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compareerden voor Ons onderben(oemde) geerfdens op Veluwen Geurt Hendriksen
en Hendrikje Cornelissen EgteLieden en bekenden voor hun, en hunner ërven
wegens opgenome, geleende en by henL:(ieden) wel en te regt ontvangene
penningen opregt en deugdelyk schuldig te zijn aan Teunis Elbertsen, en zynen
erven, eene capitale Summa van twee duyzend Caroli guldens ad 20 strs Hollands
het stuk met beloften, om gem(elde) Capitaal van 2000 glns (guldens), huyden dato
onder gesv (geschreven) over een jaar te zullen restitueren met eene renthe van drie
gelyke guldens, voor ieder hondert, en dus jaarlyks van dat geheele capitaal aan
Interessen (interest) te zullen betalen sestig guldens, en in val het mogte gebeuren,
dat Comparanten Debiteuren dit capitaal langer als een jaar onder hun behielden, zo
beloovden Zy, in de betalinge dier renthen, als voors (voorschreven) te zullen
continueren tot de volle en effective afflossinge ofte restitutie, jaarlyks zal kunnen of
moeten geschieden, mits de opzegging, die ten wederzyden wel expresse werd
gereserveert, een vierdendeel Jaars te voren, behoorlijk van de een off andere zyde
gedaan worde: Tot neerkominge deses en securiteyt van voorsv (voorschreven)
capitaal zempt renthen, en onvermoedelyke, hier over aan te wendene kosten
verbinden comptn (comparanten) Debiteuren in het generaal, hun en hunner erven
perzoonen, gereede en ongereede goederen, en stelden dezelven boven dien tot
een speciaal Hypotheecq, en onderpand, hunlieder eygendommelijk erff en goed
genaamt de Krol gelegen in den ambte Barneveld, Kerspels Garderen, Buurschaps
Garderbroek, by hunlieden thans bewoond en gebruykt wordende en waar van op
heden Transport in forma bekomen hebben, alles onder submissie en ter Judicature
van den Hove Provinciaal van Gelderland, en ambts Gerigte, onder renuntiatie van
alle tegenstrydige exeptien, beneficien en privilegien regtens en in het byzonder van
de exceptie van onaangestelden gelde; en voorts als naar regten. In oirconde der
waarheid hebben Wy Claes van der Wiel en Aart van Zoeren als geërffdens op
Veluwen, dese, met en neffens, den 1-e Comp (comparant), en met en neffens den
Heer en M WB Blanken, namens de 2de Comparante, vermits (die) niet wel schrijven
konde, en ook geen Zegel gebrruykte, getekent en gezegeld te Barneveld den 3-e
(oktober) 1796 (waren get (ekend) en gez:(egeld) (LS) Geurt Hendriksen (LS) W:B:
Blanken qq (LS) Klaas van Der Wiel geerfde (LS) A van Zoeren als geërfde
Registr(atie) den 3-e Oct (oktober) 1796. In de marge staat geschreven:
op deze obligatie in Capitaal twee duyzend guldens, ten Laste (van) Geurt Hendrikse
en Hendrikje Cornelissen Echtel ieden ten behoeven van Teunis Elbertsen hebben
gemelde EchteLieden op den 23 November 1802. in mindering afgelegt de Somma
van zes hondert guldens: Luyd quetantie (kwitantie) op gem elde dito door Teunis
Elbertsen, afgegeven: en Staande op de originnele deses, met verzoek dit te
prothocolle te noteeren en zulks gedaan resterende nog f1400:--:-- op den 24

Nov(ember) 1802 by condigen hand (door de daartoe gerechtigde) HVanBommel
protocolhouder.
op deze obligatie weder ontvangen de somma van f200—met verzoek
(onleesbaar)nnotatie ten prothocolle, en mede op de origineele obligatie op. d 28 Maij
1803 J:J Elsevier Prothocolhouder.
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Compareerde voor ons onder den geerfden op veluwen Teunis Lubbertsen en
verklaarden op den 14-e juli 1796 uit de hand verkocht, en ten gevolgen van dien al
nu geceleerd, getransporteerd en in vollen eigendom overgegeven te hebben zulks
doende kragt en de m??? ??? aan en ten erfelijken behoeven
van Geurt Hendriksen en Hendrikje Cornelissen egter en derzelven erven zijn
eijgendommelijk erf en goed genaamd De Krol, gelegen ui den Ambte van
Barneveld. Nerspees Garderen buurtschap Garderbroek, zijnde vrij alles
“Compareerde voor ons onderges: benv (benoemde) geeërfdens op Veluwen Teunis
Elbertsen en verklaarde op den 14e July 1796 uyt de hand verkogt, en ten gevolge van
dien al nu gecedeert, getransporteert, en in vollen eygendom overgegeven te hebben
zulks doende kragt en de mits tegen aan en ten erffelijken behoeven van Geurt
Hendriksen en Hendrikjen Cornelissen Egtel: (echtelieden) en derzelver erven zijn
eygendommelijk Erff en goed genaamt de Krol, gelegen in den Ambte van Barneveld,
Kerspels Garderen Buurschaps Garderbroek, zijnde vrij allodiaal deylbaar Thins goed,
doende jaarlijks in de ordinaris verpondinge met den maanpenning f 11-14-8 (11
gulden, 14 stuivers, 8 cent). en jaarlijks een Thins aan den Rekenkamer f 1-5-11 (1
gulden, 5 stuivers, 11 cent), en dat wel met alle deszelvs lusten en lasten, regten en
geregtigheden, zo en als van ouds daar op mogten gestaan hebben, of al nog daar by
en onder gehorende zyn, koperen genoeg bekend, als tot dato deses daar op gewoond
en in pacht gebruykt hebbende, En dat wel alles voor en om de Summa van twee
duijzen en ses hondert guldens vrijgeld, waarvan den Comparant bekende ten vollen
voldaan en betaald te zijn, den eersten met den laatsten penning des wegens
ontvangen te hebben, en dus van alle regt van eygendom op - ofte aanspreek een
voorsv (voorschreven) Erv en goed cum annexis (met alle toebehoren) te zijn ontërft,
onteygend en ontgoedet, verklarende Hij Compt en tegendeel geñ (genoemde)
Koperen Egtel: (Echtelieden) en hunne erven, daar aan wederom, van stonden aan in
zyn plaats, te zijn aangeërft, geygend en gegoedet, ten eynde Syl: (zij lieden) het zelve,
erffelijk zullen kunnen bezitten, en redelijk gebruiyken mogen zonder bespieringe van
iemand, belovende hij Transportant, dese koop cessie en transport te zullen vryen,
wagten en waeren, jaar en dag, alle voor kommer en opspraak daar van af te zullen
doen, als Erffkoops regt is op Veluwen, verbindende ten dien eynde zyn perzoon en
goederen aan de Judicature van den Hove Provintiaal van Gelderland, en ambts

Gerigte, en voorts als naar regten. In weerheids oirconde hebben Wy Claas van der
Wiel, en Aart van Zoeren, als geërfdens op Veluwe (na dat ons de betalinge van den
50e penn (penning), by quitentie de dato den 30e Septer (september) 1796 gebleken
was) dese, met en neffens den Transportant eygenhandig ondertekent en bezegeld te
Barneveld op den 1e Octer (oktober) 1796 (waren get: (getekend) en gez: (gezegeld))
(L:S:) Teunys Elbertsen (LS) Klaas van der Wiel geerfde (LS: ) A: van Zoeren als
geërfde. Registr (registratie) den 1e Octer 1796.”

