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Een kijjkje in een
n Eibergs burgemee
b
estershuiss, 18351
Bennie te Vaarwerk
en band
In het arrchief van dee Huizen Netttelhorst en dde Heest, gellegen onder Lochem, bevvindt zich ee
getiteld ‘Inventaris van
v den boedel van wijleen den Hwgb
b. Heer en vrouwe van Heeeckeren te
Eibergen
n, opgemaakkt door notarris Gerrit ter Braak op 10
0 juli 1835’. De
D opdrachtggever was Ad
dolph
Jacob Heendrik Willem
m baron van Heeckeren, wonend op het Huis Zwanenburg in de gemeentte
Gendringgen. Hij was voogd over de vierenee nhalfjarige Willem
W
Carel Maurits Reinnhard van
Heeckeren en de tweeejarige Jaco
oba Charlottee Louise Johanna van He
eeckeren, kinnderen van wijlen
w
w
diens eechtgenote Ja
acoba
Pieter Reeinhard Johaan Wild baron van Heeckkeren en van eveneens wijlen
Wilhelmina Anna Maaria baronesse van Heec keren. Verde
er was aanwezig de gepeensioneerde majoor
Bernard Heidenrijk van
v Hopbergen te Zutpheen, die toezie
end voogd was.
w Voorts nnog Henrietta
a Idaletta
Zenobie Jacqueline barones
b
van Heeckeren, wonend te Eibergen,
E
die
e op 8 juni 18835 door de moeder
ten overrstaan van heet Eibergse vredegerecht
v
t tot curator was benoem
md.
P.R.J.W. van Heeckeren was op 5 januari 18335 te Eiberge
en overleden, zijn vrouw volgde hem ruim
een half jaar later, nl. op 3 juli 18
835. Van Heeeckeren was niet alleen lid van Provinnciale Staten
n van
Gelderlaand geweest,, maar ook controleur deer directe belastingen in de ‘divisie’ EEibergen,
burgemeeester en seccretaris van Eibergen en notaris in die plaats. Nottaris Ter Bra ak verklaard
de, dat de
‘minderjjarigen bekw
waam zijn, om
m zich ieder vvoor een derrde gedeelte
e als erfgenam
men te gedragen’
van de in
n de inventaris beschreve
en nalatenscchap van de ouders.
De inven
ntarisatie ‘vaan alle de huiismeubelen, gereede gellden en verdere roerend e goederen,
titels en pappieren’ die to
beneven
ns de in‐ en uitschulden,
u
ot de nalaten
nschap behooorden, gesch
hiedde
door de notaris in heet huis numm
mer 106 ‘binnnen Eibergen
n tusschen de huizen vann Johannes Ivverson
en Jan D
Derk de Bitterr’. In dat huiss, dat gestaaan heeft in de
e huidige J.W
W. Hagemansstraat ter ho
oogte van
het winkkelpand van Helmink, wa
aren beiden overleden. De
D straat hee
ette ooit de N
Nieuwstraatt, en was
de eerste ‘uitbreiding’ van Eiberggen iets voorr het midden
n van de 17dee eeuw. De taaxatie van de
goederen gebeurde door Reind Hagens,
H
deurrwaarder van het Eibergse vredegereecht.
O
Op deze oude
annsichtkaart va
an het
beegin van de (h
huidige)
J. W. Hagemanstraat,
ziien we rechts het nog
beestaande pan
nd ‘Wapen
vaan Eibergen’, en links,
acchter de bomen, het
h uis waarin tott 1835
b urgemeester Van
H
Heeckeren woo
onde, en
naa zijn overlijden in dat
jaaar, textielfab
brikant
BBouquié.

1

Gelders Archief, blok 0418, Huizen
n Nettelhorst een De Heest, inv.nr. 195, Bo
oedelinventariis echtpaar P.R.J.W.
van Heecckeren‐Van Heeeckeren te Eiibergen, 18355
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Kadastraal minuutplan
n van de Nieuw
wstraat/Groe nloschestraatt, de hudige J.W. Hagemansstraat, uit
n 1882. Burgem
meester Van H
Heeckeren wo
oonde volgenss het kadasterr in 1828 in he
et huis
respectievelijk 1828 en
mmer 248. Pe
erceelnummerr 247 was ookk zijn eigendom
m. Het ‘brouw
whuis’ is het la
ater pand
met het kkadastrale num
Ledeboerr op de hoek (h
huidige) Grote
estraat‐Hagem
manstraat. Heet is in 1934 gesloopt om eeen meer verke
eersveilige
T‐splitsing
g te kunnen reealiseren mett de toen aanggelegde burgeemeester Wilh
helmweg, de eeerste rondwe
eg van
Eibergen. Hotel De Krroon, na de spoorwegaan
s
nleg verhuisd naar Eiberg
gen‐west, heeette ooit ‘de
Keizerskro
roon’. Veel lateer was er het postkantoor iin gevestigd. In
I de jaren ’70
0 van de vorigge eeuw is het gesloopt
om plaatss te maken vo
oor het Hendriik Odinkplein.

