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Afschrift Uitgegeven 21 novb. 1818 Quitantie
Voor Harmanus Meij Mettenbrink open baar Notaris in het het Canton Barneveld
Kwartier Arnhem, provincie Gelderland, te Barneveld Residerende, en in de
tegenwoordigheid van de onder genoemde Getuigen, Zijn gecompareerd Willem
Aartsen Scheper schaapherder, wonende onder gemeente van Voorthuisen, en
Stijntje Aalten, Bevorens Weduwe Aart Lubbertsen, dienstbaar onder de Gemeente
van Lunteren woonagtig zijnde de voorn Comparante ten deze met de genoemde
hare man geadsisteert, en daar kenn(elijk) hier toe geauthoriseert En bekenden Zij
Comparanten bij dezen tegenwoordige acte door Jacob Aartsen van den Hoek
landbouwer wonende in ’t Garderbroek onder Garderen, hier bij present en desen
Accepterende Volkomen en ter genoegens voldaan en betaald te
zijn van zodanige somma van twee hondert negentien guldens twee en veertig en
Een halve cents,
Als de Kinderen van haar tweede Comparante Stijntje Aalten in haar Eerste Huwelijk
bij de gemelde Aart Lubbertsen verwekt zijnde de mede Comparant Jacob Aartsen
van den Hoek en Zijne broeders en Zuster Willem, Aaltje, Teunis, Lubbert en Jan
Aartsen van den Hoek volgens acte van schijding des Gemeene Boedels van haar
Comparanten en wijlen de zelve hare man, op den Elfden December agttien hondert
Een ten overstaande van mageschijds vrienden te Barneveld opgerigt en Getekend,
den veertienden September agttien hondert twee ten [..…] hoe alle des amptes
Barneveld, gemeente Garderen, Buurschap Garderbroek, geregistreert, voor hun
lieden Aandeel of helfte, in ’t bedrag den
daar bij gementioneerde meerdere lastige boedel schulden, van ’t beloop den
roerende goederen daar bij gemeld, zijn verschuldigd en debet gebleven,
Quiteerende en [Deet] argeerende mits dien zij Comparanten daar voor[bij] bij desen
zo de gemelde Jacob Aartsen van den Hoek, als Zijne genoemde Broeders en
Zusters, finaal en Absoluut, zonder eenige de minste reserve met belopte dezelven
daar over niet alleen nimmer na dezen te zullen aanspreken of lastig vallen, in
Rechten of daar buiten en ook niet te gedagen dat zulcks daar anderen geschieden,
maar hun ook ten allen tijden, voor allen op en aan spraak, van allen en een en gelijk
den schuld eisschers, te zullen guarandeeren en bevrijden, vrij Kost en schadeloos
houden ontheffende voorts zij comparanten. Voor zoo veel nodig en dienstig, de bij
voormelde acte van schijding aan meer melde Jacob Aart van den Hoek en zijn
genoemde Broeders en Zuster toegedeelde heeft in [z…eren] Karpaards plaats, de
Krol genaamd, gelegen in ’t garderbroek [on der] Garderen, van allen verband en
bezwaar dat zij Comparanten daar op tot dato dezes, ter zake voors schreven
hebben gehad en gecompeteert verbindende de Comparanten [sich Naar Koming
dezes zich volgens De [……] Kiesende ten executie
dezes Domiciliun ten Kantore van mij Notaris te Barneveld Numero 177.

Gedaan en gepassseert ten Kantore van meij Notaris te Barneveld Numero 177 op
den zes en twintigsten October den jaar agttien Hondert agtdien, in
tegenwoordigheid van Johannes Mattheus Wijngaards, Winkelier en Evert van Tiel,
[……] [……..] bijden in Barneveld wonende, als Getuigen hier toe Versogt, die
[……..] de Comparanten Willem Aartsen Scheper en Jacob Aartsen van den Hoek,
nevens mij Notaris, de minute dezes, welke in het [……] bewaring van mij Notaris
gebleven is, nagedane voorlesing he aan ondertekend, hebbende de Comparanten
Stijntje Aalten verklaard niet te kunnen Schrijven of haren Naam tekenen
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Voor Hermanus Meij Mettenbrinck, openbaar Notaris in het Canton Barneveld,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, te Barneveld residerende, en in de
tegenwoordigheid van de ondergenoemde Getuigen, zijn gecompareert Willem
Aartsen Scheper, schaapherder wonende onder de Gemeente
van Voorthuizen, en deszelfs Huisvrouw Stijntje Aalten, bevorens weduwe Aart
Lubbertsen, dienstbaar, onder de gemeente van Lunteren woonagtig, zijnde zij
comparante ten deze met de voormelde hare man geadsisteert, en door hem hier toe
speciaal geauthoriseert en gequalificeert. En declareerde Zij comparanten onder de
Voormalige Landrechten van Veluwe te zamen in gemeenschap van goederen te zijn
getrouwt, en deze de eigendom te hebben van de helft in ’t natemeldene erf en goed,
’t welk aan de Tweede Comparante bij acte van schijding der Gemeene Boedels van
haar en haren gemelde overleden man Aart Lubbertsen, op de Elfden December
Agttien Honderd Een te Barneveld, ten overstaan van Magescheids Vrienden
opgerigt en getekend, den Veertienden September Agttien Honderd Twee, ten …….
