
 

Boedel Crijntje Jacobs, 1653,             

notaris Ranck.   
 

Hieronder de lijsten van huisraad in het huis van 

Crijntje Jacobs aan de Vlamingstraat (nu nr 44)  

na haar overlijden. Het gaat om meubels, 

siervoorwerpen en allerhande andere dingen,  

zoals die waren te vinden in verschillende kamers,  

keukens, enz. 

Opvallend zijn onder meer de zes grote  

schilderijen in de keuken van Crijntje.  

Schilderijen in de keuken dat kwam vaker voor. 

Hiernaast een voorbeeld. Het is een werk van  

Adriaan de Lelie van rond 1800, getiteld  

“de koekenbakster”. (coll. Rijksmuseum) 

 

 

 

 

Roerende goederen 
 

 Eerst inde keucken 
1 bedde en peuluwe 

2 oorkussens met sloopen 

2 deeckens, een root en een wit  

1 paer roode guardinen met een rabat* (* rabat: plooi, geplooid) 

1 gesteeckte schoorsteen cleet 

1 agtcant spiegel 

6 groote schilderijen met vergulde listen 

4 fijne dubbelde booter schootelen 

3 fijne enckelde boter schooteljens 

1 fijn cleijn klapmut(s)je (waarsch. een porceleine kom) 

3 delfs porceleijne schooteltgens 

3 flesjens 

3 borretgen voorde schoorsteen  (schilderijen op houten paneel) 

6 predicants printgens(?) 

noch 5 cleijne borretgens  

een kannebort met 9 aerde kannen met tinne leeden  
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een koopere lantaren 

een kapstockjen 

1 wageschotte* taelen (tafel?) met een vuijre blad (* wageschot: mooi glad eikenhout) 

2 wageschotte bancken 

3 stoelen 

1 glas gardijntgen, 1 borstel 

3 morster ... rtgens met drie kopjens  

delffs porseleijn  

2 sitkussens 

 



 Op de kelderkamer 
een wageschotte kas(t) 

1 wageschot hagent kasje? 

4 scilderijen 

2 spaense stoelen 

1 leenstoel 

2 roode guardijnen met een schoorsteencleet 

4 borretgens 

5 aerden plaetielen voor de schoorsteen, 1 rackjen 

1 houten backgen, een bedde stooff 

3 kommetgens opde kas(t) met een suijckerpot; een kabas met een letter- 

hout emmertgen. 

 

 Inde kas(t)  
1 testament salmbouck met silver slooten 

1 hooren met silver beslach 

1 swarten mas met een toerskapjen? 

2 tafellaekens, 1 hals neusdouck met een douck huijsder 

3 sloopen, 2 witte schortekleren 

1 vrouwe lubbe (= geplooide kraag)  
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2 paer witte over mouwen 

1 strijck iser 

noch 3 douck huijsden 

3 bandetgens met kant  

2 hoofdoucken 

2 linden mutsen, 5 neerstriken(?) 

3 slaeplaeckens 

1 kaffamantel  

1 baratte* rock met blaeuwe voering (* borat: gewevenstof, sajetgaren) (*rock: soort overmantel) 

1 rekefjens(?) 

1 gecoleurde schorte 

1 wageschotte kist 

1 pruijmenboom stoeltgen 

1 bijbel 

 

 In't voorhuijs 
6 groote schilderijen 

1 geschildert tafelblad 

1 kist 

seven stoelen 

1 preeckstoel 

1 toonbanck met een voetenbanck 

4 aerde kommens met een suijckerpot 

1 out testament salmbouck 

1 beuck? spaen? en een kamerbesem 

1 wageschotte kas(t), daer in bevonden een rooden rock 

1 sijden mantel 

3 requestgens, 1 sij sorte cleet (bedoeld zal worden een "schortekleed"?) 

1 tijckt van een peuluwe 

2 lijven van een tabbert 

1 paers schortekleet 



1 rouden neusdouck met een muts [111] 

 

vijf aerden platielen 

4 aerde tafelborden 

1 paer coopere schalen  

1 graese fles 

2 mart doucken 

2 houten kandelaeren 

 

 Op de voorsolder 
een bedde en peuluwe 

1 roode deeken 

1 groene deken 

1 vrouwe hemt 

1 blaeuwen rock 

1 rooden rock 

5 kleerstocken 

1 banck en leertge, 1 out schut 

1 deel turff 

 

 In keukentgen 
1 scharbel tafeltgen 

1 rackje met 5 schooteljens  

met noch 3 tafelborden 

1 isere pot, 1 tang, 1 heugel (= ketelhaak) 

1 schop 

1 askeetel 

1 rooster 

2 treefte (= een balk?) 

 

 Op de plaes 
2 rackjes met drie(?) schepcanne (?) 

en twee groote plaetselen (= platen?) 

4 kommetgens [4] 

 

2 sausiertgens?? 

1 strijckijser 

1 potteback met aerde potten 

1 braetpanne, een ondersteeck 

1 banckje scharrebort en wateremmer 

2 leepels 

 

Noch eenige rommeling van besems  

potten, pannen, ende gemeen huijsraet 

van weijnich importantie 

niet waerdich te specificeeren. 

 

Vier pens keetels, twee met ooren 

en twee met hengels 

1 groote treeft 

1 speckmouw 

2 groote tobbens 