Inventarrisatie van heet woonhuis
Men beggon op de vo
olgepakte zollder. Daar vaallen de vier tuinstoelen en tuinbank op en de gro
ote
hoeveelh
heden linnen
n, w.o. 37 ‘pe
ellen’ tafella kens van onderscheidene bloemen’ en 490
tafelservvetten, ‘mede van onderscheidene b loemen’. Daarnaast ook tafellakens een servetten
n van
damast, maar in kleinere hoevee
elheid. Verdeer veel porse
elein, aarde‐ en glaswerk . De boedel van
v de
zolder, 443 partijen, werd
w
getaxee
erd op 1255 gulden.
Daarna w
was de keukeen aan de be
eurt. Deze zaag uit ‘op de plaats achte
er het huis’. BBehalve het voor
v
die
tijd gebrruikelijke keu
ukengerei, va
allen weer dee hoeveelheden op. Er wordt
w
‘eene hhouten hanggklok met
koekoekk’ gevonden, die op fl. 3,5
50 wordt gettaxeerd. In de keuken we
erd, behalve gekookt, oo
ok de was
gestrekeen. De totale waarde van de 26 keukeenpartijen werd
w
getaxeerd op fl. 76,550.
De ‘wascchkamer’ bevvond zich aa
an de zuidzijdde van het huis. De taxatiewaarde vaan de aangetroffen
spullen w
was fl. 13,80.
Daarna w
was ‘de groo
ote kamer of zaal’ aan dee beurt. Van hieruit
h
had men
m ‘zicht opp den tuin en
n de
plaats acchter het huiis’. Alleen de
e kachel al ‘m
met een beeld, pijpen, ba
akvuurschep,, tang en poo
ok, werd
getaxeerrd op 40 guld
den. Voorts zes
z ‘gladhou ten’ stoelen en twee ‘leu
uningstoelenn’, een uittre
ektafel,
een rond
de mahonieh
houten tafel,, twee spiegeels, waarvan een grote ‘m
met verguldeen lijst’, die op.
o 80
gulden ggetaxeerd weerd. Voor de ramen hingeen twee wittte ‘glasgordijjnen’ en op dde vensterba
anken
stonden 15 bloempo
otjes. De neggen schilderijjen werden gezamenlijk
g
op
o 16 guldenn getaxeerd. Terwijl
offiedrinkers was, was de
e grote kame
er dat voor d e theedrinke
ers. Ook
de keukeen het domeein van de ko
het tabakskistje ontb
brak er niet. Een instrum
ment dat verm
moedelijk ma
aar weinig Ei bergenaren eerder
gezien hadden of kenden, was ee
en ‘forte pia no’, die op 75
7 gulden we
erd gezet. Diee kenden alleen het
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kerkorgeel uit 1709, de
d muziek van de ‘spöllem
man’ in de herbergen en bij feestpart
rtijen, en de liederen
van Willeem Sluiter. Verder
V
stond
d in de kamerr een secretaaire. De bran
ndstofvoorraaad, turf, werrd in een
turfton o
opgeslagen. Een vogelkooi, ‘met een en vogel’, werd er ook aangetroffen,, alsmede tw
wee
pendules, die getaxeeerd werden op 50 guldeen. De totale waarde van de goedere n in de grote
e kamer
werd gettaxeerd op fl. 416,80.
Het volgende vertrekk dat geïnven
ntariseerd w
werd, was de ‘op‐ of bove
enkamer’. Vaan daar had men
m
uitzicht ‘‘den bloemeentuin achterr het huis’. V
Voor het raam
m hing een ‘w
wit glasgordiijn en een bo
ont dito’.
Er stonden drie stoelen en een le
eunstoel, eenn ‘bruin glad
dhouten kabinetje (22 gu lden), twee
porselein
nen (was)kommen, enke
ele beeldjes, een ‘bruin gladhouten
g
beddetafeltje
b
e’, een bruin
spiegeltaafeltje, vijf scchilderijen, een
e ‘bruine bbureau met een
e likeurkistje, tabakskiistje en theekistje (37
gulden), een ledikant ‘met een wit
w behangseel’ (12 gulden
n) en uiteraard het beddeengoed. De totale
t
taxatiew
waarde van de opkamerboedel bedrooeg fl. 182,60
0. De ‘zilveren rand’ van dde spiegel werd
w
apart getaxeerd op 13
1 gulden.
In de slaapkamer, diee uitzag op het
h huis van JJan Derk de Bitter, stond
den drie bruiine ledikante
en,
wederom
m met ‘wit behangsel’,
b
met
m een gezaamenlijke waaarde van 100 gulden. Heet beddengoed, ‘drie
onderbeedden, drie peluwen,
p
ach
httien kussenns, zes lakenss, acht wollen en katoeneen dekens’, werden
w
getaxeerrd op 180 gu
ulden. Voortss drie matrasssen, wastafe
eltje, waterp
potte,, spiegeel en drie
‘lampetkkannen’. De taxatiewaard
t
de van dat a lles bedroegg fl. 303,30.
In de slaapkamer, ‘uitziende op de
d straat’, voond men o.a. een ‘groot en twee klei ne glasgordijnen’,
voorts een mahonieh
houten tafel, een spiege ltafel, een ‘e
een toiletspie
egelkastjen’ vvoor mevrou
uw, een
‘bruine cchiffonière’ (20
( gulden), beddentafell, een ‘bruin ledikant mett een bont b ehang’, bedd
degoed,
‘een glad
dhouten kab
binet met een
n stel’ (50 guulden), een schilderij, drie stoelen ‘m
met zittingen van trijp’
(6 gulden), een spieggel met vergu
ulde lijst (8 ggulden), een marmeren tafelblad
t
(fl. 8,50). Taxatiiewaarde
van de in
nboedel op deze
d
slaapkamer: fl. 249,,85.
