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Testator(s):
Maria Magdalena Mijer
23 Februarij 1773

v: Plettenberg

Inventaris van alle sodanige goederen ende crediten als metter dood ontruijmd ende nagelaten zijn door juff:w
Maria Magdalena Mijer weduwe wijlen den ondercoopman s:r Adriaan de Nijs, hebbende bij testamente op
den 18:e November 1772 voor den gesworen clercq ter Secretarije van Justitie s:r Christiaan Liebregt Kloege
en getuijgen opgeregt, na makinge van eenige prelegaten tot erfgenamen g'institueerd, hare bij wijlen haren
opgem:e man verwekte drie kinderen met namen

1) Jacob Pieter de Nijs, thans Secunde en Cassier te Sadraspatnam

2) Aletta Elsje de Nijs gehuuwd met den vaandrig militaire s:r Johan Arnold Bleumer

3) Agatha Susanna de Nijs mitsgaders tot executeurs des testaments en voogden over voorn:e minderjarige
Agatha Susanna de Nijs aangesteld Heeren Weesmeesteren deeser steede

Opgenomen ende g'inventariseert, ten overstaan van de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren
volgens het opgeeven en aanwijsen van voorsz:e s:r Johan Arnold Bleumer en bevonden te bestaan in het
volgende, als:

Een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij op de hoek van de soo genaamde Zeestraat en
Heere Gragt blijkens twee laatste transporten de datis 6:e Julij 1754 en 10:e Jannuarij 1755

een huijs en erff meede staande ende geleegen in dese Tafelvalleij uitwijsens laatste transport de dato 2:e
December 1767

In het eerstgemelde huijs

In de voorkamer ter linkerhand

een ophaal gordijn

ses spiegels in soort

seeven schilderijen

vier tafels

vier guerridons

twaalf stoelen

twaalf stoel kussens

vier copere quispedoors

een stel porcelijne castpotten

vier porcelijne beelden
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twee porcelijne potjes

een wit copere inkkoker

een draagstoel met zijn stocken en banden

sestig p:s Cassembassaarse chitsen in zoort

vier stucken gingam

veerthien chitsen in zoort

een chitse spreij

ses scheerdoeken

elff stucken neusdoeken

een parthij enkelde neusdoeken

een lap slaven baaij

twee en twintig p:s fotassen

een aangesneeden stuk stof

een aangesneeden roll lustring

een roll olijf couleure portesooije

vier stucken blaauw linnen

ses stucken gestreept linnen in zoort

een stuck Chinees linnen

vijf paar nieuwe fijne Kustkoussen

ses en twintig strengen zijlgaren

eenige zijde veeters en wat cattoen

drie hoorne znuijfdoosen

In 't voorhuijs

een hanglantaarn

twee ophaal gordijnen

agt schilderijen in zoort

een spiegel

een verrekijker

een staande horologie

ses stoelen

ses stoelkussens

twee opslag tafels

een rond tafeltje

een klijn Engels comptoirtje

drie kistjes in zoort

In de kamer ter regterhand

een ophaal gordijn

twee spiegels

twaalf schilderijen in soort

ses stoelen
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ses stoel kussens

