
Staet ende Inventaris  
van soodanige goederen mobilien en effecten als den Hoog welgeboren Heer Judocus 
Baron van Hugepoth naegelaten heeft; opgesteld ter requisitie van den Hoog welgeboren 
Heer Joh. Albert René Isbrand Baron d’Overschie en van Neerijschen, in qualiteijt als bij 
provisie aangestelden voogd over den Hoog welgeboren nog minderjarige Heer Christian 
Augustus baron van Hugepoth Erffgen. onder beneficie van Inventaris van hooggemelde 
Heer Judocus Baron van Hugepoth uijt cragte van het appointement bij den Edele Rade en 
Leenhove van Braband Verleent Sub dato  
’s Gravenhage den 9de xbris 1759. 
 

 
 
Eerstelijk op de soogente rooije kamer sijn de volgende mobilen bevonden: 
Een lidecant met rood behangsel,  
een bedde met sijn toebehoor. 
Een ristback met mattelas en overkleed. 
Een taffel onder de spiegel met taaffelkleed, een spiegel. 
Twee heerdroeijen met een scherm en een tang. 
Vijf bekleede stoelen met twee dito armstoelen. 
Een camerbehangsel van grof geschildert linnen verbeeldende bloemwerck. 
 
Op de groene kamer  
Een lidecant met groen behangsel. 
Een rustbankje met de mattelas. 
Een schilderij voor de schouw. 
Ses armstoelen en een spiegel. Vier tabourets. 
Twee heerdijsers, een tang en een van teenen gevlogte scherm. 
Een kamerbehangsel van gewasst en grof geschildert linnen. 
Een bedde met toebehoor. 
1 taaffel met kleed. 
 
Op de goede kamer een lidecant met geel behangsel,  
drij bedden met toebehoor. 
Een bekleede taaffel. 
Een bekleed kistie. 
Drij oude armstoelen van ruseb leer. 
Drij van bijsen gevlogte stoelen. 
Een vless van serpentijnsteen, twee oude kisties. 



Een ontramporeert draijorgeltie. 
1 schilderij. 
 
Op de slaapkamer van de heer: 
een bedsteede met blauwgestreept behangsel en een mattelas. 
Drij cabinetten met ladies. 
Een spiegel en een taafelspiegel. 
Een bekleede taaffel met twee cheridons. 
Ses van bijsen gevlogte stoelen.  
Twee heerdijsers. 
Tien boeken en een atlas. 
Een en dartig porcelaine boorden. 
Seven dito schottels. 
Seven glase pocaalen. 
Vier dito calewijnties. 
Een klein handcoffertie.  
Een stelletie. 
Een grote prent. 
Een familieportait. 
Een oud versleeten camerbehangsel met de gordijnen. 
Een witt gebloem sije kleed met camesool en broek. 
Een blauw seije camesool met goude basementen. 
Een kleed van blauw laaken. 
Een bruijn laacke camesool met goude basementen. 
Een kleed van groen laaken. 
Een swart fluweele reijsmuts. 
Een groen seije portepëei. 
Een rood scharlacke met goud gebrodeerde chabracq met een paar dito pistoolbulsters. 
Twee paar pistoolen. 
Een paar grauwe en een paar swarte seije hoosen. 
Twee roode camisols. 
Eenige prullen op taafel. 
 
Op ’s Jongenheers kamer. 
Een lidecant met geel behangsel. 
Een spiegeltie. 
Twee portraitten. 
Een bedde met toebehoor. 
Een taaffel. 
Een cabinettee met ladies. 
Drij stoelen. 
Een schilderij. 
 
Voor de Kamer. 
Twee groote kasten. 
Een slegte kleerkast. 
Tien oude musquettten. 
 
Op de groote Schrijffcamer. 
Een wageschott cabinet met ladies. 
Een oude kast. 
Vijf familie portaiten. 
Twee  oude kassen om papieren te plaetsen. 
Vier groote en een klein kistie. 
Een coffertie met fluweel bekleed. 



