Dub Jacob Tuijnenberg, alsmede
Hessel en Cornelis Romijn, kinderen van de overleden Lubbert Romijn, wiens
vaders door de Kamer van de Gedeputeerde Staten van het Kwartier van
Veluwen per 1 januari 1752 aangesteld waren tot monopolisten van het district
Wageningen met Aris Burgert Mekking als kelderhouder en collecteur van de
monopoliegelden, verlenen aan Aris Burgert Mekking décharge en royement van
de overeenkomst wegens nauwkeurige inning en afdracht van de gelden. (zie
scan 88, folio 84 verso).
BENNEKOM BENEDENBUURT

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

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

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

Evert Hermsen Roest, weduwnaar van Teunissjen Willemss, ook optredend als
vader en voogd van zijn minderjarige kind met toestemming van het Landgerecht
van Veluwen in de bank van Ede van 17 mei 1730 tot het doen van dit transport,
verkoopt aan Gijsbertjen Rijksen, jongedochter, voor 400 gulden, vijf schepel
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum op de
Ham, oostwaarts de kinderen van Jacob Everts, zuid- en westwaarts de heer Van Protocol van opdrachten en
Bennekom Heekeren en noordwaarts de kinderen van Gerrit Gerritsen, belast met
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
1-1v 123-123v 21-07-1733 25-07-1733 Benedenbuurt Koop en verkoop morgengelden.
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Bennekom 1v-2v 123v-124v 08-09-1733 17-10-1733 Benedenbuurt Hypotheek

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Twintig morgen hooiland genaamd de Rejolen gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Venendaal aan de Gelderse zijde aan het Benedeneijnde, alsmede
achttien morgen hooiland genaamd de Mheencampen, mede gelegen in het ambt
van Ede, kerspel Berichem, voorts de leengoederen bestaande uit de tiend
genaamd de Hernsentient gelegen in het ambt van Ede, kerspel Berichem,
gekomen van Gosuin van Steenler en in leen ontvangen van de provincie van
Utreght, met de belofte om toestemming van de leenkamer te vragen, alle
goederen zijn geërfd van zijn ouders, toebehorend aan Derk van Eck, kapitein in
het regiment van brigadier en kolonel van Haersholte van IJrst, bezwaart zijn
percelen ten overstaan van Niclaas van Hamel en Niclaas van de Wal
leenmannen van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, met een
hypotheek van 10.000 gulden tegen 4% rente ten behoeve van Lubbert Adolph
Torck en zijn vrouw Petronella Willemina van Hoorn, heer en vrouwe van
Protocol van opdrachten en
Rosendaal. Zie in Venendaal Benedebuirte, folio 3 verso, (red.: inv.nr. 831,
verbanden van het kerspel
Benedenbuirt, scan 157).
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 125 07-01-1734 10-01-1734 Benedenbuurt Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Henrick van Wanraij,
rentmeester van de Commanderij van St. Jan in Arnhem, beslag te leggen op de
roerende goederen van Goossen Willems en als dat onvoldoende is op de
onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met name op een huis en
hof, groot drie schepel gezaai, onder Bennecum, genaamd de Vier Mergen,
alsmede een molder gezaai ook in de Vier Mergen gelegen om daarop te verhalen
en betaling te verkrijgen, onverkort het recht van hypotheek, van de jaren 1732 en
1733 de achterstallige pacht van de bouwstede voor 260 gulden, waar Goossen Protocol van opdrachten en
Willems woont. Op vertoon van de originele akte waarop vermeldt is dat Henrick verbanden van het kerspel
van Wanraeij afziet van deze beslaglegging en daarom geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

4/6

Bennekom 3-3v 125-125v 11-01-1734 12-01-1734 Benedenbuurt Beslaglegging

Wouter Crolboom, onderscholtis van Ede, wordt verzocht door Henrick Otters,
scholtis van het ambt Ede, beslag te leggen op de roerende goederen van
Goossen Willemsen en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen
gelegen in het ambt van Ede, met name op een huis en hof in de Vier Mergen,
alsmede een molder bouwland onder Bennecum dat Henrick Everts gebruikt om
daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van zeven gulden en tien stuivers
wegens achterstallige rente over de jaren 1731, 1732 en 1733, alsmede ter
garantie tot het terugbetalen van de hoofdsom van 50 gulden op 14 mei 1734 en
een bedrag van 100 gulden met de rente op 11 juni 1734, met het verzoek aan
Hendrick Evertsen om geen pacht te betalen omdat hij deze pacht alsnog aan de Protocol van opdrachten en
rechthebbende zal moeten afdragen. De bedragen zijn betaald waardoor deze
verbanden van het kerspel
beslaglegging is geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

4/6

Jacob Evertsen, Willem Evertsen, Hermen Evertsen, Brant Evertsen en Gijsbert
Henriksen van Engelenburgh, allen optredend voor hun afwezige vrouwen,
verkopen aan Gerrit Jacobsen en zijn vrouw Jantjen Janssen, voor 464 gulden,
een huis, berg, schuur en schaapschot staande op de grond van de pastorie van Protocol van opdrachten en
Bennekom Wageningen, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
3v-4 125v-126 15-02-1734 15-02-1734 Benedenbuurt Koop en verkoop Benedenbuirte, belast met de Smallentiend en het schoorsteengeld.

4/6

Goossen Willemsen en zijn vrouw Fijtjen Geurts verkopen aan Henrick Gerritsen
en zijn vrouw Caartjen Aertsen, voor 355 gulden, een huis en hof gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Vier Mergen, oostwaarts Protocol van opdrachten en
Bennekom Geurt Barruwen en de weduwe van Breunis Teunissen, westwaarts Aris
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
4v-5 126v-127 15-02-1734 15-02-1734 Benedenbuurt Koop en verkoop Jacobsen, zuidwaarts Robbert Willemsen en noordwaarts de weg.

4/6
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Een perceel bouwland, groot een molder gezaai, genaamd de Hul, gelegen op
Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Benedenbuirte,
oostwaarts Hermen Evertsen, west- en noordwaarts Robbert Willemsen en
zuidwaarts Willem Cornelissen, toebehorend aan Goossen Willemssen en zijn
vrouw Fijtjen Geurts, bezwaren hun perceel met een hypotheek voor de
verschuldigde en toekomstige pachtpenningen van het erf en goed de Hul
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum, ten behoeve van Henrick van
Wanraeij, rentmeester van de Commanderij van de Johanniter Orde binnen
Arnhem die de Hul in bezit heeft.

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

4/6

Bennekom 5-5v 127-127v 15-02-1734 15-02-1734 Benedenbuurt Hypotheek

4/6

Jacob Evertsen en zijn vrouw Marritjen (Maertjen) Ebben, alsmede Hermen
Evertsen en zijn vrouw Naeleken Janssen, verkopen aan Robbert Willemsen en
zijn vrouw Gijsbertjen Wouters, voor 300 gulden, een halve molder bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum in de Benedenbuirte
op de Hornick, oostwaarts Eduart van Maenen, westwaarts Jacob Backer,
Protocol van opdrachten en
Bennekom zuidwaarts de Ham en noordwaarts de weg, belast met waterlossingslasten,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
5v-6 127v-128 02-05-1735 02-05-1735 Benedenbuurt Koop en verkoop Jacob Everts behoudt zijn mestrecht.

4/6

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Dries Peelen, beslag te
leggen op de roerende goederen van Arnoldt Wijnand Wolffsen en als dat
onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met
name op het erf en goed Schoonhoven, dat Aart Janssen gebruikt, om daarop te
verhalen en betaling te verkrijgen van ten eerste 315 gulden wegens
achterstallige rente verschuldigd op 7 november 1733 en 1734 van een kapitaal
van 3.500 gulden en 24 gulden wegens achterstallige rente over dezelfde periode
1733 en 1734 van een kapitaal van 300 gulden, alsmede ter garantie tot het
terugbetalen van de hoofdsom van 3.800 gulden op 7 november 1735, met het
Protocol van opdrachten en
verzoek aan bouwman Aert Janssen om geen pacht te betalen omdat hij deze
verbanden van het kerspel
pacht alsnog aan de rechthebbende zal moeten afdragen.
Bennekom, 1733-1759

4/6
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6v

7

Bennekom 128v 21-07-1735 21-07-1735 Benedenbuurt Beslaglegging

Jan Barruwen en zijn vrouw Martjen Hendriks verkopen aan Robbert Willemssen
en zijn vrouw Gijsbertjen Wouters, voor 150 gulden, een half molder bouwland
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum op de Hornick,
Protocol van opdrachten en
Bennekom oostwaarts Evert Jacobsen, westwaarts Eduart van Manen, zuidwaarts de Ham
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
129 15-05-1736 15-05-1736 Benedenbuurt Koop en verkoop en noordwaarts de steeg.

