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H:k Swellengrebel

Inventaris en taxatje der goederen naargelaten en door de doodt ontruijmt door Jan Hendrick Munnickx, als
door ons ondergeteekende gedaan op den 11:n Novemb: 1720, namentlijk als volg[ ..... ]

Dese naarvolgende sijn de erfgenaamen van desen boedel, als

de vrouw: Jacomijna Visser

d' kinderen:
Johannes Albertus Munnickx

Gerrit Munnickx

t Huis staande in dese Tafel Valleij4000

Int voorhuis bevonden

5 p:s stoelen 15

1 rustbanck van greijnen hout 12

1 ovaal tafeltje 12

1 vierkant teetafeltje 6

1 kleijn koper koffijkannetje, en koffij meuletje6

In de kamer aan de regterhant bevonden

1 kas, de 1 kleijn stelletje pottjes en bekertjes daar op 100

1 ledijkant, met sijn beddegoet, en behangsel 80

1 kadel, 1 bultsack en 4 kussens gemeen goet 30

1 ovale tafel, en 1spreij 20

3 kleijne rackjes, met gesorteert teegoedt 18

3 kleijne rackjes met gesorteerde schoteltjes, en pierings24

1 spiegel, en 2 kleijne teebackjes 12

1 teetafeltje, en 2 teeblatjes 6

1 oude tinne teeketel, oude tinne trekpot, en yser komfoort7

13 stoelen, met haar gemeene kussens 52

In de schaggerij bevonden
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1 tafel, met 2 bancken 8

1 oude kist, en 2 verkeerborden sonder schijven3

In d' gangh bevonden

1 rackje met 4 tinne schotels, en 6 borden15

1 rackje met 4 tinne schotels, en 7 borden20

1 kopere visketel 9

1 kopere stoofpan en dexsel 12

2 kopere taartpanne 21

5 kopere doop pannetjes 7

1 kopere deurslagh, en 1 oude teeketel 9

5 kopere komfoortjes soo oude, als nieuwe5

In d' agterkamer bevonden

1 gemeen glase kasje, met iets postelein daar op staande 30

2 kopere koffij kannetjes, in t' glase kasje 16

1 kopere teeketel en komfoort, in t' glase kasje 14

1 koper oude teeketel, in t' glase kasje 3

1 tinne schotel, in t' glase kasje 3

1 ledijkant met sijn beddegoet 80

2 kleijne rackjes met wat porcelein daar op 8

2 spiegeltjes 6

8 porceleine schoteltjes op d' schoorsteen mantel en nogh iets kleijn rommelingh daar bij12

1 lessenaar, met sijn tafeltje 15

5 stoelen 15

1 kleijne kisje 4

1 snaphaan, en degen 8

2 oude pistoolen 4

In d' kombuis bevonden

5 ysere potte soo kleijn als groot 18

2 ysere lepels, 1 rooster, 1 tangh, 1 asschop6

2 schoorsteen kettings 6

1 water half aam, in 2 emmers 6

4 kopere gesorteerde kandelaars 6

1 kleijne kopere vijsel en 1 strijkijser 7

1 ijsere koekepan, en 1 drievoet 5

1 out pottebanckje 6

1 rackje met wat rommelderij 6

Boven op d' solder bevonden
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6 kadels, 6 beddens, 24 kussentjes, en 6 kombaarsen zijnde gemeen goet180

1 oude zaal 15

D' slaven die in t' huis zijn

1 mans slaaf genaamt Aaron van Mallabaar240

1 slavin met haar klein kint 200

d' weduwe Munnicks debit aan d' Diakonij deser stede 800

d' weduwe Munnicks debit aan den burger Jan Spoor, voor d' laaste paaij van t' huis1334

d' weduwe Munnicks debit aan Antonij Hoesemans aan geleende penningen 600

Somma d' debit 2734

van t' huis, en de losse goederen komt 5428

Transporteert p:r rest 2694

Cabo d' Goede Hoop den 11:n November 1720

Als goedemanne: G:t Lafebre, Jan Verbeeck

Dit is t' merck + van de weduwe Jacomijna Visser

Als bloedverwanten: Hansz Roos, Christian Rasp
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