
 
 

 

 
Inventaris tbv openbare verkoping dd 6 en 7 april 1841. 
Van eenen uitmuntende proper geconserveerde inboedel. 
Alles en alleenlijk voorkomende uit de nalatenschap van 

wijlen den 
 Wel Edelen heer Antonie Lodewijk Heijstek 

 
Juwelen en gepolijst zilverwerk 

1) 1 kostbare Handring met goudsteen, in het midden met 1 kapitale zuivere roos en 

geëntoureerd met 50 in schoonheid excellerende diamanten. 

2) 1 prestieuse dito dito met maconieke ordonnantie achter glas, omzet met dere diamanten. 

3) 1glansrijk gepolijst ovaal Thee-of Presenteerblad met opstaande doorgewerkte en paarlrand, 

G.K. weg.149 5/10 (lood) benevens 1 dekglas. 

4) 2 in keurige smaak bewerkte kantige Tafelkandelaren, op ronde voetstukken met 

kabelranden, G.K. weg.129 5/10 (lood). 

5) 1 rond gefatsoeneerde Tafelkomfoor met Voorlooplampje, G.K. weg.52 8/10. 

6) 1 modern gefatsoeneerd Tafelkomfoor met filérand, G.K. wegende met de ebbenhouten 

voetjes 26 2/10 benevens koperen binnenbak. 

7) 1 ovaal gefatsoeneerd Tafel-Tabakskomfoor met doorgewerkte en paarlrand, K.K. wegende 

buiten de koperen binnenbak en gladhout voetstuk 23 2/10. 

8) 1 paar fraai gepolijste Oblie-en Beschuittrommels,met paarlranden, G.K. 106 4/10. 

9) 1 dito rond gefatsoeneerd Presenteerblaadje met paarlrand op verheven pootjes, G.K. 30 

9/10. 

10) 1 pretieus bewerkt Zuurservice met Peperbus, op verheven voetstuk, en doorgewerkte 

paarlranden , G.K. 52 5/10 benevens 2 geslepen glazen fleschjes. 

11) 1 modern rond gefatsoeneerde Mostaardpot, op vierkant voetstuk van binnen verguld en dito 

lepeltje,K.K. 14 1/10. Benevens geslepen binnenbak. 

12) 1 glansrijk gepolijste Soeplepel met uithalende Murgtrekker , G.K. 30 1/10 

13) 1 dito Pottaadjelepel , G.K.13 3/10. 

14) 1 dito doorgewerkte gefigureerde Vischspaan, G.K. 19 8/10 

15) 1 pretieus bewerkt Theegarnituur van 12 geribde Theelepeltjes , Suikertang , Theeschopje , 

Zeefje en Suikerschopje , K.K. wegende (lood) 16 3/10 besloten in gebloemd mahoniehout , 

met zilver gemonteerd fluweel gevoerd foudraal. 

16) 2 doorgewerkte Suikerstrooijers met gebogen steelen en fileranden, K.K.6 9/10. 

17) 8 gepolijste Theelepels met paarlranden , K.K.10 4/10. 

18) 6 dito dito Koffijlepels. K.K. 8 3/10. 

19) 1 fraai gegraveerde vierkante Zaktabakdoos , K.K.20 3/10. 

20) 1 dito dito Zak-Inkt- en Pennenkoker, K.K. 9 6/10. 



 
 

21) 1 van O.I. hout bewerkt vierkant likeurkistje met partikuliere zilveren sluiting , hoeken en 

verder monteersel op dito pootjes , met binnen met 6 fleschjes met zilveren doppen. 

22) 1 Fruitmesje met zilver monteersel , in 1 robbevellen schede met dito. 

23) 1 pennnemesschede met 2 dito en 2 zilveren Hemdmouwknoopjes met steentjes. 

24) 6 Bouteiljekurken met zilver gemonteerd. 

25) 1 stalen Staatsiedegen met fraai bewerkte zilveren greep en gevest , in zilver gemonteerde 

schede. 

26) 1 O.I. rieten Handrotting met zilver gemonteerd. 