Everd Nest en Rijnvis van der Horst, leenmannen van St. Maria in Utregt,
verklaren bij afwezigheid van de leenmannen van het huis Uijlenpasch, dat Arnold
Mainard Wolffsen en zijn vrouw Elisabeth Elkoma verkocht hebben aan Derk
Cristiaan Tulleken en zijn vrouw Elisabeth Margrieta Wolffsen, voor 4.500 gulden,
een erf en goed in het ambt van Ede en gedeeltelijk gelegen in het schependom
van Wageningen dat separaat voor 1.000 gulden verkocht is, genaamd
Schoonhoven met de bijbehorende landerijen, vrij allodiaal goed, behalve een
kamp hooiland genaamd Rendeveen, welke in leen ontvangen is van het huis
Protocol van opdrachten en
Bennekom Uijlenpasch onder Zutphens recht, welk goed Arnold Mainard Wolffsen
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
7v
129v 20-08-1736 23-08-1736 Benedenbuurt Koop en verkoop onbezwaard uit de ouderlijke boedel heeft ontvangen, belast met tijns.
Evert Hermsen, weduwnaar van Teunisjen Willemsen, verkoopt aan Geertjen
Janssen, weduwe van Teunis Hendriksen, voor 300 gulden, vijf schepel
bouwland genaamd het Dwarsstuk, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Protocol van opdrachten en
Bennekom kerspel Bennecum in de Benedenbuirte te Harn, oostwaarts mevrouw Tork,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
8
130 26-02-1737 26-02-1737 Benedenbuurt Koop en verkoop westwaarts Jacob Evertsen en zuid- en noordwaarts de koper.
Maas Gijsbertsen en zijn vrouw Neeltjen Gerrits verkopen aan Jan Gerritsen en
zijn vrouw Petertjen Evertsen, voor 450 gulden, een huis, hof, schuur en berg
gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Benedenbuirte Protocol van opdrachten en
Bennekom in de Kraats, oostwaarts Jan Peterssen, westwaarts Derk Geurtsen, zuidwaarts verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
8v-9 130v-131 23-03-1737 25-03-1737 Benedenbuurt Koop en verkoop het erf Dickenest en noordwaarts Jacob Backer.
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Bennekom 9-9v 131-131v 29-05-1737 31-05-1737 Benedenbuurt Insinuatie

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Lubbert Adolph Torck, vrijheer van Rosendaal en landdrost van Veluwen,
verzoekt om na een derde en laatste verzoek tot betaling, de onroerende
goederen van Gerrit Willemss van Campen toe te mogen eigenen, met name een
huis, hof en drie schepel gezaai, een schepel op de brink, alsmede een half
molder op de brink in het ambt van Ede, kerspel Bennekum om daarop te
verhalen 53 herenponden of 132 gulden en 10 stuivers wegens een
verschuldigde boete bij het gerecht van Ede, salaris en bijkomende kosten. Op
Protocol van opdrachten en
vertoon van de originele kwitantie, door de scriba van de landdrost van Veluwen verbanden van het kerspel
betekend, is deze beslaglegging geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

4/6

Hendrick Gerritsen en zijn vrouw Lijsbeth Bosch verkopen aan Rijck Janssen en
zijn vrouw Arisjen Janssen, voor 170 gulden, een vierde deel van een kamp
hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de
Protocol van opdrachten en
Bennekom Benedenbuirte bij de kooi van Harseloe, waarvan Jan Petersen de helft en Cobus verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
9v-10 131v-132 17-06-1737 17-06-1737 Benedenbuurt Koop en verkoop Bosch het resterende vierde deel bezit, belast met morgengelden.

4/6

Hermen Everts, weduwnaar van Hendrina Lubbers, draagt over aan zijn
schoonzoon en dochter Johannis van Otten en zijn vrouw Evertjen Hermssen,
een molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum aan de
Kecksteegh, alsmede een half molder bouwland in de Dorperenck, of de
kooppenningen van het perceel dat Gerrit Henricksen van Silvold heeft gekocht,
voorts draagt hij over aan Johannis van Otten en Evertjen Hermssen alle
roerende goederen die tot zijn lichaam behoren en de goederen die hij na zijn
dood zal nalaten, onder voorwaarde dat zijn schoonzoon en dochter hem zijn
Protocol van opdrachten en
leven lang zullen onderhouden, verzorgen, een behoorlijke begrafenis te bezorgen verbanden van het kerspel
en al zijn schulden te betalen.
Bennekom, 1733-1759

4/6

10-11

Bennekom 132-133 21-06-1737 21-06-1737 Benedenbuurt Overdracht

Jacob Willemssen en zijn vrouw Betjen Wouterssen verkopen aan de diaconie
van Bennekom, voor 315 gulden, een kampje bouwland gelegen op Veluwen in
het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Benedenbuirte, oostwaarts de
Dijckgraaff, westwaarts de heer Van Heeckeren, zuidwaarts Derk van
Bennekom Westerveldt en noordwaarts Robbert Willemssen, belast met Beneden
11-11v 133-133v 27-05-1738 27-05-1738 Benedenbuurt Koop en verkoop Dijckgraaffse lasten.

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
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Hendrick van Lijssel (Lissel) en zijn vrouw Martjen Hendricksen, voorheen
weduwe van Jan Barruwen, verkopen aan Gerrit van Beeck en zijn vrouw
Hendrina Janssen, voor 600 gulden, een huis, berg, schuur en varkensschot
Protocol van opdrachten en
Bennekom gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Benedenbuirte verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
12-12v 134-134v 28-07-1738 28-07-1738 Benedenbuurt Koop en verkoop aan de Slagsteegh, staande op de grond van de pastorie van Wageningen.
Peter Willemssen en zijn vrouw Woutertjen Teunissen, Hendrick Teunissen en
zijn vrouw Jacobjen Reijers, Cnelis Joosten en zijn vrouw Elbertjen Killen,
Hendrick Arntsen van Coot en zijn vrouw Geertruijdt Killen, samen optredend
voor Gerritjen Killen, jongedochter, verkopen aan Jan Gerritsen en zijn vrouw
Petertjen Everts, voor 175 gulden, een akker bouwland genaamd de Camp,
Protocol van opdrachten en
Bennekom gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
12v-13 134v-135 04-08-1738 04-08-1738 Benedenbuurt Koop en verkoop Benedenbuirte, belast met waterlossingsgelden.

4/6

Derck Cornelissen en zijn vrouw Willemijntjen Gerritsen voor de ene helft, Gerrit
Willemssen van Campen, jongeman, tevens gemachtigde van zijn broer en zus
Cornelis en Neuleken Willemssen van Campen ingevolge een volmacht van 26
februari 1739 gepasseerd voor de schout en schepenen van de stad Vianen,
alsmede Brentjen Willemssen van Campen, jongedochter, geassisteerd met haar
broer Gerrit Willemssen van Campen, samen voor de andere helft, verkopen aan
Frans Andriessen van der Eem en zijn vrouw Johanna van Hoeven, voor 500
gulden, een huis, hof en bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
Protocol van opdrachten en
Bennekom kerspel Bennekum in de Benedenbuirte aan de Dijckgraaff, belast met
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
13v-14 135v-136 02-03-1739 02-03-1739 Benedenbuurt Koop en verkoop waterlossingsgelden.
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Henrick Hendricksen en zijn vrouw Anneken Coenders verkopen aan Wouter van
Leeuwen en zijn vrouw Johanna van Beeck, voor 90 gulden, vier en een halve
gedeelte van een vierde deel van een morgen hooiland gelegen op Veluwen in het
ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Benedenbuirte in Maassencamp,
oostwaarts de Veensteegh, westwaarts de Eemwal, zuidwaarts Hendrick
Protocol van opdrachten en
Bennekom Willemssen en noordwaarts vrouwe van Duijvenvoorde, belast met
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
14-14v 136-136v 26-05-1739 26-05-1739 Benedenbuurt Koop en verkoop waterlossingsgelden.
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Gerrit Willemssen van Campen, jongeman, tevens gemachtigde van zijn broer en
zus Cornelis en Neuleken Willemssen van Campen ingevolge een volmacht van
de substituut schout en schepenen van de stad Vianen, alsmede Brentjen
(Brantjen) Willemssen van Campen, jongedochter, geassisteerd met haar broer
Gerrit Willemssen van Campen, verkopen aan Robbert Willemssen en zijn vrouw
Gijsbertjen Wouterssen, voor 100 gulden, de helft van een halve molder
bouwland betreffende de noordzijde, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekum in de Benedenbuirte, genaamd de Brinck, oostwaarts de
Protocol van opdrachten en
Bennekom Dijckgraaff, westwaarts Hermen van Steenbergen, zuidwaarts de verkopers en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
15-15v 137-137v 04-01-1740 04-01-1740 Benedenbuurt Koop en verkoop noordwaarts Derck van Westerveldt.
Rut (Rutger) Goossens en zijn vrouw Martjen Jacobsen verkopen aan Geurt
Janssen en zijn vrouw Jantjen Jacobsen, voor 950 gulden, de helft van een erf en
goed genaamd de Grampelt, bestaande uit een huis en hof met de bijbehorende
bouw-, weide- en hooilanden en plaggenvelden, waarvan de koper de andere helft Protocol van opdrachten en
Bennekom bezit, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
15v-16 137v-138 04-01-1740 04-01-1740 Benedenbuurt Koop en verkoop Benedenbuirte.
Cobus (Jakobes) Bos en zijn vrouw Aaltjen Jacobsen verkopen aan Rijck
Janssen en zijn vrouw Arisjen Janssen, voor 150 gulden, een vierde deel van een
kamp hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Protocol van opdrachten en
Bennekom Benedenbuirte bij de kooi van Harseloe, waarvan Jan Peterssen de helft bezit,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
16v-17 138v-139 30-06-1740 30-06-1740 Benedenbuurt Koop en verkoop belast met de morgengelden.

4/6

Geurt Hendricksen en zijn vrouw Jacobjen Stevenssen Hooglant verkopen aan
Jan Willemssen Veenbrinck en zijn vrouw Evertjen Beernts, voor 250 gulden, een
huis en de slieten op de balk met het recht van erfpacht aan de hof en zes
schepel bouwland, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum
in de Benedenbuirte aan de Harnsesteegh, erfpachtplichtig aan de douairière van
Lauwick tegen een jaarlijkse canon van 24 gulden, de verkoper mag het
Protocol van opdrachten en
Bennekom korengewas en de vruchten van het land voor het jaar 1740 behouden aangezien verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
17-17v 139-139v 25-08-1740 31-08-1740 Benedenbuurt Koop en verkoop zij nog pacht betalen over dat jaar.

