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9 Junij 1727 
Inventaris van alle sodanige goederen, als er sijn naargelaten en met 'er dood ontruijmt door 
Wilhelmina de Wit huijsvrouw van den burger Jacob Pleunis ten voordeelen van hem Pleunis 
ter een'er en 
haar nageblevene klijndogter Elisabeth Morkel oud 17 jaren en 

ter andere zijde 
soon Johannes Pleunis  
so als opgem: Pleunis als boedelhouder deselve aan d’ ondergetekende gecommitt:e 
Weesm:en ten overstaan van sijn soon heeft opgegeven, namentlijk 
Een huijs en erff gelegen in dese Tafelvallij op de hoek van Olifants Straat 

In de kamer aan de linkerhand 

een rood ebbenhoute linne kas daar inne  

15 chitse cabaaijen  

dese goederen sijn onder de 
erfgen: verdeelt  

15 chitse rocken  

2 wolle rocken  

7 seijde rocken  

2 seijde samaaren  

20 vrouwe hemden  

42 servetten  

90 linne neusdoeken  

62 sloopen  

35 slaaplakens  

4 vrouwe mutsen met kanten  

39 trekmutsen  

14 halsjes  

19 nagtmutsen  

6 paar vrouwe handschoenen  

6 waaijers  

5 paar vrouwe lobbens  

1 doosje met een albast theetafeltje poppegoed, met een 
goud gewigje   

2 cribbe cabaijbanden en stukje rood pelang  
dese goederen sijn onder de 
erfgen: verdeelt  

1 goude hals ketting met een goude slootje  



1 ketting carolijne coralen met een goed slootje  

4 goude ringen met steenen  

1 goude hoep [ringen]  

1 goude korsjethaak met steentjes  

2 kopere sintuurgespens  

14 silvere lepels en 1 silvere mostertlepeltje  

1 silvere beugeltas met een silvere haak en 1 vingerhoet  

op voorsz: kas  

2 Chineese beelden  

3 porcelijne schootels  

3 porcelijne kas potten  

21 porcelijne spoelkommen  

2 paar muijlen  

eenig vuijl linnen goed tot des overledens lijf gehoort 
hebbende  

dese goederen sijn onder de 
erfgen: verdeelt  

een glase kasje, daarin  

1 grote silvere beker  

2 silvere schenkborden  

3 silvere soutvaten  

1 silvere mostertpot met sijn lepeltje  

1 silvere lampje  

1 silvere wijn schael  

2 Psalmboekjes met silver beslag  

1 Psalmboekje met goud beslag  

2 glase olij en azijn kannetjes  

3 glase theebosjes  

8 Japanse borden  

12 kopjes en 15 chokolaat pierings  

1 verlakt doosjes met eenige steentjes  

1 glase vijseltje met ses spiegeltjes  

op ’t voorsz: kasje  

8 porcelijne spoelkommen  

1 stelletje klijne kaspotjes met een trekpot  

1 spiegel met een rood ebbenhoute lijst  

9 verlakte backjes  

2 theebackjes  

19 porcelijne borden  

11 porcelijne spoelkommen  

1 grote aarde trekpot  

1 el met een kasboender en 2 hoedeschuijers  

4 verlakte twee geschilderde doosjes met wat rommeling  



1 Amboins houte kistje met koper beslag daar in  

21 silvere knoopjes  

1 silvere gesp  

1 balansje met schaaltjes met een wijnigje rommeling  

2 vierkante schilderijtjes  

2 grote ovale schilderijtjes  

2 klijne ronde schilderijtjes  

4 kleerborstels  

3 theerackjes, daarop 14 porcelijn borden, een partij 
theegoed en eenige beeltjes   

