Boedelbeschrijving voor twee honderd jaar

ÊÈiiQ oals vandaaq de dag nog gebêurt.

werd ook in vroeger

\WAl ri:u"" t ij nJt'o"'..ii.1aÀn-.,.n 66n van de echtsenoten,

aà kinrteren een inventaris opgemaakt van de
goederen en bezittingen. Orndat zorn inr,entaris van rechtswege ínoêst worden vastgesteld treffen we er in de schepenactên vele aan. Het is interessant zo'n opsomrning van
huisraad en andere goederen eens wat nader te bezien, om
een idee te krijgen wat een gezin zoal nodig had en gebruikte. Bovendierr treffen we vaak artikelen en voorwerpen aan
\taarva.t de betekenis ons ontgaat en ook andere, die bij het
lezen een herinnering oproêpen aar! oude gebru i ksv o orw'e rpen
en benamingen die in het vergeetboek zijn geraakt.
De Gemertse schepenacte (uit R151) van 6 mei '1774 is in d,a1c
opzicht de moeite waard. Op 2l november 1770 overleed, op
joffer Maria Joanna Egidia Verzeryl . Zi
2f-jarige leeftijd,
jaar
getrouwd
met Joannes thomasse Strijbosch.
uas vier
Voordat hij op 15 nei 7fJ4 hertrouwde moest- hij een inventadie te groot is om
ris oprnaken. Het uerd een lange lijst'
gezin
geheel
Het
kende een zeaf te drukken.
hier in zijn
later
maar een
kere welstand, ofschoolt de man enige ti.jd
jn.
eenvoudig hoedenfabrikant blijkt te zi
Verschillende groepeÍ van voorwerpen worden erin genoemd. Eerst het Coper, tinn, blek err ijserwerk, waarblj we
o.a. aantrêffen:
een copere profi:iterje,
een blekke worst
hoove, acht slegte rottingen,
een vleesch gawel eí een
vlot rinke. Dan wolgt het aardewerk nei daarbij: een boter
potjê met eên snoek er op. \/ier boter boortiensr sess calke beelt.jes. Bij het houtwerk vallen op: drie stofverkens,
een viercant roomers banke, een cruijde banke, een clijn
Merkrn'aardig is dat
schevurke. een stille.je, een schabel.
in deze groep nog veertien schilderijen en honderdtwaalf
boeken worden genoemd. Een volgende groep heet Lijnwaerd en
Cleederenr Í/aaronder sess f i.itels, een beste toslet mutse,
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een bokke baartje,, twee mutaeh met scêpkens, een paar beste lobbeh net cant! vier paar maakêns, viêr zitsche clijne
voorsctrot jes,, een gestrêept peirds japon. een best zitsch
bosche jak, eên groefl calaminke rok, eeh chitr rokakeïr,
een partije rood geru{jd volder en drie weijers.
Heel interessaïrt is ook het Silverwerk met een lokernoote
cruijs je, een silver Lt'eau dê Ia Reine doos.ie, een silver
belkje met een glase steelje,
een goudên poiriet haak,drie
paar lrpar lramourell nouwknopjes, twee pinïrebakken oorcfloppen met valsche steenen, ttdee onpaar silvere bellen. Vijf-

tien oorfluwijnen horen in dit rijt je eigentijk niet thuis.
Tot slot zien rde dan bij het Kindergoed een valhoed, seven
voorsprekertjes en twee eerste kinder stieflijfkens.
Het is duidelijk
dat we in dit geval te maken hebben rnet
een burgermansgezitt. l{ie geinteresseerd is in .de volledige lijst kan dèze bij ondergetekende opvragen.
Misschien geeft deze opsonrming de lezers aanleiding tot
nadere verklaring van de genoemde voorwerpen en tot het in
herinnering breflgen van aírdere, niet meer in gebruik zijn <le
benamitgen.
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