In het ‘ziijkamertje naaast het kanttoor, uitzien de op de straat’ hingen zes
z schilderijjen. Voor de ramen
hingen twee witte gllasgordijnen en drie kleinne. Ook hier een secretaiire, spiegeltaafeltje, thee‐‐ en
koffieserrvies, tabakss‐ en theekisttje. Totale w
waarde: fl. 80,50.
In de ‘gaang of het po
ortaal’ stond een bruin geeschilderde boekenkast
b
(10
( gulden), was er een ‘glazen
‘
lantaarn’ aanwezig en
e stond er een
e ‘bloemenntafel’. Gezamenlijke waarde: fl. 15,550. In de gan
ng hing
ngklok, die ap
part getaxeeerd werd op vijf
v gulden.
nog een houten ‘han
In het kaantoor, dat uitzag
u
op de straat,
s
stondden twee lesssenaars (20 gulden),
g
zeveen stoelen, linialen
en een ‘p
pennemes’, samen getaxxeerd op fl. 225,75.
Het zilveerwerk in de boedel werd
d gewogen een bevonden 15 pond en 808 ‘wigtjess’ zwaar te ziijn.
Waarde:: fl. 1228,80.
In kelderr ‘onder de trap’
t
werd o.a. het volgennde aangetro
offen en getaxeerd: 10 aaarden potten, een
ijzeren kkroon, vier ho
outen vaten en vier aardden kruiken, 125 (!) flesse
en wijn ‘van vverschillende
soorten’’ (26 gulden). Waarde van dat alles: ffl. 85,55.
In de pro
ovisiekast ‘aaan den gang’’ werden divverse aarden en houten potten,
p
vatenn en mandjes
aangetro
offen, ‘soepttrinen met scchotels en leepels’, vischscchotels met vischplaten’ , theekannen en
koffiepotten, twee ‘kkwispedoren
n’, glaswerk ((karaffen, fle
essen), 18 Ke
eulse potten,, een
‘reispend
duletjen’ (10
0 gulden). Taxatiewaardee van het geh
heel: fl. 77,60
0.
Daarmeee was de inb
boedel van he
et woonhuis beschreven. De totale waarde
w
daarvvan bedroeg fl.
4029,55. Afgaande op
o de beschrijving was heet huis niet erg
e groot. He
et had alleen een
zolderveerdieping, eeen grote woo
onkamer, tweee slaapkamers, een keuken, waskam
mer, gang, ka
antoor
met zijkaamer, kelderr en provisiekkast. De inbooedel van de
e deel, die zeker onder heetzelfde dak
aanwezig was, werd afzonderlijk beschrevenn. De beschrijjving wekt de
e indruk dat het woonhu
uis
overvol w
was met waaarschijnlijk ook
o wel spull en uit de ouderlijke kasteelboedels vvan de overle
eden
echtelied
den. En het mag
m ook duidelijk zijn, daat de boedell ongebruikelijk rijk was vvoor een dorrp als
Eibergen
n. Dat zal ookk blijken uit het
h vervolg.
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Inventarris van het washuisje
Vervolgeens werd hett ‘waschhuisjje achter hett huis’ geïnve
entariseerd. Behalve eenn wastobbe, werden
er een baktrog, aspo
ot, een weegschaal (‘ijzerren balans’), oude tonnen, ‘blikken giieters’, enke
ele
en), een hegggenschaar en
n een kopere
en ketel gevoonden.
‘flessen met hofzadeen’ (tuinzade
Taxatiew
waarde van het
h geheel: 30
3 gulden.
Daarna w
werd gepauzzeerd en de inventaris dooor de partije
en, de desku
undige (Reindd Hagens), uiteraard
de notarris en twee getuigen
g
gete
ekend. Die laaatste waren
n Johannes Gerhardus Sm
mits, winkelie
er, en
Izak Gijsberth de la Fontaine
F
Verrweij, rentmeeester (van Mallem),
M
beide in Eibergeen woonachttig.
Erf, achtterhuis en sch
huur
Op 11 ju
uli werd de in
nventarisatie
e voortgezet.. Op de ‘plaats achter hett huis’ werdeen een wasto
obbe,
twee meelkvaten, een
n wateremm
mer, drie aardden potten en
e een ton aangetroffen,, met een
gezamen
nlijk taxatiew
waarde van fl. 7,50.