4/6

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Stijntjen Antonissen,
geassisteerd met haar bediende, beslag te leggen op de roerende goederen van
Hermen Hendricksen Steenbergen en als dat onvoldoende is op de onroerende
goederen gelegen in het ambt van Ede, met name op het huis en hof onder
Bennekom, een vierde deel van een perceel bouwland genaamd de Brinck en een
half molder genaamd de Hal, waar de debiteur woont en dat hij gebruikt, om
daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 200 gulden
wegens een lening van 14 januari 1740 en de verschuldigde rente op 14 januari Protocol van opdrachten en
1741. Op vertoon van de originele betaalde obligatie is deze in stukken gesneden verbanden van het kerspel
en geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759
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Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Wouter Janssen, beslag te
leggen op de roerende goederen van Hermen Hendricksen Steenbergen en als
dat onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met
name op het huis en hof onder Bennekom, een vierde deel van een perceel
bouwland genaamd de Brinck en een half molder op de Hal waar de debiteur
woont en dat hij gebruikt, om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van een
bedrag van 37 gulden betreffende het restant van de verschuldigde rente over de
jaren mei 1732 tot en met 1740, alsmede de obligatie zelf van 100 gulden van 7 Protocol van opdrachten en
mei 1730 met de rente te betalen op 7 mei 1741. Op vertoon van de originele
verbanden van het kerspel
betaalde obligatie is deze beslaglegging geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

4/6

Willemtjen Jacobsen, weduwe van Hendrick Janssen van Schoonhoven,
geassisteerd met haar vader en voogd Jacob Hendricksen, verkoopt aan Eduart
van Maenen en zijn vrouw Caatjen Janssen, voor 200 gulden, een derde deel van
een perceel bouwland, groot zeven schepel, gelegen op Veluwen in het ambt van
Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuirte, genaamd de Ham aan de zuidzijde,
oostwaarts Hermen Evertsen en Aart Janssen van Schoonhoven, zuidwaarts het
erf en goed Dickenest, westwaarts Jacob Evertsen en noordwaarts het pad.
Jacob Hendricksen stelt zich borg voor alle verplichtingen ten aanzien van de
Protocol van opdrachten en
Bennekom kinderen van Hendrick Janssen van Schoonhoven en zijn vrouw Willemtjen
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
19-19v 141-141v 13-02-1741 13-02-1741 Benedenbuurt Koop en verkoop Jacobsen en belooft de kinderen schadeloos te houden en te onderhouden.

4/6

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Anthonij van der Meij als
koper van het erf en goed de Pluijmenburgh onder Dodeweert, dat in bezit is
geweest van Gerrit Peters en zijn vrouw Catharina Godeus, beslag te leggen op
de roerende goederen van de kinderen en kleinkinderen van Gerrit Petersen en
zijn vrouw Catharina Godeus, beiden overleden, met name: Peter van Harn,
Egbert Otten gehuwd met Jenneken van Harn, Hendrick Gerritsen en het
minderjarige kind van Abram la Croix en zijn vrouw (voornaam niet vermeld) van
Harn, alsmede aan de kooppenningen die Cornelis van Oort en Brandt van Raaij
schuldig zijn aan de kinderen wegens de koop van de Wolffskamp onder
Indoornick, en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het
ambt van Ede, met name op een klein erf en goed met de landerijen onder
Bennekum tot Harn gelegen, om daarop te verhalen en schadeloos te houden
van het arbeidsloon van Roeloff en Henrick Verkuijl verricht op 15 februari 1740
op het erf de Pluijmenburgh, met het verzoek aan Cornelis van Oort en Brant van Protocol van opdrachten en
Raaij om hun kooppenningen niet aan de erfgenamen te betalen, omdat zij deze verbanden van het kerspel
alsnog aan de rechthebbende zullen moeten afdragen.
Bennekom, 1733-1759

4/6

Bennekom 19v-20 141v-142 07-08-1741 08-08-1741 Benedenbuurt Beslaglegging

20v

Bennekom 142v 02-12-1741 02-12-1741 Benedenbuurt Hypotheek

Een molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel
Bennecum in de Benedenbuirte tot Harn, oostwaarts Geurt Janssen, westwaarts
de debiteuren, zuidwaarts Geerten Janssen, weduwe van Teunis Henriksen en
noordwaarts de weg, voorts een halve morgen hooiland in het Maanderbroek,
gelegen oostwaarts Jacob Beerntsen, westwaarts Geertje Jansen, zuidwaarts de
Maenderdijk en noordwaarts de middelste steeg in het achterste veld,
toebehorend aan Evert Hermsen Roest, weduwnaar van Teunisjen Willemss,
alsmede Henrik Jansen en zijn vrouw Evertjen Everts Roest, bezwaren hun
percelen met een hypotheek van 250 gulden tegen 4% rente ten behoeve van
Protocol van opdrachten en
Weijmtjen Hendriksen, weduwe van Roetert Haalboom. Op vertoon van de
verbanden van het kerspel
kwitantie is deze hypotheek op 5 februari 1776 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759
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Petertjen Gijsberts, weduwe van Steven Cornelissen, voor de ene helft en
Weijmtje Stevens en Gijsbert Stevenss voor de andere helft, de weduwe en de
jongedochter geassisteerd met hun voogd Gijsbert Stevens, verkopen aan Jacob
Everts en zijn vrouw Gerritjen Everts, voor 110 gulden, een huisje en een
varkensschot staande op erfpachtgrond, met het recht van erfpacht aan het huis,
hof en het land gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in
Protocol van opdrachten en
Bennekom de Benedenbuirte, erfpachtplichtig aan Geertjen Janssen tot Essen tegen een
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
20v-21 142v-143 05-12-1741 05-12-1741 Benedenbuurt Koop en verkoop jaarlijkse canon van negen gulden.
Gerrit Hendriksen en zijn vrouw Jannigjen Janssen, ook optredend namens zijn
zwager Jorden Janssen, ingevolge een volmacht van 15 januari 1742 gepasseerd
voor Elias Verschuur secretaris in Venendaal, verkopen aan Jan Petersen den
Jongen en zijn vrouw Willemtje Gijsberts, voor 150 gulden, een vierde deel van
een kamp hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecom Protocol van opdrachten en
Bennekom in de Benedenbuirte bij de kooi, oostwaarts de Eem, westwaarts Derk den Man, verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
21-21v 143-143v 22-01-1742 22-01-1742 Benedenbuurt Koop en verkoop zuidwaarts de kooi en noordwaarts de Timmers.

4/6

Brentje (Brantjen) Willemsen van Campen, jongedochter, geassisteerd met haar
broer en voogd Gerrit Willemsse van Campen, Gerrit Willemsse van Campen
voor zichzelf en gemachtigde van zijn broer Cornelis Willemss van Campen en
zijn zus Neuleken Willemss van Campen, ingevolge een volmacht van 30
december 1739 gepasseerd voor de schepen van de stad Vianen, verkopen aan
Robbert Willemsen en zijn vrouw Gijsbertjen Wouters, voor 60 gulden, een
schepel bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennecum
Bennekom in de Benedenbuirte, oostwaarts Derk Cornelissen, westwaarts de steeg,
21v-22 143v-144 23-04-1742 23-04-1742 Benedenbuurt Koop en verkoop zuidwaarts de kinderen van Hermen van Steenbergen en noordwaarts de koper.
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22v

Frans Fransen van der Eem en zijn vrouw Cornelia Jansen van Creel, Hendrik
Gerritsen van Silvold en zijn vrouw Geertjen Fransen van der Eem, Cornelis
Fransen van der Eem en zijn vrouw Aaltje Hendriksen van Maenen, Andries
Fransen van der Eem, jongeman, alsmede Willem Andriessen van der Eem
voogd van de minderjarige Gerrit Fransen van der Eem, verkopen aan Derk
Cornelissen en zijn vrouw Metje Willemsen, voor 650 gulden, een huis, hof en
Bennekom land gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
144v 30-01-1743 30-01-1743 Benedenbuurt Koop en verkoop Benedenbuirte aan de Dijkgraaf, belast met waterlossingsgelden.

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

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

4/6

Jacob Hermssen en zijn vrouw Geertjen Willemss, Willem Hermssen en zijn
vrouw Geurtjen Bessels, Jan Hermssen, jongeman, Cornelis Teunissen en zijn
vrouw Neuleken Hermssen, Willem Evertsen voor zichzelf en als vader en voogd
van zijn kinderen, samen ook optredend voor hun minderjarige broers, verkopen
aan Evert Jacobsen en zijn vrouw Grietjen Gerritsen, voor 325 gulden, een huis
en hof met een halve molder bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, Protocol van opdrachten en
Bennekom kerspel Bennekom in de Benedenbuirte aan de Dijckgraaff, dat Willem Hermssen verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
23-23v 145-145v 13-03-1743 13-03-1743 Benedenbuurt Koop en verkoop gebruikt, belast met waterlossingsgelden.

4/6

Geusjen Peterssen, weduwe van Willem Cornelissen, geassisteerd met haar
voogd Cornelis Willemssen, Cornelis Willemssen ook namens zijn vrouw,
Geusjen Peterssen en Cornelis Willemssen, samen ook optredend voor Peter
Willemssen, verkopen aan Eduart van Maenen en zijn vrouw Catharijna Janssen,
voor 200 gulden, een halve molder bouwland gelegen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekom in de Benedenbuirte op de Ham, oostwaarts de Dijckgraaff,
Protocol van opdrachten en
Bennekom westwaarts Jan Gerritsen, zuidwaarts het pad en noordwaarts Jacob Beernts,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
23v-24 145v-146 13-01-1744 13-01-1744 Benedenbuurt Koop en verkoop belast met polderlasten.
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Jacob Evertsen (tekent als: Eersen) en zijn vrouw Gerritjen Evertsen verkopen
aan Jan Peterssen, weduwnaar van Metjen Jacobsen, voor 110 gulden, een
schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Bennekom Benedenbuirte, oostwaarts de Dijckgraaff, westwaarts Jan Gerritsen, zuidwaarts
24v-25 146v-147 13-01-1744 13-01-1744 Benedenbuurt Koop en verkoop de weg en noordwaarts Derck Cornelissen, belast met polderlasten.