twee guerridons

een Engelse bureau, daar in

negen en twintig vrouwe waijers

een Japanse tobaksdoos

ses doosen in zoort

een parthij tinne schoe en broeksgespen

een doosje

een parthij rommeling

vijf Nieuwe Testament boekjes

eenige flesjes met medicijnen

vier stale snuijters

drie pakjes met vischoeken

een parthij proppen

een parthij pijpedopjes

een parthij vuurstalen

een parthij vingerhoeden

een parthij grove kammen

een parthij fijne kammen

drie geborduurde bladen tot vrouwe muijlen

een parthij tinne leepels

twee stucken swart zatijne lind

een doosje met knopen, koord en veeters

een goude medaille

een goude halve ducaton

vijf stukjes goud geld vreemde munt

een en dertig stukjes silver geld in zoort meede onbekende munt

In de galdereij

twee ophaal gordijnen

een copere hanglamp

twee glase lantaarns

twaalf schilderijen

twee spiegels

twee armblakers

vier bakjes in zoort

een copere waschfontijntje met zijn baletje

twee copere blaadjes

ses stoelen

ses stoelkussens

twee ronde armstoelen

vier knapen
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twee tafeltjes

een tinne coffijkan met zijne copere bord en tesje

een tafelcasje

een copere koelbak

een parthij porcelijn

een houte confoor stoof

een koekoek horologie

In de muurcasjes

een parthij porcelijne theegoed in zoort

een parthij glaswerk

twaalf vuurstoven

vier copere quispedoors

twee copere handquispedoortjes

een porcelijne waterpot

In de deurloop

een ophaal gordijn

een hanglantaarn

twee vogelkoijen

een verlakte bakje

drie schilderijen

vier armblakers

twee waijers

een blicke trommel

vier porcelijne kastpotten

een parthij porcelijn

twee eetens tafels

een linnen pars, in welkers casje

een parthij boeken

drie pakjes Berlijns blaauw

een parthij rommeling

twee paar pistolen

een pakje rode menie

In de opkamer ter regterhand

twee ophaal gordijnen

een spiegel

sesthien schilderijen in zoort

ses copere quispedoors

twaalf stoelen

twaalf stoelkussens
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twee armstoelen

ses guerridons in zoort

een verlakte toilet

een verlakte omber doosje

een cabinet, daar op

een stel porcelijne kaspotten

en daar in

twee stucken fijn guinees

twintig stucken gestreepte gingam

drie en twintig p:s fijne chitsen en rocken

vijf stucken fijne neusdoeken

een partijtje Engelse coort

een stuk grof guinees

twee en dertig p:s slave gingam

seeventhien p:s Nieuwe Testament boekjes

een stuk groene grijn

ses stucken zijde band

een tafelcasje met zijn kleedje

een copere verlakte theebakje

een Engelse bureau, daar op

een stel porcelijne castpotjes

en daar in

een parthij schulpjes en wat Chinees garen

een glaase kast daar op een stel grote en een stel klijne kastpotten en wat porcelijn

en daar in

een parthij schulpen en naturalien

een parthij boeken

een zijde schuijtsvlag

een parthij rotting banden

een Engelse bureau, daar op

een stel porce:e castpotjes

en daar in

een kruijdhoorn

een Japanse tobaksdoos

een poederdoos

In de eerste camer in 't portaal

een ophaal gordijn

twee spiegels

seeven schilderejtjes

een leuningstoel

een vierkante tafel
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een ledicant met zijn behangsel, daar op

een bed

een peul

twee cussens en

een combaars

In de tweede camer in 't portaal

een ophaal gordijn

een spiegel

elff schildereijtjes

ses stoelen

een cabinet, daar op

twee porcelijne commen

ses porcelijne beeldjes

drie porcelijne theebussen

twee porcelijne boterpotten

en voorts wat porcelijn

twee kadels, daar op

twee buldsacken

twee peulen

vier cussens en

twee combaarsen

In de opkamer ter linkerhand

drie ophaal gordijnen

drie spiegels in zoort

agt schilderijen

twee porcelijne blakers

twee en sestig voerchitsen

een lap blaauwe carsaaij

een glase kast, daar op

twee porcelijne beelden en wat procelijn in zoort

en daar in

een Engels porc:e soup terrine

twee Engels porc:e souscommetjes

twee Engels porc:e boterpotjes

drie en twintig porc:e borden

een tinne theekeetel

een tinne confoor

een tinne trekpot

een copere verlaat kraan

drie beekers
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vier schildereijtjes

