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Masters Of the Orphan Chamber
Reference no.: MOOC8/1.49

Testator(s):
Pieter Barrilje

5 Februarij 1700

Inventaris en exacte tacxatie der roerende en onroerende goederen, nagelaten en met de dood ontruijmt bij den
overleden vrijborger Pieter Barrilje ten voordeelen van sijn nagelaten huijsvrouw Dina van Soetermeer ten eener
(:en nadien den overleedene voorn:t sonder testament gemaakt te hebben is komen te overlijden:) ten behoeven
van sijne ervgenamen ten anderen zijde; soo als de selve bij de boedelhoutster voorsz: ende de onderbesz:
gecommitteerde Weesmeesteren sijn opgesteld ende geprijseert; bestaande in meenigte en prijs als volgd,
namentlijk

ƒ
Een thuijntjen met daarop staande woonhuijsjen gelegen in dese Tafelvalleij groot een morgen, en 51
roeden en 20 voeten Rijnlandse maat; vorders strekkende als twee ervgrondbriefjes, een van den 18:en
Augustus a:o 1667, en een van den 28:en Julij a:o 1678, met een transport van den 14:en Augustus
a:o 1692, klaarlijk komen aan te wijsen, gewardeert

1400

1 slaav rd:s 60 180
1 slaavin op rd:s 50 150
70 silvere knoopjes 36
3 p:s silvere leepels 12
eenigh huijsraad tesamen gewaardeert op 300
Somma ƒ2078
Bedragen de lasten des boedels als volgd
aan Hans Luttegetroost voor een slaav 300
aan Jacob Vogel over geleende penningen 150

450
De bovengenoemde lasten des boedels ten bedragen van ƒ450 van bovengen: ƒ2078, afgetrockken
zijnde, blijft het nette des voorsz: boedels ƒ1628

Aldus geinventariseert en geprijseert aan Caap de Goede Hoop den 5en Februarij a:o 1700 verklaarende de
boedelhoutster voorn:t haares weetens geen der minste goederen van op gemelte boedel, agter gehouden ofte
versweegen te hebben; presenteerende sulkx ten allen tijden op 't begeeren van d' E:E: Weesm:ren met
gestaafden ede te willen bekragtigen.

P:S. De boedelhoutster voorn:t nog een huijs en erv (:gecogt van Melchior Kessel, met sijn maat Jurgien de
Dekker hebbende:) is in voorn: inventaris niet gestelt, nadien nog geen de minste kooppenningh daar op betaalt is,
diend per memorie

Gecommitt:e Weesm:ren: dese letteren CHD sijn van Klaas Hendriksz: Diepenau eijgenhandig getreckt

W: Corssenaar

Dina van Soetemeer

In kennisse van mij: A: Coopman, Weesm:r en Secret:s

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


