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Archief Kelnarij Van Putten (2)
Albert Rubrech
In de vorige Graver vindt u een inleiding over de kelnarij en heel algemeen iets over het archief in Arnhem. We eindigden met de volgende
onderwerpen: kelner en geestelijke overheid (12 archiefstukken), kelner
en wereldlijke overheid (18), kelners persoonlijk (7). Deze keer gaan we
verder met stukken over het beheer, want het is grotendeels een rentmeesterarchief. Onze bedoeling is niet verder te gaan dan u een algemeen
overzicht te geven over wat daarin zoal te vinden is. Enkele interessante
papieren worden wat nader aangeduid. We doen dit ook met namen van
personen of boerderijen, die heden ten dage nog voortleven of voor een
van ons van bijzondere betekenis zijn.

Lijsten van goederen en inkomsten, kaarten en inventarissen, archiefnummers 38 t/m 87
Bijzonder is no. 39 van kelner Molitor uit 1713. Hij laat zien de grote verscheidenheid in de nederzettingen en de bewoners ervan. Het kunnen
leengoederen zijn met een leenheer, men kan hofhorig zijn; ook de persoonlijke vrijheid was dan beperkt. Ook kunnen het tijnsgoederen zijn
waarvoor men pacht moest betalen. Of erfpachtgoederen, waarbij men
grond gebruikte maar dit niet in bezit had, maar wel bijvoorbeeld de
boerderij.
De soorten goederen konden behoorlijk verschillen, zoals bijvoorbeeld
broeklanden, houtbebouwing, huizen, meent(weide)landen, recht op water (bron, put) of wind (molens) en jacht. Hierover bestaat er een hele lijst.
No. 42 bevat een lijst van goederen bij de opheffing van de kelnarij door
de Nederlandse Staat rond 1803. De nummers 45 t/m 87 bevatten vele
overzichten en rekeningen van de inkomsten en uitgaven. Men kan daar
vinden waarvoor en aan wie men betaalde of van waar de inkomsten
kwamen en hoe hoog de rekening waren.

Bezittingen ingedeeld naar de buurtschappen
De volgende buurten worden vermeld; we gaan hierna buurt voor buurt
benoemen.
A. Dorp Putten, B. Bijsteren, C. Dasselaar, D. Diermen, E. Gerven, F.
Halvinkhuizen, G. Hell, H. Huinen, I. Norden, J. Nulde.
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A. Dorp Putten, stukken 88 t/m 108 (1533-1662)
Namen die hierin voorkomen zijn bijvoorbeeld:
91. Hendrik Berendsen Vlych
92. Oude Brinkkamp
93. Nieuwe Brinkkamp
93 en 94 Coestapel en klein Coestapel
95. Herman Aartsen
96. Schaapschot (aan de Brink)
97. Schoutmansgoed (zie afbeelding 1)
98. Weduwengoed aan de Brink
99. Cleenhorst van Herman Oisterman
101. Colengoed
102. Koornstege
103. Coenraatskamp
104. Jan Elissen op de Hengstekamp
105. Praestcämp
106. Reulingserf of Maes Meintengoed
107. Voskamp of Kelnersenkje

afb. 1. Schoutmansgoed. (foto: archief G. Buter)

B. Bijsteren 109-115
109 en 110. Bollengoed
111. Kluppelsgoed of Hendrik Wichmansgoed
112. Ozykengoed (in de Arkemeen)
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113. Pepersgoed
114. Rimpelder
115. Tijman Aeltsen of Bouwmeestersgoed
C. Dasselaar 116 en 117
116. Bart van Dasselersgoed
117. Aelt Morren op ’t Lottelergoed
D. Diermen 118-123
118, 119 en 120. Groot en Klein Bokhorst
121 - 123 Ouden Aller, Diermen, Vaneveld.
De volgende keer behandelen we de andere bovengenoemde buurtschappen.
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