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Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als er op Zondag den vijffden dag der maand Junij in den
jaare onzes Heeren een duijzend acht hondert en drie, des nademiddags de clocke twee uuren, ab intestato met
er dood zijn ontruijmd ende nagelaten door den geweesen tweeden meester in s Comp:s hospitaal alhier Evert
van Dijk, ten voordeele zijner bij wijlen zijne vooroverleedene huijsvrouw Maria Elizabeth Bateman in echt
verwekt en thans nagelatene vijff minderjarige kinderen, met namen:
1) Arij Johannes oud 10
2) Marthinus Jacobus oud 9
3) Dorothea Catharina Cornelia oud 7
4) Petrus Diederik oud 5
5) Jacobus Cornelis van Dijk oud 2 jaaren
Zo en in diervoegen als het een en ander door ons ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren zijn
opgenomen en in geschrifte gebragt, bestaande alle dezelve goederen in de volgende, namentlijk
Een huijs en erff staande en geleegen in deese Tavelvalleij, zijnde een gedeelte van N:o 12 mitsg:s zeeker
stukje gronds met al het geen daarop aan aard ende nagelvast is, almeede staande ende geleegen in deese
Tavelvalleij in de Boomstraat
In t voorschreeve huijs en aldaar
In t voorhuijs
een klock lantaarn
twee schilderijen
twee schuijffgordijnen
In de kamer ter regter hand
drie spiegels met vergulde leijsten
een portrait van den overleedenen op verzoek van desselfs naaste maagden door de onderget:de gecommitt:s
onder approbatie van t Collegie gelaten aan zijnen in den hoofde deeses gemelden oudsten zoon Arij
Johannes van Dijk
ses schilderijen met vergulde lijsten
ses schilderijen kleijnder
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een schuifgordijn
een jaloesiemat
een cornijn
drie tavels
twee guerridons
veerthien stoelen met vaste zittings
vier kopere quispedoors
een wit kopere theemachine
In de kamer ter linkerhand
een schuifgordijn
twee spiegels met vergulde lijsten
agt schilderijen in zoort
een cabinet waarop
een stel porcelijne potten
en in hetzelve
de kleederen van den overleedenen Evert van Dijk en zijne vooroverleedene huijsv:w Maria Elizabeth
Bateman
welke kleederen, te weeten:
die van eerstgem: onder zijne vier minderjarige zoons in den hoofde deeses gem:e zo veel mogelijk in equale
portien verdeeld, en die van laatstgem: aan haare eenige nagelatene dogter Dorothea Cath:a Cornelia van Dijk
onder approbatie van t Collegie ten hunnen gebruijke gelaten en tot dat einde zijn t gegeeven aan de wed:
Martin Bateman en de manh: Klaas Peters, bij dewelke dezelve woonagtig komen te weezen
een zilvere horologie
een goude horologie
twee paaren goude handknoopjes
een p:r diamante orlietten
een ring met een diamante steen
twee goude borstspelden met steenen
eenige flesjes oriteiten
een verlakt doosje waarin
drie zilvere vingerhoeden
vyffthien zilvere hembdroksknoopjes
vier zilvere bellen
twee zilvere schroefjes
sesthien stale hembdroks knoopjes
ses berlokken
twee oorkrabbetjes
een brandglas
een verlakte tabaksdoos
een spaare doosje met 16 kopere vingerhoeden
een tavel kasje waarin de kleeren van de voorsz: minderjarige kinderen
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een kleijn glase doosje
een blad tavel
vier vierkante [tavel]
een rustbank met zyn matras
twaalff stoelen met elff roode tryppe kussens
een Spaanse doosje waar in
ses gordijne knoppen mitsg:s
een restant galanterie goederen
zeven pakken spijkers
een blikke trommel met chokoladen
een pakje naayzijde
agt [pakje] garen
drie [pakje] goude kanten
vier en twintig goude zijde linten in zoort
