
Boedelbeschrijving van de nalatenschap van Hendrik Reuvekamp, dd. 15 juni 1885.


Hendriks vrouw, Wilhelmina Wolters, is elf jaar eerder overleden. Ze waren in gemeenschap van 
goederen getrouwd. Wilhelmina heeft haar acht kinderen tot erfgenamen benoemd, maar ze heeft 
bij testament het vruchtgebruik van haar gehele nalatenschap aan Hendrik toegewezen. Deze 
boedelbeschrijving omvat dus het totaal.


Boedelbeschrijving en waardebepaling in guldens


Roerende goederen:

In de huiskamer 
- glasgordijnen en vier horren, 4,=

- spiegelpendule en candelabres, 38,=

- donker kabinet met stel, 75,=

- mahoniehouten kabinet met stel, 140,=

- chiffonière, 12,=

- tafel, kleedje, tien stoelen en fauteuil, 12,=

- theestoof met ketel, 3,=

- enige schilderijen en ornamenten, 12,=

- speelklok, 30,=

- commode, 22,=

- lampen, enige kerkboeken, 8,=

- twee bedden met toebehoren en twee paar bedgordijnen met vallen, 170,= 


In een vaste kast 
- enig porselein en aardewerk, 15,=


In een slaapkamertje 
- kabinet, 20,=

- twee horren en gordijnen, 4,=

- tafel en enige bloemen en ornament, 3,=

- weerglas en spiegeltje, 1,=

- twee bedden met toebehoren, 80,=

- enige schilderijen, 3,=

- drie blikken trommels, 4,=

- tien stoven, manden en kooien, 6,=

- kastje, 7,=


In de mooie kamer 
- gordijnen, horren en karpet (vloerkleed), 14,=

- tafel en negen stoelen, 16,=

- twee grote stoelen, 24,=

- commode, 18,=

- spiegel, pendule, ornamentjes en enig porselein, 45,=

- secretaire en ornamenteel, 40,=

- vijf schilderijen en een stoof met steen, 6,50

- bed met toebehoren en bedgordijnen met val, 75,=

- een geweer, 20,=


In een vaste kast 
- enig porselein, glaswerk en verlakt, 45,=

- bestekbak, met messen, lepels en vorken, 2,50

- tinnen en koperen koffiekan en kandelaars, 2,50


Meidenkamertje 
- bed met toebehoren, 35,=

- twee stoelen, spiegeltje en twee schilderijen, 3,=


Knechtenkamer 
- twee bedden met toebehoren, 60,=




Op den zolder 
- kist met dekens en twee kussens, 24,=

- kast en drie schotels, 14,=

- oud kabinet, 6,=

- kist met twee oude dekens, ledikant, behangsel en drie kussens, 17,=

- paardentuig, 25,=

- ijzerdraad en rommel, 6,=

- ton met gerst en paardebonen, 15,=

- enige melkvaten, twee ijzeren en een koperen emmer, 30,=

- enig houtwerk, zakken en koedekken, 15,=

- enig zaad, 5,=

- grote koperen ketel, 5,=

- enige kruiken, flessen en rommel, 4,=

- vier melktonnen, twee manden, rieten tafel en balie, 18,=

- lijnzaadmachine, 10,=

- vogelkooi en vier oude tafels, 12,=

- karn en twee grote tonnen, 12,=

- enige matten, 40,=

- partij russchen, 25,=

- een kachel, 12,=

- partij brandhout, 12,=

- enige planken, 15,=

- kisten met haver en weite, 75,= (wat is weide? boekweit?)

- een partij vlees en spek, 100,= (dat werd gerookt in de schoorsteen op zolder)

- ledikant, 6,=

- zeil en fok, 15,=


Op de deel 
- schalen, balans (weegschaal), gewichten, zeisen en landbouwgereedschappen, 20,=

- hooivork, wortelmachine en kafmolen, 50,=

- een partij touw, 5,=

- een partij aardappelen, 12,=

- twee ladders, strooiing en gesneden haver, 40,=

- vier zakken, 4,=

- koperen ketel, ijzeren potten en pannen, 7,=


In de keuken 
- gordijnen en horren, 4,=

- kookmachine (fornuis?), ijzeren pot en ketels, 30,=

- klok, tafel, tien stoelen, spiegel en fauteauil, 20,=

- naaimachine, 20,=

- een oud bureau, doofpot, drie tonnen en grote tafel, 10,=

- vier oude stoven, 1,=


In een vaste kast 
- enig blik en aardewerk, 5,=

- doos met geneesmiddelen, 10,=


Linnen en tafelgoed 
- enige gordijnen, 10,=

- lakens, slopen, handdoeken enzovoort, 120,=

- zesentwintig stukjes linnen, 200,=

- lijfstoebehoren van den erflater (kleding van Hendrik), 60,=


Goud en zilver 
- twaalf grote messen, een grote vork en vier kleine dito met zilver, 4,=