27) Zilveren Gedenkpenning van het maconieke eeuwfeest der bijeenkomst te Keulen gevierd in 

Nederland, Anno 1835. 

28) dito dito van het eeuwfeest der Vrijmetselaren, anno 1808. 

29) dito dito van het 50 jarig bestaan der Maatschapij Tot nut van ’t Algemeen, Anno 1834. 

 

Galanteriën 

1) 1 fijnplated Zuurservies met 4 geslepen fleschjes, met dito monteersel. 

2) 6 palmhouten Flesschenbakken, met dito monteseersel. 

3) 1 bronzen Schrijfgarniuurtje, met 2 fleschjes. 

4) 1 verguld dito dito en 1 mahonie hout voetje. 

5) 1 Bamboes en 1 Spaansch rieten Handrotting. 

6) 2 gekleurde Scheltrekkers met vergulde Handvatten en 1 schuijer. 

7) 1 palmhouten Saladelepel en Vork, 5 diverse Tafel-,1 Voorsnijmes en 2 Kurketrekkers. 

8) 5 St.Jacobsschelpen, 1 Schilpadshuidje en 3 van hout gesneden Beeldjes. 

 

Veritabel Engelschaard Tafel Porseleinen Theeserviesen Pronkkoppen en Roomkleur 

Aardewerk. 

1) 1 wit Engelschaard  geschulpt Tafel en Dessertservies, met blaauwe randen, en 

bloemranken, bestaande i 1 ovale Soepterrine, met deksel en lepel en onderschotel. 1 dito 

Sausterinnetje, op vaste onderschotel, met deksel en lepel, en 2 Sauskommen met 

onderschotels. 2 dito Gebraadschotels, 2 dito Vischschotels met platen. 8 dito 

Groenteasssietten in 2 grootten. 1 ronde Saladebak en 2 Mostaardpotjes, met deksels en 1 

Lepeltje. 11 dito Dessertschalen, in 2 grootten. 1 Roomterrine en deksel en onderschotel. 2 

Suikerterrinetjes, op vaste onderschotel met deksel en lepels. 4 doorgewerkte Fruitmanden, 

met onderschotels. 19 Soep- en 57 Tafelborden. 

2) 1pretieus porselein Koffij- en Theeservies, met fijngepenseelde land-, rivier-, dorpgezigten 

en gefigureerde gouden randen, bestaande in 1 koffij-, 1Melkkan, 1Thee-, 1 Suikerpot, 1 

spoelkom en 12 paar met ooren. 

3) 1 keurig porselijn Theeservies, met meesterlijk gepenseeld gevogelte en gouden randen uit 

de Fabriek M.O.L.,bestaande in: 1 Theepot met pattipan, 1Suikerpot,1 Melkkan, 1 

Spoelkom en 11 ½ paar. 

4) 1 geel Engelsschaard Theeservies van 4 stuks, met opgewerkte bloemranden. 

5) 1 Fransch porseleinen Bouillon- of Pronkkop en onderschotel , met devies en gouden 

randen. 

6) 2 dito Pronkkoppen en Onderschotels, met breede gouden bloemranden. 

7) 1 modieus gefatsoeneerde rijk met goud gedecoreerd Fransch Porselein Schrijfgarnituur met 

2 fleschjes. 

8) 5 porseleinen Koffijkommen met bloemwerk en gouden randen, Amstel Fabriek. 

9) 1 Sasksische Lampetkom en Kan, met bloemwerk, goudenranden en verguld monteersel. 

10) 1 roomkleur ovale Soepterrine, met deksel en onderschotel. 

11) 1 dito Vischschotel met plaat en 2 dito Vischplaten. 

12) 2 dito Aardbezientesten met onderschotels. 

13) 5 dito Dessertschaaltjes, 1 Siroopkannetje en 1 ziekenterrintje met deksel. 

14) 1 dito Vischschotel met plaat en 3 ronde Gebraadschotels. 

15) 1 dito Soepterrine, met deksel en onderschotel. 



 
 

16) 2 dito aardbezientesten met onderschotels, 2 Sauskommen, 1 Peperbos, 1 Thee-, 2 

Suikerpotten en 1 Melkkan. 

