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Testator(s):
Susanna van Bougis
5 Januarij 1737

Inventaris van alle sodanige goederen als zijn naargelaten en met de dood ontruijmt door de vrijgegevene
Susanna van Bougis weed:e Philip Bouton, ten voordeelen van

de twee kinderen v[ ..... ] wijle haar dogter Pieternel[ ..... ] Philipsz: Bouton in
huwelijk verwekt bij den burger Paul Hertog gen:t

Philip oud 15 en

Johannes Hertog oud
12 jaren

So en in dier voegen als door de ondergetekende gecommitteerde Weesm:en ter presentie van voorn: Paul
Hertog is opgenomen, namentlijk

Een huijs en erf staande ende gelegen in dese Tafelvallij

In t voorn: huijs

een kas daar in

3 chitse cabaijen

3 chitse rocken

11 tafel en bed lakens

19 servetten

19 slopen

3 ledikants behangsels

4 guardijnen en drie valletjes

4 hemden

26 neusdoeken

1 paar goude broeksknopen

2 goude sign:t ringen

2 goude knoopjes

2 goude ringetjes

7 goude oorcrabbetjes

1 silver snuijfdoosje met een vingerhoet

1 p:r silver broeksknopen

2 p:r silver gespen

44 silver hemdknoopjes

1 silver lepel en 2 haarpennen
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1 doosje met wat rommeling

1 partij ruw gaarn

1 doosje met wat kanten en ruw gaarn

2 mandjes met speldewerkx klossen en rommeling

2 doosjes met rommeling

4 kisten met wat rommeling

2 kadels

2 beddens

1 peulen

11 kussens

3 citse combaarsen

2 groene combaarsen

1 scherm

3 rackjes, daarop

5 porcelijne schoteltjes

23 porcelijne borden

een wijnige theegoet

4 kammen en een boterpot

6 stoelen

1 hand sammereel

1 kapstok en pijperackje

2 lepelrackje met 33 tinne lepels

3 blicke trommeltjes

2 tinne kannetjes met 1 kommetje

1 spiegel

2 tafelties

1 partij aardewerk

In de combuijs

3 ijzere potten

een partij vaatwerk

1 oude pottebank

3 koekepannen

2 treeften

1 rooster

1 ijsere schop met een kapmes en bort

1 ijsere coevoet

2 Chinees pannetjes

2 kopere theketels

1 kopere coffijkan

1 kopere taartepan

1 kopere kastrol
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1 kopere deurslag

1 kopere schuijmspaan

1 kopere vijsel met een stamper

2 kopere kwispedoors

2 kopere confoortjes

1 kopere rackje met een beker

3 kopere kandelaars en een staartpannetje

1 tinne waterpot, 2 tinne kannetjes en een tregter

1 blicke lantaarn

1 luijer bakje

4 kelders met eenige flessen

1 vuurwagen

1 partij losse planken

18 zijldoekse sacken

2 kassen met wat sout

1 partij rommeling

Slaven

1 jonge Assar van Maccasser

1 meijt Isabella van de Caab met haar kind Adriana

Lasten des boedels

aan de Weescamer volgens obligatie op intrest aan capitaal 250

aan Paul Hertog volgens onderhands briefje rdrs:35

Aldus ginventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 5 Januarij 1737.

Gecommitteerde Weesmeesteren: E:W: Cochuis, G:t la Febre

Dit is P:H: de handtekening van Paul Hertog

Mij present: J:b Lever, Secretaris
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