Oorspronkelijk Archief

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

Bennekom 25-25v 147-147v 22-12-1744 23-12-1744 Benedenbuurt Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Antonij George van Eck,
beslag te leggen op de roerende goederen van Derk van Eck, luitenant-kolonel en
als dat onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede,
met name op de tiend genaamd de Groven en Smallentiend tot Harn, gelegen in
het kerspel Bennecum, in leen ontvangen van de Staten van Utrecht en met hun
toestemming van 22 februari 1743 tot het doen van deze beslaglegging, om
daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van 150 gulden die Derk jaarlijks
verschuldigd is aan Antonij George zolang hun moeder nog leeft, ingevolge een
Protocol van opdrachten en
magescheid van 20 september 1724. Zie ook Veenendaal Benedenbuurt folio 28, verbanden van het kerspel
(red.: inv.nr. 831, scan 183, post 1).
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 25v-26 147v-148 22-12-1744 23-12-1744 Benedenbuurt Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Aleijda Elisabet Tulleken,
weduwe van directeur Gerhard Wilbrenninck, beslag te leggen op de roerende
goederen van D. van Eck, luitenant-kolonel en als dat onvoldoende is op de
onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met name op achttien
morgen hooiland gelegen onder Bennecum, genaamd de Meijntcampen, alsmede
een hof met dertien morgen hooi-, weide- en veenland gelegen in Veenendael
aan de Gelderse zijde en indien nodig met toestemming van de leenheer op de
Doornicksen of Harseloosen tiend gelegen in het ambt van Ede onder Bennecum,
in leen ontvangen van de Staten van de provincie van Utrecht, om daarop te
verhalen en betaling te verkrijgen van 3.283 gulden, 19 stuivers en 12 penningen
vanwege het saldo van een overeengekomen liquidatie van 12 december 1742
tegen 4% rente, onder aftrek van een borgtocht van overste Randwijk voor een
bedrag van 1.000 gulden, met de opdracht aan de pachters of gebruikers om
zonder toestemming van de eiseres over de beslag gelegde goederen pacht te
betalen. Zie ook Veenendaal Benedenbuurt folio 28, (red.: inv.nr. 831, scan 183, Protocol van opdrachten en
post 2). Op verzoek van Benedictus Levi Gompers is deze beslaglegging
verbanden van het kerspel
geroyeerd op grond van een protocol van bezwaar.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 148v 22-12-1744 23-12-1744 Benedenbuurt Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Benedictus Levi Gompers,
bankier in Nimwegen, beslag te leggen op de roerende goederen van Derk baron
van Eck, luitenant-kolonel en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen
gelegen in het ambt van Ede met toestemming van de landdrost van Veluwen van
22 december 1744 tot het doen van deze beslaglegging, om daarop te verhalen
en betaling te verkrijgen van een restant van 1.620 gulden wegens verschuldigde
rente over een kapitaal van 3.000 gulden gedateerd 10 december 1736, over de
jaren 1736 tot en met 1744 tegen een half procent rente per maand, en ter
garantie tot terugbetaling van de hoofdsom, met de opdracht aan de pachters of
gebruikers om over de beslag gelegde goederen geen pacht te betalen. Zie ook
Protocol van opdrachten en
Veenendaal Benedenbuurt folio 28, (red.: inv.nr. 831, scan 183, post 3). Deze
verbanden van het kerspel
beslaglegging is geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

26v

27

Jacob Evertse en zijn vrouw Gerrigje Everts verkopen aan Willem Coen en zijn
vrouw Jantjen Veenbrinck, voor 50 gulden, een huisje en hofje gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Bennekom waaraan voor de Eemwal achter de
Bennekomse gemeente aan de ene zijde gelegen is de heer van Heuclom en aan
de andere zijde de wei van Harseloo, erfpachtplichtig aan Hendrick Teunissen
Protocol van opdrachten en
Bennekom van Essen tegen een jaarlijkse canon van negen gulden te betalen op Petri zijnde verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
149 10-10-1744 16-12-1744 Benedenbuurt Koop en verkoop 22 februari.
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Willem Gerritsen Kool en zijn vrouw Jantjen Janssen Veenbrinck verkopen aan
Jacobus Geessinck en zijn vrouw Stijntjen Antonissen, voor 100 gulden, de
opstal van een huis staande op erfpachtgrond met het recht van erfpacht aan de
hof gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Benedenbuirte, oostwaarts de erfpachtgevers en westwaarts de Bennekumse
Bennekom gemeente, belast met een jaarlijkse canon van negen gulden te betalen aan de
27v-28 149v-150 11-01-1745 11-01-1745 Benedenbuurt Koop en verkoop kinderen van Geertjen Janssen, weduwe van Teunis Hendricksen.
Evert Jacobsen en zijn vrouw Grietjen Gerritsen verkopen aan Cornelis
Willemssen en Steven Willemssen, jongemannen, voor 1.112 gulden en 12
stuivers, een huis en hof met zes schepel bouwland gelegen op Veluwen in het
Bennekom ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuirte aan de Dijckgraaff, dat
28-28v 150-150v 18-01-1745 18-01-1745 Benedenbuurt Koop en verkoop Willem Hermssen gebruikt, belast met polderlasten.

4/6

Hendrick Gerritsen van Harn en zijn vrouw Stijntjen Janssen, Egbert Otten en zijn
vrouw Jenneken Gerritsen van Harn, Peter van Harn en zijn vrouw Beerentjen
Arnts, alsmede Gerard Derck Suermond gemachtigde van de regenten van het
Waele weeshuis binnen Leijden wegens de minderjarige Abram La Croix,
ingevolge een volmacht van 22 februari 1744 gepasseerd voor de burgemeester
van de stad Leijden, verkopen aan Jan Carel baron van Eck, heer van Litsouw en
Nergenae, burgemeester van de stad Waegeningen, voor 420 gulden, een huis
en hof, samen groot een morgen, gelegen op Veluwen in het ambt van Ede,
kerspel Bennekom in de Benedenbuirte op Harn, oost- en zuidwaarts de heer
Protocol van opdrachten en
Bennekom Van Heeckeren, westwaarts de kinderen van Geertjen Janssen en noordwaarts
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
29-29v 151-151v 03-02-1745 03-02-1745 Benedenbuurt Koop en verkoop de Harnsebrinck, belast met de morgengelden.

4/6

Bennekom 30-30v 152-152v 05-02-1745 09-02-1745 Benedenbuurt Beslaglegging

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door A.W.T. Sloet tot den
Westenberg, beslag te leggen op de roerende goederen van Derk van Eck,
luitenant-kolonel en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in
het ambt van Ede, met name op achttien morgen hooiland gelegen onder
Bennecum, genaamd de Meijntcamp, alsmede een hof met dertien morgen hooi-,
weide- en veenland gelegen in Veenendael aan de Gelderse zijde en indien nodig
met toestemming van de leenheer op de Doornigse of Harseloosen tiend gelegen
in het ambt van Ede onder Bennecum, in leen ontvangen van de Staten van
Utrecht, om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen door de heer Tesloet die
zich borg gesteld heeft voor Derk van Eck, als hij veroordeeld wordt om aan de
landschrijver van de Overbetuwe Henrick van Hulst in opdracht van het Hof van
Gelderland de borgsom van 3.300 gulden met de rente te betalen, met de
opdracht aan de pachters of gebruikers om zonder toestemming van de eiser
over de beslag gelegde goederen pacht te betalen, welke aanzegging door
Protocol van opdrachten en
afwezigheid van pachter Eduart van Maenen aan zijn huisvrouw is gedaan. Op
verbanden van het kerspel
vertoon van de beslagleggingsakte wordt deze op 8 juli 1747 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

4/6

Bennekom 30v-31 152v-153 09-02-1745 14-08-1745 Benedenbuurt Testament

Wouter Derksen die ziek in zijn bed ligt, maakt 's middags om half vijf zijn
testament op en benoemt tot enig erfgenaam van alle goederen zijn nicht Sophia
van Bennecum voor de ene helft en het echtpaar Willem van Veen en zijn vrouw Protocol van opdrachten en
Aeltjen Lansel, of de langstlevende van dit echtpaar, voor de andere helft, met
verbanden van het kerspel
uitsluiting van alle andere belanghebbenden.
Bennekom, 1733-1759

4/6

Bennekom 31v-32 153v-154 00-00-0000 00-00-0000 Benedenbuurt Diversen

Drie losse blaadjes waarvan twee met dezelfde inhoud. Betreft tekst om aan te
vullen, niet hier van toepassing.

4/6

Protocol van opdrachten en
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Bennekom, 1733-1759

Protocol van opdrachten en
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Bennekom, 1733-1759

Protocol van opdrachten en
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
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Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Cornelisjen Jochumsen verkopen aan Geurt
Janssen en zijn vrouw Jantjen Jacobsen, voor 420 gulden, een weide gelegen in
het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuirte, genaamd de
Dijckamp, groot zes morgen, oostwaarts de Rijnsteeg, westwaarts de Slagsteeg,
Bennekom zuidwaarts de kinderen van Teunis Hendrixen en noordwaarts Jan Haalboom,
153v 04-07-1746 04-07-1746 Benedenbuurt Koop en verkoop belast met waterlossingsgelden.

Oorspronkelijk Archief

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

Gerard Derck Suermond gemachtigde van Sophia van Bennekom, ingevolge een
volmacht van 26 augustus 1745 gepasseerd voor Henrick Otters scholtis van het
ambt van Ede, voor de ene helft erfgenaam van Wouter Derksen, alsmede
Willem van Veen en zijn vrouw Aaltjen Lansel, voor de andere helft aangestelde
erfgenamen van Wouter Derksen, verkopen aan Jan Evertsen en zijn vrouw
Angenietjen Wouters, voor 1.400 gulden, een klein erf en goed, bestaande uit
een huis en hoven met de bijbehorende bouw-, weide- en driestlanden gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuirte aan de
Dijckgraaff, zuidwaarts Steven Cornelissen en noordwaarts de heer van
Protocol van opdrachten en
Bennekom Heuclom, dat Jan Evertsen gebruikt, belast met de morgengelden aan de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
32-32v 154-154v 12-09-1746 12-09-1746 Benedenbuurt Koop en verkoop Dijkstoel van Wageningen.