17) 1 dito slempketel, 1 Bloemendrager, 1kwispedoor en eenig divers Aardewerk. 

 

Fijn gelakt en geslepen Kristal- en Glaswerk. 

1) 1 keurig als Japansch zwart met goud gelakt vierkant Theeblad met omliggende rand. 

2) 1 dito Hengsel-, Brood-, of Soesemand.. 

3) 1 dito Tafeltabaksdoos en Komfoor. 

4) 1 zwart gelakt ovaal Theeblad, met gouden–bloem- en opstaande rand. 

5) 1 dito Broodmand en 2 presenteerblaadjes. 

6) 2 geel gelakte Desserttrommeltjes met geteekende landschappen. 

7) 12 gelakte Speelbakjes, 8 pijpenschuitjes en 1 metalen tafelschel. 

8) 1 gelakte Tafelschel en 4 mahoniehouten Flesschenbakken. 

9) 1 koperen geroodaarde Schenkketel. 

10) 1 gebruineerd blikken Filtereerkoffijkan met komfoor. 

11) 1 dito Poolsche Koffijkan met komfoor en filtereertrechter. 

12) 2 net bewerkte bisquit staande Beeldjes. 

13) 2 supra fijn geslepen kristallen Vaaskonfituurkompotten met deksel, op vierkante 

voetstukken. 

14) 1 dito dito Room-of Ijskom, het zelfde dessein. 

15) 2 fijn geslepen kristallen Vaas-Konfituurkompotten met deksel op vierkant voetstukken. 

16) 2 dito ring Wijnkaraffen met breede stoppen. 

17) 10 fijngeslepen Champagneglazen. 

18) 4 dito Proefglazen, 1 Wijn- en 4 Likeurkelken. 

19) 5 groene doorlopende Rijn- Wijnroemers. 

20) 1 fijngeslepen kristallen Presentglas. 

21) 2 dito Zuurkompotjes met deksels en 2 Zoutvaatjes met onderschotels. 

22) 2 dito dito, 3 Zuurglaasjes, 2 Zoutvaatjes en 2 Likeurkaraffen. 

23) 12 zoo Wijn- als Likeurkelken en 5 Bierglazen. 

24) 2 Zuurkompotten,,2 Zuurfleschjes,1 Olieschudder, 2 Likeurfleschjes en divers. 

 

Lijnwaden. 

1) 1 Garnituur van 24 supra fijne damaste Servetten,ieder lang 1 el 9 duim, breed 3 palm 4 

duim, en 1 Tafellaken zonder naad, lang 5 el 3 palm, breed 2 el 7 palm, gewerkte grond met 

groote bouquetten en breede bloemranden. 

2) 1 garnituur van 12 fijne damaste servetten, ieder lang circa 1 el, breed 7 palm 1 duim, en 1 

Tafellaken zonder naad, lang 2 el 2 palm 6 duim, breed 2 el 1 palm 6 duim, groot 

bloempatroon. 

3) 1 Garnituur van 10 fijne Servetten, ieder lang 9 palm 7 duim , breed 8 palm, en 1 Tafellaken, 

lang 2 el 3 palm 6 duim, breed 2 el 1 palm 5 duim, iets anders van patroon. 

4) 6 supra fijne linnen Kussenslopen met kanten binnenwerk. 

5) 6 linnen en 2 loostijken Lenden- Kussensloopjes. 

6) 1 geruitbonten Beddezak en 1 Peluwsloop. 

 

Excellente bedden Stroo Matrassen, O.I. Sitsen, Katoenen, Wollen Ledekantdekens, 

Staatsie-, Ophaal-, Bedgordijne, enz. 

1) magnifiek best geconserveerd Ledekantbed met peluw en 4 kussens, alle met loostijken 

overtreksel. 

2) 1 niet minder dito dito met peluw, 4 hoofd- en 2 lendekussens, alle met overtreksels. 

3) 1 best gevuld Ledekantbed en peluw met overtreksel, 4 hoofd- en 2 lendekussens. 

4) 1 welgevuld Bed met overtreksel, 1 peluw, 2 hoofd- en 2 lendekussens. 

