
Afschrift inventaris van de gemeenschap van goederen, bestaan hebbende  tusschen de echtelieden 

wijlen Jacob van Baarsen, en Hendrika van der Donk,zoomede de nalatenschap van eerstgemelde. 

dd. 25 februari 1893. 

Notaris D. Costerus, te Monnickendam. 

 

Op heden den Vijf en Twintigsten Februari Achttienhonderd Drie en Negentig in het tjalkschip, 

genaamd “de vrouw Hendrika” gelegen aan de Grafelijkheidssluis te Monnickendam ten verzoeke en 

in tegenwoordigheid van  

1. Hendrika van der Donk, weduwe van Jacob van Baarsen, het schippersbedrijf uitoefenende 

en wonende te Monnickendam, handelende  

a. Voor zich uit hoofde van de wettelijke gemeenschap tusschen haar en genoemden 

Jacob van Baarsen bestaan hebbende en 

b. In hoedanigheid van moeder en van rechtswege voogdesse over haar minderjarige 

kinderen Jacob, en Jan van Baarsen. 

2. Daniel van Baarsen, schipper, wonende te Monnickendam, handelende  

a. Voor zich en 

b. In hoedanigheid van toeziend voogd over voormelde minderjarigen, als zodanig 

benoemd en beëdigd bij proces verbaal van den Heer Kantonrechter te Purmerend 

een en dertig Mei achttienhonderd twee en negentig, wonende de comparant thans 

te Amsterdam. 

3. Grietje van Baarsen,ongehuwd en zonder beroep, wonende te Monnickendam. 

4. Bastiaan van Baarsen, schipper, wonende te Monnickendam. 

Ter voldoening van de plichten door de wet opgelegd, ter bewaring van alle rechten van partijen en 

alle andere belanghebbenden, wordt door mij, Dirk Costerus, notaris in het arrondissement Haarlem, 

ter standplaats Monnickendam, in tegenwoordigheid van den Heer Jan, Willem, Peter Koch, 

candidaat-notaris en Jacob Bierdrager, sluiswachter, beide wonenden te Monnickendam, als 

getuigen 

Overgegaan tot de beschrijving van den gemeenschappelijken boedel, die er heeft bestaan, volgens 

tegenwoordig geldig recht tusschen de eerste comparante en wijlen Jacob van Baarsen, in leven 

schipper, gewoond hebbende te Monnickendam en aldaar overleden acht April achttien honderd 

twee en negentig, zoomede de in die gemeenschap begrepen nalatenschap van dien erflater, die tot 

zijne erfgenamen bij versterf, bij gebreke van testament, heeft nagelaten vijf kinderen voor gelijke 

delen, zijnde de beide minderjarigen Jacob en Jan van Baarsen en de comparanten sub 2,3 en 4 

genoemd. 

De beschrijving zal geschieden in het voormelde schip, liggende ter plaatse voormeld, vroeger 

bevaren door den erflater, de aanwijziging en opgaaf der goederen, die zullen worden beschreven, 

geschiedt door de eerste comparante, als rendante bij dezen inventaris en na het overlijden des 

erflaters in het bezit des boedels verbleven. 



De waardeering der daaraan onderworpen goederen, geschiedt door Dirk Lenior, werkman, 

wonende te Monnickendam, die als zoodanig door partijen verkozen den een en dertigsten Mei 

achttien honderd twee en negentig in handen van den Heer Kantonrechter te Purmerend den 

vereischten eed heeft afgelegd en alhier mede verscheen, om als gekozen schatter zijn schatting 

deszelve te verrichten. 

De comparanten, de getuigen en de schatter zijn mij, Notaris, bekend. 

Nadat partijen het hoofd van deze beschrijving hadden vastgesteld en goedgekeurd, is hetzelve 

onmiddellijk na gedane, algeheele voorlezing, door de comparanten,de getuigen, den schatter en 

mij, Notaris, onderteekend met uitzondering van de comparante Grietje van Baarsen, die verklaarde 

niet te kunnen schrijven of naamteekenen, als dit niet voldoende geleerd hebbende, wordende nog 

uitdrukkelijk  door comparanten opgemerkt, dat het hun voornemen is de nalatenschap des erflaters, 

Jacob van Baarsen, onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. 

Geteekend: 

H. van der Donk, D. van Baarsen, B. van Baarsen, D. Lenior, J.W.P. Koch, J. Bierdrager, D. Costerus 

Notaris. 

