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Inventaris der goederen naergelaten en met 'er dood ontruijmt door Burgert Pietersz: van Dijk so als deselve
aen Cabo de Goede Hoop door de onder getekende gecommitt:e Weesmeesteren ten overstaan van de mede
ondergetekende naaste bloedverwanten, namentlijk desselfs huijsvrouw Helena du Toit, en schoon soon
Andries Mulder in huwelijk hebbende Susanna van Dijk, den 11 Xbr: 1720 sijn opgenomen, namentlijk
De erfgenamen tot desen boedel behoorende
Helena du Toit wed:e huijsvrouw
Susanna van Dijk huijsvrouw van Andries Mulder
Adam van Dijk − onmondig
Burgert van Dijk − onmondig
Tobias van Dijk − onmondig

kinderen van 't eerste
bed

1 huijs en erf gelegen in de Eerste bergh dwars straat
1 potte bank
1 kas daer in
2 silvere bekers
9 silvere lepels waer van twee gebroken
2 silvere knie slootjes
5 paer silvere broeks knopen
3 silvere gespen in soort
4 silvere kettings NB een van ijser bevonden
1 silvere haer naelt
1 silvere haak
2 silvere boekslootjes en 2 silvere haakjes
63 silvere knoopjes
1 goude oorkrabbetje
1 silvere reijgpen
1 goude hoep ring
1 balsam doosje van gout met silver over trokken
3 steentjes
1 stuk silver kant NB onfeijn bevonden
1

1 silvere tandstooker
1 tinne com
1 tinne schenkbort
1 paruijk
1 hoet
1 verlakt cantoortje
2 paer handt schoenen
2 rottings met silvere knoppen
3 porcelijne kaspotten
1 spiegel
2 vierkante tafels
3 rakkjes
1 slangenhoute bekken
1 ledige kist
1 ledikant met zitse behangsel
1 kadel
1 kapstok
2 ijsere potten
2 ijsere schoorsteens ketting
4 porcelijne schotels
4 porcelijne tafelborden − 2
1 hang orloosje
12 stoelen in soort
2 stoel kussens
1 musquedon
1 patroon tasch
1 ijsere balans met houte schalen
1 ijsere balans met kopere schalen
1 ijsere vlees kroon
2 vlees rakken met ijsere haken
1 vlees blok
1 slagt bank
1 partij jate planken
1 ovale tee tafeltje
1 partij balken
1 partij wielen
1 groote pijpekas
1 kist met timmermans gereetschap
1 ledikant
1 rust bank
1 domme kragt
1 paer houte schalen met haar balans
2

1 partij ijsere hoepels
1 vogel koeij
1 stuk oud schilderij
1 kapmes
1 ijsere vuur tang
1 asch schop
1 ijsere confoor
3 bedden
6 bed kussens
1 peul
3 kombaersen
1 partij gebrante messel steene
1 huijs leer
1 kamer pot
Contanten in dese boedel bevonden rd:s742 1/2
Lasten deses boedels
aen de Weeskamer desen plaatse 3102:3:8
Te goedhebbende schulden
van Nicholas Loubster voor drie duijsent gebakke steen
van Michiel Bok voor gelevert koorn
betaalt van Andries Mulder geleent gelt
betaalt van Abraham Harthog 1/2 m:d garst
van Pieter du Tojt
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Aldus geinventariseert datum als boven
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