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..I r',llS"tli, BÁ,{KER '$I I/Il NKill,l ER TE GErr'lRT ,iliri0 166r.
In Lr.:t archief ve,n de ,[rrondi s s enent s re cht bank van Eil-'r -

hoven (Rilksaïchief Schaarsbeïgen doos B{E) trof ik de hlerna
volgende boedeLinventaris aan, die op J cctober 186J weld op-
ger-raakt wegens faiflissenent.

Het bestuderen van een inventaris is te vêrgefjjken r0et
het doen van een archeolrgische opgravings wat je zi.et is
niet altgd. wat het is, je noet ook letten cp wat er nlet is.
Het lezen van een j-nventaris is verder te vergelijken net een
bezoek aan een oudheid.kaner r je ziet het lnterieur van de
,rinkef en tegeliik de bakker, die even uit d.e bakkêrii iÈ ge-
komen, achter de tconbank en de klsnt vraagt 'reen quaterntie
klein postpapier" of rreen once moppen'r. Je ]êest 'reen mg.ndi e
met vuÍl ondergoedi en je ziet tegelijk d.e vrouw bezig net
haar dingen van alledag.

Het rustig bekijken van deze inventaris betekent ook een
bezoek aan een Genoerts geain van ruin 100 jaar geleden;Ín de
keukenrzittend op één van de zes r!stoelen net biezen zittin-
gen", luistert U naar de I'staande klokrr en kïkt naar derrzes
borden boven dê slaàpstede'r tot C.e vrouw Ces huizes vsn rrde

gootrr komt net een "trekpot, melkkan en viif konmetjes".
Het geheel komt over als een d.orpswinkel uit cte vorige

eeuw.
It'u vclgt dr, invcn tr:ris:

In den winkel:
eene 'rinkelbank
een koffijmolen
een bakje net kof f ijmaat
eene houten weegs chaaL
gewigt':n: een pond, twee once,
een tueel-ood, een loocl en een
een houten rêkj c
een kcperen weegs chaal
een hout..n bckje en eèn paier
vi- er bakjes rnet ronnef
een íjzeren bakje net koperrood en soda
een bakje met inktkok er, pennenhoude r sn cachet
een open rek
v{jí ledige tonnetjes
drie tonnet.jes,waarvan twee ret noppen ongeveer zes
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Polrd
.en trlikken bus en oud.e blikken tronnel
eert blikken trornel net kl-ein8oed
tvee karaften en twee gl.azen potten, waarvan 66n
stukkend
een blikken stroopkan
eene ledige sodafl es ch
twee pakj es chocolade
een aarden pot met ongeveer twee ponclen honig en
houten l epe1
acht klosjes, vier kaa"tjcs en een pakje veterband
dricen twi ntig strengei-jes Iinb
ti,ree en een haff pakje haken en ogen
zestien quaterntjes kleln postpapier
elf pakjes wit garÈn
elf en een half kaartje knoopcn, een doosje verschil-
lende knoopen cn een doosjc teekenkatoen
vier blikken busscn, waarvan twee ledige en twee met
-enigc rnopp -.n
twee blikken tromrnels,de eene rnet een hal-f pond noppen
een bak net een weinlg sodazeeptlaknoes en een veger
twee balcken, de é6n geheel , de ander ontrent haff
vo1 r,roppen
in een bak ongevecr een ?onC rijst net twee blikken
scheppèr's
tllee fictieve kazcn, e;n ategnen krn en ïomnel,
.10 pond peperkoek
twoe bennetj es
eene winkelkast net bakken en laden
eene gfazên rnrinke lkas t
een p:jri àrrek..

Inh e.t_ keu-grtj e_Ii.ggq -ng! j elle-_re srrt uitziende op de
sirïê.at :

-..-.-
zeventfen paar k-L olnp en
een gipschen vergulden cruci fix
een houten kinclerpaardje benevens
kinderspeelgoed
twee stoelen net biezen zlttungên
a^h +of^t+i,\
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tr^rc e s ci.i I de rijt j .- s

Tn de keuken:
zes schilderiien en een kleintie
een spi egeltj e
zes bord.en boven de slaaPstede
bedgordijnen en gchoorsteenkleedje.
een schop, tang, ou,d blik' twee trefters om een
ketel op te zett en
een kopeÍ:en tbeeketel en twee ijzeren potten
een ijzeren ket t ing
een turfbak
zes stoelen met biezen zittingen
een oud kabinet
zeven stuks ondergoed
vÍer handd.oeken, een katoenen voorschootr twee
dasjes, kinderki eltj e

eene staande klok
een vijwatervaatj e
twee boekjes en ronnel
een vederen bed mêt toebehooren en kinderbedie
eene t afef

In de kaoer achter de keuken:
ecnc linnenkast
eene kaars
eene gipschen pendule zonder uurwerk
eun stoèf net biezjn zitting

In .cne boraolaats regts van de keuken:
eene tafel en tonst elling
rormel

0p de goot:
eene neelbank
acht tinnon 1epe1s
een bak rnet tkree brood.rnessen en dertien vorken
een koffiikan en twee koperen koffijpotjes
een kop':ïen en twee blikkgn lampen en oliekïuik
r:en blikkcn kruik en drie bekjes
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c.n fantaarnr peperbust zoutvatt vuurtest Jl.i twccJ

blikk'n
ecn trekpotr nelkkrn en vijf konneties
tvealf witte aarden borden en twee dito konnen
vijf roorlcrties
eene L'ielkkan en rornmel
een enner en l^'aschbakje
een ijzeren kete] met deksel

0a de kanel nlq! óén^lglrster
twee pa'.|r bedgordijnen
twee schilderijtjes :n een gipsahcn beeldje
een snijpo e t en heulbenk
hout
ecn vuurs t oof

een kindeÍ%ed.
een stoef met

In den kelder:

.:en jas, een pett een japon en kin-

van kaf net to ebehooren
biezen zltting

drie stuks st eenen potten, één rnet ingenaakte
boonen
twee tonnen en twee kuiPjes
ongeveer drie vat aardapPels
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In hat
vler paar klompen en d.rie paar
een nandje net vu1l ondêrgoed
een v rkenston

rr-Êe-EEEiilti,
twaald. horretj es
vijf ijzeren plat en
een íjzeïen doofPot
drie ovens .hieters net i;wee
twee xagJn -n een vuurijzer
eene weegschaal t ecn hezent
pl:"nkirs
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'-raÍr ijzeren rortrt lrret krebber Jn c'in ov Jnl r,. j l
vier ijzeren en drie houten bakjès
een aard.en vorn en een oud. romoÊlkestje
een houten bak met vier zakken en êên kuipje
een trog met doks els
eon kleinc tïog met gistpot

0p d.en z.older_:-
dri-e balen en dri,e tonnen met houtskool
twi-nt ig bezems
een bakje en een zak met eilielen
drie tonnen, d.rie bakken en een kripje
een klst half vo1 roet moppen
een builmolen rnet korenschop en blj"krtuee zcven
ttíee consofes met vornen een pot rret zaad en
verdere ronnef
een l-essena.ar net scheurpapier en een tafeltje

l+ 4" qpn""r en tret yarke op -{19!91t19;zoventig takkÈbos s chen

8?Ë,,h838t "t"oo

een goudon slot not kralen
trnree oude winkelboeken en een winkclboek voor den
tr:genwoordigen stand van zaken
een afschrift eener koopakte van huis, exf, tuin
ên schuu?
elf facturen
vier aanslagbilletten van grondbelasting, personeel
en patentrecht
een billêt ve.n plaatselijke belasting
een zakj e kwi te,nti ën
bri even
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