5/6

Gerard Derck Suermond gemachtigde van Sophia van Bennekom, ingevolge een
volmacht van 26 augustus 1745 gepasseerd voor Henrick Otters scholtis van het
ambt van Ede, Willem van Veen en zijn vrouw Aaltjen Lansel ook optredend voor
Hendrick, Agneta en Evert Bosch, kinderen van Derck Bosch en Betjen
Dercksen, beiden overleden, Jan van Doesburgh en zijn vrouw Maria Barruwen
ook optredend voor Abel, Beernt en Maria Hercksen Boelemae en als laatste
Derck Hendricksen en zijn vrouw Elsken Hendricksen, verkopen aan Gerhard
Umbgrove, burgemeester van de stad Arnhem en zijn vrouw Judith Wilbrenninck,
voor 1.265 gulden, een weitje met een molder bouwland gelegen in het ambt van
Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuirte op de Hornick tussen Schoonhoven Protocol van opdrachten en
Bennekom en Bruijcksvoort, belast met de morgengelden, Reijer Wouterssen behoudt zijn
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
32v-33 154v-155 12-09-1746 12-09-1746 Benedenbuurt Koop en verkoop mestrecht.

5/6

Gerard Derck Suermond gemachtigde van Sophia van Bennekom, ingevolge een
volmacht van 26 augustus 1745 gepasseerd voor Henrick Otters scholtis van het
ambt van Ede, Willem van Veen en zijn vrouw Aaltjen Lansel ook optredend voor
Hendrick, Agneta en Evert Bosch, kinderen van Derck Bosch en Betjen
Dercksen, beiden overleden, Jan van Doesburgh en zijn vrouw Maria Barruwen
ook optredend voor Abel, Beernt en Maria Hercksen Boelemae en als laatste
Derck Hendricksen en zijn vrouw Elsken Hendricksen, verkopen aan Reijer
Wouterssen en zijn vrouw Gerritjen Barruwen, voor 220 gulden, drie schepel
bouwland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Benedenbuirte op de Harnsen Enck, oostwaarts Jacob Evertsen, westwaarts
Protocol van opdrachten en
Bennekom Geurt Janssen van d' Grampelt, zuidwaarts Evert Hermssen en noordwaarts de verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
33v-34 155v-156 12-09-1746 12-09-1746 Benedenbuurt Koop en verkoop weg, belast met morgengelden, Evert Hermssen behoudt zijn mestrecht.

5/6

Gerard Derck Suermond gemachtigde van Sophia van Bennekom, ingevolge een
volmacht van 26 augustus 1745 gepasseerd voor Henrick Otters scholtis van het
ambt van Ede, Willem van Veen en zijn vrouw Aaltjen Lansel, Jan van Doesburg
en zijn vrouw Maria Barruwen, samen erfgenamen van Aart Dercksen van
Bennekom, verkopen aan Jan Gerritsen te Harn en zijn vrouw Petertjen Evertsen,
voor 135 gulden, een morgen hooiland gelegen op Veluwen in het ambt van Ede, Protocol van opdrachten en
Bennekom kerspel Bennekom in de Benedenbuirte in de Gagelkampen, gelegen in een kamp verbanden van het kerspel
34-34v 156-156v 12-09-1746 12-09-1746 Benedenbuurt Koop en verkoop van acht morgen samen met Cornelis van Oort, smid, belast met morgengelden. Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 157 30-03-1747 31-03-1747 Benedenbuurt Beslaglegging

Beschrijving

Oorspronkelijk Archief

Henrick Otters, scholtis van Ede, wordt verzocht door Arn. Will. Tijmen Sloet,
luitenant-kolonel, om uit kracht van de voorgaande veroordeling of beslaglegging,
beslag te leggen op alle onroerende goederen, zowel vrije als onvrije, gelegen in
het ambt van Ede, toebehorende aan Derk van Eck, overste, waarop door de
pandeiser beslag gelegd is op februari 1746, om daarop te verhalen de inhoud
Protocol van opdrachten en
van de hiervoor genoemde akte van beslaglegging. Op vertoon van de
verbanden van het kerspel
beslagleggingsakte wordt deze op 8 juli 1747 geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

De ontvanger Jacob Willem van Olden gemachtigde van Derck van Eck, kolonel
van een regiment cavalerie ten dienste van de Staat der Verenigde Nederlanden,
ingevolge een volmacht van 22 april 1747 gepasseerd voor de burgemeesters van
de stad Waegeningen, verkoopt aan Antonij George van Eck, achttien mergen
hooiland met de dijk en de sloot gelegen langs de Meijnt, langs de Bennekomse
gemeente met de binnensloten en een halve sloot langs de Heeckerenscamp,
alsmede een hof met twintig mergen heide-, water-, weide-, veen- en hooiland
met de halve wijk en sloot in Veenendael aan de Gelderse zijde, genaamd het
Protocol van opdrachten en
Bennekom goed van Arien Kits, gelegen in het ambt van Ede, het eerste perceel voor 3.010 verbanden van het kerspel
157v 29-06-1747 21-07-1747 Benedenbuurt Koop en verkoop gulden en het tweede perceel voor 2.220 gulden, belast met dijk- en polderlasten. Bennekom, 1733-1759
Hendrik Gerritsen en zijn vrouw Cornelisjen Jochemsen verkopen aan Gerrit van
Beek en zijn vrouw Hendrikjen Janssen, voor 200 gulden, een kampje bouwland
en heetveld gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Benedenbuirte, oostwaarts de verkoper, westwaarts de Slagsteeg, zuidwaarts de Protocol van opdrachten en
Bennekom heer van Heuckelom en noordwaarts de erfgenamen van Geertje Teunissen van verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
158 13-09-1747 13-09-1747 Benedenbuurt Koop en verkoop Essen.
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Cornelis van Reness, weduwnaar van Geurtjen Gerritsen en Cornelia Gerritsen
gehuwd met Gerrit Hendriksen, geassisteerd met haar zwager Cornelis van
Reness als voogd, voor de ene helft, alsmede Jacob Evertsen en Huijg
Hendriksen, diakenen van het kerspel Bennenkum, voor de andere helft,
verkopen aan Maess Janssen van den Born en zijn vrouw Hendrikjen Maessen,
voor 334 gulden, een huisje staande op erfpachtgrond met het recht van erfpacht
aan de hof en een kampje bouwland, groot twee en een halve schepel, gelegen
op Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuerte aan de
Dijkgraeff, genaamd de Wandeler, oostwaarts de Dijkgraeff, zuidwaarts de
erfpacht van Hendri k van Pommeren, westwaarts de heer van Hueckelom en
noordwaarts de weduwe van Jacob Beerntsen, erfpachtplichtig aan de heer van Protocol van opdrachten en
Bennekom Heuckelom tegen een jaarlijkse canon van zeven gulden en tien stuivers, belast
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
36v-37 158v-159 16-09-1748 16-09-1748 Benedenbuurt Koop en verkoop met polderlasten.
Gijsbert van Engelenburg, weduwnaar van Reijntjen Evertsen, verkoopt aan
Eduart van Maenen en zijn vrouw Catrijna Janssen, voor 115 gulden, de helft van
drie schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Benedenbuerte op de Harn, waarvan Brant Everts de andere helft bezit,
oostwaarts Brant Everts met zijn helft, westwaarts de weduwe van Jacob
Protocol van opdrachten en
Bennekom Beerntsen, zuidwaarts de Dikkenesterweide en noordwaarts Jan Gerritsen, belast verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
37-37v 159-159v 21-12-1748 21-12-1748 Benedenbuurt Koop en verkoop met polderlasten.

5/6

Hendrik Gerritsen Sloot en zijn vrouw Cornelisjen Jochemsen verkopen aan
Gerrit van Beeck en zijn vrouw Hendrina Janssen, voor 400 gulden, twee kampen Protocol van opdrachten en
Bennekom bouwland en heetveld gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
37v-38 159v-160 10-02-1750 10-02-1750 Benedenbuurt Koop en verkoop Beneedenbuerte, genaamd het Nieuwe Campjen en Hueveltjen.
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N. Smits secretaris in de Renese Veenen, gemachtigde van mr. Hendrik van
Asch van Wijck, raad in de vroedschap en oud-schepen van de stad Utrecht,
ingevolge een volmacht gepasseerd voor de schout en schepenen van de stad
Utrecht, verkoopt aan Cornelis van Ginkel en zijn vrouw Annighjen Teunissen
Stuijvenbergh, voor 352 gulden, vier morgen hooiland gelegen in het ambt van
Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuurte, oostwaarts Willem Kool,
westwaarts de Drostencamp, zuidwaarts de Grift en noordwaarts de Eem,
waarvan twee morgen vrije goederen zijn, van de andere twee morgen is
Bennekom onbekend of ze leenroerig dan wel vrij zijn, belast met morgen- en
160v 17-03-1750 17-03-1750 Benedenbuurt Koop en verkoop waterlossingsgelden.