5) 1 blaauw geblokte garen damaste wel gevulde Ledekantmatras. 

6) 2 ruwlinnen Ledekant-Stroomatrassen. 



 
 

7) 1 witte gebloemde O.I. sitsen Ledekantdeken met katoene voering. 

8) 1 fijne wollen Ledekantdeken. 

9) 1 witte Smirnsche nopjes Ledekanten deksprei. 

10) Hilversumsch Onderkleed en 1 Wiegendekentje. 

11) 1 garnituur van 2 fijn dimette Staatsie- of Overgordijnen, ieder hoog 2 el 5 palm, breed 2 el 

2 palm, met dito slippen en paarse merinossen draperievallen, klosfranje, gladhouten 

stokken met vergulde knoppen, ijzeren roeijen en paterns. 

12) 2 groene saaije Glasgordijnen met zijde passementen en 2 ijzeren roeijen. 

13) 2 roode gebloemde zijde damaste dito dito. 

14) 3 Vlaamsch linnen Ophaalgordijnen. 

15) 2 roode moreenen Bedgordijnen en 1 Val met zijde passementen, benevens ijzeren roei en 

Beddekwast. 

16) 1 wit en blaauw gebloemd damast Tafelkleed. 

17) 1 dito dito tot een peluw en 1 bont Matras-Overtreksel. 

18) 1 wit katoenen O.I. Hangmat, met toebehoren. 

19) 4 ruw linnen Mangeldoeken. 

20) 1 dito Waschzak en eenige Geldzakken. 

 

Smirnsche, Kidderminster,Venetiaansche tapijten,Vloer-, portaalkleeden, Karpetten, 

Gangloopers, enz. 

1) 1 excellent Smirnsch Vloertapijt, lang en breed 4 el 5 palm. 

2) 1 bruin, blaauw en geel gebloemd Kidderminster Vloertapijt, lang 5 el 4 palm  , breed 3 el 6 

palm, voor den schoorsteen uitgesneden. 

3) 1 bruin en geel geruit Venetiaansch dito dito , lang 3 el 5 palm, breed 2 el 6 palm. 

4) 1 grijs en groen gebandeerd Inlandsch Vloerkleed, lang 5 el 4 palm, breed 3 el 4 palm, aan 

een hoek groot uitgesneden. 

5) 1 grijs en groen geruit Inlandsch Vloerkleed. 

6) 1 rood en geel geruit Venetiaansch Vloerkleedje. 

7) 1 grijs gebandeerd Inlansch Portaalkleed. 

8) 1 rood en zwart gebloemd Kidderminster Vloerkleed. 

9) 1 gebandeerd Inlandsch Vloerkarpet. 

10) 1 gebandeerd veelkleurig Venetiaansche Ganglooper, lang 9 el 8 palm. 

11) 1 rood gemelleerd Jaspe Vloer- en 2 gebandeerde Portaalkleden. 

12) 1 grijs geruit Portaalkleed en eenige lappen. 

 

Heldere Kamer-, Dam-Spiegels, Tafellampen, Ganglantaarnen, Barometers en 

Kunstplaten, in vergulde lijsten. 

1) Formidable zeer zuivere heldere vierkanten Kamerspiegel uit 2 glazen, in vergulde lijst, met 

blad- en paarlranden, op de hoeken met gebronsde leeuwenkoppen, hoog 180 duim, breed 

82 duim. 

2) 1 niet minder dito dito mede uit 2 glazen in een door mat en gebruineerde zwaar vergulde 

moderne lijst, hoog 150 duim, breed 84 dm. 

3) 1 zeer heldere vierkante Kamerspiegel uit 1 glas, in rijk vergulde lijst, met paarlrand in de 

sponning, hoog 116, breed 70 duim. 

4) 1 zeer heldere Damspiegel uit 2 glazen in vergulde lijst, hoog 208 duim, breed 27 duim 

onder met slotstuk. 

5) 1 gebronsde Kolom-Tafellamp, met verguld lijstwerk, geblazen ballon en lichtglas, 

benevens rood zijd coevert. 

6) 1 paar vergulde Branches, ieder voor 3 lichten. 