Een banck van dennehout. 
Agt coffers groot en klein. 
Twee kleine dito. 
Ses wijnglasen. 
Twee schilderijen. 
Een goud gewigt sonder balants. 
Eenige oude masquerade kleeren. 
Boeken en romlerij. 
Twee manden. 
 
Op de Vreulens Kamer. 
Een slegt oud lidecant met groen behangsel. 
Vijff van bijsen gevlogte stoelen. 
Een bekleede armstoel. 
Een kleine spiegel. 
Een taaffel met een oud taaffelkleed. 
Een schelderiken. 
Een oude rustbanck. 
Een heerdijser met een gebrooken tang. 
 
Op de Voorkamer. 
Twee vuurijser met een tang. 
Twee oude schilderijen. 
Twee dito portaitten. 
 
Op de Kinder Kamer. 
Een slegt lidecant met een dito groen behangsel. 
Een bedde met toebehoor. 
Een kast. 
Een scherm. Een theetaaffel. 
Een andere taaffel. 
Een confoir met theekeetel. 
Een geel cooper treckpottie. 
Een strijckijser. 
Een coopere lamp. 
Ses oude stoelen. 
Een slegte schilderije. 
Een versleeten camerbehangsel van goud leer. 
Een spiegeltie. 
 
Op de Galderije. 
Ses portaitten meest bedorven. 
Twaelf kleine papiere prenten met raemties. 
Agtien oude gedemonteerde musquetten. 
 
Op de Linnwadskamer. 
Een lidecant met versleeten behangsel. 
Een bedde met toebehoore. 
Een kast. 
Een groote kist. 
Drij stoelen. 
Een rood cooper Distillier Keeteltie. 
Een coopere lamp. 
Negen groote tinne schottelen. 
Agtentwintig dito boorden 



Twee dito lampetten met de kannen. 
Een dito steekbeeken. 
Tien dito waterpotten. 
Vijftien ell blauwe saij. 
Een geele seije spreij 
Vier stucken sleesier linnen met blauw bloemwerck 
Een coopere coffee kann 
Een sitse spreij 
Een packie geel sijde lint 
Een schilderije 
 
In de kleine Schrijffcamer 
Vier groote glaase pocaalen 
Een glase kan 
Een kist met briefen en papieren 
Een stoel 
Twee groote blieke theebussen 
Twee schrijff kisties 
Een boeck van J. Cats 
Een paar spooren 
Een pistool 
Drij kleine schilderijen 
Een groote dito 
Een houte kastie 
Een Vuretang 
Een rooster 
Een vuurslag 
Een kruidproef 
Twee kogelvormen 
Twee taafelblaaden 
Een spinnejager 
Een leer 
Een buijgtang 
 
Op den Duijsterenplaat 
Een pars 
Drij oude leere armstoelen 
Een ronde blieke lucht met een dito steel 
Een spreekhoren 
Een kistie 
Een taafelblad 
Twee taafelvoeten 
Een schilderijlijste 
Een bosshaem en een Zeegertie 
Twee ponders 
Een tobb 
Drij blicke doosen 
Negentien copere tarte formties 
1 kist met 9 steen vlass 
 
Op de groote plaat 
Veertien gevlogten bijse stoelen van nootebome hout 
Twee dito armstoelen 
Een scherm van tappisserij werck 
Een getapisseert speetlaaffet 



Een spiegel 
Een verlaeckt geschildert theetaafel 
Een spiegeltaafel met taaffelkleed 
Drij familieportraitten 
De portaitten van de Keijser en de Keijserin 
Een schilderij met de naald gemackt 
Een groot cooper Lavoir 
Een goud leer camertapijt 
 
Op de Orlogie Kamer 
Vijff bijse stoelen 
Een taafel 
Een ticktackboord 
Ses schilderijen 
Een marmere Comm onder de schouw 
 
