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Schoonderbeek 1749
Gerrit Buter
In de Amsterdamse Courant van 1 mei 1749 stond het
volgende vermeld:
Uyt de hand te koop de van ouds vermaerde en considerabele
havesaet SCHOONDERBEEK, gelegen in de ampte van Putten op de
Veluwe tusschen Amersfoort en Harderwijk , voorzien van een magnificq Heeren Huys; leggende in zijn gragten, verscheide Hoven en
Boomgaerden, schoone Alléen en Bosschen van extra sware opgaende Boomen, meenigte van Akkermael of Heghout, en Boeren Erf
daer aen, met zijn Boomgaerden, Bouwlanden, Schapendriften, Papiermolen op eygen water, Broeken, Plaggen, Velden, eygene Konijnen Waranden etc., en dat met aller dervelver Geregtigheden, Preeminentien en Emolumenten daar by zijnde, en van ouds toebehoord hebbende, in eene kloot by elkander leggende. Alsmede nog
een extra groot Boerenerf met zijn Huyzinge daarop, genaemd
SCHOUTMANSGOET, mede aen de gemelde havesaet Schoonderbeek en den Putterbrink gelegen met zijn Opgaende Bomen en Akkermael op Heghout, een menigte jaerlijkse Grondpagten, twee dylingen in het Putterbos met het regt van Maelman te kunnen worden. Mitsgaders Boeken en Plaggenvelden, nevens nog een modern
Heeren Huys, voorzien met verscheyde gemakken, stalling voor 4
Paerden, Koebeesten, Schuuren, Berg, Hof en Boomgaerden met
uytgelezen Vrugten; als ook nog een extra schoone Boerenerf in de
Arkemeer, genaemd GROOT DIERMEN, met zijne groote Boeren
Huyzinge, waer aen kamer tot gebruyk van den Heer, groot met zijn
boomen en heghout of akkermael en 22 en 1 halve morgen. weiland
en laatstelyk nog een halve Hoef in het Sprielderbos, en ander land
en grond apart in de Putter Eng gelegen. Iemand eenige nader onderrigt begeerd adresseere zig te Amsterdam by den Mekelaer P.
Huysvoorn op de Keyzersgragt by de Spiegelstraet, And.van Dam.
Mr Timmerman by de Munt, of by J.H.van Hoeven over de Lutherse
Oude kerk, by wien de Memorien der Revenuen en Lasten te zien
zyn.
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