Dat de adellijke burggemeester oo
ok nog een bbeetje boer was,
w blijkt uitt de beschrijjving van de inboedel
van de ‘d
deel’, het ach
hterhuis. Me
en vond er ‘ggrepen, schoppen en verdere kleine
bouwgerreedschappeen’, voorts ‘p
paardentuigeen en twee hoofdstellen,
h
, een hekselkkist, een snijbak, ‘een
roode Laakenvelsche koe, oud om
mstreeks zesttien jaren’ (2
25 gulden), ‘e
een zwart blees, dertienjarig
merriepaaard’ (50 gullden). Op de deel stondeen verder nogg een ‘vliege
enkast’, een kkinderwagen
n en een
kinderstoel. Op de ‘zzolder van de
e deel’ (op dee balken) aan hooi en strro een waardde van 5 guld
den,
alles tezaamen getaxeeerd op fl. 20
07,40. Verdeer lagen daarr nog voorrad
den boekweiit en rogge. Het
H is
overigen
ns weinig waarschijnlijk dat
d de burge meester of diens
d
vrouw zelf de koe m
molk. Hij had
d een
knecht2, wat blijkt uiit de inventarisatie van hhet ‘kamertje
e van de kneccht boven dee waschkamer’, waar
e onderbed
d, eene peluw
we, twee kusssens en twe
ee lakens’ weerden gevonden, ter
slechts ‘eeen boven‐ en
waarde vvan 15 guldeen. Op de deel bevond zi ch nog het ‘m
meidenkame
ertje’, met tw
wee stoelen, bed en
toebeho
oren (w.o. tw
wee ‘beddego
ordijnen en ttwee witte glasgordijnen’, met een tootale taxatiewaarde
van fl. 277,70.
Op het terrein stond
d verder nog een ‘schop’ (schuur) ach
hter het wash
huis, waarin 70 ton turf was
w
s
er een ‘ezelin’ met een veulen. Waarde van
n het geheel:: 27 gulden.
opgeslaggen, voorts stond
Vervolgeens werden de
d te velde staande
s
vrucchten, ‘mest en mestregt, spek en vleeesch’ beschreven.
Burgemeeester Van Heeckeren
H
was huurder vvan drie stukkken bouwlan
nd ‘in de Heeemstede’, die met
rogge beezaaid waren
n, achter zijn huis had hij een perceel dat met havver bezaaid w
was en in de
e
Hondevo
oort en de Heemstede evveneens per celen met haaver. Raapza
aad groeide oop een perce
eel ‘op
het Slat’. Vleesvoorraden: spek, zeven stukkeen gerookt vlees,
v
een ‘pa
artijtje’ worsst en een ham
m. De
waarde vvan dit alles:: fl. 176,25.
Kleding vvan de burgeemeester
Daarna w
werd de rijk gevulde klerrenkast van dde overleden
n burgemeesster geïnventtariseerd:
‘Zesendeertig zakdoekken van versschillende sooorten en kle
euren, te zam
men begroot op zes gulde
en
vijfenzevventig cents;;
Een blaaauwe kiel, op
p eenen gulden en dertic h cents;
Een paarr laarzen, op
p 2 gulden;
Zes ondeerbroeken, op
o drie gulde
en en vijftich cents;
Twee geele nankingscche broeken,, op drie guldden en vijfticch cents;
Vierenvijjftich hemdeen, op zevenentwintich ggulden;
Dertig paaar linnen ko
ousen, op ne
egen gulden;
Zesendeertig slaapmu
utsen[!], op zeven
z
guldenn en twintich
h cents;
2

Het betreft ‘bouwkneecht’ Jan Maas, aan wie de boedel nog een
e loonschuld
d had.
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Dertien paar zwarte zijden kouse
en, op zes guulden en vijfttich cents;
Negen p
paar sokken van
v verschille
ende kleurenn, op eenen gulden en ta
achtich centss;
Twaalf p
paar wollen kousen
k
van verschillende
v
e kleuren, op
p eenen gulde
en en tachticch cents;
Vier stukks overhemd
den, op eenen gulden en vijftig cents;;
Elf witte doeken van
n linnen, op drie
d gulden een tachtig cents;
Tien flan
nellen hemdeen, op vier gulden en vijfftig cents;
Vijf bontte dassen op
p twee gulden;
Een witte poederjas,, op twee gulden;
Twee ho
oeden en een
ne pet, op drrie gulden enn vijftich centts;
Een paarr laarsen en één paar sch
hoenen, op vvijf gulden;
Een goud
den zakhorlo
ogie met een
ne gouden keetting en dito
o cachet, waarvan de keuur en het gew
wigt niet
kunnen o
opgegeven worden,
w
teza
amen op zeveentich gulde
en;
Een dito dito, met diito ketting, op
o vijftich gullden;
Een goud
den doekspeeld, op drie gulden
g
en vijfftig cents;
Een degeen, op twee gulden en viijftig cents;
Een kopeeren en tweee blikken tab
baksdozen, oop eenen gulden en tachttich cents;
Twee meetalen zakpisstolen, op drrie gulden enn vijftig centss;
Vier wittte borstrokkeen, op drie gulden;
g
Een ouderwetse zwaarte lakensch
he rok, op zees gulden en vijftich centss;
ulden
Een knecchtsmanteljaas op acht gu
[3574] een gouden signet,
s
op driie gulden en vijftig cents;
Een goud
den snuifdoo
osje, op achtt gulden;
Een zilveeren penningg, op twee gu
ulden en vijfttich cents;
Een blaaauwe manteljas, op vijftie
en gulden;
Een blaaauwe Duffelssche jas, op twaalf guldenn;
Een zwarte Lakensch
he rok, op vijftien guldenn;
Een blaaauwe Lakensche rok, op tien
t gulden;
Een zwarte dito dito,, op acht gulden;
Een lichttblaauwe jass, op dertien gulden;
Een lichttblaauwe bro
oek, op acht gulden;
Een Dufffelsche broek, op vijf gulden;
Een grijzze Lakenschee dito, op vier gulden en vvijftich centss;
Eene zwarte Lakenscche broek, op
p tien guldenn;
Een witte Manchesteersche dito, op vier guldeen;
Een Nankingsche dito, op drie gu
ulden;
Een kortte witte broeek, op eenen gulden en vvijftich cents;;
Eene Lakkensche dito
o, op eenen gulden
g
en vijfftich cents;
Twee zijd
den dito, op drie gulden en vijftich ceents;
Drie roode onderbro
oeken, op tw
wee gulden enn vijftich cen
nts;
Een blaaauwe Lakensche rok, op twee
t
gulden en vijfentwiintich cents;
Een groeene Lakensch
he jas, op zevven gulkden en vijftig cents;
Een zwarte Lakensch
he rok, op acchttien guldeen;
Drie wittte vesten, op
p eenen guld
den en vijftichh cents;
Een ouderwetsche bruine
b
rok, op
p drie guldenn;
Vier Lakeensche vesteen, op vijf gu
ulden;
Twee zijd
den vesten, op vier gulde
en;
Twaalf vvesten van veerschillende soorten en kkleuren, op vijftien
v
gulde
en’.