2 blicke trommels  

1 Japans scheerbekken  

1 kap stock met sijn gardijn  

1 ledikant met een soesjes behangsel daarop  

2 buldsakken  

1 combaars  

2 peuluws  

6 kussens  

2 gerridons  

12 Chineesen stoelen met haar kussens  

1 vierkant thee tafeltje  

1 tafel spiegeltje  

2 venster gardijns met haar valletjes  

1 ovale tafel  

1 grote kist daarin  

4 stucke en een lap gerrassen  

een grove voerchits  

een kleetje  

een stuk rood bafta  

16 witquasten  

6 rollen tabacq  

een paruijke doos  

In het voorhuijs 

1 grote en 3 klijne schilderijen  

3 verlakte backjes  

5 kipersollen  

1 blike waterfontaintje met sijn bekken 

1 hanglantaaren  

1 klijn spiegeltje met een swarte lijst  

4 porcelijne spoelkommen  

5 stoelen met haar kussens  



1 spijkerhamer en een boor  

In de galderij 

3 schotel en 5 theerackjes, daarop  

26 porcelijne schotels  

19 porcelijne borden  

5 porcelijne spoelkommen  

34 bierglasen  

1 partij porcelijne potjes, kannetjes en hontjes  

1 partij theegoed  

4 porcelijne en 4 glase kannetjes  

2 glase kommetjes  

1 vierkant spiegeltje met vergulde lijst  

2 Neurenberg spieltjes  

2 kleer en 3 hoedeborsteltjes  

3 bennetjes  

3 arm blakertjes  

1 partij kamerstoffers en 2 witquasten  

1 dambort met schijven  

1 hang kasje daarin  

12 tafelmessen  

5 spel speelkaarten  

1 doosje met naalden  

8 tinne en 2 kopere quispedoors  

6 kopere tabaks konfoortjes en 1 kopere met een voet 

3 blike trommeltjes  

2 slijpborden en 1 thee backje  

2 tinne schenkborden  

2 thee tafeltjes  

1 grote vierkante tafel  

1 deur scherm  

10 stoelen met 8 kussens  

1 ledige kist  

28 wijnglasen  

3 sloven  

In het agterkamertje 

1 kopere taartepan met sijn dekzel  

2 kopere koekepannen  

1 kopere poffertjes pan  

6 kopere staartpannetjes met 2 kopere dekzels  

2 kopere handblakers  

1 kopere lamp  



1 kopere vergiettes  

1 ijzere balans met kopere schalen  

1 copere lepel  

1 copere schuijmspaan  

2 copere theeketels  

1 copere tregter  

2 copere kandelaars en 3 copere snuijters  

3 copere koffij kannen  

1 copere chokolaat kan  

2 koffij molens  

1 copere rasp met een klijn tregtertje  

1 copere confoor  

1 copere lantaaren  

1 leepel rack met 20 tinne lepels  

22 glase bottels  

2 porcelijne bottels  

1 ijzere balans met houte schalen met 60 lb lood gewigt 

1 kadel daarop  

1 bed  

1 peuluw  

2 kussens  

1 combaars  

1 kelder met ledige flessen  

1 klijn tafelblad  

2 kerk stoelen  

1 partij losse planken  

In de sijkamer 

1 ledikant met chitse behangsel daarop  

2 beddens  

2 peulens  

3 kussens  

1 combaars  

1 kadel met 1 bed, 1 combaars en 2 kussens  

1 kadel met steijlen en chitse behangsel, daarop 

1 bed  

1 combaars en 3 kussens  

1 spiegel met een swarte lijst  

14 schilderijtjes  

3 theebackjes  

1 kleer en 2 hoedeborsteltjes  

1 grote ovale tafel  



1 vierkant tafeltje  

1 verkeer bortje met schijven  

1 geschildert scherm van drie bladen  

12 stoelen met 9 kussens  

3 porcelijne schotels  

3 porcelijne borden  

4 porcelijne bottels  

4 porcelijne spoelkommen  

2 venster gardijnen  

1 linne kasje daarin  

140 slopen  

dese goederen sijn verdeelt onder d’ erfgen: 

