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Veiling Vanenburg 1798
Gerrit Buter
In de Oprechte Haarlemsche Courant van 24 februari 1798 stond het
volgende:
Men zal op saturdag den 12 mey 1798, des namiddags, te Nykerk,
ten huize van den castelein J.Nodler, doen inzetten en veertien dagen daaraanvolgenden, den 26 mey, de toeslag laaten gaan over:
Het erf en goed VANENBURG , op de Veluwe in Gelderland, bij den
dorpe Putten, 2 uren van de stad Harderwyk en de veste Nykerk
gelegen. Bestaande uit een modern en weldoortimmerd huis, voorzien van zeven beneden- en agt bovenkamers, keukens, kelders en
andere commoditeiten1), twee vleugels op de basse-cour2), waarin
stalling voor 16 paarden en 14 koebeesten. Leggende het huis, de
vleugels en de basse-cour in een dubbele gragt van loopend water,
beiden met eiken en ander hout beplante cingels omgeven. Voorzien
van geëxtendeerde3) broeijery4), waaronder gemetselde druivenkassen, tuinen en boomgaarden van exquise vruchtboomen; zijnde agter gemelde perceel buiten de gragt, nog een Engelsch Bosch gelegen, waarin een capitaal stuk water met twee cascades5), en serpenteerende daarin een beek, langs een stuk weideland, in gemelde
bosch gelegen. Voorts diverse6) akkermaalsbosschen, opgaande
boomen en alléés7). Behoorende tevens een gestoelte in de kerk te
Putten, mitsgaders een boerenplaats en papiermolen en bedragende
het bouwland ongeveer 14½ morgen, en het weideland ongeveer 13
morgen. Alsmede drie boerenerven en buitendien nog 2 morgen
bouwland, alles by en aan voormelde goed gelegen. Zullende eerst in
perceelen en daarna in massa geveild worden, zynde in massa groot
250 morgen.
De conditiën van verkoop zyn te zien by Mr. J.Doude te Nykerk en
aanwyzing kan worden gedaan door Hendrik Philipsen op de Vanenburg.
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Verklaring
1) Commoditeit: gelegenheid

2) Basse-cour: hof

3) Geëxtendeerd:uitgebreid

4) Broeijery: tuin

5) Cascade: waterval

6) Serpenteren: kronkelen

7) Allee: laan
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