Totale taaxatiewaardee: fl. 432,00
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Kleding vvan de burgeemeestersvro
ouw
De wat m
minder rijk uitgedoste kle
erenkast vann de overlede
en burgemee
estersvrouw
w bevatte de
volgendee stukken:
‘drieendertich paren
n wollen koussen, op dertiien gulden en twintich ce
ents;
Veertien
n witte rokkeen, op zeventtien gulden een vijftich ce
ents;
Vier wittte dimetten rokken, op zeven guldenn, vijftich cen
nts;
Veertien
n stuks witte broeken, op
p drie guldenn en twintich cents;
Twintig b
borstrokken,, op negen gulden;
Dertien nachtmutsen
n, op twee gulden en vijfftich cents;
Vijftien w
witte jakken,, op negen gulden;
Achttien
n hemden, op
p twaalf guld
den en zesticch cents;
Zeventieen neteldoekksche doeken
n, op zeven gguldens en vijftich cents;
Dertien katoenen zakdoeken, op
p vijf gulden een vijftich ce
ents;
h linnen dito,, op acht guld
den;
Twintich
Tien linn
nen feetels, op
o vijf gulden
n en vijftich ccents;
Twaalf kkleine katoen
nen zakdoeke
en, op drie ggulden en tacchtich cents;
Vier paar katoenen kousen,
k
op eenen guldenn en twintich
h cents;
Twee paaar zwarte zijjden kousen,, op eenen ggulden en vijfftich cents;
Negen knoopdoekjess van verschillende kleurren, op vier gulden
g
en vijftig cents;
Twaalf b
boezelaars vaan verschillen
nde soorten en kleuren, op acht guld
den en veertiig cents;
Twee go
ouden damesshorlogien, op
o vijftig guldden;
Een testaament met een
e gouden slot,
s
op tien gulden;
Drie ordinaire snuifd
dozen, op eenen gulden;
den halsketeen, op twintich gulden;
Een goud
Twee zijd
den ridiculess, op eenen gulden
g
en vijjftich cents;
Een witte voile, op tw
wee gulden;
Vier doo
osjes met lap
pjes, op vijfen
nzeventig ce nts;
Vijf paarr witte wollen kousen, op
p twee guldeen;
Negen flanellen borsstrokken, op vier gulden;;
Zeven krraagjes, op eenen
e
gulden
n en veertichh cents;
Drie pellen borstrokkken, op eene
en gulden enn vijftich centts;
Een paarrs jak, op tweee gulden;
Drie omsslagdoeken, op elf gulden;
Een werkdoosjen, op
p eenen guld
den en vijftic h cents;
Een bontt en een zwaart zijden lintt, op negentiich cents;
Twee zw
warte zijden kleeden,
k
op vijfentwintic
v
ch gulden;
Twee meerinoosen kleeden, op tien gulden;
Zes dito van verschillende soorte
en en kleurenn, op achttie
en gulden;
Vijf mutssen, op vier gulden;
g
Een zwarte schwal met
m een bontten rand, op twaalf gulde
en;
Tien gou
uden ringen, op dertich gulden;
g
Een goud
den speld, op acht gulde
en;
Een goud
den snuifdoo
os, op twintich gulden;
Een boekjen, op zesttich cents’.
Taxatiew
waarde van het
h geheel: fll. 407,55.
Het is nu
u nauwelijks meer voorsttelbaar dat s ommige kled
dingstukken vaak meer w
waarde hadd
den dan
het zilveer of goud. Heet burgemee
estersechtpaaar zal af en toe
t veel bekijks hebben ggehad in hett toch
tamelijk calvinistisch
he Eibergen.