 

Thans aanvangende met de beschrijving zijn de volgende goederen gevonden en door den schatter 

gewaardeerd, te weten: 

Op het schip, 

in het Achteronder: 
           een tafel, drie stoelen en een krukje, drie stoven, zeiltje op tafel, samen  
               gewaardeerd op 4 gulden 

  
      4,-- 

           steenen stoof, koperen waterketel, ijzeren pan, drie petroleumtoestellen, drie  
                strijkijzers, ijzeren pot, koffieketel van tin, koper plaatje, dito tangetje,  
                samen op tien gulden 

    10,-- 

           koperen doofpot, dito theestoof, dito keteltje, ijzeren potje, koperen  
               trommeltje, twee inktstellen, tinnen peperbus, samen op acht gulden 

      8,-- 

           petroleumhanglamp, achttien diverse ornamentjes, drie tabakspotten, en  
               suikerpot op vijf gulden 

      5,-- 

           klok en een bankkleedje op 6 gulden       6,-- 

           In een glazenkastje: 
Drie groote en drie kleine bloemvaasjes met stolpen, drie bekers met 
pronkballen en eenige beeldjes en ornamentjes, theebusje van geslepen 
glas, trekpotjes, melkkannetjes, en ornamentjes, twee koperen kandelaars, 
twee zwavelbusjes, twee vuilnisblaadjes, koffieboonenbus, mes, koperen 
strijkijzers, trekpotje van tin, luciferspotje en eenig divers op vijftien gulden 

    15,-- 

           In een vaste kleeren- of linnenkast: 
Diverse onder en bovenkleeren van de rendante, gewaardeerd op twintig 
gulden 
Drie bedlakens en nog een dito, vijf kussensloopen, paar tafellakens, vier 
handdoeken op twee gulden vijftig 

 
    20,-- 
 
      2,50 

          In een ander kastje 
Reiszak, eenig lappen en divers op een gulden 

  
      1,-- 



          In een klein glazenkastje 
Diverse ornamentjes, dertig verschillende kopjes en schoteltjes, en eenig 
divers op vier gulden 

   
      4,-- 

          In een andere vaste kast 
Koperen pan, emmer met koperen beslag, zinken emmer, twee ijzeren 
pannetjes, koperen trommel, twee dito pannen, zegge een dito, eenige 
busjes en eenig wit en grof aardewerk voor gewoon gebruik, geschat op 
acht gulden 

 
      8,-- 

          In een klein kastje 
Karaf, suikerpot met glaasjes, twee kleine karaffen op een gulden vijftig cent 

 
      1,50 

          In een ander vast glazenkastje 
Twee karaffen, bloemvaas met stolp, glazen suikerpot, kruisbeeld, twee 
vaasjes met pronkballen, twee ornamentjes, zes blauwe kopjes en 
schoteltjes, wit theeserviesje met zes paar geschat op drie gulden vijftig 
cent 

 
      3,50 

          In een bedstede 
Twee kussens, twee dekens, op acht gulden   

   
      8,-- 

          In een ander vast glazenkastje 
Gekleurd bord, melkkan, spoelkom, suikerpotje, eenige kop en schoteltjes, 
achttien bordjes, diverse ornamentjes, geschat op drie gulden 

 
      3,-- 

          In vijf vaste laadjes 
Partijtje katoen, garen, band, sajet, en lappen op vijftig cent 

 
     0,50 

          In een vaste secretaire 
koperen tabaksdoos, défect, paar sigarenkokers, kerkboek en eenig divers in 
verschillende laden op een gulden  

 
 
     1,-- 

          In een vaste bedstede 
veeren bed, peluw, twee veeren kussens met sloopen, drie dekens, twee 
lakens, stel bedgordijnen (twee stel), kruisbeeldje, wijwaterbakje,  
Noordsche Nappen, melkkan, waterpotten ten getale van twee, op vijftig 
gulden 

 
 
 
 
   50,-- 

In het vooronder:  

          Een ladentafel gewaardeerd op vijftig cent      0,50 

In die ladetafel bevinden zich onder- en bovenkleeren van den erflater 
geschat op tien gulden 

 
   10,-- 

          Messenlade met eenige vorken, lepels en messen geschat op een gulden      1,-- 

          Goud en zilver:            

 Kerkboek met zilveren sluiting en een dito met twee zilveren sluitingen    
               op twee gulden 

