Korte geschiedenis van de ‘Repartschuur’.
In het veldboek van het Oostervierendeel uit 1676 komen we een eerste vermelding van
een keet tegen. Het bevang heet 't Bevanck genaempt Noordernieulant, begonnen vanden
noort oesthouck inne op 's lants keethoff’.
Het perceel waar de keet op gebouwd is wordt omschreven als 't land van Schouwen
aen ’t noorden’. Het is 160 roeden groot. Het perceel wordt gedeeld met Cornelis Willemse.
Cornelis heeft 2 gemeten en 64 roeden en 't land van Schouwen aen ’t noorden 160
roeden.
In een volgend bewaard gebleven veldboek uit 1704 van het Oostervierendeel wordt de
keet in de omschrijving van het perceel vermeld. Het ligt in het elfde bevang
'Noordernieuwlant'. Het perceel wordt gedeeld met Cornelis Andriesse van de Zande. Het
staat omschreven als ‘t land van Schouwen van’t noorden daerde keete op staet met ’t hof’.
Wederom 160 roeden groot. Het land van Van de Zande staat dan wel als uitgeslagen te
boek. Dit zal het gevolg geweest zijn van de val aan de noordzijde van de inlaag bij ’s
landskeet op 1 december 1698.
Op 2 juli 1750 werd besloten een nieuwe Heerkamer (waarmee mogelijk de keet bedoelt
word) in de Repart te maken, daar het oude gebouw niet meer te herstellen was. Op 1
januari 1781 worden vanwege de kritieke omstandigheden waarin de republiek verkeert
wachthuizen, waaronder de keet in de Repart en 's landskeet bij Koudekerke, gemaakt.
Ditzelfde gebeurde ook al in 1744.
Op 25 juli 1781 werd de keet in de inlaag van Repart tot logies voor militairen verhuurd
voor 1 pond per maand. Op 16 oktober 1795 werd het verzoek van de schout toegestaan
om de keuken in de keet te Repart te laten bewonen door een bombardier en een vrouw.
Er staat niet bij zijn vrouw!
Op een kadasterkaart uit 1818 is de keet/schuur ingetekend. In 1832 is de schuur en
omgeving met weiland en dijk van de Directie van Schouwen.