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Hierna w
werd weer ‘gevaceerd’ (ggepauzeerd, zouden we nu
n zeggen) to
ot maandag 13 juli 1835.. De
inventarris werd geteekend door eerder
e
genoeemde partijen en getuige
en. De inventtarisatie werrd
vervolgd
d met een ‘ijzzer om vosse
en te vangenn’, voorraden
n planken van
n dennen, eiiken en iepen
n, ‘eenig
3
houtwerrk, liggende vóór
v
het zoo
ogenaamde bbrouwhuis’ , twee Bentheimer stenenn drempels (3
(
gulden). De planken bevonden zich ‘in het zooogenaamde
e brouwhuis op den hoekk dezer straat,
hetwelk bij de overleedenen in hu
uur is geweesst’. De inven
ntarisatie van
n de ‘grote kaamer of zaal’ moest
aangevu
uld worden met
m o.a. de volgende vooorwerpen: 26
6 potloden (2
2 gulden), 4 sscheermesse
en met
een kokeer, een ‘duim
m of maatsto
ok’, een taba kspijp met ziilveren besla
ag en roer (500 cent), een etui
‘met gem
monteerd mees en vork’, ‘een
‘
zak inktt en penneko
oker en een divisus
d
doosjje met diviessjes,
zijnde on
nvolledig’.

Pension LLedeboer aan het begin van
n de Grotestraaat of Dorpssttraat, zoals deze straat nog wordt genoemd op
deze ansiichtkaart. Hett pand heeft ooit een brouw
werij gehuisvesst, een (huis‐)naam die nogg lang bleef ha
angen in
de stukkeen. Het pand werd
w
in 1934 gesloopt.
g

Bibliotheeek
Het burggemeesterseechtpaar bezat een gedettailleerd beschreven gevarieerde bibbliotheek:
studiebo
oeken (Leiden), geschiedenis (Nederl and, Gelderlland, Pruisse
en, Rusland, FFrankrijk), th
heologie,
Belgische Opstand (1
1830). Ook de
d boekenkasst (95 boeken) en de kaartencollectiee werd
geïnventtariseerd. We treffen o.a
a. aan Nijhofss Gedenkwaa
ardigheden uit
u de geschiiedenis van
Gelderla
and (10 guldeen), Martinett, Cathechism
mus der natu
uur, 1782, vijjfde druk, vieer delen; Gossselein,
Alphabetische naamlijst der gem
meenten in heet Koningrijkk der Nederla
anden, twee ddelen; een bij
b Rohn
u
Eene reis langgs den Rhijn, vijf delen; Floh, Raadgevvingen of on
nderrigt
in Haarleem in 1793 uitgegeven
voor schoolonderwijzzers (Groninggen, 1827), CCramer, Het sprakelooze meisje van BBrussel (Amssterdam
3

Dit is zeeer waarschijn
nlijk het pand, waarin later het pension Ledeboer
L
geve
estigd was, enn dat in 1934 gesloopt
g
t sluiten op dde toen nieuw
we ‘rondweg’, de burgemeeester Wilhelmweg.
werd om de Grotestraat beter aan te
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1830); l’Esprit des Monarques
M
ph
hilosophes (A
Amsterdam, 1764); Rapport sur les Innstitutions dee
bienfaisa
ance du Raya
aume (1828)); Van Somerren, Over hett Volkslied Wilhelmus
W
dooor Brugmans
(Utrechtt 1834); Kraftt, Czaar Peteer de derde, ttreurspel (Am
msterdam 18
801); Concord
rdaat tusscheen Paus
Leo en d
den Koning deer Nederland
den, 1827; D
De godsdiensttige Christen
n (Amsterdam
m 1722); Reg
glement
op het beheer der rivvieren en pollders in Geldeerland; Hand
dlung des He
eiligen Abenttmahls (Berlijn 1766);
De val va
an de citadell van Antwerrpen 1832; S lichtenhorst, Geldersche geschiedeniissen (Arnhem,
1654); Sttatistiek van
n Gelderland (Arnhem 18 26); Noot, Observationes
O
s iuris civilis Lugdunae
Batavoru
um (1706) en
n veel andere Leidse juri dische werken; Geschied
dkundige geddenkschriften
n van
Holland door Lodewijk Napoleon
n (drie delen,, Amsterdam
m 1821); Rijk,, Handleidingg tot de
bouw; Handb
boek opzigteens het jagtreegt; Wijnold, Über die Marktheilunge
M
en (Munster 1801);
scheepsb
Spaan, In
nleiding tot de
d aloude hisstorie van Geelderland (Uttrecht 1804); Gelderschee Arkadia of
wandelin
ngen op Billio
oen (Arnhem
m 1823); ‘Eenn boek getite
eld Exegesis status
s
causaae Borculoensis
(1636); ttijdschrift Penelope (1822
2‐1835).
Het ‘Brouwhuis’
aan het begin van
de Grotesstraat,
getekend op een
kaart uit 1834
1
ten
behoeve van
v de
aanleg va
an
nieuwe weg
w naar
de Berkel.. Op het
perceel met
m de
naam ‘de Hof’ is
nu garageebedrijf
Grooters
gevestigd
d.
‘Samuel’,
n, is nu
linksboven
het Wapeen van
Eibergen.