een parthij coralen en mesjes

een doosje met twee cop:e kraanen en wat rommeling

een doosje met 3 onbeslagene proc:e snuijfdoosen

een doos met een parthij porcelijne confituur bakjes

een verlakt casje met wat rommeling

een silvere sakhorologie

twee deegen klinken

een Engelse bureau waar op vijf porc:e visschen

een tafelcasje

een schrijflaadje

een Hallesche medicijn kisje

een kisje met wat ledige flescjes

een theekisje

twee boenders

een borstel

een cop:e blaker

een parthij porcelijne beekers

een kisje met wat boeken

drie ledicanten waar van twee met behangsels

een kadel, daar op

een buldsak

een peul

vijf cussens

een combaars

een kadel, daar op

een buldsak

een peul

twee cussens

een combaars

een kadel, daar op

een buldsak

een peul

twee cussens

twee combaarsen

een vel rood vaderlandse leder

ses stoelen

een viool

Op het eerste solder vertrek

een kast met wat schulpen

twee [kast] met wat pijpen
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een leedige vaatje

een kelder met schulpen

een parthij zijde vischnetten

een kisje met bitter kruijen

een kisje met rommeling

een ledige kelder

een casje met wat rommeling

een kist met schulpen

een kisje met timmermans gereedschap en ijserwerk

tien snaphaanen

een vlag

een coffijmolen

een casje met glaswerk

een ijsere vuurstoof

een kisje met eenige flesjes medicijnen

een kist, daar in

een coffijmolen

vijf doosjes met schulpen

en voorts wat rommeling

twee kisten met een parthij boeken

een tobaksdoos

een waterhalfaam

twee knaapjes

ses en twintig porc:e schotels in zoort

ses en twintig porc:e borden in zoort

twaalf porc:e rijstpieringen

twee porc:e roomkommen

twee porc:e fruijtbacken met haar schooteltjes

twee porc:e aardbije commen met haar schooteltjes

een tinne coffijkan

een glase water caraffa

en voorts wat porcelijn en rommeling

Op het tweede solder vertrek

twee dekstoelen

twee walthorens

een veldstoel

een lap zijl

twee zijldoekse cafsacken

vijf zijldoekse mudde sacken

een aarde pot

seeven buldsacken
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veerthien cussens

vijf peulen

seeven combaarsen

een alkatijf

een parthij ledige bottels

ses paarde tuijgen en toebehoren

twee dekstoelen

twee ledige kisten

een hoop garst

een blicke gieter

een blicke slonsje

een parthij schoenmakers lijsten

een dommekragt

Op het derde solder vertrek

twee porcelijne bottels

een copere kookkeetel

ses guerridons

vier copere strijkijsers

een parthij coperdraat

thien bottels met Masulipatnamse snuijf

een cattrol met een loper

vier rollen zijldoek

een kist waar in

twee en dertig schilderijen in zoort

een tent met zijn stijlen

een cas met een parthij lijsten

een porcelijne was bekken met zijn voet

vier hackeborden

een casje met een parthij porcelijne theegoed

een copere taartepan

een copere schel

een copere asschop, 1 copere vuurtang en 1 copere haardbesem

vier tinne camerpotten

twee raamsagen

drie raamhandsagen

een copere hamkeetel

een casje met wat ruijten

twee copere waterkeetels

een copere confoor

een coffer met een parthij grove koussen

vijf porcelijne camerpotten
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een parthij Keulse kannetjes

drie en sestig porcelijne borden in zoort

twee porcelijne kastpotten

twee graven

Op het vierde solder vertrek

een papegaaij kooij

derthien wannen

een kelder met wat porcelijne theegoed

twee copere taartepannen

een copere vulnisblik

twee bijlen

een vuurstoof

vijr ijsere koekepannen

een casje met glase ruijten

twee enden touw

een sluijtmand

twee borduurraamen

een porcelijne camerpot

een ijsere pot

een mandje met wat oud coper en ijsere rommelingen

een verkeerbord met zijn schijven

een houte hamer

een copere veldkeetel

een casje waar in een set porc:e theegoed

een doosje met glaase ruijten

een casje met wat ijserwerk

een porc:e tafel servies bestaande in

veertig diepe borden

sestig flakke borden

veerthien schootels in zoort

twee soupcommen

vier souscommetjes

vier soutvaatjes

neegen en twintig porc:e schootels in soort

hondert een en twintig porc:e borden in soort

een porcelijne soupcom

twee porcelijne zalade commen

twee porcelijne lampetten

agt en twintig porcelijne rijstpieringen

een casje met een parthij porc:e copjes en pieringen

een porcelijne schildereij
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een porcelijne camerpot