een pakje band
drie glase peper busjes met zilvere dopjes
drie paren vergulde schoegespen
een [paren] stale schoegespen
een [paren] koine schoegespen
agt breijhoudjes
vier ijvore inkt kokertjes
vijff schaartjes met thien scheeden
een restantje vergulde hembdroksknoopjes
veerthien tinne lepels
een parthy potloten
een pakje kopere breijnaalden
een pakje spelden
een pakje band
twee trancheermessen
vier flessen wonderexens
drie flessen opedeldok
vier tinne thee lepeltjes
een flesse magnesia
ses kleijnen schilderytjes
een agate snuijfdoos
een schelpe snuijfdoos
twee tinne ketels met
twee copere comphooren
twee kopere coffij kannen
twee kopere vuur tesjen
een zakje met kruijdnagelen
een quantiteit garen
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drie verlakte schenkbladen
een houte tabaksdoos
een kasje met een restant knoopen in zoort
een hout doosje met blikke chokolade formen
een specerij doosje
een cijver leij
een foederaul met een klijn spiegeltje
vier geelcopere kandelaars
drie tinne kandelaars
ses wit kopere kandelaars
thien plettet kandelaars
een plettet zuijker mandje
elff Chinase beeldjes
twee houte olij en azijn standaartjes met glase flesjes
een parthy glaswerk
een copere hand quispeldoortje
een porc: hand quispeldoortje
twee flessen pepperment zaat
een houte bak
een porc: kom met
een parthy thee goed
drie blikke doosjes met saphraan
negen rolletjes restant band
een rol serslinnen
een fiool met zijn strijkstok
een sabel
twee par à sols
In de gaanderij
twee schuijfgordijnen
een kloklantaarn
een parsdule
ee barrometer
twee spiegels met nooteboom lijsten
twee tavels
agt stoelen
vier kandelaars in zoort en
een blikke melk kan
In de agterkamer
een spiegeltje
ses schilderijen in zoort
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een kasje
een tavelkast
een rustbank
een kadel waarop
een paarde hair matras, een peuluw, twee kussens en twee combaarsen
In de dispens
een coffij molen met zyn bank
drie blikke trommels
ses kelkjes
twaalff porc: borden
twee porc: schotels
Op de zolder in t vertrek n:o 1
twaalff schilderijen in zoort
twee en twintig zakken met garst
agt zakken gemale garst
twee meelzeeften
zeven vogelcooijen
twee paarde hair matrassen met twee vedere kussen en drie wolle dekens
[Op de zolder] in de kamer n:o 2
een spiegel met vergulde lijsten
een klijne spiegel met een houte [lijsten]
thien schilderijen
een taveltje
een blikke trommel met een restant borrij
een blikke trommel met een restant gember
vijf ledige [trommel]
vijfthien houde [trommel]
dertien vuilnisblikken
twee blikke lantaarns
vier en twintig blikken
vier stoffers
een tinne worstspuijt
vier blikke stulpen met kakauw boonen
twee blikke castrollen
twee blikke bakken
een blikke chokolade kan
een blikke vuur ketel
drie blikke lampjes
drie blikke peperbussen
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een blikke broodmandje
drie schenkblaadjes
drie snuijterbakjes
een blikke bus met een restant hagel
een storke [ ..... ]
twee troffels
vijff verlakte doosjes
een dambord met zyn steenen
een balans met copere schalen
twee glase stulpen
een vaatje met Chinees klaauw
een trommel met lakmoes
een groote schaar
een pakje met een restant Berlins blaauw
een doos en een zakje met chirurgicale instrumenten
een copere decoctumketel
een copere emmer
drie copere waterketels
twee copere castrollen
twee taartepannen
een copere zuijkerbroods vorm
twee copere poffertjespannen
een copere keetel
een copere bak
drie copere waschbakken
drie copere kransen
een copere confijtketel
