
Hypotheekakte 847-0014 De Groote Krol. Getranscribeerd Henry Wagensveld. 

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. 

 

Verkoopakte 847-0013 De Grote Krol .Getranscribeerd Henry Wagensveld. 
 
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.”  

 

 
Kwitantie 1818-213. De Kleine Krol of Elleboog. 26-10-1818 

Getranscribeerd Marcel Goudbeek. 

 

 

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 

 

wa scheper 

jacob aartsen van den hoek 

j:m: wijgaards 

e van Tiel 

H. Meij Mettenbrinck 

Notaris 

 

  

Transportakte 1818-214. De Kleine Krol of Elleboog.. 

Getranscribeerd Jan Leemburg. 

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. 

 


