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Veiling Putten 1841
Gerrit Buter
In de Arnhemsche Courant van 22 juli 1841 stond de volgende
advertentie:
De notaris Colenbrander te Nijkerk zal namens zijne lastgevers,
ten huize van den heer H. van Grevengoed in Nijkerk in het Heerenlogement aldaar, op donderdag den 29sten julij 1841, des
avonds om zeven uur, bij inzet veilen en veertien dagen later op
donderdag den 12den augustus 1841, ter zelfder uur, aan de
eerstmijnenden of meestbiedenden finaal verkoopen:
1. Het Erf en Goed, GROOT ROUWENDAAL genaamd, gelegen onder Putten, in de buurtschap Hoef, aan den Straatweg en bestaande in eene geheel in steen, grotendeels eerst voor weinige
jaren gebouwde, hechte en sterke BOERENWONING, eene onlangs insgelijks geheel vernieuwde BOUWSCHUUR; een BAKof ZOMERHUIS, eene SCHAAPSKOOI, een VARKENSHOK en
twee KOORNBERGEN, met HOFSTEDE, TUIN en onderhoorige
BOUW- ,HOOI- , WEILANDEN en BOSCHGRONDEN. Tesamen
groot ongeveer 26 bunders, 35 roeden en 50 ellen. Benevens
een belangrijk aandeel in het Regt van Schaapsdrift op het Hoeverbroek en het Regt tot Bepoting van een gedeelte des ouden
wegs en van den Beekswal.
2. Het Erf en Goed KLEIN ROUWENDAAL genaamd, gelegen onder
Putten in de buurtschap Hoef aan den Ouden Nijkerkschen
Weg, en bestaande in eene BOERENWONING en BAKOVEN,
met HOFSTEDE, BOOMGAARD, TUIN- en BOUWLAND. Tezamen groot ongeveer 3 bunders, 11 roeden en 90 ellen, waarvan
een klein gedeelte is belast met een malenpacht van f 2,00 ’s
jaars. Benevens een aandeel in het Hoeverbroek en het Regt tot
Bepoting van een gedeelte van den Beekswal.
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Deze perceelen zijn mondeling verpacht: het eene aan W. en H.G.
Wakker, voor f. 239 ’s jaars en het andere aan R. Lubbertsen voor
f. 51 ’s jaars, buiten het houtgewas hetwelk over de laatste 15
jaren, gemiddeld berekend, f. 228,60 ’s jaars heeft opgebragt. Dezelve kunnen door de koopers in eigen gebruik worden aanvaard
met Petri en Beloken Paschen 1843.
1. Eene kamp HOOI – en WEILAND, de LAGE WEIDE genaamd, gelegen in den Arkemheenschen polder onder Putten nabij den Huize OLDENALLER, groot 1 bunder 62 roeden en 80 ellen en voor grondbelasting over 1841 aangeslagen op f. 7,46 en vol morgengeld gevende.
2. Eene kamp HOOI – en WEILAND, de POLSKAMP genaamd,
gelegen als voren, groot 1 bunder en 67 roeden en voor de
grondbelasting over 1841 aangeslagen op f. 7,69 en vol
morgengeld gevende.
Deze beiden kampen zijn tezamen verpacht tot Martini 1843 aan
de weduwe van HARMEN ES voor f. 125 ’s jaars.
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