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Testator(s):
Maria Matthysz: Eli
29 November 1697
Inventaris der goederen nagelaten bij Maria Matthysz Eli, eertijds huijsvrouw van Johannes Rigman geweesen
baasthuijnier soo als deselve door Burchert Pietersz vrijhoutkapper (wiens meijt sij is geweest:) aan de
Weeskamer sijn overgelevert, bestaande in als volgd namentlijk
1 zitse kabaij
1 zijde allesias kabaij, met een rok
1 blauwe pelangse kabaij
1 blauwe zitse kabaij
1 witte zitse kabaij
1 oude zitse kabaij
1 swart zitse samaartje
1 roode pelangse rok
1 witte pelangse rok
1 swart poudesoije samaar
1 rijglijf
1 sitse borstrok
2 roken van bast van boomen
2 zitse rokken
1 oude gingange kabaij
6 witte slaaplakens
24 witte kussenslopen
24 witte servetten, alle grof linden
13 witte hemden, soo oud als andere
9 vrouwe mutsen met kant
3 vrouwe flepjens, met kant
2 neusdoeken, een met kant
3 dobbelsteenen neusdoeken, en 2 oude bonte
1 p:r groene sijde handschoenen
2 oude witte kapers
1 waijer
1 silveren beugel, met een rode geboorduurde tas
1 p:r goude oorhangers, met silveren stifjes, met blauw kristal

1

1 silveren haarnaald
1 goud ringetje met een slegt steentje
1 partij kinder goed
1 koperen strijk ijser, met een oude Bijbel
1 kist daar het goed in is
Aldus geinventariseert en van Burchedrt Pietertsz aan de Weeskamer overgeleevert, aan Kaap de Goede Hoop
den 29:en Novemb:r a:o 1697
Gecommitteerde Weesmeesteren: W:m Corssenaar, Henning Hüsing
Dit sijn BP de letteren van Burgert Pietertsz: voorn:t
In kennisse van mij: A: Coopman, Secret:s
Ick ondergesz: Cornelis Ockersz: bekenne bij desen ontvangen te hebben van de Weesmeesteren alhier door
desselvs Secretaris alle sodanige goederen van mijn huijsvrouw Anna Rigman van Weij, als aan de overzijde
in desselfs inventaris vermeld staat.
Actum aan Caap de Goede Hoop den 21en December anno 1699.
Dit hand + werk is van Cornelis Ockertsz bovengen:t eijgenhandig gesteldt.
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