- twaalf zilveren lepels en twaalf dito vorken, 96,=

- vierentwintig zilveren lepeltjes, theeschepje en twee vorkjes, 20,=




- sigarenstel, twee asbakjes en luciferspot met zilver, 10,=

- zilveren tabaksdoos met pijpenpeuter, 12,=

- zilveren knipje, 5,=

- zilveren ketting en kleinigheden, 6,=

- zilveren lucifersdoosje en sigarenpijp, 2,=

- zilveren reukdoosje, 2,=

- twee zilveren gespen, twee slotjes en schrijfpen, 4,=

- drie gouden ringen en kettinkje, 17,=

- vier gouden bellen en gouden haakje, 27,= (bellen van de knipmuts?)

- gouden kruisje met ketting, twee dito hangers, ring en zilveren kroon, 35,=

- twee zilveren horloges, 5,=

- zilveren lucifersdoos, 4,=

- twee kerkboeken met zilveren slotjes, 7,=

 

In de kelder 
- een partij melkvaten en tonnen, 25,=


Buiten de deur 
- drie koperen melkketels, 15,=

- enige emmers, tonnen, karn en vaten, 50,=


In het schuurtje 
- enig vaatwerk, 5,=

- drie varkens, 100,=


Buiten de deur 
- kettinghond, 20,=

- hooi in de berg, 300,=

- slijpsteen, 2,=

- een partij mest, 150,=


In een tweede schuur 
- drie boerenwagens, 75,=

- enig sto, 40,=

- snijmachine 10,=

- twee ladders, boombeitels en strooijing 14,=


In de derde schuur 
- jachtwagentje 150,=

- barouchet 60,=

- paardentuig 20,=

- haverbreker 15,=

- grasmachine 10,=


In de vierde schuur 
- zes kalveren, 70,=

- een stier, 150,=

- timmergereedschap 5,=


In de berg en losse schuur 
- twee sleepkarren, twee aaltebakken en twee kruiwagens, 60,=

- ploeg en eggen, 20,=

- partij brandhout, 15,=

- achttien kippen en een haan, 15,=

- grasmachine, 25,=

- hooischudder, 15,=

- een brakke koe, 70,=

- een schuit, 20,=




In de landerijen 
- zestien melkkoeien, 2400,=

- elf guste koeien, 1650,=

- een stier, 70,=

- tien guste koeien, 1200,=

- drie schapen, 45,=

- acht lammeren 50,=

- een pink, 80,=

- een partij mest, 25,=

- de helft in tien guste koeien, 700,= 

- tien guste koeien, 1500,=

- een stier, 80,=

- elf pinken, 880,=

- vier schapen, 60,=

- vijf lammeren, 35,=

- drie guste koeien, 450,=

- een oud paard, 300,=

- een vierjarig paard, 400,=

- negen kalveren, 175,=

- zes biggen, 72,=

- vier biggen, 24,=

- drie guste koeien, 510,=

- een tweejarig paard, 250,=

- een vierjarig paard, 375,=

- zes melkkoeien, 960,=

- een pinkstier, 50,=

- een losse watermolen, 50,=


Totale boedelwaarde roerende goederen: 16.392,50 gulden 

Onroerende goederen: 
Kadastraal: 
Het geheel van:

- Gemeente Zwolle, sectie E, nummers 650, 1117, 1118, 1119, 1151, 1152, 1183 en 2110.

- Gemeente Zwollerkerspel, sectie T, nummers 45, 50 en 51.


De onverdeelde helft van:

- Gemeente Zwolle, sectie A, nummers 71, 73, 74, 336, 337, 4, 3. 

- Gemeente Zwollerkerspel, sectie T, nummers 54, 55, 86, 66, 63, 52, 53, 199, 200, 201. 

- Gemeente Zwollerkerspel Sectie O, nummers 213, 217, 218, 220, 221, 222, 280, 283, 292, 295, 

301, 304, 322, 324, 325, 327, 328, 430, 299, 284, 437, 439, 438, 466, 467, 476, 477, 478, 479, 
494, 495, 496, 497, 498.