Oorspronkelijk Archief

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

Bennekom 161 25-08-1751 28-08-1751 Benedenbuurt Registratie

Via een uittreksel uit het register van de lenen betreffende het huis Doorweert
folio 11, wordt nu de overdracht in Ede geregistreerd door Lucretia Judith
Wilbrenninck en haar man Gerhard Umbgrove aan hun zoon mr. Jan Umbgrove,
die daar weer mee beleend is op 25 augustus 1751, van de Schuters- of
Sluijskenthiend in het ambt van Ede, kerspel Bennekom, buurschap Harnen, welk
perceel in leen is ontvangen door Cornelis van Schaedijck en sinds 7 juni 1648
Protocol van opdrachten en
het erf is van zijn vader Willem, tegen een betaling van een pond goed geld aan
verbanden van het kerspel
het huis Doorweert.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 161v 09-09-1751 11-09-1751 Benedenbuurt Schenking

Mr. Gerhard Umbgrove, oud-burgemeester van de stad Arnhem, ook optredend
voor zijn vrouw Lucretia Judith Wilbrenninck, ingevolge een volmacht van 9
september 1751 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Arnhem, dragen
over aan hun zoon mr. Jan Umbgrove, een weitje met een molder bouwland
gelegen in het ambt van Ede in de Beneedebuirte op de Horninck tussen
Schoonhove en Brucksvoort. Het weitje is aan het echtpaar getransporteerd op
12 september 1746 in tegenwoordigheid van Hendrik Otters, scholtis van Ede en Protocol van opdrachten en
Hendrik van Velsen, met de belofte dat na het overlijden van het echtpaar dit
verbanden van het kerspel
weitje geschonken zal zijn aan Jan Umbgrove.
Bennekom, 1733-1759

5/6

Hendrik van den Dijckgraaff en zijn vrouw Dingenom Verschouw, Hendrik de
Ridder en zijn vrouw Jantjen van den Dijckgraaff, Geertjen van den Dijckgraaff,
jongedochter, geassisteerd met haar broer en voogd Hendrick van den Dijckgraaf,
alsmede Steeven van Raaij en zijn vrouw Jacomina van den Dijckgraaff,
verkopen aan Gerrit Willemsen van Campen en zijn vrouw Willemtjen Goossens,
voor 1.650 gulden, een huis, hof, berg en schuur met de bijbehorende bouw-,
weide- en grasvelden gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Beneedenbuirte, oostwaarts de Harnsesteegh, westwaarts de Dijckgraaff,
Protocol van opdrachten en
Bennekom zuidwaarts de heer landdrost Heekeren dat gebruikt wordt bij het erf Dickenest en verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
40-40v 162-162v 08-11-1751 08-11-1751 Benedenbuurt Koop en verkoop noordwaarts Jan Evertsen, belast met Boven Dijkgraafslasten.

5/6

Een huis, hof, berg en schuur met de bijbehorende bouw-, weide- en grasvelden
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Beneedenbuirte,
oostwaarts de Harnsesteegh, westwaarts de Dijckgraaff, zuidwaarts de heer
landdrost Heekeren dat gebruikt wordt bij het erf Dickenest en noordwaarts Jan
Evertsen, welk erf op 8 november 1751 gekocht is van Hendrik van den
Dijckgraaff en zijn vrouw Dingenom Verschouw, Hendrik de Ridder en Jantjen
van den Dijckgraaff, Gerritjen van den Dijckgraaff, jongedochter en Steeven van
Raaij en zijn vrouw Jacomina van den Dijckgraaff, toebehorend aan Gerrit
Willemsen van Campen en zijn vrouw Willemtje Goossens, bezwaren hun
perceel met een hypotheek van 700 gulden tegen 5% rente ten behoeve van
doctor Johan Gaijmans, burgemeester van de stad Arnhem en zijn vrouw J osina Protocol van opdrachten en
Crist. Otters, alsmede doctor Arnold Gaijmans. Op vertoon van de originele
verbanden van het kerspel
obligatie is de schout verzocht deze hypotheek te royeren.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 41-41v 163-163v 13-11-1751 18-11-1751 Benedenbuurt Hypotheek
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Jacobus Jacobsen en zijn vrouw Maria van Leeuwen, Jacob Buijs en zijn vrouw
Everdijna van Leeuwen, alsmede Aris van Leeuwen gemachtigde van zijn vrouw
Jannigje van Grootveld en zijn moeder Jannigjen Janssen van Beek, weduwe van
Wouter van Leeuwen, alsook voor zijn broer Gerrit van Leeuwen gehuwd met
Maria Verschuir en zijn zussen Hendrina van Leeuwen, weduwe van Jurrianus
van Velsen, Gerardina van Leeuwen en Susanna van Leeuwen, meerderjarige
dochters, verkopen aan Aart Maassen en zijn vrouw Jenneken Gijsberts, voor 80
gulden, vier en een halve gedeelte van een vierde deel van een morgen hooiland Protocol van opdrachten en
Bennekom gelegen onder Bennekom in de Beneedenbuirte, genaamd Maasencampjen,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
164 23-01-1751 23-01-1751 Benedenbuurt Koop en verkoop belast met polderlasten.

5/6

Derck van Westerveld, weduwnaar van Cornelia van Creel, tevens gemachtigde
van Jacob van Westerveld en zijn vrouw Martjen van Ommeren, ingevolge een
volmacht van 8 september 1751 gepasseerd voor de scholtis van Ede, Gerbrigh
Woutersen, weduwe van Jan Aartsen van Creel, geassisteerd met haar zoon Aart
Jansen van Creel, Gijsbert Hendricksen en zijn vrouw Hendrijn van Heuven,
alsmede Hendrina Peters, weduwe van Arien van Soelen, geassisteerd met haar
zoon Teunis van Binsbergen, samen voor de ene helft; Willem Jansen en zijn
vrouw Willemtjen Jansen, Wouter van Eck gemachtigde van zijn halfzus
Ariaantjen van Eck, Hendrick Barten en zijn vrouw Woutertjen Jansen, Catharijna
Jansen, weduwe van Eduart van Maanen, geassisteerd met haar zoon Willem
Geurtsen, Derck Geurtsen, Jan van Peursum en Willem Geurtsen ook optredend
voor hun afwezige vrouwen, Willemtjen Jacobsen, weduwe van Hendrick Jansen,
geassisteerd met haar broer Gerrit Reijersen, Gerrit Reijersen en Jan Hermsen
ook optredend voor hun afwezige vrouwen en als laatste Jan Jacobsen,
jongeman, samen voor de andere helft, verkopen aan Willem Kool en zijn vrouw Protocol van opdrachten en
Bennekom Jantjen Jansen, voor 135 gulden, een morgen hooiland gelegen in de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
42v-43 164v-165 27-05-1752 27-05-1752 Benedenbuurt Koop en verkoop Gagelkampen onder Bennekom, belast met polderlasten.

5/6

Der k van Westerveld, weduwnaar van Cornelia van Creel, tevens gemachtigde
van Jacob van Westerveld en zijn vrouw Martjen van Ommeren, ingevolge een
volmacht van 8 september 1751 gepasseerd voor de scholtis van Ede, Gerbrigh
Woutersen, weduwe van Jan Aertsen van Creel, geassisteerd met haar zoon Aart
Jansen van Creel, Gijsbert Hendriksen en zijn vrouw Hendrijn van Heuven,
Hendrina Peeters, weduwe van Arien van Soelen, geassisteerd met haar zoon
Teunis van Binsbergen, Willem Janssen en zijn vrouw Willemtjen Janssen,
Wouter van Eck gemachtigde van zijn halfzus Ariaantjen van Eck, Hendrik Barten
en zijn vrouw Woutertjen Janssen, Derck Geurtsen, Jan van Peursum en Willem
Geurtsen ook optredend voor hun afwezige vrouwen, Willemtjen Jacobsen,
weduwe van Hendrik Janssen, geassisteerd met haar broer Gerrit Reijersen,
Gerrit Reijersen en Jan Hermsen ook optredend voor hun afwezige vrouwen en
als laatste Jan Jacobsen, jongeman, verkopen aan Catharina Janssen, weduwe Protocol van opdrachten en
Bennekom van Eduart van Maenen, voor 215 gulden, twee schepel bouwland gelegen op
verbanden van het kerspel
43-43v 165-165v 27-05-1752 27-05-1752 Benedenbuurt Koop en verkoop Veluwen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom op de Ham genaamd de Start. Bennekom, 1733-1759
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5/6

Derk van Westerveld, weduwnaar van Cornelia van Creel, tevens gemachtigde
van Jacob van Westerveld en zijn vrouw Martjen van Ommeren, ingevolge een
volmacht van 8 september 1751 gepasseerd voor de scholtis van Ede, Gerbrigh
Woutersen, weduwe van Jan Aartsen van Creel, geassisteerd met haar zoon Aart
Jansen van Creel, Gijsbert Hendriksen en zijn vrouw Hendrijn van Heuven,
alsmede Hendrina Peters, weduwe van Arien van Soelen, geassisteerd met haar
zoon Teunis van Binsbergen, verkopen aan Willem Geurtsen en zijn vrouw
Jenneken van Maenen, voor 500 gulden, de helft van een huis en hof met de
bijbehorende landerijen, zijnde een erfpachtgoed gelegen in het ambt van Ede,
Protocol van opdrachten en
Bennekom kerspel Bennekom in de Beneedenbuirte, waarvan de koper de andere helft bezit verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
44-44v 166-166v 27-05-1752 27-05-1752 Benedenbuurt Koop en verkoop dat zij bewonen en gebruiken.