en voorts wat porcelijn in soort

neegen tinne schotels

een tinne lampet met zijn schotel

een parthij bindrottings

een tobaksdoos met rommeling

seeven glase carbassen

een casje met glaswerk

agt aarde potten

een blicke koker

twee ijsere braadspitten met haar staanders

een ijsere wafelijser

een ijsere rooster

een copere keetel

een coffer waar in een parthij gemeene vrouwe waijers

seeven vogelkojen

een sakje met wat lijm

een scherm

een schuijfdoos met 1 parthij rommeling

In 't dispens

vijf blicke trommels

een copere coffijkan

een porc:e scheerbecken

vier wit porc:e kommen

sesthien porcelijne commen in zoort

sesthien porcelijne schootels in zoort

twee porcelijne soupcommen

drie porcelijne souscommetjes met haar schoteltjes

veertig porcelijne borden

twee porcelijne aardbijen commen met haar schotels

twaalf porcelijne rijstpierings

een parthij porcelijn in zoort

neegen copere tafelcranssen

twee copere stulpen

een copere keetel met zijn confoor

een tinne keetel met zijn confoor

een copere nagtblaker

agt copere kandelaars

drie copere blakers

een coffijmolen

twee copere tobaks confoortjes

11



drie tinne schotels

een blicke broodmandje

twee blicke lantaarns

een kisje waar in eenige flessen drank

een houte staander met 1 glaase olij en 1 glaase asijn kannetje

vier en twintig tafelmessen

en voorts een parthij glaswerk en rommeling

In de combuijs

een copere becken

vier copere taartepannen

vier copere poffertjes pannen

een copere vergiettest

twee copere schuijmspannen

agt copere castrollen

twee copere spritse spuijten

een copere leepel

een copere pot

twee copere keetels

een copere kookkeetel

een copere vijsel met zijn stamper

een copere vuurtest

drie ijsere potten

vijff ijsere koekepannen

twee ijsere roosters

seeven ijsere drievoeten

een ijsere wafelijser

een ijsere asschop

een ijsere vuurtang

twee ijsere vleeschvorken

twee kapmessen

vijff schoorsteenkettings

een combuijs tafel

een hackebord

twee waterhalfaamen

een partij blicke combuijs gereedschap en aardewerk

een vleeschkroon

ses tinne schootels

drie tinne gatepetiels

In het dispens op de agterplaats

drie ijsere vuurtangen
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een ijsere schuijmspan

drie strijkijsers

een kist, waar in

een parthij kurken

een baal coffijbonen

een eijer rak

een houte tregter

een kelder met twaalf flessen clappus olij

twee kelders met ledige flessen

een kast met thee

een kelder met eenige glase ruijten

twee blicke bussen

een ledige tobaksdoos

een tobaksmes

vier led:e trommels

twee casjes met thee

vier porcelijne camerpotten

een lode tobaksdoos

ses copere stulpen

eenige bottels en flessen met diverse dranken

derthien ledige Keulse potten

een vaatje en een kisje met oud ijserwerk

een kelder met eenige flessen confituuren

een kist met poedersuijker

een vaatje met laxai

drie kelders met ledige flessen

drie copere keetels

een ledige halfaam

een casje met twaalf botteltjes soeten olij

een parthij timmermans gereedschap

een ijsere balans met twee copere schalen en wat loodgewigt

een blick met zago

een groote aardepot

een parthij aardewerk en rommeling

Onder de poort

vier stucken loot gewigt

een ijsere braadspit

een ijsere balans met zijn houte schalen

een parthij schoemakers gereedschap

twee ledige halfamen

een stelletjie
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een rijstblok