 
     2,-- 

Een gouden horloge met dito kast op vijf en dertig gulden    35,-- 

Twee gouden oorbelletjes met granaat op twee gulden vijftig cent      2,50 

Vier gouden ringetjes, derde gehalte, wegende vijf gram op vijf gulden      5,-- 

Twee dito met haar, zelfde gehalte, op twee gulden vijftig cent      2,50 

Drie zilveren doosjes, tweede gehalte, zijnde slechts twee doosjes geschat 
op een gulden vijftig cent 

 
     1,50 

zilveren knipje met koralen beursje, tweede gehalte, zijnde slechts op twee 
gulden (“zijnde slechts” is doorgehaald; in de kantlijn staat: nevenstaande doorhaling goedgekeurd 

van twee woorden regel tien) 

 
     2,-- 

zilveren knip, tweede gehalte, wegende vier en vijftig gram, op drie gulden 
vijf en twintig cent 

 
     3,25 

zilveren ketting met haak, wegende zeven en veertig gram, tweede gehalte, 
met inbegrip van een schaar met zilver, op drie gulden vijf tig cent 

 
     3,50 



Tweeslag granaten ketting met zilveren sluiting op een gulden vijftig cent         1,50 

Twaalf zilveren lepels, zijn zes likeurlepeltjes en zes theelepeltjes, samen 
wegende zeven en zestig gram, tweede gehalte, op vier gulden twee cent 

 
        4,02 

Zilveren suikerlepeltje, wegende vijftien gram, tweede gehalte, op een 
gulden  

 
        1,-- 

Zilveren lepel en dito roomlepel, tweede gehalte, wegende acht en vijftig 
gram, op drie gulden acht en veertig cent  

  
        3,48 

Pijpenuithaler met zilver, op tien cent         0,10 

Dito van zilver, tweede gehalte, wegende negen gram op 50 cent         0,50 

Het tjalkschip, waarin de beschrijving geschiedt, genaamd “de vrouw Hendrika” met       
               deszelfs staand en loopend want, zeilen, tuigage, touwwerk, planken en  
               alles, wat daartoe behoort, op tweeduizend zevenhonderd vijftig gulden 

 
 
2.750,-- 

                De rendante verklaart dat nog tot de boedel behoort  
eene schuit, zoogenaamd bokscheepje, genaamd “Niets zonder Gods zegen”,  
                gelegen thans naast het schip, waar de beschrijving geschiedt in de  
                Grafelijkheidssluis, geschat met in begrip van alle staand en loopend want,                    
                geschat op honderd vijftig gulden 

  
 
 
  
    150,-- 

            In laatstgenoemde schuit bevindt zich volgens verklaring van rendante 
                Fornuis met ketels, en in een bedstede haverdoppen bed met twee  
                kussens, twee dekens, tobbe en drie emmers, pan, vorken, lepels en divers  
                op vijf gulden 

 
 
 
         5,-- 

                Voorts verklaart de rendante dat tot de inboedel behooren  
            diverse gouden voorwerpen in beleening gegeven bij het leven des erflaters,  
                bij de Amsterdamsche Stadsbank van leening door den schatter  
                gewaardeerd op negentig gulden, voetstoots, ongewogen en ongezien 

 
 
 
      90,-- 

Nog zijn gevonden twee parapluies, op de vrouw Hendrika, geschat op een gulden         1,-- 

Totale waarde der getaxeerde goederen drieduizend tweehonderd achtentwintig 
gulden vijf en dertig cent 

_________ 
3.228,35 

 

De specificatie en taxatie der roerende goederen geëindigd zijnde,  zoo heeft de  

schatter derzelve, ten einde zich te kunnen verwijderen, onmiddellijk na voorlezing  

onderteekend. 

 

Getekend,  D. Lenior Dz 

 

De beschrijving voortzettende gaf de rendante op en vertoonde, dat tot dezen 

boedel behoort aan contante penningen vijf en vijftig gulden negentien en  

halve cent               55,195 

 

De rendante verklaarde, dat tot dezen boedel  geene onroerende goederen 

of aandeelen in dezelve behooren. 

 

Titels en papieren zijn in den boedel niet gevonden. 

 

In-  en Uitschulden. Tot dien aanzien gaf de rendante op niets van derden of van wien  

ook bij den boedel te goed of te vorderen is. 