27 vrouwe hemden  

51 slaaplakens  

4 vrouwe hemdrocken  

135 servetten  

23 voorschoden  

18 neusdoeken  

9 tafellakens  

3 zijde halsdoeken  

5 chitse sprijen  

2 halsjes  

dese goederen syn onder de erfgen: verd:n 

2 cintuuren met 1 stale gesp  

2 swarte kapers  

4 waaijers  

12 paar koussen  

1 vrouwe muts  

In de combuijs 

2 schotelrakken daarop  

9 tinne schotels  

3 tinne borden  

15 porcelijne schotels  

4 tinne peperdoosen en 2 tinne zoutvaten 

1 tinne mutsje  

9 tinne camerpotten  

2 roosters  

1 wafelijzer  

4 schuijmspanen  

2 ijzere lepels  

2 vuurschoppen  

2 ijzere tangen  

2 ijzere treeften  



3 ijzere schoorsteenkettings  

1 kapmes  

1 braadspit met sijn doop pan  

2 ijzere vlees vorken  

2 ijzere koek schopjes  

1 ijzere kroon  

1 sla emmertje  

3 wijn pompjes  

5 Chineese pannetjes  

6 strijkijzers  

4 snuijters  

1 koffijpan  

5 houte bakken  

1 blicke tregter  

1 waterhalvaam  

7 wateremmers  

1 pottebank  

1 copere vijsel met sijn stamper  

1 kopere bekken met een kopere ketel  

1 kopere schotel  

7 kopere kandelaars  

5 kopere ketels  

1 kopere pot met sijn dekzel  

12 ijzere potten  

1 mutse bol  

1 hakkebort met sijn hakmes  

1 biervatie  

1 ijzere koekepan  

2 kopere theeketels  

Op zolder 

6 kadels waaronder 1 met steijlen en bethielles behangsel daarop 

6 beddens  

4 peuluws  

13 kussens  

6 combaarsen  

7 stoelen  

1 ovaal tafeltje met een kleetje  

1 groot schotelrak  

3 klijne [schotelrakken]  

14 porcelijne schotels  

37 porcelijne borden  



23 porcelijne spoelkommen  

1 porcelijne boterpotje en 5 potjes  

4 bennetjes en 2 oude schilderijtjes  

7 Chineese printen en een land caart  

1 kist met 29 scheeps kaasen  

2 planken van 1 1/2 d:m  

1 partij oud houtwerk  

1 zak met sout  

9 zijldoekse sacken waaronder 2 met tarw  

1 gonnij sak met peper  

1 handzaag met 1 troffel  

1 partij touwwerk  

1 partij ijzerwerk  

1 pik, 1 graaf en 1 bijl met 1 dissel  

1 vuurmand  

1 theetabeletje met een houte hoedekas  

8 manden  

10 glase bottels  

1 partij aardewerk  

3 ledige kelders  

1 partij rommeling  

2 meel siften  

1 partij brandhout  

een wijnigje timmermans gereetschap  

1 schrijfleij met een paar kruijthoorntjes  

Op de plaats 

3 mandjes  

3 ladders  

1 kadel  

2 was balijtjes  

1 haart ijzer  

3 houte deuren  

1 was tafel  

1 rijst blok met sijn stamper 

Slaven 

1 jonge gen:t Josep van Batavia  

1 jonge gen:t Anthonij van Coutchin 

1 jongetje gen:t Gideon van de Caab 

1 meijt gen:t Junij van Guinee  

1 meijt gen:t Diana van Coutchin  



Aan contanten en in den boedel gevonden een sommetje van agt en twintig en een halve rd:s 
het gene weder aan Jacob Pleunis ter verandwoording is overgegeven. 
Onder mons:r Johannes Pleunis het geen nader staat verandwoord te werden 
2 chitsen japonnen 

den 21:e Junij daar aan volgende mede bij de klederen etc:a verdeelt 
2 chitsen rocken  

1 rouw caper  
Aldus geinventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 9 en 10 Junij 1727. 
Gecommitteerde Weesmeesteren C: Brand, D:l Pfeil 
Jacob Pleunes, J:ns Pleunes 
Mij present: J:b Lever, Secretaris 
Publication is only permitted if the name of the repository and the reference number are 
mentioned. 
 


