
Transcriptie Boedelinventaris Catharina Vileers 
 
Inventaris van alle de goederen naegelaten by Catherine Vijleers huysvrou van Severein 
Schimmelketel,   gedaen inventaris by Sr. Heyndricq Ottho door mij Balthasar de Gruiter, notaris 
publicque… ten presentie vande naergenoemde getuygen: 
 
Eerst twee bedden met haere peuluwen 
seven oirkussens met twee buijckkussentges 
twee onderdeeckens 
een paer gardynen met  
 
   Schilderyen 
 
Een Landtschapgen 
(een dito) Jupiters witte koe 
Een bloempott 
twee glasen blompotten 
vyff glasen met de vyff sinnen geteeckent 
Een stuck van Monsr.  
twee toongetges 
Een rots steenl 
twee dito met frutage 
een  kinckhoorn 
Een Tente 
noch een toegenagelde kasse met schilderijen 
Een wapen met een almanack 
 
   Huysraet 
 
Een ebbenhouten spiegel 
Een speldendoeken kussen met klossen 
twee aerde kannen met tinne leden 
een kooperen kandelaer 
twee kooperen pottges 
Een albasten beeldetgen van Maria 
twee luerkasjes van wagenschot met haer voeten 
een coffer met ysere banden 
Een tresoor van wagenschot met verscheyde  brieven (?) 
Een ledige  vuer  busse 
Een wagen schuier 
Een cleyn kisgen 
  



Een gebacken (?) porceleijne flesje 
twee strijckijsers 
twee kooperen deckseltges 
een schuijmspaen 
twee               met twee leuijwagens 
drie kleerborstels 
Een scheuijer 
Een cabas 
Een luije lijff 
Een gewone schort 
Drie veliesjes (?) 
Een paer swarte gebreijde koussen 
Een paer loveren  koussen 
Een paer laersen 
Twee kousen tot cosenbande 
Een gesontheijt van een sleuijer 
Een paer         hantschoenen 
twee servetten 
twee hantdoecken 
twee oude taefellakens 
twee paer linnen koussen 
Een ouden mans broeck 
Vyff linnen mutsen 
Een nachtmantel 
twee neus(?) doecken 
Een sackgen met lappen 
Elf mans  
Een kas doeckje 
twee bruine  halve neusdoecken van  
Een paer canons met lonten (?) 
een kussen slooptge 
drie neerstuckjes 
Een wit schootelkleet  van catoen 
Acht paer nieuwe mangettes 
Een soor fraens mutsje  
drie kraplappen 
twee  
een hooftdoeckje 
vier navelbandekens 
een doosje met rommelarije 
 
  



Een oude sleuijer 
Een paer       wanten 
drie paer leren hantschoenen 
Een oude lappe van taffeta 
Twee cleyne sacktges 
Een toegesegelt doosjen met mijn signet toegedaen 
daarinne verscheijde lombertbriefjes e nandere proven (?) 
 
Een water emmer 
Noch een cleyn kistgen met      dat niet geopent en is geweest 
Een hoetbandt 
twee stoelen 
Een ront doosgen met wat rommelarij 
twee scharen 
Een stilletgen 
Een taeffeltgen 
Een brandewijn flesje 
Aerdewerck van potten en pannen van          en waerde 
 
Aldus gedaen ende geinventariseerd aende westeijnde vanden Schiedamschen  dijck inde huysing (?) 
van Pieter Blanckert, ter presentie van Hr. (of Sr) Willem Thiebout en Jan Thomasse witwercker,  
beijde mede alhier woonachtig, den getuijgen hiertoe versocht en geboden op den xxix december 
1653: in Rotterdam voornoemt/ 
 
(Getekend door)  
 
Willem Thiebout 
Jan Tommisse 
 
In kennisse van mij, 
 
Balthasar de Gruiter, Notaris 
 
 
 
 
 
 
 
 