een copere raspe
een coper schuijmspan
twaalf copere collebijntjes vormen
twee copere costrolletjes
drie copere blakers
drie yzere potten
ses strijkijsers in zoort
een wavel ijzer
een oblie ijzer
drie vuur tangen
drie vorken
een yzere lepel
twee hakmessen
een beker
een worstspuijt
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twee rolstokken
[Op de zolder] in de kamer n:o 3
een ledikant
agt kadelstijlen
veerthien stoelen zonder matten
een stelletje
een paarde hair matras met een kussen
[Op de zolder] in de kamer n:o 4
een tavelkasje
vijff en dertig riemen papier
een kadel, waarop
drie bulzakken, zeventhien kussens en 1 deken
zeven en twintig zakken met cacauw boonen
twee kasten met chokoladen
een kisje met een restant chokoladen
een kisje met 10 flessen chokolade banket
een doos met poeder
een cijver leij
een mandje met potlooten
een zak met een restant zuijker
vier zakken met een restant zemels
drie kleijne vloer tapijten
een lap tapyt
een lap beddetijk
twee zakken kapok
een zakken met plukzel
drie mattrassen
derthien kussens
een kleijne veld tent
vier rollen Flaams linnen
sesthien zijldoekse zakken in zoort
agt zijldoekse zakken kleijne
eenhondert agt en veertig Flaamslinnense matrasse slopen
twintig Flaamslinnense kussens slopen
zeven lappen Flaamslinnen
drie kaff zakken
een lapje grijn
twee pakjes kaarse catoen
[Op de zolder] in de kamer n:o 5
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hondertdrie en veertig lb kaarsen
twee zakken met peper
een kelder met elff flessen ciroop
een kast met defecte backen
een kast met zeep
een kist met een restant zeep
een kist met een restant zuijker
een stuk permassedie
een stuk wax
een zadel met twee toomen
een ledige kist
een parthij blikke doosjes
twaalff potjes poemade
twee pakken snuiff
vijff doosjes met rood aard
twee kleijne drukperssen
twee potlepels
een kasje met loot
een pers ijzer
een parthij timmermans gereetschappen
een balansje met kopere schaaltjes
een bottel rak
negen bouteilles ciroop
twee flessen met een restant arak
een breukband
eenige led: bouteilles en flessen
twee stellen behangsels
vier jalousie matten
drie mandjes in zoort
een bouteille soete olij
zeven potjes met jelleij
vier houte bottelbakjes
zeven blikke platen
een salff doos met een restant salff
een schuiffdoosje met wat rommeling
veertien stengen drop
een zakje met hagel
een ijzere vuurstooff
vijff zwarte aarde trekpotjes
ses wit aarde trekpotjes
vijff wit aarde soup terrines
een en veertig schotels in zoort
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thien fruijt schotels
agt en sestig fruijt borden
dertig boterpotjes
vier zous potjes
ses mostaert potjes
vijff peperbussen
drie zoutvaatjes
dertig rijspieringjes
drie bekers
zeven nagtspiegels
vijff bruijn aarde zouspotjes
een steene mortier
twee blaauwen porc: lampetten
ses blaauwen porc: schotels
nege blaauwen porc: borden
een blaauwen porc: kleijne soupterrine
agt blaauwen porc: kommen
[Op de zolder] in de kamer n:o 6
een haksel bank
drie en dertig gonnij zakken met bedorven buscuit
drie zakken paarde hair
In de combuis
een tavel
een gemak stoel
een copere confituure ketel
vijff ysere potten met copere deksels
een copere waterketel
twee copere vijzels met stampers
twee copere waterbekers
een tinne tregter
een tinne schotel
een blikke rasp
een ijzere rooster
een ijzere drievoet
vijff schoorsteen kettings
een yzere koekepan
twee yzere potlepels
een yzere vuurtang
In een buijten kamer n:o 1
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veerthien matrassen in zoort
