
RAO. Archief familie van Hoevell (Haus Gnadenthal) 

Inv.nr 58. Inventaris van het huis Heeckeren in 1736. 

 

Gedaan formereen door de van de heere landdrost van Twente gequalificeerd mombaer 

heeren van de drye onmundige kinderen van wijlen de hoogwelgeboren heere overste Hoevel 

tot Heekeren, laestelijk in huwelijk gehat hebbende de hoogwelgeboren vrouw Hoevel tot 

Weseveld over den inboedel ende verdere mobilia, inninge des huyses, bestialen, pagten en 

revenuus ende in- en uitstaende schulden, soe sig deselve althans bevinden ende hiernae 

gedesigneert ende gespecificeert zijn. 

 

mobilia, soo sig in de groene camer agter het groote zaal bevinden 
1 ledicant met groen behanzel, met witte sijden coorden beset, daarop een onderbedde en 

peuluwe en ses kussens en een cartaene watten deken en twee wollen deekens met een linnen 

stroosack. 

6 biesen stoelen met groene matrassen, met witte coorden beset. 

1 taafel met nootebomen hout, met twee dito geridons. 

1 spiegel met een notebomen lieste. 

1 groote en 3 kleyne schilderijen. 

2 iseren brandroeden met een tange en een schoppe. 

1 turfton. 

 

In den grooten zaal 

1 cabinet van geel efften hout, alsook een taafel met twee geridons en een teekeetel convoor 

kaste, alle van dito soort en hout (de inhoud van deze tafel met twee laden is apart nader 

gespecificeerd; het bevat voornamelijk kinderlinnengoed. Bovendien bevond zich er nog een 

reiskoffer met persoonlijk linnengoed van de overste van Hoevel dat hij mee placht te nemen 

op de veldtochten). 

1 verlackte eetenstaafel. 

12 stoelen, met pakgaaren gevlogten. 

2 ermstoelen van dito soort. 

1 groen houten spoelvat met een wit petestaal. 

1 groot spiegel met glaasen liesten, alsmede twee dito hangblackers. 

1 groote en agt kleyne schilderijen. 

2 kleyne metalen canoon stuckjes, staende op affuiten. 

2 ijseren brandroeden. 

 

Parceleyn, soo sigh op het cabinet in den groten saal bevind, als: 

12 parceleynen borden, waervan eene geschonden. 

Een half doesijn Japans coffygoet, groete soort met de onderschuitels. 

Een half doesijn paer dito, kleynder soort. 

Een half doezijn paer dito schokelade goed. 

Een spoelback en een melkpotien sonder oor. 

12 bruyne teeschotelties met 12 copies. 

2 bruyne beslaegene teepotten. 

1 witte onbeslaegene dito. 

1 Japans scheerbekken. 

1 besloten castien in de muir daerin allerley soort van drinckglaasen. 

 

 

 



In de roode caamer 

1 root casiant ledicant met wit boordsel, daerop een fijn en een groff onderbedde en een 

matras. 

6 kussens met een peuluwe. 

1 watten en twee wollen deckens. 

1 verlackt cabinet met linnengoed en met een parceleyn piramyde sonder parseleyn daerop. 

Een verlackte spiegel. 

1 coffytafel van dito soort. 

1 ouderwets cabinet, waarvan de deuren met vierkante ruyten en van binnen gestikt zijn. 

1 rustbanke, daerop een bedde en een peuluwe met twee wollen deckens. 

6 stoelen en twee ermstoelen, met ses roode matrassen met witte coorden. 

1 betrokken ermstoel. 

1 Paderbornse plakalmenack met liesten daerom. 

 

In het eetsaaltien, naast aen de keuken 

1 geverft bufet waarin silverwerck. 

1 schincktafel. 

1 notebomen cabinet waarin het Register van de chartres en papieren. De laden 12 en 13 

geven een overzicht van het aanwezige contant geld, medailles en juwelen. 

1 hangorlogie. 

5 schilderijen. 

2 ijseren brandroeden. 

6 stoelen. 

1 verkeerbord. 