Kaarten
In de boedel werden
n de volgende kaarten aaangetroffen: Van Gorkum
m, De topograaphische kaa
art der
grenssch
heiding tusscchen Oud‐Nederland en dde Belgische provinciën (1
1831); Maasskamp, De geenerale
kaart van het koning
grijk der Nedeerlanden (18816), in drie bladen; Kaarrt van ’s Landdschaps of ’ss
Heerenb
broek, in 1819 door Thom
mkins gekopieeerd; Beijerink, Situatiekkaart van hett Kwartier va
an
Zutphen tusschen dee Berkel en de
d Vordenschhe Beek; kaarten der ond
derscheidenee wegen in dee
provinciee Gelderland
d in drie stukkken, kwartieersgewijze; kaart
k
van de grensscheidiing tussen Prruissen
en Geldeerland; Dibbeets, Kaart va
an de ommesstreken van Arnhem
A
(182
22); kaart vann dat gedeelte van
de provincies Overijsssel en Drentthe dat in 18825 overstroomd is (2 bla
aden); Tirionn, Nieuwe kaa
art van
het Kwarrtier van Zuttphen.
De waarrde van de bo
oeken en kaa
arten werd ggetaxeerd op
p een totaalb
bedrag van fll. 181,15.
Contanteen en waard
depapieren
Het gingg verder met de opname van de contaante geldmid
ddelen en de
e waardepappieren, fl. 186
65,83 en
een halvve cent. Voorrts obligatiess/schuldbekeentenissen van derden aa
an de burgem
meester, w.o
o. [3599]
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de Malleemse landbo
ouwer Antonie Antvelink en Hendricaa Haarkamp (200
(
gulden)), Hendrik Re
eerink en
echtgeno
ote te Borculo (2 stuks, resp.
r
200 en 400 gulden)); Garrit Mog
gezomp en Jeenneken Haitink te
Lochem (200 gulden). Het totale bedrag aan uitstaande kredieten
k
wa
as fl. 3520,900
Schulden
n
Dan zijn er nog schullden van verschillende peersonen aan
n de erven Va
an Heeckere n. Daaronde
er de
erven vaan de baron Van
V Mulert tot
t Mallem, W
Wolter Lamm
mers op het Loo, wegenss achterstallige pacht
van een koeweide op
p het Loosch
he Broek, Wicchert Willem
m Beskers, ka
alkbrander tee Winterswijk,
wegens achterstalligge jaarpacht, Arnold Jan W
Winkler, Berkelschipper te Eibergen, wegens de
opbrenggst van verko
ocht schilhou
ut e.v.a.. Meeestal betreft het (in onze ogen) kleinee bedragen. Maar de
heer Van
n Mulert van
n Nijmegen, was
w aan de ggrootmoeder van de minderjarige erffgenamen maar
m
liefst
4400 gullden schuldigg, vanwege een
e testame ntaire besch
hikking van Ja
an Arnold Luudolf van Mulert tot
Odink. D
Daar kwam nog achtersta
allige rente bbij. Verder waas er nog een
n tegoed vann bijna 10.00
00 gulden
beschikb
baar uit de opbrengsten van
v de verkoochte goederen van de grootouders vvan vaderszijde,
waaroveer Hendrik Jaan Thooft in Zutphen
Z
het bewind voerde. Een and
dere Eibergsee Berkelschip
pper die
schuld had aan de ovverleden burrgemeester, was Stoffer Wormeester, vanwege dde aankoop van
v het
huis uit h
het faillissem
ment van zijn
n broer Henddrik Wormee
ester. In totaa
al een bedraag van bijna 25.000
2
gulden d
dat velen sch
huldig waren aan het oveerleden burgemeestersecchtpaar.
Na een eenkele post ‘dubieuse
‘
schuldvorderinng’, volgden de schulden: aan Jan Heendrik Hessellink in
Wintersw
wijk 3000 gu
ulden; aan de
e Winterswij kse notaris Jan Berend Roelvink,
R
Ber nardszoon, een
e
bedrag vvan 5000 gulden, excl. acchterstallige rente; aan Jaan Vrugtman
n en Jennekeen Zwikkeler in
Gelselaaar 315 gulden
n; aan de hee
er Hubert opp Huize de Kloeze ‘onder Laren’, 10.0000 gulden; aan
a
freule Ch
harlotte Elisaabeth Jeanettte Walburg, baronesse van
v Heeckere
en, te Zutpheen 4000 guld
den met
de rentee; aan de ond
der Borculo woonachtige
w
e landbouwe
er Derk Naald
denberg een bedrag van 3250
gulden; aaan mevrouw
w van Hopbe
ergen, geborren baronessse van Heeckkeren, echtgeenote van ee
en van
de partijjen van de bo
oedelinventa
aris, een beddrag van 4000 gulden; aan de Eibergsse gemeente
e‐
ontvanger Jan Derk van
v Eps Reerrink een bed rag van 1300
0 gulden; aan rector Waaardenburg va
an de
Latijnse School in Arnhem een be
edrag van 10000 gulden. Totaal:
T
fl. 44918,82 en eeen halve cen
nt.