In de kleine camer daernaest 
Een cabinettie met veel ladies en uijttrecksels 
Een kastie dito warin eenige pampieren, een copere labatier 
Een memoire boekie met silver beslag 
21 goude bewerckte knoopen en een doozee met oude silver lint 
Een theetaaffeltie 
Een ijsere lampenstoc 
Een kniptang 
Elf paar bruin porcelaine thee copkes 
Seven paar witt gecoleurde dito 
Een chcolade comm 
Een porcelaine suijkerdoos 
Twaelf paar gebloemte porcelaine theecopkes, min een 
Een dito spuilcomm 
Twee witte treckpotties, delfs 
Twee dito romekanneties 
drij dito chocolade tassen 
Vier geele specksteene beeldies 
Corpus Jur: Civ: in 4to 
Corpus Jur: Canon: in 4to 
La Cour Serinte in fol: 
Geldersch Landreeht in fol: 
Een kruijdproef 
In het kastie in de muur een rije boecken en prullen 
 
In de kamer voor den Eetsaal 
Ses bijse stoelen 
Vier schilderijen en een portait 
 
In den Eetsaal 
Agt bijse stoelen 
Een theetaafel met een coopere plaat overdeckt 
Een groote theecann 
Een thee kistie van geel cooper 
Een schrijfftaafel met ladies 
Een groot cooper Lavoir 
Een spiegel 
Een heerdijser met metallen knoopen 
Twee klein armspiegels aen de schouw 



Een canarijvogel met den kouw 
Een degen met een pinsbeek gevest 
Twee rottingen met dito knoopen 
Een jagdmes met dito beslag 
Een kamertapijt van goud leer 
Een portaitie 
Een nagtliehtie 
Een tabackspijpekop 
Twee schilderijen 
Een gordijn en baerd 
Een schencktaafel met een partie glaasen 
Een uijtgebelgden Vogel 
Eenige wijn en bierglaazen 
 
In Heer Mosters Kamer 
Een pavillon met oud behangsel 
Een bedde met toebehoor 
Twee brandroijen met groote coopere knoopen 
Agt schilderijen 
Een oud lidecant 
Een bedde met toebehoor 
Twee oude armstoelen 
Een groote mussecouw 
Een groote coopere lucht 
Een spiegel 
 
Op den Jagerse Kamer 
Een bedsteede 
Een bedsteede 
Een bedde met toebehoor 
Twee ijsere Vossevallen 
Twee Lackpistolen 
Een groote kast 
Drij porcelaine schottelen 
Vijftien dito deels beschadigde boorden 
 
In de Meijde Kamer 
Een bedde met toebehoor 
 
In den stalle 
Drij bedden voor de knegts 
 



 
 
Op den zolder 
Twee ooffens met toebehooer 
Een balants 
Een kist met lood, oud en nieuw 
Een ijsere olijpars 
Een kist met prullen en verscheijde romlerijen 
 
In de keucken 
Aen tinn 
Tien affietten 
Vier doorslagen 
Twee commen 
Twee soupcommen 
Een dito comken 
Twee luchters 
Twintig schottelen 
Tien douzijn boorden 
Dartig dito boorden voor de bediendens 
Een roome comken 
Een spuulecom 
 
Aen cooper 
Vijff keetels groot en klein 
Agt deksels 
Twee lampen 
Seven caserollen 
Twee chocolade potties 
Drij tartepannen 
Twee tartedecksels 



Een braadpann 
Drij schuijmleepels 
Twee sopleepels 
Een kleinen dito 
Een confiturepann 
Twee deurslagen 
Vier theekeetels 
Seven keetels 
1 dito 
1 Koekepann 
Een schottel 
Een romepanneken 
Een asehback 
Een coffijkann 
Een metale pot 
Een tuijt 
Een leij schottel 
Een vijsel 
Een distilleer keetel met den helm 
Een schottel en twee confoiren 
Twee biertuijten met coopere banden en beslag 
Een dubbelde neegtlampe 
 
IJserwerck 
Vijff potten 
Twee braade wenders 
Twee koekepannen 
Vier fournuijsijser 
Een roerijser 
Twee vuurtangen 
Twee schuppen en een blaaspijp 
Een gavel 
Een hackmess 
Twee waaffelijsers 
Een schaal met balants 
 
Houtwerck 
Een aenregtbanck 
Drij kasten 
Een theetaafeltie 
Negen stoelen meest oud 
Een saltvatt 
Een korff 
Negen vaaten groot en klein 
Een vliegenkastie 
Een kerr 
Twee tobben 
Twee schepels 
Twaelf vlooten 
Een groote leer 
 