5/6

Gerhard Derck Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door mr. Jan Jochem
de Man, beslag te leggen op de roerende goederen van mr. Anthonij van der
Horst en zijn vrouw Coeradina van Loen en als dat onvoldoende is op de
onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, voor zover de beslaglegging
op de goederen gelegen in het schependom van Waegeningen niet toereikend
zijn, om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van 1. zeven jaren
achterstallige rente van een kapitaal van 1.100 gulden vanaf 18 april 1747 tot en
met 1753 tegen 3% rente per jaar, alsmede de terugbetaling van de hoofdsom op
18 april 1754, ingevolge een in Nijmegen getekende schuldbekentenis van 18
april 1737 en 2. van een in Nijmegen afgegeven wissel van 25 augustus 1748 ten Protocol van opdrachten en
bedrage van 326 gulden. Op vertoon van door de pandeiser overlegde kwitantie
verbanden van het kerspel
van 6 november 1753 is deze beslaglegging geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

5/6

5/6

Bennekom 44v-45 166v-167 05-05-1753 05-05-1753 Benedenbuurt Beslaglegging

45-46

Bennekom 167-168 05-05-1753 08-05-1753 Benedenbuurt Registratie

Bennekom 46-46v 168-168v 10-05-1753 10-05-1753 Benedenbuurt Beslaglegging

Johanna Elisabeth Grameij, weduwe van mr. Johan van der Horst, in leven
president bij het Hof van Gelderland, stadhouder van de Lenen van het
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen en burgemeester van de stad
Waegeningen, komt in Arnhem een boedelscheiding overeen met haar zoon mr.
Anthonie van der Horst, ambtman, richter en dijkgraaf tot Panderden, Milligen en
Homoed, waarbij ingevolge een inspectie van de inventaris van de nalatenschap
van haar man gebleken is dat haar zoon meer uit de boedel van zijn vader heeft
ontvangen dan waar hij recht op had, maar desalniettemin zij bereid is haar zoon
een gedeelte van haar uitkering aan hem af te staan. Als tegenprestatie draagt hij
zijn deel over in het eigendom van alle onroerende goederen aan zijn moeder van
de tijdens het huwelijk van zijn ouders aangekochte onroerende goederen, met
name de helft van de boerderij de Harn onder Ede, waarvan Aart Hendriks
pachter is, de helft van het goed van Gijsbert den Hijnenkampen, waarvan Peeter
Janssen pachter is, alsmede het goed genaamd de Peppel, waarvan Evert
Peeters pachter is, beiden onder Waegeningen gelegen, voorts alle andere onder Protocol van opdrachten en
Waegeningen of elders gelegen goederen, voor het overige hebben zij alle andere verbanden van het kerspel
roerende goederen onder elkaar verdeeld.
Bennekom, 1733-1759
G. D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door wijnkoper R.W. den
Olden, beslag te leggen op de roerende goederen van doctor Anthonij van der
Horst en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het ambt
van Ede, met name het erf en goed de Harn in het kerspel Bennekom, voor zover
de opbrengst uit de beslaglegging gedaan in Arnhem ontoereikend is, om daarop
te verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 739 gulden en 3 stuivers
wegens geleverde wijnen en voorgeschoten accijns vanaf 31 december 1749 tot
23 maart 1753, met de mededeling aan de pachters geen pacht te betalen zonder Protocol van opdrachten en
toestemming van de pandeiser. Op vertoon van door de pandeiser overlegde
verbanden van het kerspel
kwitantie van 7 november 1753 is deze beslaglegging geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759
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Bennekom 46v-47 168v-169 11-05-1753 11-05-1753 Benedenbuurt Beslaglegging

G. D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door Arnt Vos, beslag te
leggen op de roerende goederen van doctor Anthonij van der Horst en als dat
onvoldoende is op de onroerende goederen gelegen in het ambt van Ede, met
name het erf en goed de Harn in het kerspel Bennekom, voor zover de opbrengst
uit de beslaglegging gedaan in Arnhem ontoereikend is, om daarop te verhalen en
betaling te verkrijgen van een bedrag van 148 gulden en 8 stuivers wegens aan
zijn moeder de weduwe van de raadsheer Van Loon geleverd bier en
voorgeschoten accijns in de jaren 1727 tot en met 1733 en 1735 tot en met
1738, alsmede 401 gulden en 10 stuivers vanaf 3 oktober 1738 tot en met 1740
en 1744 tot en met 1753, hij wordt aangesproken omdat hij een kind en
Protocol van opdrachten en
erfgenaam is. Op vertoon van door de pandeiser overlegde kwitantie van 6
verbanden van het kerspel
november 1753 is deze beslaglegging geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 47-47v 169-169v 11-05-1753 11-05-1753 Benedenbuurt Beslaglegging

G. D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door H.J. de Greve, weduwe
van M. van der Hoop en H. de Greeve, beiden geassisteerd met hun bediende,
met toestemming van de magistraat van de stad Arnhem, beslag te leggen op alle
onroerende goederen van doctor Anthonij van der Horst en zijn vrouw Conradina
van Loon gelegen in het ambt van Ede, om voor de eerste comparant daarop te
verhalen en betaling te verkrijgen van een bedrag van 72 gulden wegens drie
jaren verschuldigde rente over een obligatie van 600 gulden van 12 januari 1750
tegen 4% rente vanaf 12 januari 1751 tot en met 1753, alsmede de hoofdsom
van 600 gulden en namens de tweede comparant betaling te verkrijgen van 648
gulden, 11 stuivers en 2 penningen wegens geleverde winkelwaren vanaf 5 juni
1736 tot en met 2 juni 1750 overeenkomstig de aantekeningen in het
Protocol van opdrachten en
koopmansboek. Op vertoon van door de pandeiser overlegde kwitantie van 4
verbanden van het kerspel
november 1753 is deze beslaglegging geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759

48

Stijntjen van Beusekom, weduwe van Cobus Geesink, geassisteerd met haar
voogd Jan Gerritsen te Harn, alsmede Teunis Geesink en zijn vrouw Anneken
Peeters, verkopen aan Melis Cornelissen en zijn vrouw Willemina Coenders, voor
456 gulden, een huis en bakhuis, staande op erfpacht aan de grond, hof,
bouwland en klaverveld, voorts een hoekje bouw- en weideland gelegen vanaf de
Eem tot aan de Slagsteegh, erfpachtplichtig aan Jan Teunissen tegen een
jaarlijkse canon van veertien gulden te betalen op Petri, gelegen in het ambt van
Ede, kerspel Bennekom in de Beneedenbuirte aan de Bennekomse gemeente,
oostwaarts de Slagsteegh, westwaarts de Bennekomse gemeente, zuidwaarts
Protocol van opdrachten en
Bennekom mevrouw van Duijvenvoorde en noordwaarts de heer van Heucklom, belast met
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
170 07-03-1753 07-03-1753 Benedenbuurt Koop en verkoop polderlasten.

Mr. Frederick Adolph van der Marck gemachtigde van Johanna Elisabeth
Grammaij, weduwe van de raadsheer en mr. Johan van der Horst, ingevolge een
volmacht van 19 oktober 1753 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad
Arnhem, alsmede mr. Jan Jacob van Hasselt gemachtigde van mr. Anthonij van
der Horst, ambtman, richter en dijkgraaf van de vrije heerlijkheid Millingen,
gepasseerd op (niet ingevuld) mei 1753, ook gemachtigde van zijn vrouw
Coenradina van der Horst, geboren Van Loon, ingevolge een volmacht van 26
oktober 1753 gepasseerd voor de burgemeesters van de stad Arnhem, verkopen
aan Rudolph Le Cavelier, kapitein, voor 2.879 gulden, de boerderij genaamd het
Harnse Heetvelt, bestaande uit een huis, hof, schuur, boomgaard, berg en
schaapschot met de bouwlanden, het heetveld en de aanplant, gelegen in het
Protocol van opdrachten en
Bennekom ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Beneedenbuirte aan de Harn sesteegh,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
48v-49 170v-171 30-10-1753 30-10-1753 Benedenbuurt Koop en verkoop belast met polderlasten.
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Johanna van Esvelt (Essevelt), weduwe van Heere Metman, moeder en voogdes
van haar minderjarige kinderen, met toestemming van 16 mei 1753 van het
Landgerecht van Veluwen in de bank van Ede tot het doen van deze verkoop,
geassisteerd met haar schoonzoon en voogd Hendrik van Raevenswaeij, verkoopt
aan Cornelis van den Dickenbergh, weduwnaar van Grietjen Metman, voor 40
gulden, een derde deel van een morgen grasveld of veenland gelegen aan de
Bennekomse gemeente, westwaarts de Veengrift, oostwaarts de Bennekomse
gemeente en steeg, zuidwaarts Hendrik Breunissen en noordwaarts doctor
Gerhard Johan van Brienen, waar Harmen van Ginckel woont, erfpachtplichtig
Protocol van opdrachten en
Bennekom aan de buurt van Bennekom tegen een jaarlijkse canon van drie gulden en twaalf verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
49-49v 171-171v 17-12-1753 17-12-1753 Benedenbuurt Koop en verkoop stuivers.

Bennekom 49v-50 171v-172 18-02-1754 18-02-1754 Benedenbuurt Hypotheek

Een huis, hof en zeven schepel bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Bennecum in de Beenedenbuirte, genaamd In De Vier Margen, dat zijzelf
bewonen, oost- en noordwaarts Johannis van Otten, zuidwaarts de heer Van
Heeckeren en westwaarts de Kekkesteegh, toebehorend aan Jurphaes van Eck
en zijn vrouw Geurtjen Beerendsen, bezwaren hun perceel met een hypotheek
van 175 gulden tegen 3½% rente ten behoeve van de diaconie van het kerspel
Bennekom.

5/6

Bennekom 50-50v 172-172v 29-08-1754 29-08-1754 Benedenbuurt Hypotheek

Een huis, hof en schuur met de bouw- en weidelanden, groot negen en een halve
morgen, oostwaarts de Harnsesteegh, westwaarts de Dijckgraaff, zuidwaarts Jan
van Beeck en noordwaarts de heer kapitein Le Cavallier, voorts een morgen
bouwland op de Harnsen Enck, oostwaarts de Keecksteegh, westwaarts de
Harnsesteegh, zuidwaarts de diaconie van Bennekom en noordwaarts Willem
Evertsen, beiden gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom, toebehorend
aan Evert Geurtsen en zijn vrouw Geesjen Gerritsen Silvold, bezwaren hun
percelen met een hypotheek van 600 gulden tegen 5% rente ten behoeve van
Hendrick van der Stroom en zijn vrouw Anneke Janssen. Van deze
hypotheekakte zijn met toestemming en handtekening van S. Klinkenberg enige Protocol van opdrachten en
landerijen afgevoerd, zie het nieuwe protocol van hypotheken en verbanden,
verbanden van het kerspel
pagina 14 en 224 (red.: inv.nr. 798 scan 9 resp. 120.
Bennekom, 1733-1759

5/6

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, voor hemzelf en als
gemachtigde van zijn zus Ariaantjen 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; Willemtje 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
Herremijntje Gijsberts, Jan Hermssen en zijn vrouw Hendrickjen Jacobsen,
samen voor het resterende zesde deel, allen erfgenamen van Rijckjen Janssen,
verkopen bij een publieke verkoop van 2 oktober 1754, aan Jan Gerritsen van
Harn en zijn vrouw Petertjen Evertsen, voor 385 gulden, vijf schepel bouwland
gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekum in de Benedenbuirte op de
Harnsen Enck, genaamd de Ham, oostwaarts de weduwe van Eduart van
Protocol van opdrachten en
Bennekom Maenen, west- en zuidwaarts het goed Dickenest en noordwaarts de koper,
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
51-51v 173-173v 09-01-1755 09-01-1755 Benedenbuurt Koop en verkoop belast met polderlasten.