een en dertig kussens in zoort
drie p:s serslinnen
twee p:s stijflinnen
agt kisten in zoort
vijff wolle dekens
een parthy paarde hair
drie ellen
een kastje met een parthy verff kwasten
een bidet
twee kasten zonder ramen
een draag baar
een kadel
een kadel
een parthy lijnen
ses glase wassers
drie en twintig rollen coperdraat
een mandje
een kast met
een parthij bouteilles bier
een parthij timmermans gereedschappen
een balans met copere kralen en drie copere gewigten
een zak met wat kurken
een metale schijff
vier schragen
een kelder met 12 flessen, waarin een restant lijnolij
een kast met een restant am: tabak
een p:r plettet spooren
vijff kopere kranen
twee troffels
negen pakken met spijkers in zoort
vijff paren grendels
ses rolletjes schoenmakersgaren
vier pakjes zeelnaalden
een restant pak zeelnaalden
ses hangsloten
een parthy knipmessen in zoort
ses spiegeltjes
ses tinne lepels
ses stale vorken
twaalf p:ren ijzere scharnieren
ses wit aarde kommetjes
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vier glase kommetjes
drie aarde boterpotjes
een parthy koine gespen
vier pistolen
In den buytenkamer n:o 2
een boterkern met zijn rat
zeven aarde kannen
een halve legger
twee restant rollen Brasiellis tabak
ses manden in zoort
zeven aarde potten
twee botervaatjes
negen baletjes in soort
een verff steen
een vaatje met zwartsel
twee kasten met led: bouteilles en kannen
een grote mand met led: bouteilles
een kraan zaag
een koorde slagersrad
een raam van een vogel vlugd
een houte boterbak
een hout bijl
een zijldoekse zak
twee bossen rottings
twee kelders met led: flessen
eenen stelling houten
een falies en voorts
een parthy rommeling
In het koehok
een voerkast
vier ende planken
vier led: kasten
een lantaarn
Op de agterplaats
een ijzere balans met houte schalen en eenige stukken gewigt
een water vat met een koper kranen
een water halfaam
een boter kern
drie water emmers
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een halve legger
twee vaten
een wasch balij
een kadel
drie huijsladders
drie mandjes
een stuk stinkhout
een parthij scheepsplanken
een parthij stijger houten
vier schragen
een bak
een kast met wat kalk
een raam en
een parthij rommeling
een vijge touw
In het pakhuijs
twaalf stinkhoute planken
een bank schroeff
twee kasten
twee scheepels
een schaaffbank
een paarde tuijg
een parthij touwwerk
zakken zout
vijffthien vaete matten
een parthij werk
Op de zolder
drie hondert zeven veertig groote mattrassen met kussens
agt en vijfftig kleijne mattrassen met kussens
een hondert twee en dertig mattrassen zonder kussens
twee kasten met bierglasen
twintig rollen catoen
Zilverwerk
een schenkbord wegende
een trekpot wegende
twee thee zeefjes wegende
een melk kannetje wegende
een zuijkerpotje wegende
een zuijkerpotje kleijnder
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een mostaart potje wegende
een koelbakje wegende
een vuurtest
twee zuijkerlepels
een [zuijkerlepels] kleijnder
twee zout vaatjes
een soup lepel
twaalff eet [lepel]
twaalf vorken
vier thee lepeltjes
ses thee vorkjes
een sleutelhaak
drie p:r schoegespen
een trukaar
Beestiaal
vier bastaart vaderlandse koebeesten
drie bastaart vaderlandse vaarsen
Lijffeigenen
een jonge gen:t Francis van Mosambicque
een jonge gen:t Mentor van Mosambicque
een jonge gen:t Adriaan van Mosambicque
een jonge gen:t Philip van Mosambicque
een jonge gen:t Jan van Batavia
een meijd gen:t Antje van Mosambicque
een meijd gen:t Marietje van Mosambicque
een meijd gen:t Amilia van Mosambicque
Crediten des boedels
Rd:s