Reij- en bouwgereedschap 
Twee carossen 
Een chais met ´t kussen 
Vier paardetuijgen 



Drij saadels 
Twee lange karren 
Twee korte dito 
Een haam 
Een saadel 
Twee paar hoofdstangen 
Een reijstang en toom 
Een paar stijgbeugels 
Twee jagdvlinten met de wijtass 
Twee ploegen 
Twee eghden 
Een kruijwagen 
Ses koeijbacken 
Twee wannen en een harp 
Een heekselback 
Drij vleegels 
Twee paar klingels 
Een sleij 
Een dom kragt 
Twee hulsels 
Een voerkist, een leer 
Het hooij 
Een schup, gavel en rieck 
Twee water emmers 
70 vijm rogg ongeveer 
6 malder garst ongeveer 
2 malder erben ongeveer ongedorst 
de speurij 
vijf vijm strooij en saetstrooij 
 
Bestiaal 
Vijf soo Caross als andere paerden 
vijf koeijen 
Een maal 
Een Varre 
Twee kalvere 
Vier halfwasse wilde vaerkens 
Een wilde sogg met 3 jongen 
Eenige jagdhonden 
Vijff levende bijen 
Twaelf dito doode 
 
Silverwerck 
Een schenckboord 
Een tabaeksconfoir 
Een groote potagieleepel 
twee snuijterbacken, oversilvert 
Vier luchters 
Een bottercomm 
Seventien messhegten met de messen 
elff fourestten 
Een tranchiermess en foureset 
tien leepels 
Een mergleepeltie 
Seven theelepelties 



een mostertlepeltie 
Nog seven leepels 
item ses fouresetten 
Een olij- en azijnflesiens met silvere voeten en decksels 
Een lampet mette schottel 
Een agtkantige agathe doos met de charniere en een sleuteltie 
Een pibeeke Saackhorlogie 
Een beugeltascke met silver beugeltie, waaier, een gouden ringske, een dijntie van rood 
corall en een silver balsam doosie toebehoorende aan den jongen Heer Baron 
Seven gespels, een tabackspijpekop, een paar hemde knoopies 
Een bondelken met verscheijde 
Stucken oude versleete goude galonen 
1 snuijter 
1 caebet 
In het schrijfftaafeltie op de eetsaal is nog gevonden een schelling en twee dubbeldies 
 
In de Capel 
Een silver vergulde kelk 
twee dito ampullen met de telders 
Een silver tomp hoorntie 
Vijftien schilderijen 
Ses paar cooper luchters 
met ses overige autaerlieraet 
twee armstoelen van russleer 
twee rood Vluwele kussens 
vier dito gemeene 
 
Linnen 
Vijffentwintig paaren een beddelaakens 
tien paar dito nog op de bedden gespreijt 
Vierentwintig paar en een soo goede als quade Kussdijcken 
Ses damaste taafellaakens 
Een en seventig dito servietten 
Negentien gemeene taafellakens en twee dito oude 
twee dito laakens en de kleine 
Vierentwintig servietten 
twaalf dito 
agtien dito een soort beeter 
vierenveertig boomties servietten 
vijff handdoeken 
Vijf en taghentig groot en kleine goed en quade servietten 
seventien dito groffe voor de domestiq 
veertien groove taaffellakens voor de Domestiquen 
vierentwintig groove beddlaakens 
Veertien groffwerke laakens 
Vier en dartig servietten goed en quad 
drij oude taafellakens 
Seven en dartig manshemden ten deele met manchetten 
Ses dito versleeten 
dartien neusdoeken 
Vijffendartig stropdassen 
vijff witte camesools 
vijf dito grijss 
Een dito broeck 
Vierentwintig paar stiefel manchetten 



Vier scheerdoeken 
Seven paar linnehoosen 
een gekant toiletdoeck 
twee ledekanten met ´t geene daarop is in de knegtscamer 
 