7) 1 heldere Peer-Hang-Ganglantaarn, met verguld monteersel en lood evenwicht als een duif. 

8) 1 zwart gelakt Handlantaarntje en 1Spa gelakte Toiletdoos. 

9) 1 zeer accurate Baro-Thermometer met Controleur, gemaakt door Stopani a Amsterdam.op 

mahonieh. Plank met glazen deur. 



 
 

10) 1 fraai gekleurde Teekening, zijnde een landschap nabij Rome, in modieus vergulde lijst met 

glas. 

11) 1 gekleurde Kunstplaat, voorstellende het Paleis der Staten-Generaal te Brussel, in breede 

vergulde lijst met geëmailleerd glas. 

12) 2 gekleurde kunstplaten voorstellende de reizende Ambagtslieden, in vergulde lijsten , met 

geemailleerde glazen. 

13) Het welgelijkend Portret van Z.K.H. Prins Frederik, als Grootmeester der Vrijmetselaren, in 

dito. 

 

Meubelen 

1) 1 magnifiek gebruineerd eikenhout Ledikant, op de hoeken met zwarte bollen, voor 2 

personen, en kantige mahoniehouten koepel, omhangen met blaauw gebloemd meubelkatoen 

behangsel, dito draperievallen en klosfranje. 

2) 1 gebruineerd eikenhouten Tombeauledekant, met verguld hoofd- en voeteinden, voor 2 

personen, omhangen met groen moreen behangsel, dito vallen en zijde passementen. 

3) 1 superbe gebloemde mahoniehouten vierkante Garderobe, met holle kap en 2 openstaande 

ovale paneeldeuren, tot onder 1 lade en binnen met planken en 4 kleinere laden. 

4) 1 zeldzaam alzoo voorkomend solide bewerkt slangenhout vierkant Linnenkabinet, met 

frontispice en ebbenhout lijstwerk opgelegd, ter zijde met ingelegde pilasters en onder 3 

laden, met sierlijk verguld monteersel. 

5) 1 gevlamd mahoniehout gebogen Linnenkabinet met 4 laden. 

6) 1 notenboom wortelhouten gebogen Zilverkabinet, met heldere zeer zuivere spiegelglazen in 

de deuren, van binnen met groen laken bekleede planken en 3 kleine laden, tot onder met 3 

laden. 

7) 1 pretieus gebloemde mahoniehouten Secretaire, met nederslaande klep, boven 1 lade en 

onder 1 kastje met 2 deurtjes. 

8) 1 dito dito halfrond Buffet- of Penantkast, met 2 deurtjes en overslaand blad. 

9) 1 dito Trumeautafel, met 1 lade en wit geaderd marmer dekstuk, terzijde met kolommen, 

vergulde kapiteelen en achter met helderen spiegel. 

10) 1 zeer accurate Fransche Hang-Gang-pendule, loopt 8 dagen, slaat heel en half uren, 

besloten in een bruin gelakte kast met vergulde ornamenten versierd, benevens dito console. 

11) 1 voortreffelijke juist geregelde Tafel- of Schoorsteenpendule, loopt 14 dagen, slaat heel en 

halve uren, gemaakt door L.Chaste, a Amsterdam, besloten in een door mat goud rijk 

verguld ornament, zich voordoende als eene boomstronk, waarbij terzijde een zittend 

vrouwenbeeld en eenen hond, bovenwaards met toepasselijke voorwerpen, het geheel op 

breed voetstuk met basrelief en bladranden, gedekt door gebogen glazen stolp en zwathout 

voetstuk. 

12) 1 zeer accurate Tafelpendule, loopt 8 dagen, besloten in verguld rond trommelornament, 

geplaatst tusschen eene standaard, rustende op wit marmer voetstuk, zich voordoende als 

eene put, mede gedekt als voren, op hout voetstuk. 

13) 1 paar Fransch porseleinen Bloembekers, met breede gouden randen en net bewerkte 

bouquetten, onder gebogen glazen stolpen, op houten voetstukken, 

14) 1 paar dito dito Pronk- of Schoorsteenbekers, met fijn geteekende landschappen en breede 

gouden randen, op vierkante voetstukken. 