 

 



            

Daarentegen is den boedel verschuldigd aan      memorie 

den Amsterdamsche Stadsbank van Leening een som van vijf en zeventig  gulden 

met loopend interessen voor 

     75,-- 

Adriana de Hart, dienstbode te ’s Gravenhage, wegens geleend geld, volgens  bewijs 

van 7 februari des vorigen jaars, vijftig gulden, renteloos  

     50,-- 

C. en J. de Vries, zeilenmakers te Monnickendam, voor zeilenmakerswerk in 

achttienhonderd zesentachtig, per resto twintig gulden 

     20,-- 

Gebroeders Boot te Leiderdorp, scheepsbouwmeesters, wegens schuitenreparatie 

in achttienhonderd negentig, per resto drie en twintig gulden, vijf en zestig cent 

     23,65 

H. van Ring, apotheker te Monnickendam, wegens geleverde medicijnen in het 

vorige jaar, vóór het overlijden vier gulden vijftien cent 

       4,15 

C. Groenewoud Czoon te Monnickendam voor geleverd touwwerk in 

achttienhonderd een en negentig, negen gulden dertig cent 

       9,30 

B. Evers, schilder te Monnickendam, wegens verfwerk in den jare achttienhonderd 

negen en tachtig, tot en met achttienhonderd een en negentig, vier en vijftig gulden 

negen en tachtig en een halve cent 

     54,895 

Doctor M. Niemeijer, arts aldaar, voor geneeskundige hulp tot overlijden des 

erflaters zeven gulden twintig cent 

       7,20 

A. Strubbe, timmerman alhier, wegens voor in het jaar achttienhonderd een en 

negentig verrichte werkzaamheden vijf en twintig gulden vijf en veertig cent 

     25,45 

K. Max, zeilmaker te Spaarndam voor leverantie en reparatie in achttienhonderd 

twee tot en met achttienhonderd vier en tachtig, zeven en veertig gulden een en 

dertig cent 

     47,31 

H. Rijkers te Lisse voor geleverde manufacturen in achttienhonderd vijf en zes en 

tachtig zeven en vijftig gulden vijftig en een halve cent 

     57,505 

C. Sistermans, wagenmaker, alhier, voor gedaan timmerwerk in achttienhonderd 

negentig, twee en twintig gulden vijf en veertig cent 

     22,45 

Den comparant Daniel van Baarsen vrachtloon wegens vervoer van mest, vijftien 

gulden 

     15,00 

Aan den Heer Johannes Post van Leggelo, houthandelaar te Foxham, gemeente 

Hoogezand, wegens geleend geld, waarvoor alleen “de vrouw Hendrika”verbonden 

is, krachtens acte, verleden voor Notaris Piccardt te Hoogezand, twee duizend zeven 

honderd vijftig gulden 

2.750,00 

Rente a vijf percent ’s jaars, het laatst voldaan in Mei van het vorige jaar memorie 

Aan den zelfden wegens  een geleverden gaffel vijf gulden        5,00 

Begrafeniskosten. Dezelve hebben volgens mededeeling der rendante bedragen 

vijftig gulden en zijn met gemeenschapspenningen voldaan 

     50,00 

 

Dit gedaan en niets meer gevonden zijnde om in deze boedelbeschrijving op te nemen of daarbij op 

te geven, is al hetgeen daarin vermeld, gelaten in het bezit van rendante, die zulks erkend en zich 

belast om al het zelve weder te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wien 

zulks zal behooren. 



 

Daarop heeft de rendante in handen van mij, Notaris, in tegenwoordigheid van getuigen den eed 

afgelegd, dat zij niets heeft verduisterd, noch gezien heeft of weet, dat iets is verduisterd geworden, 

van de goederen van voorschreven gemeenschap en nalatenschap behoorende, alles behoudens 

recht van latere verbetering.  

 

Tot het voorenstaande gevaceerd zijnde van des namiddags half twee uur tot kwartier voor vijf uur, 

waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt,  alles in tegenwoordigheid der voormelde getuigen, met de 

verschenen personen mij, Notaris, bekend. 

 

Onmiddellijk na gedane algeheele voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en 

mij, Notaris, onderteekend. 

 

Getekend: H. van der Donk,  D. van Baarsen, B. van Baarsen, J.W.P. Koch, J. Bierdrager, D. Costerus 

Notaris 

 

No 201 geregistreerd te Purmerend den eersten Maart 1800 drie en negentig, deel 120, folio 1 recto, 

vak b: drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht: twee gulden veertig cent  

    

 

    

 

 