- Gemeente Zwollerkerspel sectie N, nummers 721, 718, 715, 713, 714, 693


Het onverdeeld éénvierde gedeelte van:

- Gemeente Heino, sectie B, nummers 502, 503, 520, 521, 524, 525,526, 1111, 1112, 1113, 

1121. Sectie C, nummers 317, 318, 319, 321, 322, 333, 334, 335, 371

- Gemeente Dalfsen, sectie F, nummers 1945, 2449, 1184, 864


De helft behoort aan Hendrik Reuvekamp en de helft aan zijn kinderen van:

-  Gemeente Zwollerkerspel, sectie O nr. 633, de allee, groot 4 aren, 78 centiaren

-  Gemeente Zwollerkerspel, 600, bouwland groot 1 hectare, 17 aren, 50 centiaren

-  Gemeente Zwollerkerspel, 601


De helft behoort aan Hendrik Reuvekamp en de helft aan zijn zoon Lucas Antonius 
-  Gemeente Zwollerkerspel, sectie N 1029 (weiland)


Effecten: 
- 1854: vier Oostenrijkse loten à 250,=, 4% rente




- 1867: één obligatie ten laste Rusland Nicolai spoorwegmaatschappij, 100 pond sterling, 4% 
rente


- 1864: vier obligaties ten laste Mexico à 100 pond sterling, 3% rente

- twee obligaties ten laste van den Pauselijken staat à 1.000,= francs, 5% rente

- 1875: drie aandelen in de parochie te Wijhe, twee in de kerk te Meppel en te Oudenbosch, één 

in de kerk te Bredevoort en te Dedemsvaart, acht in de RK-kerk te Eijbergen, elk à 10 gulden en 
renteloos


Hypotheken: 
De onverdeelde helft van de volgende behoort aan HR:

- 1865: hypothecaire obligatie ten laste van Gerrich Jan Lindeboom te Zwollerkerspel à 4.000,=, 

rente 4,5%.

- 1875: hypothecaire obligatie ten laste van Theodorus Huls en Aaltje Smit te Zwollerkerspel à 

950,=, rente 4,5 %.

- 1865: hypothecaire obligatie ten laste van Simon de Bruin te Ommen à 300,=, rente 4%


Vorderingen (wegens geleend geld): 
- 3.750,= met 4% rente van H. Rankenberg te Zalk.

- 1.574,= met 4% rente van J. Lugtenberg te Zwollerkerspel.

- 2.000,= met 4% rente van J. Reuvekamp in Dieze (zijn broer).

- 500,= met 4,5% rente van de weduwe Schuttelaar te Zwolle.

- 350,= met 4,5% rente van H Put te Zwollerkerspel

- 1.000,= met 4% rente van zijn zoon Lucas Reuvekamp te Zwollerkerspel

- 14,= van de erven van Hilgen

- 500,=  met 5% rente van J. Mulder te Zwolle aan het Frankhuis

- enige kleine vorderingen ter zake van achterstallige rente


Contanten 
1261,= waarvan de begrafeniskosten van Hendrik Reuvekamp à 250,= zijn betaald, dus restant: 
1.011


Dubieuze pretentiën (geheel behorend aan Hendrik Reuvekamp) 

- 1876: hypothecaire vordering ten laste van de gebroeders Scholten te Zwolle à 650,=, rente 

4,5%. (Bij de dood van Hendrik, blijkt dat deze broers enige jaren betaalachterstand hebben. 
De notaris merkt op dat dit ‘als zeer dubieus kan worden beschouwd’.


- lening van 200,= met rente 4% aan G. Krisman te Hasselterdijk

- lening van 50,= met verschillende rente aan Nieuwentap te Wijhe


Schulden 
- 10.000,= renteloos aan G.J., J.P., en A. Reuvekamp, (ieder een derde)

- 3.000,= met 4,5% rente aan de weduwe Heerkens te Zwolle

- 2.000,= met 4,5% rente aan de weduwe Heerkens te Zwolle en haar dochter

- 2.000,= met 4,5% rente aan Meester Heerkens te Zwolle

- 1.000,= met 4% rente aan het RK Ambtsbestuur te Zwolle

- 1.000,= met 4% rente aan H Logtenberg te Heino

- 700,= met 4 % rente aan Jan Blankvoort te Zwollerkerspel

- 350,= aan de drie jongste kinderen

- 200,= renteloos aan Pelgröm te Voorst


Rekeningen die nog moeten worden betaald: 

-  70,32 aan J. Tulp te Zwolle, behanger

- 81,94 aan B.J. Reuvers te Zwollerkerspel, timmerman

- 43,47 aan H. Brugman te Zwolle, schilder

- 2.800,= met 5% rente aan Firma van Esch en Compangnie te Zwolle (op verschillende datums)

- 1.000,= met 5% rente aan een notaris te Zwolle (vanwege afhandeling nalatenschap)

- rekening van dokter T.H. Schaepman (bedrag onbekend)

- rekening van apotheker Haasbergen (bedrag onbekend)