In de Orengerij 
Drij groote oranieboomen met de tobben en ijseren banden 
twee dito kleiner soort 
1 oleander 
een passiebloem 
25 allerhand soort oranieboomen in tobben en potten 
Een aloë met tobb 
Een Granatenboom 
Een partij buijtenlandsche bijgewasse in potten 
drij oude kachel ooffens 
drij heekscheeren 
een herck 
twee schuppen 
Een rieck 
Een viss aakie 
Verscheijde potten met bloemen 
Een kast 
twee gieters 
1 bed met drij stoelen 
1 rommel 
Romlerije 
 
Schriffturen en documenten in de Kleijne schrijffkamer 
Een kist met briefen van Vrienden 
Eenige reekenboeken van betaalde domestiquen 
Een paquet met annotitien van betaalde rookhoende 
Eenige thiend verpagting de annij 1745 tot 1748 
Een sack met affgeleijde obligatien en andere documenten 
Het instrument van scheijding en deijling van den huijse van Macken 
Een pack met affgedaene process saaken 
Een dito met quitantieen en betaalde reekeningen 
 
Catalogus Librorum in folio 

1. Imago imi Saeulj Soe: G: 
2. Sanctitas Ecelesie Rom: a P: matth: a. corona Leodiensi 
3. Burcharej woematiensis epis copi decretorum Librij 
4. Catalogus glorix mundi per Bartolomeum a chassanao 
5. Henriej Zoesij ad digest: Jur: Civ: 
6. Sextus Liber Sexti librij argumentum 
7. Historie et Chrinique de Jean Froissart jer Volume 
8. Methode nouvelle de dresser les chevaux par le Pr: Guillaume de Neucastle 
9. Commentaire de Blaise de Mosthil marechat de france 
10. Bonaventura opera 
11. Demostenis opera 
12. Corpus Juris Canon 
13. Tabula Super libros Sententiarum a Bonaventura 
14. Erasmus in Novum Testamentum 
15. St. Gregorij opera 
16. Cornu Copia Perottj Episcopi 
17. G. Hesselbach Hfarherr in tift Wurtsburg  postil der Evangelinn s tom: 



18. Calpinj Dictonarium 
19. Homilea Origenis 
20. Trundeck responsorium 
21. Pandecta medicine 
22. Sneidewijn comment: 

 
Librj in 4to 

1. Tessoro p: Anton: Oudin: hispanice 
2. Aceron departitione Oratoria 
3. Lambassadeur et ses fonetions par Wiequefort, 2 tomes 
4. de L’esclache Lárt de discourit des passions 
5. R:P: de Breint des antiquites de Paris 
6. Philosophia Scripta 4 tomes 
7. Lettres du Cardinal d´Ossat Roma 
8. Canisij pars ima de fide Spe 
9. Salnove la Venerie Proijat 
10. de La maison rustique 
11. Dictionarium latino hispanicum 
12. Bovens usus et abusus justitie 
13. Christines Jeti in leges municipales meblins 
14. Talon l´Historoire Sainte tom: second 
15. Verbact van de Nederlandsche Vreedeshandeling 
16. Dictionaire francois alemand 
17. Rerum fudualarum in frisia 
18. Inleijdinge om te procederen en opstellen van contracten 

 
In Octavio 

1. Le Sieur de La Serre amours de la Vierije 
2. Balthasar Graeian L ´homme de Cour 
3. Histoire de franee du Regne de Henrij 4tieme tom: second 
4. Histoire de L Ámerique 
5. de Verdier Historiographe de france; seconde partie 
6. Antonij van Torre dialogi 
7. Nouvelle instruction a la langue francoise 
8. Les Traveaux de mars 
9. Vauban maniere de fortifier 
10. Le grand Cijrus 
11. Nouvelles de Miquet de Sanedra 
12. Les oeuvres de Plutarque 
13. Gradus ad Panassum 
14. Guieciardin histoire de la guerre d Ítalie, 2 tomes 
15. L ´union du Roijaume de Portugal avec la Castille 
16. Guieciardin description des paisbas 
17. Cleopatre 
18. Le grand Cijrus 
19. L ´exercise de monter á cheval 
20. Catholijck memorieboeck 
21. Dictionarium 
22. Digestorum Volumen 
23. Histoire de Don flore de Grece 
24. Travaux de mars 
25. Index Pandectarium 
26. Veteres Schiptores de remilitari 
27. Histoire de Primaleon de Grece 
28. Vernuldi Rhetorum Collegij pooc: 



