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Een boerderij-inventaris uit 1844
door J.W.C, van Schaik
Op woensdag 31 januari 1844 begaf zich de Lopikse notaris Wilhem Hendrik Joan Cambier van
Nooten naar de boerderij „Voorzorg" aan de Lange Linschoten nr. 17 te Snelrewaard (thans Zuid
Linschoterzandweg 44).
Doel was het inventariseren en taxeren van de gemeenschappelijke boedel van Willem van der Sprong
en zijn op 7 november 1843 overleden echtgenote Johanna van Kats. Het echtpaar had 7 kinderen.
Omdat de voorwerpen per vertrek zijn beschreven en bovendien enkele meubelstukken bewaard zijn
gebleven kunnen we globaal vaststellen hoe het woonhuis van „Voorzorg" in het midden van de 19e
eeuw was ingericht.
De boerderij was nog maar enkele jaren door de familie Van der Sprong bewoond, vandaar misschien
dat de zolder nog vrij leeg was.
De taxatie duurde van 's morgens negen uur tot 's avonds vijf uur, met drie pauzes. Cambier van
Nooten werd geassisteerd door de Hagesteinse taxateur Hendrik de Ridder.
Het voorhuis
In het voorhuis stond een eikehouten kabinet dat getaxeerd werd op f 22,— (zie afbeelding). Verder
was dit grote vertrek (51/, x 8 m.) gemeubileerd met een eikehouten kleerkast, een uitschuiftafel en een
voetenbank.
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Er stonden drie schragen en tegen de oostmuur drie staanders met samen zestien kaasplanken, waarop
183 zoetemelkse kazen lagen.
Er was een rek met 15 schotels van Delfts aardewerk en een rek met 13 Delftse borden.
Voorts bestond de aankleding uit een theeservies, twee tinnen waterflessen, vier tinnen schotels, vier
jukken met kettingen, een koperen koffiekan en een blikken trommel.
De zijkamer
In dit vertrek waren 30 mudden aardappelen opgeslagen.
Er stond een hemelbed met twee kussens, twee lakens en een peluw.
Deze kamer was gemeubileerd met acht schragen en een wringstoel, een tafeltje, wat,,rommeling" en
een wafelijzer.
De kelderkamer
Op de opkamer was de bedstede voorzien van twee gordijnen en een val en een bed met toebehoren.
De inrichting bestond uit een tafel en zes matten stoelen, een kastje en een koperen beddepan.
Aan de muren hingen een spiegel en twee schilderijtjes. De vloerbedekking bestond uit vier matten.
In de servieskast stonden 19 witte schalen en 50 witte borden.
De zolder
Op de zolder stonden twee koperen ketels, een persbank en wat ,,rommeling".
Er lagen 16 kazen.
De kelder
Hier werden aangetroffen vijf kaasplanken, een pekelbak, twee staren, drie botervloten, een tafeltje,
een wringstoel en „rommel".
De etenswaren bestonden uit drie tonnetjes en een halve pot met boter en een partij pekelspek en worst.
Het gootje
In deze kleine kelder, die gewoonlijk ,,de geut" werd genoemd, lagen zes kaasplanken en wat
„rommeling", drie ijzeren potten en wat aardewerk.
Er werden 23 kazen aangetroffen, een pot met vet en twee potten met winterprovisie.
Het kleine kamertje
De bedstede in dit vertrek was gestoffeerd met twee gordijnen en een val en een bed met toebehoren.
De meubelen bestonden uit een tafel en zes stoelen en een tafel met lessenaar. Voorts stonden er een
hoekrekje, een horlogekastje en twee presenteertrommeltjes.
De keuken
Dit ruime vertrek ( 8 x 4 m.) was ingericht met een kastje en tafel, een ladetafel, een gladde tafel, een
houtkist, veertien matten stoelen, een hoekkastje, een voetenbank en een klok.
De bedstede was ook hier voorzien van twee gordijnen met val en een bed met toebehoren.
De wanden waren versierd met een serie van vier schilderijen en een serie van zeven schilderijen, die
mogelijk de zeven sacramenten voorstelden, voorts hing er een spiegel en nog een schilderij.
De schoorsteen was voorzien van een plaat en haardijzer, een koperen ketel, een ijzeren ketel, een
doofpot, een koekepan, een hangijzer en een haardketting.
Het serviesgoed bestond uit dertien schotels en negen witte borden in soorten, acht borden, enig
aardewerk en een theeservies met blad.
Er was een rek met twaalf tinnen lepels, een theeblaadje en busje, een tabakskistje, een tabakspot en
komfoor, vier koperen koffieketeltjes, een koffiemolen en een bus.
Tot de uitrusting van de huishouding behoorde nog een naaikistje en een strijkijzer.
De keuken werd verlicht met behulp van twee koperen en twee tinnen kandelaars.
In de keuken hing een partij spek en vlees ter waarde van vijftig gulden.
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Het achterhuis
In het achterhuis waren, boven de til, twee bedsteden die afgesloten konden worden met gordijnen en
een val. Er stond nog een bedje, waarschijnlijk boven het kleine kamertje, dat via de deel bereikbaar
was.
Op de deel werden de volgende inventarisstukken aangetroffen: een koperen wringaker en ketel, drie
kuipen, vijf staren, vier pekeltobben, een karnstaar, een karn, 28 kaasvaten met volgers (deksels), twee
wringtobben, twee kaasvloten, zes emmers met ijzeren banden, vier emmers met houten banden, acht
wateremmers, twee wastobben, een drankkuip, drie staarplanken, twee schragen met planken, zes
rietmatten, twintig koedekken, veertien mudden aardappelen, twee mudden pootaardappelen, een
partij turf, een bak met meel, dertig lijnkoeken, vier tonnetjes met grutten, twaalf tinnen lepels, zes
tafelmessen, tien vorken, een wagentuig. een sjeestuig, een rijsingel en toom met wagenzeel en twee
lijnen, een hooiburrie, een houten as met twee wielen, een evenaar met schalen en gewichten.
In het achterhuis stonden 24 koeien die getaxeerd werden van f 52,— tot f 100,—.
Sieraden
Bij de rubriek „lijfsgoud en zilver" staat niet vermeld in welk vertrek de sieraden aangetroffen werden.
Het gewicht is uitgedrukt in korrels: 1 korrel = 0,1 gram.
Een gouden ketting, wegende 548 korrels, een gouden streng met kruis, wegende 285 korrels, een
gouden hoepring (= gladde ring), wegende 32 korrels, een dito dito, eveneens 32 korrels wegende, een
gouden bootje, wegende 20 korrels, een paar gouden akers wegende 63 korrels, een diamanten boot en
een zilveren pijpenwroeter.
Aan kontant geld was er f 101,45 in huis.
De totale waarde van de boedel was f 4.134,05.
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