een balij

een scheepel

een ledige kist

een ledige cast

een kraanboor

een blicke gieter

een trommel met wat vogelnesjes

twee ledige trommels

eenige ledige flessen en potten

vijfthien copere vuurtesjes

een tinne theekeetel

In 't pakhuijs

een kist met eenige bottels arack

een ledige halve legger

thien veldstoelen

vijf zijldoekse sacken met rijst

twee stroosacken met catjang

een cast met drie hondert porc:e spoelcommen

een ledige cast

twee kelders met ledige flessen

een kisje met broodsuijker

een kist met brij cattoen

twee kisten met garst

twee castent met garst

een kist met eenige potten atchiar en confituuren

agt en veertig porcelijne commen in zoort

een Ceijlons geelhoute plank

een ledige kist

een kist met timmermans gereedschap

een parthij verf gereedschap

een houte geldkist

een huijstrap

een kelder met ledige flessen

een kisje met 1 parthij porcelijne theegoed

een kist met wat oud touwerk

een kist met vier hondert twee en taggentig porcelijne commen

een timmermans kist met een parthij porcelijne theegoed

twee kisten waar in een duijsend seeven en taggentig porcelijne spoelcommen in zoort

een trap

een sleede
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een houte bok

een wagen ligter

vijf Keulse potten

een vaatje

een ledige bierpijp

twee vaten met sout

twee muddensacken met sout

vijf potten met atchiar en confituuren

een vat met wat azijn

vijf bamboesen

een papegaaij kooij

twee braadspitten

een kaarse kroon

een vischzeegen met zijn lijnen en stocken

een vischerschuijt met zijn toebehoren

een rijtuijg

een paarde wagen

een parthij houtwerk

twee casjes met wat stucken staal

In de paarde stal

ses wagen paarden

ses paarde tuijgen met haar toebehoren

een parthij gonje cafsacken

Op de agterplaats

een parthij houtwerk

drie huijsladders

een huijstrap

drie picken

twee balijs

een theerputs

een hakselbank

twee rijstblocken

twee water emmers

In bovengemelde kleijne huijs

een tafel

een rustbank

vier schilderijen

een glaase casje met vijf beeldjes

een spiegel
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een copere lampet met zijn voet

een copere confoor

een copere keeteltje

twee copere candelaars

een copere vuurtest

twee tinne schenkborden

een tinne theeflesje

een blicke suijkertrommel

een draagstoel met sijn stocken en banden

en voorts wat porc:e theegoed

Leijfeijgenen

een slave jonge genaamt Willem van Batavia
de vier nevens aangehaalde slaven zijn bij het opgem:e
testament aan s:r Jacob Pieter de Nijs gelegateerd

een slave jonge genaamt Fortuijn van Bougies

een slave jonge genaamt Titus van de Caab

een slave jonge genaamt Damon van de Caab

een slave jonge genaamt Jannuarij van
Bougies

aan Agatha Susanna de Nijs vermaakt teegens rd:s100

een slave jonge genaamt Moesoe van Boegiesaan Aletta Elsje de Nijs vermaakt teegens rd:s100

een slave jonge genaamt Gallant van Mandaar

een slave jonge genaamt Lakkeij van Bougies

een slave jonge genaamt Jannuarij van
Mandaar

een slave jonge genaamt Geduld van
Mallabaar

een slave jonge genaamt Caron van Ternaten

een slave jonge genaamt Favoriet van
Mallabaar

een slave jonge genaamt Cupido van
Mosambique

slave jonge genaamt Appol van Mallabaar

een slave jonge genaamt Augustus van
Mallabaar

een slave jonge genaamt Adonis van
Madagascar

een slave jonge genaamt Julij van Bengalen

een slave jonge genaamt Baatjoe van
Maccassar

een slave jonge genaamt Achillis van
Tutocorijn

een slave jonge genaamt Dappat van Bougies
de vier aangehaalde slave mogen niet werden verkogt maar
hebben de keuse bij wie der erfgenamen zij wonen willen