29. Epitre des Princes 
30. Epistolae familiares de Guevara 
31. Les regrêts d ´Ovideo 
32. Livij orationes  
33. La belleenvie trionphante 
34. Le Theatre de Corneille 
35. Les Essais de Montagne 
36. Gallardi traite Politique 
37. Ovidij epistole 
38. Relation entre Don Jan et le Cardinal Vitard 
39. Troisieme Partie de L ´astrëe par Honore d ´urfëe 
40. Les metamorphoses d óvide 

 
in Duodecimo 

1. Journal des Savants 
2. La morale universelle 
3. Walsij Poemala 
4. Parfait gugement des esprits propres 
5. Gretser institutionum lingua graeen 
6. Ciceronis Orationes 
7. Smetij prosodia 
8. du Trieu manuductio ad logicam 
9. L ´astrëe Durfé 
10. Abrege Curieux de la philosophie 
11. Les Livre des Comptes faits 
12. Interest an Holland 
13. Le flambeau mistique 
14. Conciones ex Historieis latinis 
15. Balsae Socrate Chrêtien 
16. Coster de la Confrerie 
17. Receuil Concernant le quietisme 
18. Verclaring der griexe taale 
19. Binet Consolation pour les malades 
20. Pratique des cours de france 
21. Relation des missions de france 
22. Amgarobus Leçons Catholiques de L ´eglise 
23. Thesaurus Eglantiarum 

 
in Decimo Sexto 

1. 13me Livre d ´Amadis de Gaule 
2. Liber Poematum 
3. Epistola Ciceronis 
4. Ovidij Opera 
5. Lueanus de bello civili 
6. Curtij Historiae 
7. du Tronebet lettres familiaires 
8. Labadie Lettres 
9. Gautruche historia poetua 
10. Historia de Ptolemao Rege 
11. Schopperi Speculum Vite Auliece 
12. Pomeij Candidalus Rhetoriea 
13. Du Cijgne fons cloquientie 
14. de Sales introduction á la Vie devote 
15. de Serres inventaire general de L ´histoire de france 
16. floij historie 



17. Pour les ambassadeurs 
18. Elegantie Ciceronis 
19. Paraphrasis psalmorum 
20. Schottani examen juridicum 
21. Perezij institutiones 
22. Discours d ´Estat 
23. Problemata Aristotelis 
24. Ovidij Epistola 
25. Parcival L´abreije de L´histoire de le Siecle de fere 
26. Essaij de morale 
27. dulcis Schola Italien 
28. Asopi fabulae 
29. Pergimani Orationes 
30. Aphtonij progijmnasmata 
31. Oeures divers 
32. Seneco Tragoedie 
33. Virgilij poemata 
34. flores epigrammatum 
35. Histoire de Kemiski Georgienne 
36. Histoire du tems 
37. Le jardinier françois 
38. Gauthier La mort de Lámoure 
39. de Chef fontaines raisons Sur la parole de Dieu 

 
Aldus gepasseert en geinventariseert op den Casteelen Macken de 15den 1620, 21 en 
22den xbris decembris 1700 een en vijfftig tenoverstaen van de gesubstde Scholtis Jan van 
den Bosch, Jan van de Water en Jan Mosters schepenen. 
 
Mij present, J.J. de Beijer landschrijver 
 

 
 
Staat en de inventaris van de gereede goederen en effecten naegelaten bij de Heer Baron J. 
van Hugepoth op den Casteele Macken de datis 15 et seg:  xbris 1759 
Macken 
 
Transcriptie door Conny van Hees van een akte uit inventarisnummer 302, akten van 
inventaris of boedelbeschrijving, 1731-1786, van het archief van de Schepenbanken 
van het Land van Cuijk, 1525-1810 (toeg.nr. 7040, inv.nr. 203, folio 98 t/m 123). 
 
Illustraties van de hand van J.J. de Beijer