15) 1 mat glazen Pronk-of Schoorsteenbeker, met deksel. 

16) 1 pretieuse gebloemde mahoniehouten Kanapé met best gevulde rug en zitting, zwart geplet 

trijp bekleedsel en gekleurde zijdn passementen omzet, benevens 2 dito Kussens en 

gebandeerd katoen kouvert. 

17) 6 massief mahoniehouten Stoelen en 2 Fauteuils, met gebogen ruggen en fijn laken 

bekleedde zittingen en passementen. 

18) 6 als mahoniehout gekleurde Stoelen, met gesneden middenstukken in de ruggen, koper 

lijstwerk in de kappen en zwart geplet trijp bekleedsel. 

19) 8 gladhouten Stoelen, met groen gebandeerd trijp bekleedsel. 



 
 

20) 1 dito Ziekenstoel, met zwart trijp bekleedde rug en losse zitting, benevens tinnen pot en 

bont couvert. 

21) 1 mahoniehouten Fauteuil of ziekenstoel, met groene trijp bekleedde losse zitting en tinnen 

pot. 

22) 1 gevlamd mahoniehouten ovale Trek-Eettafel, met dito randen en groen wasdoek, op 4 

poten en 2 nederslaande dito, benevens 1 met wasdoek en 5 gekleurde inlegbladen. 

23) 1 massief mahoniehouten ronde Theetafel, met gebronsde en vergulde kolom, op 

mahoniehout driekant voetstuk. 

24) 1 blaauw lakensch Tafelkleed, met geel gedrukt medaillon en bloemrand. 

25) 1 massief mahoniehouten Thee- of Veldtafel met nederslaande bladen en 2 laden, benevens 

wasdoek dekkkleedje. 

26) 1 massief mahoniehouten Penant- en overslaande Speeltafel met 2 laden. 

27) 1 mahoniehout Penant- of Damtafeltje met 1 lade. 

28) 1 mahoniehout halfrond Penant- met overslaande Speeltafel en 2 cilinderdeurtjes. 

29) 1 dito Handwasch- en Bedtafel met roomkleurige lampetkan en kom, met 1 lade en 

cilinderdeurtje. 

30) 1 dito Bed- en Nachttafeltje met opslaand blad en tinnen pot. 

31) 1 dito likeurkelder met 3 fleschjes en 1 glaasje. 

32) 1 dito vierkant Theekistje, van binnen met heldere spiegel in het deksel, fraai geslepen 

kristallen Theeflesch en Suikerglas. 

33) 1 dito Tabakskistje met koper gemonteerd, van binnen met lood. 

34) 1 gladhouten Eettafel met 1 lade, benevens 2 Verleng- en 1 Verbreedstuk. 

35) 1 dito Inschuiftafel met groen wasdoek en 1 lade. 

36) 1 gebruineerd eikenhout Bedtafeltje, met cilinderdeurtje en 1 lade. 

37) 5 gebruineerde eikenhouten Stoven. 

38) 1 dito Tafellessenaartje, met groen laken. 

39) 1 groenen gelakte vierkante blikken Effectentrommel. 

40) 1 bruin met goud gelakt Serviestafeltje met marmer blad. 

41) 2 gladhouten en 4 met papier beplakte Sasinetramen. 

42) 1 gebruineerd eikenhouten Servetpars met 9 planken,op dito ladetafel met 3 laden. 

43) 12 geschilderde droogstokken. 

44) 2 blaauw geschilderde Droogstandaarts, met 20 stokjes. 

45) 1 dito toeslaand Droogrekje van 3 deuren. 

46) 1 dito Vuillinnenkist, van binnen met vakken. 

47) 1 vurenhouten Strijktafel op schragen. 

48) 2 geschilderde Kleederbakjes en 1 Plakplank. 

49) 1 kajatenhouten Dekenkist met koper gemonteerd. 

50) 1 koperen Puthaak met stok. 

51) 2 eikenhouten Wateremmers met koperen banden en hengsels. 

52) 1 dito Vatenwaschbekken. 