der Am…. Barneveld, Gemeente Garderen, Buurschap Garderbroek geregistreert, is
toegeschijden en aanbedeeld.
En bekenden zij Comparanten onder belofte van vrijwaring voor alle namaning, op en
aanspraak, Erectien, hijpotheken, en alle andere storenissen of beletselen hoe ook
genaamd, te hebben verkogt, en mitsdien bij dezen te leveren, Transporteren, en in
vollen vrijen Eigendom over te dragen aan en ten behoeven van Jacob Aartsen van
den Hoek, Landbouwer, en Willempje Jacobs van Koudhoorn, Echtelieden, wonende
onder de Gemeente van Garderen, hierbij tegenswoordig en de Koop Accepterende,
zijnde de vrouw door haar gemelde man ten dezen geadsisteert en geauthoriseert.
De helft in een erf en goed zijnde een Karpaardsplaats, de Klijne Krol genaamd,

staande en gelegen onder de gemeente van Garderen in de Buurschap
Garderbroek, bestaande in een Huis en Hof, een Schuur, een Berg, en verder
Getimmerte getekend numero 82, als mede in …….. percelen Bouw, Driest en
Weijlanden, Velden en Gronden, volgens de laatste meting groot bevonden Twaalf
Morgen Vier Honderd Negentig Roeden, en opgemeten sub nummers 321, 345, 346,
347, 393, 407, 410, en 463 tot en met 468, en zulks met de Bomen en
Lantgewassen daar op en omme gevonden wordende; zijnde berijds in dit erf en
goed aan den mede koper Jacob Aartsen van den Hoek Dertien Zes en
dertigsteparten behorende, te weten, Een Twaalfde part volgens de hier
bovengemelde Acte van Schijding der Boedels van gemelde Aart Lubbertsen, als
mede erfgename ab intestato van ……..;
Een Zes en Dertigste part bij Transport door Aaltje Aartsen, op den Twee en
Twintigsten april agttien honderd vijftien, ten overstaan van den Notaris Mr. Isaac
Johannes … enz. Een Twaalfde part bij Acte van Koop door Teunis Aartsen, op den
agt en twintigsten Julij agttien honderd zestien voor den notaris ……..; en Een Zesde
gedeelte bij acte van eigendoms overgang door Willem Aartsen en Lubbert Aartsen,
op den vijftienden November agttien honderd zestien …..; zijnde de overige vijf
zesendertigste parten in ’t genoemde perceel ’t eigendom van Jan Aartsen voor Drie
Zes en Dertigste parten, volgens de opgemelde Acte van Schijding, en voor Twee
Zes en Dertigste aandelen van Teunis en Willem Aartsen volgens ’t eerstgenoemde
transport de dato den Twee en Twintigste April agttien honderd vijftien En dat met
alle zodanige Lasten, Lusten, Rechten en Gerechtigheden, Dominerende en
Lijdende Servituten en Gemeenschappen, Vrij en Onvrijheden aen ’t gemelde Erf en
Goed van ouds is hebbende, met Recht daar toe gehorende, zo en in diervoegen als
zij verkopers en derzelver predecesseuren de gemelde verkogte en getransporteerde
helft in ’t zelve in eigendom bezeten hebben….. Willem en Stijntje verkopen hun helft
van de boerderij voor een bedrag van 900 gulden. Omgerekend naar nu ca. €
450.000. Ze verklaren dat die koopsom door de koper volledig betaald is.