 

Parseleyn, soo sig in voornoemde eetgemakien bevind op het bufet of schinke: 

26 parseleynen schoterties van verscheyden soort. 

22 copies meede van verscheyden soort. 

2 teebussen. 

 

In de slaapcamer agter de keuken 

1 ledicant met behangzel, daerop een onder- en een overbedde. 

ses kussens en een peuluwe en een hoofdkussentien en een watten decken. 

3 snaphaenen, 2 hartsvangers. 

1 verlackt cabinet met linnengoed en lijfstoebehoren van de heer en vrouwe van Hekeren, 

maar ook een Moeder Gods beeltien in een leeren voedraal en 3 roesenkransen. 

1 cantoortafeltien met een gewaste linnen spreyde. 

1 taafelspiegel. 

1 open poppecabinetien. 

1 schilderije. 

6 stoelen. 

1 groete en een kleyne mantelstock. 

1 oude vlesse keldertien. 

 

In de keuken en washuys 

1 tinnekaste. 

1 aenrigt. 

64 tinnen borden. 

1 asfieten. 

4 groete tinne schoetels. 



7 dito, wat kleynder soort als 1 tinnen aert, 1 potagiecom, 1 tinnen maserijn en 1 tinnen 

pastijtenpot. 

1 potagiecom met een deksel. 

1 tinne coelback. 

2 lampetten met die daerbij gehoorende schoetels. 

1 tinne stuk bekken. 

1 tinne teeschinckkeetel. 

7 tinne waterpotten. 

1 tinne hanglampet met een back. 

2 tinne commen. 

2 tinne bierkannen. 

1 tinne mengelen. 

1 tinne mostaertpot. 

1 tinne peperdoos. 

1 tinne beckertien. 

1 tinne scheerbecken. 

2 tinne candelaers. 

13 tinne leepels. 

 

Coperwerck 

1 groete cooperen half ronde waskeetel. 

1 roode cooperen keetelpot. 

1 roode cooperen platte schinkenkeetel. 

1 roode cooperen taertenpan, daerop een dexel. 

3 kleyne en een groote castrolpanne. 

1 roode cooperen coffykan met drie kraanen. 

1 roode cooperen waaterkeetel. 

2 roode cooperen schenckkeetels. 

1 cooperen panneken, waarin bolleboisen gebakken worden. 

1 oude roode cooperen pot. 

 

Geelcooper 

1 geele coperen coffypot met een kraene. 

1 kleyne geele teekeeteltien. 

2 geele cooperen blackers. 

1 schaaltien met een half ponds gewigte. 

1 kleyn schenckkannetjen. 

1 coffymuele. 

1 kleyne cooperen tange. 

2 geele cooperen tabacksconfoorties. 

2 cooperen akers of waskeetelties. 

1 geele cooperen doorslag tot een viskeetel gehoorende. 

1 geele cooperen doorslagh. 

 

Iserwerk 

1 ijseren braatwork. 

2 braatspitten. 

2 brandroeden. 

2 pannekoekenpannen. 

1 panijser. 



8 ijseren potten, soo groete als kleyne. 

1 rooster. 

1 tange. 

1 ijseren convoer, staende op drie voeten. 

1 ijseren drievoet. 

1 ijseren convoer. 

2 schuymers, waeronde de eene van geel coper. 

2 haalen. 

1 haalkeeting. 

4 blikken staende lampen. 

1 iseren braatpanne. 

 

Op de bovencameren 

Als ierstelijk op heer Bolte sijn camer 

1 oud geel ledicant. 

1 bedde, 1 puluwe, 4 kussens, 1 cartoene en een wolle decken. 

6 stoelen. 

3 houten tafelen. 

2 schilderijen. 

1 oud cabinet casten. 

1 oud briene comptoortien. 

 

Op de camer boven den grooten zaal 

1 ermstoel met een kussen. 

4 oude stoelen. 

3 schilderijen. 

1 onder- en een overbedde, sonder peuluw of kuissens. 

6 veltstoelen. 

 

Op de ritmeesters camer 

1 oud ledicant, daerop een onder- en overbedde, een peuluwe en vier kussens. 