53) 1 in het vuur gezwarte geslagen ijzeren Kolomkachel met marmer dekstuk, op vierkant 

voetstuk met 1 deur, benevens aschbak, pijp en tang. 

54) 1 gegoten ijzeren met ornamenten versierde Circuleerkachel, met opstaande doorgewerkte 

koperen rand en marmer dekstuk, benevens aschbak, pijp en brandplaat. 

55) 1 geschilderde ijzeren Kolenemmer en Schepper. 

56) 1 met linnen bekleedde ronde turfmand. 

57) 1 met bruin leder bekleedde Reiskoffer. 

58) 1 bruin leder Reisvalies. 

59) 1 geschilderd Hang-Hoekbuffetje. 

60) 1 dito Serviestafel, 2 stoelen en 1 Tabouret, met matten zitting. 

61) 1 dito Vuilnisbak met deksel. 

62) 1 dito Huistrap van 5 treden. 

63) 1 groen geschilderde Waschtobbe. 



 
 

64) 2 dito Wateremmers, met ijzeren banden. 

65) 2 dito Keukenbakken, 1 Broodmantje en 1 Hakbord met mes. 

66) 1 Waschtobbetje, 2 Kattenbakken en divers. 

67) 2 Glazenwasschers, 1 Ragenbol en 1 vrijfmandje met eenig Schuijergoed. 

68) 1 Hakbord, 1 Mostaardvijzel, 1 Voetenbankje, 2Kapstokken en divers. 

69) 1 Theekistje met lood, 1 Schuif- en 1 Mutsendoos. 

70) 2 eikenhouten Papierkistje en eenige Kamerlatten. 

71) 3 Keulse Provisiepotten en eenig Aardewerk. 

72) 1 beplakt Kamerschut van 3 deuren. 

73) 2 diverse Ladders. 

74) 1 vurenhouten Pakkist. 

75) 10 ijzeren Gordijnroeijen. 

76) 2 Bijlen, 2 Hamers en 4 stuks Gereedschap. 

 

Koper-, Tin-, IJzer- en Blikwerk. 

1) 1 koperen Doofpot. 

2) 1koperen rond Schijfbekken met deksel. 

3) 1 koperen Taartenpan en 1 koperen Kaakjespan. 

4) 1 koperen Pofferpan en 1 koperen Stoofschotel. 

5) 1 koperen Waterketel en 1 koperen Koffijketel. 

6) 1 koperen Vijzel met Stamper en 1 koperen Glazenwaschspuit. 

7) 12 koperen Traproeitjes. 

8) 2 koperen Strijkijzers met rooster 

9) 2 koperen Bekkenschalen met ijzeren balans, eenig oud koper, benevens 2 paar dito kleiner. 

10) 1 koperen Nachtlampje en 2 dito Blakers. 

11) 1 koperen Vuilnisblik en 1 koperen Visch emmer. 

12) 1 koperen Schuimspaan en 1 Tangje. 

13) 2 metalen Luikenschellen. 

14) 1 Koffijmolen en 1 blaasbalg. 

15) 4 tinnen Tafelkomvoren, met koperen binnenbakken en blikken binnen platen. 

16) 1 tinnen Lavementspuit. 

17) 1 ijzeren aschpot, met Ketting, Tang en Schop. 

18) 1 ijzeren Kookpot met houten deksel. 

19) 2 ijzeren Braad- en Sauspannen. 

20) 3 ijzeren Koekenpannen. 

21) 1 ijzeren Hangijzer, 1 Treeft, 2 Gebraadroosters, 1 vleeschvork en 1 Gebaksijzer. 

22) 2 ijzeren Hangijzers, 1 Tang en 1 Pook. 

23) 1 ijzeren Tang, 1 aschschop en 1 pook. 

24) 1 blikken geschilderde Brood- en 1 Provisietrommel. 

25) 4 blikken Provisietrommels. 

26) 2 blikken Koffij-, 2 Theebossen en 1 salade emmer. 

27) 2 blikken Theebossen. 

28) 2 blikken Poddingtrommels en 1 vierkante Theebos 

29) 1 blikken Theestoof en 1 tuingietertje 