5/6
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Bennekom 52-52v 174-174v 11-08-1755 11-08-1755 Benedenbuurt Hypotheek

5/6

Geertjen Korsen, weduwe van Hendrick Hendricksen van Pommeren,
geassisteerd met haar voogd Hendrick Buijs, verkoopt aan de minderjarige
kinderen van de overleden G.W. baron van Balveren en zijn vrouw J.J. baronesse
van Balveren, geboren van Bassem, heer en vrouwe van Heuckelom, voor 150
gulden, een huisje staande op erfpachtgrond met het recht van erfpacht aan het Protocol van opdrachten en
Bennekom kampje en wallen op de grond van de koper tegen een jaarlijkse canon van drie
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
52v-53 174v-175 22-11-1756 22-11-1756 Benedenbuurt Koop en verkoop gulden, onder het kerspel Bennekom in de Benedenbuirte aan de Dijckgraaff.

5/6

G. D. Suermond, scholtis van Ede, wordt verzocht door Gerrit Brantsen, Jan
Gerritsen, Jan Tonissen en Peter Janssen, buurmeesters van het kerspel
Bennekom, beslag te leggen op alle roerende goederen gelegen in het ambt van
Ede van Hendrick Suckel en als dat onvoldoende is op de onroerende goederen
met name het huis staande op erfpachtgrond van de gemeente van Bennekom
om daarop te verhalen en betaling te verkrijgen van ten eerste drie gulden
wegens verschuldigde erfpacht per 1 mei 1745 en ten tweede over de jaren vanaf
1 mei 1746 tot en met 1756 wegens elf jaren verschuldigde erfpacht van zes
Protocol van opdrachten en
gulden per jaar, totaal 66 gulden en ter garantie tot het voldoen van de erfpacht
verbanden van het kerspel
met kosten op 1 mei 1757.
Bennekom, 1733-1759

Bennekom 53-53v 175-175v 23-12-1756 23-12-1756 Benedenbuurt Beslaglegging
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822-0184
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Een huis en hof met het bouwland, het grasveld en het plaggenveldje, groot drie
morgen, gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuirte,
oostwaarts de Harnsesteegh, westwaarts het goedje genaamd Hollant,
zuidwaarts Evert Roseboom en noordwaarts Jan Haalboom, toebehorend aan
Sander Dercksen en zijn vrouw Hendrickjen Jacobsen, bezwaren hun perceel
met een hypotheek van 200 gulden tegen 5% rente ten behoeve van Johanna
Protocol van opdrachten en
Wicherts. Op vertoon van de kwitantie is deze hypotheekakte op 16 januari 1786 verbanden van het kerspel
geroyeerd.
Bennekom, 1733-1759
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Hermen Frericks van de Steenweert gemachtigde van J.T. van Eck en zijn vrouw
A.W. Potgieter, ingevolge een volmacht van 6 augustus 1755 gepasseerd voor de
burgemeesters van de stad Arnhem, verkoopt aan Sander Dercksen en zijn
vrouw Hendrickjen Jacobsen, voor 650 gulden, een huis en hof met het
bouwland, het grasveld en de plaggenvelden, groot drie morgen, gelegen in het
ambt van Ede, kerspel Bennekom in de Benedenbuirte, oostwaarts de
Protocol van opdrachten en
Bennekom Harnsesteegh, westwaarts het goedje genaamd Holland, zuidwaarts Evert
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
51v-52 173v-174 11-08-1755 11-08-1755 Benedenbuurt Koop en verkoop Roseboom en noordwaarts Jan Haalboom, belast met polderlasten.
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Hendrick Suckel en zijn vrouw Hendrickjen Willems verkopen aan Sander van
Ginckel, voor 90 gulden, een huis staande op erfpachtgrond van de Bennekomse
gemeente tegen een jaarlijkse canon van zes gulden te betalen aan de
Protocol van opdrachten en
Bennekom buurmeesters van Bennekom, met het recht van erfpacht aan de grond en de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
175v 03-02-1757 03-02-1757 Benedenbuurt Koop en verkoop hof.
Willemijntjen Coendersen, weduwe van Melis Cornelissen, voor de ene helft en
Lubbert Geurtsen en zijn vrouw Hendrickjen Woutersen voor de ander helft,
verkopen aan Gerrit van Campen en zijn vrouw Willemtjen Goossens, voor 480
gulden, een huis en erf gelegen in het ambt van Ede, kerspel Bennekom in de
Benedenbuirte, genaamd de Deijlun, oostwaarts de Slagsteegh en westwaarts de Protocol van opdrachten en
Bennekom Bennekomse gemeente, erfpachtplichtig aan Jan Teunissen en zijn vrouw
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
176 04-01-1758 04-01-1758 Benedenbuurt Koop en verkoop Steventjen Evertsen.

Bennekom 54v-55 176v-177 16-05-1759 13-07-1759 Benedenbuurt Hypotheek

Een huis en hof met een molder bouwland gelegen in het ambt van Ede, kerspel
Bennekom in de Benedenbuirte langs de Dijckgraaff, waar zijzelf wonen en ook
gebruiken, toebehorend aan Derk Cornelisse en zijn vrouw Metje Willems,
bezwaren hun perceel met een hypotheek van 300 gulden tegen 4% rente ten
behoeve van Joost Sels, schout-bij-nacht-ter-zee en zijn vrouw Catharina
Vlamingh. Op vertoon van de kwitantie en met toestemming tot royement
vermeldt op de originele hypotheekakte is deze op 30 januari 1769 geroyeerd.
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Willem Janssen en zijn vrouw Gerritje Jacobsen verkopen aan Gerrit Claassen
en zijn vrouw Marritje Jansen, voor 475 gulden, de helft van een huis en erf met
de landerijen gelegen in het ambt van Eede, kerspel Bennecum in de
Bennekom Beneedenbuurt in de Craats, waarvan de koper de andere helft bezit, belast met
55-55v 177-177v 03-12-1759 14-12-1759 Benedenbuurt Koop en verkoop polderlasten.

Bennekom 55v-56v 177v-178v 31-08-1760 27-09-1760 Benedenbuurt Opening

Oorspronkelijk Archief

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

Jan Carel baron van Eck, heer van Litzouw en Nergena, dijkgraaf van de stad
Wageningen en oud-gedeputeerde van het Kwartier van Veluwen overhandigt op
31 augustus 1760 in het bijzijn van Constantijn Cros, leenman van de heerlijkheid
Heenvliet en Aalbert van Nas, leenman van de heerlijkheid Doornweert, een
besloten testament dat opgemaakt is op het huis Nergena en meteen na zijn
begrafenis geopend moet worden, zijn erfenis zal door zijn broer Anthonij George
baron van Eck aanvaard worden. In het testament verklaart Jan Carel van Eck
aan te stellen tot enig erfgenaam van alle goederen zijn broer Anthonij George
van Eck, met toestemming van de Duitse Orde in de Balije van Utrecht
betreffende het leengoed Nergena. Aan zijn andere broer Dirk van Eck schenkt
hij de heerlijkheid Litzouw met alle bijbehorende goederen welke heerlijkheid hij
geërfd heeft van zijn vader, voorts de heerlijkheid Pierre Baija (Piétrebais) met de
bijbehorende percelen geërfd van jonkvrouw Cornelia van den Honert, alsmede
zijn aandeel in het leengoed in het goed Rijswijk in het erf Steenheuvel en in de
weide genaamd het Oude Broek, alles gelegen in de Liemers. Juffrouw Rachel
Henrij ontvangt haar leven lang jaarlijks 150 gulden die zijn overleden vrouw haar
heeft toegezegd in verband met de bijzondere band die men samen had. Zijn
Protocol van opdrachten en
huisknecht Jean Wenigens ontvangt zijn leven lang jaarlijks 100 gulden als dank verbanden van het kerspel
voor zijn jarenlange trouwe dienst.
Bennekom, 1733-1759

Beeltje Pietersen, weduwe van Jan Gijsbertse, Jacob de Gooijer en zijn vrouw
Jantje Bouwman, Hendrik Pietersen Bouwman en zijn vrouw Jantje Custers,
Jacomijntjen Bouwman, jongedochter, samen 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, Johannis Janssen en zijn vrouw Cornelia Bouwman, Anna
Bouwman, weduwe van Meeuwis Cooij, Johannis Janssen en Jacob de Gooijer
voogden van de minderjarige kinderen van Meijns Overeem en Neeltjen
Bouwman, beiden overleden, Jan Gijsbertse Kers, weduwnaar van Arrisje
Philipsen, Reijntje Gijsbertsen Kers, weduwe van Willem Philipsen, Reijer
Janssen en zijn vrouw Jannetje Evertse, Gijsbert Docter en zijn vrouw Elisabeth
de Kok, Jantje Docter, weduwe van Hendrik Recter, Gerrit Brouwer en zijn vrouw
Neeltjen Roelofsen, Cornelisjen Cornelisen, jongedochter, Roelof 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 Jongen en Willemtje Gijsbertsen,
beiden overleden, de jongedochters geassisteerd met hun voogd Jan Gijsbertse
Kers, verkopen aan Gerrit van Beek, voor 470 gulden, twee kampen hooiland
Protocol van opdrachten en
Bennekom gelegen in het ambt van Eede, kerspel Bennecom in de Beneedenbuurt in de
verbanden van het kerspel
Bennekom, 1733-1759
57-57v 179-179v 30-12-1760 31-12-1760 Benedenbuurt Koop en verkoop Gagelcampen langs de kooi, belast met polderlasten.