1 lange houten kiste. 

3 stukken met veeren versegelt (Nb dese veren door den heer Bentinck van Brekkelenkamp 

mede genomen voor een gedeelte ende overig in een knegten bedde gestopt). 

Een schrief comptoortien. 

1 kleyne taafel. 

1 mantelstock. 

1 swart betrokken wagencoffer. 

1 jagthooren. 

1 poruykendoos. 

 

Op de freulens camer 

1 oud ledicant met een oud behangzel, daerop een onder- en een bovenbedde. 

6 keussens, 2 peuluwen. 

2 tafelties, waervan eene met swart linnen betrokken. 

1 stilleken. 

2 stoelen. 

2 kleyne cofferties. 

 

 



Op de jufferen caamer 

Een oud ledicant met blauw behangzel, sonder bedden. 

Nog een ledicant sonder behangzel of bedden. 

1 stoel. 

1 wiege, met root betrokken. 

1 tafeltien. 

1 vuyrmonnick, 1 lanteeren. 

1 vuyrmande, 2 heckels. 

 

Op de meyden camer 

In de voorste bedsteede een onder- en overbedde, twee kussens en een peuluwe. 

In de tweede bedsteede een onder- en overbedde, twee kussens en een peuluwe. 

1 groete kleederkast, waarin cleederen zoo tot den zaligen heer overste van Hoevel zijn lief 

gehoort hebben, hangende in een hoge kleederkast op de meyden caemer. 

1 stoel. 

1 kaste. 

1 kleyn backerscherm. 

 

Op de bovensolder 

1 iseren kaggel. 

1 tette met sijn toebehooren. 

1 backermatte. 

1 kinder loopwaagen. 

1 kleedermand. 

3 spinnewielen. 

2 hoffglaasen. 

 

In de kelders 

2 toelasten Moeselwijn. 

3 tonnen oud bier. 

61/2 tonne vers bier. 

257 leege botteltjes. 

8 sijden speck. 

8 schinken. 

2 halve coppen. 

20 stukken runtvleys. 

7 naagel stukken. 

1 bonge. 

1 waterpompe om glasen te wasschen. 

1 vat vol booter ad 171 pond. 

2 vaaten, waerin yder nog wat booter. 

1 vat met verkens smolt, ruym half vol. 

1 kinder kakstoel op raaden. 

1 kinder tafelstoel. 

1 oude tafel. 

1 backtrogh. 

4 leedige oxhoofden. 

12 biertonnen, waeronder gerekent daer het bier nog op is. 

 

 



In het brouwhuys 

1 brouwkeetel, sonder praejudice. 

2 brouwbeuden. 

1 backtrogh. 

1 haal. 

 

In de peerdestall 

2 peerden. 

In de coedsiers bedsteede een onder- en overbedde met twee peuluwen. 

 

In het neuwe bouwhuys 
7 melkgevende koebeesten. 

1 osse van drie jaeren. 

1 osse van twee jaeren. 

1 draagende stirke van twee jaeren. 

3 kalveren van een jaer. 

1 gust beest. 

In de knegtsbedde een onder- en overbedde, een peuluwe en 2 kussens. 

een voederkiste. 

1 kodswaage. 

1 koekeetens. 

4 koetraagen. 

1 snijlaade. 

2 bouwsigten. 

1 grasoord. 

2 plaggenhakken. 

1 haerhamer met het spit. 

1 grasseyze. 

3 vleegels. 

3 vorken. 

1 hout ketting. 

1 boerenwaagen. 

1 eerdkarre. 

1 ploeghe. 

1 groete eegde. 

 

In ’t oude bouwhuys 

In een bedsteede een onder- en overbedde, een peuluwe en twee kussens. 

4 leedige vaaten. 

31/2 leedige tonnen. 

1 loopkeuven, gehorende in de brouwerije. 

1 hoenderkast. 

2 koetraagen. 

1 oude charette, zoo meede in companje is geweest. 

 

Kooren op de solder of korenkaemer 

Rogge 2 last, 3 mudde, 2 schepel. 

Boekweyt 18 mudde. 

Garste 14 mudde. 