een slavinne genaamt Judith van Mallabaar

een slavinne genaamt Clarinda van Bougies
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een slavinne genaamt Diana van Rio de Lagoa

een slavinne genaamt Calister van Madagascar

dese vijf slavinnen Calister, Pamela, Silvia, Juliana en
Galathe zijn aan Alletta Elsje de Nijs gelegateerd

een slavinne genaamt Pamela van de Caab

een slavinne genaamt Silvia van de Caab

een slavinne genaamt Juliana van de Caab

een slavinne genaamt Galathé van de Caab

een slavinne genaamt Martha van de Caab
beneeven haare ses kindern als:

de neevensgem:e slavinne Martha met haar ses kinderen zijn
aan Agatha Susanna de Nijs gelegateerd

Diana van de Caab

Ontong van de Caab

Amij van de Caab

Africa van de Caab

David van de Caab

Jephta van de Caab

een slavinne genaamt Patra van Paticallo met
haar kind genaamd Spazie van de Caab

Kleederen, mitsgaders goud en silver tot lighaams gebruijk van wijlen s:r Adriaan de Nijs gediend hebbende,
welke aan s:r Jan Arnold Bleumer zijn ter hand gesteld ter versendinge aan s:r Jacob Pieter de Nijs, namentlijk

een silvere snoer met 22 paarlemoure knoopjes in 't goud geset

een silvere snoer met 24 goude hembdroksknoopjes

een goude halsslot

een sijdgeweer met een silvere gevest en goude greep

een sijdgeweer met een silvere gevest

een handrotting met een ijvore haak

drie [handrotting] in zoort

twaalf agate knoopjes in zilver gevat

vier geborduurde zijde camisools

sesthien hembden

een silvere sakhorologie

Silverwerk

agt silvere kandelaars

een silvere staander met zijn 2 silvere busjes en glase kannetjes

drie silvere soupleepels

twee silvere pottagie leepels

vier silvere schenkborden

een silvere trekpot met zijn silvere piering

een silvere poederdoos

een silvere peeperbus

een silvere suijkertrommel

een silvere koelbakje
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twaalf silvere confituur leepeltjes en 3 forkjes

vier silvere soutvaatjes met haar glaasjes en silvere schopjes

seeven en twintig silvere leepels

dertig silvere vorken

een stukje oud silver

Contanten

Rd:s

aan s:r Bleumer ter hand gesteld tot de dagelijkse
uijtgaaf in het huijshouden mitsgaders begraffenis
ongelden

in den boedel gevonden een somma van twee
hondert agt en tachtig rijxd:s en agt en veertig
stv:rs segge

288:38

Inneschulden

Rd:s

voldaan
den burger George Wanner over een onderhandse obligatie de dato 8:e
Februarij 1773 groot

1000:−−

de eerste paij
voldaan

den burger Johannes Roep over een aan de juff:w overleedene
getransporteerde custing de dato 23:e April 1772. Welke ter groote van 2732
in twee termijnen sal moeten werden voldaan op den 23:e April 1773/4 segge
2732 of

910:32

voldaan

den oud Burgerraad s:r Petrus Michiel Eksteen meede ter sake eener aan de
juff:w overleedene getransporteerde custing de dato 6:e April 1772 groot p:r
rest over de laatste paij derselve, verschijnende den 1:e Februarij 1774 2100
ofte

700:−−

voldaan
s:r Johan Arnoud Bleumer over een onderhandse obligatie van den 12:e
Februarij 1773 sonder beding van intrest

400:−−

en betuijgde evengem:e s:r Bleumer nog bij het aangaan van zijn huwelijk met
opgem:e juff:w Aletta Elsje de Nijs van de juff:w overleedene soo aan
goederen als contante penningen genoten te hebben een somma van een
duijsend rijxd:s omme alsoo zijnentweegen bij desen generalen boedel ten
voordeele der overige meede erfgenamen in collatie gebragt te werden, segge