Vervolgeens de losse schulden: aa
an wijnkoperr Mispelblom
m Beijer een Zutphen weggens geleverrde
wijnen in
n 1833 76 gu
ulden; aan de
e r.‐k. gemeeente te Eiberrgen ‘wegenss het saldo eeener afreken
ning van
274,83’; aan de erveen van Gerrit Jan Harberss wegens de koopprijs van een perceeel land, gena
aamd
‘den Bultten, door deen overledenen pastoor A
Abbing uit diiens boedel aangekocht
a
bbij publieke veiling
v
ten overrstaan van wijlen den hee
er van Heeckkeren plaats gehad hebbende en wellke koopprijss in de
voormelde afrekenin
ng met de Ro
oomsch Cathholijke gemee
ente begrepen is, 280 guulden.
ugustus 1835
5 vervolgde men
m de inve ntarisatie. De
D totale losse schulden bbedroegen fl.
Op 12 au
1691,60 en een halve cent. Hiera
aan konden vvele, meestaal kleine, lossse schulden w
worden toeggevoegd.
Interessaant zijn de posten voor het
h private o nderwijs voo
or ‘freule Henriëtte’:
Aan Bartthold Lijpharrt ten Berge, Fransche onnderwijzer vo
oor onderwijjs aan freule Henriëtte’: fl. 23‐75;
Aan Willem Melchior Bos, voor onderwijs
o
aa n de freule, fl. 2,50;
Aan Jan Prakke, scho
oolonderwijzzer te Eibergeen, voor ‘privvaat onderw
wijs’ aan de frreule: fl. 268
8,75.
Bijzondeer is ook de vermelding
v
van een schu ld aan de gemeente Eibe
ergen, ‘wegeens door der
minderjaarigen vaderr gedane vrijw
willige inteekkening voor de kosten va
an daarstellinng van eenen
n toren
op de school te Beltrrum’, 25 guld
den. De tota le som van de
d nadelige schulden
s
wass fl. 25.523, 69.
6
‘Titels en
n papieren’
Onder het hoofd ‘Tittels en papieren’ treffen we o.a. aan:: de expeditie van het huuwelijkscontrract van
het overrleden echtpaar, d.d. 1 de
ecember 18114 voor de Zutphense
Z
no
otaris Schleu ter verleden
n, de
expeditiee van het koopcontract, d.d. 29 april 1818, van het huis in Eib
bergen door burgemeestter Van
Heeckeren van de weduwe van Berend
B
Hess elink. Het aaangekochte bestond
b
uit: huis, schuur, bakhuis
en hof. V
Voorts het ko
oopcontract,, d.d. 3 mei 11832, voor notaris ter Braak verledenn, van het hu
uis van
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Derk Bou
uwmeester en
e Aaltjen te
e Felde, waarrin veldwach
hter Andries Izaks woont.. [3657] Bijzo
onder is
ook de vverkoop doorr de Zelhemsse burgemeeester en secrretaris Herman Becking, aaan burgeme
eester
Van Heeeckeren, van ‘twee banke
en in de Hervvormde kerkk te Eibergen, tegenover dden prediksttoel en
van achtteren voor dee muur gepla
aatst.’ Voortts een akte d.d.
d 17 april 1794,
1
waarbiij door de ‘Ra
aden en
Rekenmeesters der Domeinen
D
va
an zijne hooggheid, den heere prince van Oranje een Nassau aa
an den
heer Willlem Robbertt Jan Walravven baron va n Heeckeren
n, is verkochtt de havezatee Marhulsen
n,
gelegen onder Groen
nlo’ (op perkkament!). Va n moedersziijde waren de wezen verrwant aan de
e familie
Van Mullert, die ook Mallem beza
at. [3664] In de boedelpaapieren bevo
ond zich ookk het
huwelijkkscontract tussen Maurits Carel Georrg Willem, vrijheer van Heeckeren, heeer van de Heest, en
vrouwe JJudit Catrinaa Margareta Idaletta, vrij vrouw van Mulert,
M
geslo
oten op Huizee Odink op 28
2
augustuss 1783. Een ander
a
stuk dat mede op Mallem betrrekking heeftt, is een inveentaris van de
nalatensschap van wijlen de hooggwelgeborenn vrouwe Jud
dit Angenes baronesse
b
vaan Mulert,
echtgeno
ote van wijleen de baron van Mulert, heer van Od
dink, Bakkenh
hage, Mallem
m en Olden
melding van en
Barneveld, d.d. Huizee Odinck, 8 november
n
17789. [3669] Interessant iss ook de verm
7 februari 1835, door Izakk Gijsberth de
d la Fontaine Verweij alss gevolmachtigde
huurcontract d.d. 17
van de w
weduwe Van Heeckeren, gesloten meet Jean Baptiist Paul Bouq
quié, ‘fabrykaant’ te Eibergen,
waarbij aaan deze laatste het doo
or de weduw
we en haar kin
nderen bewo
oonde huis iss verhuurd. Aan
A het
slot volggt nog een tw
weede lijst met boeken d ie vooral op de door de burgemeesteer uitgeoefende
functies betrekking heeft
h
en een lijst met ‘plaaten’.
ugustus 1835
5 werd de inventarisatie dan eindelijk afgesloten met de ond ertekening van
v het
Op 13 au
document door H.J.ZZ.J. van Heecckeren, A.J.H .W. van Hee
eckeren, B.H. van Hoppennbergen, D.W
W. Smits
(getuige, griffier van het vredege
erecht), J.G. SSmits (koopm
man te Eiberrgen) en notaaris G. ter Brraak.
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