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Getaxeerde inventaris van alle d' nagelaatene goederen als meede schulden en in schulde van wijlen Pieter
Meyer en desselfs nagelaatene huijsvrouw Aletta de Savoije en

haare kinderen genaamt:

Susanna

Maria Magdelena

Jacobus

Pieter

Maria Isabella

Philip Sebastiaan

Catharina

Een thuijn in desen Tafelfalleij genaamt Overlenden 4000:−−

hondert vijftig geijte à 3 't stuk 450:−−

twee oude halfe leggers, twee mompeijpe en drie halfaame tegens een en halve rd:s 't stuk31:1/2

eenig bouw gereetschap bestaande in graave, pikke en twee oude baaljes etc:a 30:−−

negen mans slaven waar onder een heel oud en een gebrekkelijk is a seventig rd:s 't stuk1890:−−

een oude slavinne 90:−−

een jonge slavinne met een kind van agthien maanden 150:−−

1 slave meijsje 30:−−

1 slave jongetje van agt jaar 45:−−

een kleijn kabinet 60:−−

een spiegeltje met een swarte lijst 12:−−

een spiegeltje met een vergulde lijst 6:−−

twee vergulde arme 3:−−

een thee bak 2:−−

drie geeridons 10:−−

twee houte beeltjes 4:−−

twee posteleijne comme 4:−−

twee lessenaars 18:−−

een vierkante tafel met een sprij daar op 18:−−

een kleijne tafel met een oude sprij 6:−−

twee printe met lijste 6:−−
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een pulpet 3:−−

een Franse Beijbel 6:−−

een verkeijker 9:−−

thien kadels soo oude als nieuwe 30:−−

een leedekant met een witte behangsel 30:−−

vijf teijke beddens a 36 t stuk 180:−−

ses veere bultsakke a 12 t stuk 72:−−

negen en twintig hoofd kussens soo groote als kleijne 58:−−

elf peuls soo groote als kleijne à twaalf schell: t stuk 49: 1/2

negen combaarse soo oude als nieuwe à 4 t stuk 36:−−

een sprij 9:−−

vier vensters gordeijne à 2 t stuk 8:−−

een koopere fonteijntje met een houte was baalie 6:−−

een koopere lantaarn 6:−−

een koopere blaker 5:−−

een kisje waar in eenige boeken 15:−−

twee martavaane 9:−−

een ovaale tafel 9:−−

drie water emmers 6:−−

een oude koopere beeker 2:−−

een koopere taartepan 9:−−

een kleijne coopere taartepan 8:−−

een koopere vergiet test 8:−−

vier koopere blakers 6:−−

twee koopere tregters 4:−−

twee koopere koffij kanne 12:−−

twee koopere schaale met balans 4:−−

een koopere braat pan 9:−−

twee koopere komfoors 10:−−

vier koopere thee keetels 16:−−

negen koopere kandelaars 18:−−

twee koopere rijst potjes 6:−−

een koopere koekepan 2:−−

vijf koopere tesjes 5:−−

twee koopere strijk eijsers 8:−−

drie koopere doosjes en agt snuijters 4:−−

een koopere poffertjes pan 3:−−

een koopere pannetje 2:−−

een koopere asschop, tang en beesem 6:−−

een koopere stoof keetel 9:−−

een koopere vis keetel 6:−−

een koopere doof pot 6:−−
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een koopere lantaarn 4:−−

een koopere veijsel 9:−−

een koopere kleijne 3:−−

een koopere leepel en schuijmspan 4:−−

een blaas balk 1:−−

vijf eijsere potjes soo groote als kleijne 20:−−

twee waafel eijsers 6:−−

twee roosters 3:−−

twee koekepanne 2:−−

twee kapmesse, tang en asschop 5:−−

een braat spit met sijn voete 6:−−

agt tinne schootels 30:−−

een tinne lamp 2:−−

negen oude tinne waterpotte 18:−−

drie tinne kanne 4:−−

een tinne koffij kannetje 3:−−

drie tinne sout vaatjes met een soep leepel 3:−−

12 tinne tafel borde 9:−−

vier en twintig posteleijne schootels soo groote als kleijne 27:−−

twaalf posteleijne borde 4: 1/2

een geschilderde scherm 12:−−

een potte bank 15:−−

twee thee tafeltjes 6:−−

een voete bank 3:−−

twee kleijne potte bankjes 8:−−

vier en twintig stoelen 72:−−

agthien stoel kussens 27:−−

drie rakjes met posteleijne poppe goed 9:−−

een kasje 10:−−

een oud leedekantje met sijn behangsel 9:−−

vierkant tafeltje 8:−−

een Beijbel en Testament in 4:to 6:−−

vier en een half lb gemaakt silver werk 168:−−

een houwer met sijn portepee 15:−−

twee snaphaane 18:−−

Somma 8124: 1/2

Schulden des boedels

aan d' Diakonij 3000:−−

op intrest 90:−−

aan d' wed:we Boumans 1000:−−

agt maanden intrest 40:−−
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aan clatschulde 180:−−

aan Hendrik Eksteen volgens onderhants obligatie300:−−

4610:−−

Door ons ondergetekende getaxseert den 13: Julij a:o 1719

J: Blanckenberg, F:k Russouw

Alletta de Savoije, wed:we Pieter Meijer

P: R: de Savoije

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