voldaan
heeft een contra reekening groot rd:s26

aan contanten in dezelve
gevonden eene somma van een
140:22
honderd en veertig rijxd:s en
twee en twintig stuijv:s zegge
van den bode Jacob Singeur
40:−−
over vier mattrassen
van Adolph Nieuwpond over
ses mattrassen aan hem ter
24:−−
verkoping afgegeeven

Lasten des boedels
Rd:s
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aan Johannes Jacobus van den Bergh op een scheepenen kennis de dato 16 April 1799: aan cap:l
1000 ofte
met de renten zedert
aan de bank van leening op een bank kennis de dato 13 April 1799 aan capitaal een somma van
twaalff duijzend guldens Caapsche valuatie ofte
met de renten zedert

5666:32

4000:−−

Disperate inneschuld
aan P: Blees, blijkens ond: briefje de dato October 1794 vyfftig guldens E:C: ofte
aan Nicolaas Moler over contant geleende
aan mejuff:w de weed: Baateman over koop van een kar
aan de manh: Johannes Bomgardt over contant geleende per rest
mitsg:s over geleeverde winkelwaaren blijk:s reekening
werdende alhier pro memoria genoteerd dat door de onderget:de gecommitteerde Weesmeesteren
aan de minderjarige kinderen door den overleedenen nagelaten, waarvan de vier zoons onder
approbatie van t Collegie bij derzelver grootmoeder de wed: Martin Bateman op haar daarom gedaan
verzoek en het dogtertje bij haren oom Claas Peters gratis ter woon zijn besteed, is gelaten ieder een
enkelde paarde haire matras met desselfs toebehoren, mitsg:s aan de voorm: vier zoons nog tot
berging hunner kleederen tezamen een tavelkasje, en aan het dogtertje een glaasen kastje daar toe
altoos gediend hebbende
dat het geene tot het lichaam van wijlen Evert van Dijk en zijne voor overleedene huijsvrouw Maria
Elisabeth Bateman heeft behoord, en door dezelve is gedragen geworden, op verzoek van de naaste
maagen almeede onder goedkeuring van t Collegie aan hunne hier ondertemeldene kinderen bij
tauxatie is gelaten, teweeten
aan Arij Joh:s van Dijk een p:r goude handknopen voor
aan Matth:s Joh:s van Dijk een p:r goude handknoopjes voor, mitsg:s
aan Dorothea Cath:a Cornelia van Dijk een p:r orlietten met diamante steenen
een goude ring met diamante steenen
twee goude borstspeld met steenen
dat den overleedene, volgens declaratie van voorm: manh: Bongardt nog heeft eene openstaande
reekening met den gem: clercq ter Secretarije van Justitie d: edele Jacobus Beeckman
dat onder berusting van de manh: Johan Ulrich Kiebourg nog moet weesen eenig vaatwerk tot den
boedel behorende
dat omtrend de hier vorengemelde matrassen gevonden op de zolder van t pakhuijs tusschen den
cap:n en geweesen commiss: van den Raad der Asiatische besittingen en etablissementen van de
Bataafsche Republiq [ ..... ] Benaij, als armbesteeder, en den overleedene als aanneemer der
leverantie van desselfs matrassen questien ontstaan zijnde, die zaak, als waarover men zig
vervolgens bij memorie heeft gaddresseerd aan de Commiss: Generaal, of bij gem: Commiss:
Generaal of bij den Raade van Justitie alhier nog ongedecideerd is hangende
dat de venduclerq Hendrik Eckhardt aan den boedel volgens declaratie van voorm: Bongardt ook
nog eenig geld moet betalen, zonder nogthans de juiste som ofte oorzaak dier schuld naauwkeurig te
kunnen opgeeven

Rd:s
20:40
300:−−
100:−−
100:−−

6:−−
3:−−
40:−−
7:−−
14:−−

Aldus gedaan ende ginventariseerd ten woonhuijze voormeld op den agtste en negende den voorsz: maand
Junij, ende sulx op het op en aangeeven van de manh: Johannes Bongardt en Klaas Peters, dewelke verklaarde
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zig daar omtrend ter goeder trouw gedragen en hunnes weetens niets niet opzet verzweegen ofte te rug
gehouden te hebben dat tot den boedel specteerende was, met belofte wijders zo er namaals nog iets magte
worden ontdekt t geen tot den boedel behoord daarvan getrouwlijk nader opgawe te zullen doen ten einde
deesen inventaris daarmeede te kunnen amplieeren.
Tot securiteit van het een en ander is daar door de inventarienten en ons ondergeteekende Gecommitteerdens
neevens den Secretaris behoorlijk gesubscribeerd.
Als gecommitt:de Weesm: A:V: Bergh, J:G: Blanckenberg
Voor den opgaaff: J: Bongard, K: Peters
Mij present: J:P: Faure, Secret:s
Bekenne ik onderget:de Klaas Peterse van de Heeren Adriaan Vincent Bergh en Joh:s Gijsb:s Blanckenbergh
als gecommitteerde Weesmeesteren ontfangen en ten behoeve van de minderjarige Dorothea Catharina
Cornelia van Dijk in bewaring te hebben genomen
een paar diamante orlietten
een ring met een diamante steen en
twee goude borstspelden
welke presiositeiten aan wijlen mijne schoonzuster Maria Elisabeth Bateman hebben behoord en door haar
gedragen zijnde, door voorm: Gecommitt:ds uit dien hoofde aan voorsz: hare eenige nagelaten dogter bij
tauxatie zyn gelaten; belovende ik dat wanneer voorm: Dorothea Cathariena Cornelia van Dijk tot
meerderjarigheid zal zijn gekomen, dezelve aan haar dadelijk dan wel ingevalle Weesmeesteren het om welke
oorzaken ook vroeger mogte komen op te eischen als dan ter eenster requisitie aan haar Eerw:s ofte ordre zal
te rug geven onder verband als een regten
Kabo de Goede Hoop den 9 Junij 1803
K: Peters
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