1000:−−

voldaan
den oud burger Commissaris mons:r Rogiers Bernardus van Blercq over het
geene op twee briefjes, door de juff:w overleedene aan hem uijtgeschoten is,
sonder beding van intrest

700:−−

welke eevengem:e schuldpost voorn:e s:r Bleumer verklaarde mede voor zijn
reekening over te nemen

vold:n den burger Hendrik Gulkens over een onderhands briefje p:r rest 20:−−

den burger Christoffel Lombaar over een onderhandse obligatie van 13:e
Maart 1766 over koop van een slave jongen genaamt Plutus van Bwool

130:−−

waar op den intr: a 6 p:r c:o voor dit lopende jaar ten agteren is

den burger Johannes le Roes de jonge op een onderhandse obligatie van den
13:e November 1764 over koop van een slave jongen genaamt Baatjoe van
Bougies p:r rest zijnde den intrest hierop effen

100:−−

den burger Abraham Russouw ter sake eener onderhandse obligatie de dato 15
Februarij 1770

60:−−

35:−−
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den stuurman P: Helmers volgens onderhands briefje de dato16:e April 1771
groot rd:s60 waar op bij denselven naar het getuijgenis der preesente
erfgenamen niet meer genoten is als

voldaan
den burger Christiaan Burgerd van Dijk over een onderhandse obligatie de
dato 15:e Jannuarij 1772

40:−−

waar en teegen gem:e Van Dijk aan de juff:w overleedene weegens geleeverde
garst een contra pretensie komt te hebben

Rd:s5095:32

Aldus g'inventariseert ten huijse voormeld aan Cabo de Goede Hoop den 23:e en 24:e Februarij 1773.

Als gecomm:e Weesmeesteren: J:A: Kuuhl, J: v: d: Spuij

Voor den opgaaf: J:A: Bleumer

Mij preesent: O:G: de Wet, Secrets:

Huiden den 10:e Junij 1773 heeft s:r Johan Arnold Bleumer nog opgegeeven, dat de heer David Julius van
Aitsma tot Batavia uit deesen boedel te goed heeft de somma van een honderd vijf en negentig rijxd:s over in
annis 1772/3 aan de juffrouw overledene geremitteerde penningen over gezondene goederen, ende zulx naar
aftrek van het geene door dezelve juffrouw aan zijn E: in tegendeel weeder aan goederen is toegezonden
geworden.

'T welk ik getuijge: O:G: de Wet. Secret:s

Ten sterfhuise van wijlen juffr:w de wed:e De Nijs zig bevonden hebbe een kisje welke volgens opgaaf der [
..... ]namen behoorde aan de gerepatr: heer M: Labaan, zijnde tot heeden [ ..... ]weest onder berusting van s:r
Johan Arnold Bleumer, heb ik secretar[ ..... ] op verzoek van gem:e s:r Bleumer dewijl daaromtrent voor als
nog [ ..... ] navraag was geschied, en het kisje uitterlijk scheen slegts eenig por[ ..... ]lijn in zig te vervatten
hetselve /:bevonden zijnde te weesen gaaf en ongeschonden mitsgaders gemer[ ..... ] ML:/ geopent, en daar in
ontwaar de volgende goederen, welke bij mee[ ..... ] s:r Bleumer in bewaringe zijn gehouden te weeten

een porcelijne soup terine

een porcelijne com

negen porcelijne schotels in zoort

sesthien porcelijne borden in zoort

twee porcelijne souscommetjes en voorts w[.....] gebroken porcelijn

Cabo de Goede Hoop den 15:e April

Als getuijgen: J:s G:s Blanckenberg, F:k Hurlingh

O:G: de Wet, Secret:s

Publication is only permitted if the name of the repository and the reference number are mentioned.
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