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Getaxeerde inventaris de gemeene goederen, naargelaten en met 'er dood ontruijmt door Anna Hoeks laast
weed:e Isack Schrijver en haar soon Jacob Hasselaar, ten voordeele van sijn nagelate weed:e Elisabeth
Coningshoven en 4 kinderen door de ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren gedaan, namentlijk

Een plaats ofte hofsteede geleegen in de Jan Jonkershoek onder 't district van Stellenboschgenaamt
Schoongesigt getax:t op

6500

een plaats gelegen als boven groot 45 morgen en 531 roeden 105 v:t getax:t 800

een plaats gelegen als boven groot 57 morgen en 573 roeden 4000

een plaats gelegen als boven groot 24 m: 407 roeden 500

een plaats gelegen als voren groot 29 m: 114 roeden 500

een huijs gelegen in de Tafelvallij gewaardeert op 2300

een huijs gelegen aan Stellenbosch getax:t op 600

Op de plaats Schoongesigt

In de kamer aan de linkerhand

een spiegel met een vergulde lijst tot 18:−−

een schotelrak daarop

3 porcelijne schotels en 10 porcelijne borden, te samen geschat op. 15:−−

2 groote schilderijen met gemeen lijsten, tot 30:−−

1 grote roden ebben houte kas tot 210:−−

3 porcelijne kas potten 12:−−

2 silvere lepels en 2 silvere mostert lepelties gewardeert 12:−−

een ledikant met behangsel, bed, peuluw, 4 kussens en 1 combaars te samen op150:−−

1 thee tafeltje tot 6:−−

2 rackjes met eenig porcelijn theegoed te samen op 24:−−

1 groote spiegel met een gesnede lijst 81:−−

1 rak met 12 porcelijne borden tot 6:7:8

1 swarte ebben houte rustbank tot 51:−−

6 swarte ebben houte stoelen tot 42:−−

1 swarte ebben houte kerkstoel 12:−−
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10 gemeene stoelen 37:10

6 gemeene stoel kussens 22:10

1 lange vierkante tafel 18:−−

In 't voorhuijs

3 schilderijtjes getax:t op 6:−−

2 theerackjes met eenig porcelijn theegoed en 8 porcelijn tafelborden 16:10

1 schotel rak met 9 porcelijne schoteltjes tot 7:10

1 porcelijn scheerbekken tot 3:−−

7 porcelijn leeuwtjes, 2 porcelijn olij en azijn kannetjes en 2 ijvore beeltjes tot3:−−

5 klijne schilderijtjes met een spiegel met een swarte lijst tot 6:−−

1 swarte ebbenhoute etens theebackje tot 2:−−

1 lepelrackje met 5 tinne lepels tot 2:−−

1 copere rasp, 2 copere blakers en 2 copere snuijters te samen 9:−−

1 ovale tafel tot 12:−−

1 klijn theetafeltje met een stoel tot 6:−−

1 ladder tot 5:−−

In de camer aan de regterhand

5 schilderijtjes waar van 3 met lijsjes te samen 9

1 spiegel met een swarte lijst tot 15

1 schotel rak met 9 porcelijne grote en 4 porcelijne klijne schotels tot36

1 Japans kantoortje en 1 Japans backje tot 9

1 oud Japans kisje en 1 lessenaar sonder deksel tot 3

7 stoelen 21

In het seijkamertje

een geweer rak met 6 oude klingen, 1 oude zabel en 3 oude degens te samen15

1 piek, 3 oude snaphanen en 2 oude lopen te samen 12

1 zaag en 1 boor, 2 oude ledige kisten en 1 oude kadel te samen 9

In het afdakje

1 groote martevaan tot 12

2 boter karne 12

1 klijne martevaan en een mompijp tot9

1 ijzere balans met houte schalen tot 4

In de combuijs

1 kopere disteleer ketel met kopere helm en een tinne slang tot 180:−−

2 ijzere tangen tot 3:−−

1 wafel ijzer tot 9:−−

2 schoorsteenkettings tot 9:−−
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4 ijzere potten 24:−−

1 kopere taartepan tot 15:−−

1 braad spit tot 6:−−

2 kopere visketels waar van 1 met sijn deksel tot 24:−−

1 kopere staartpan tot 9:−−

4 kopere kandelaars tot 15:−−

1 rooster tot 3:−−

1 kopere braadpan tot 18:−−

1 tinne flapkan tot 3:−−

1 kopere pannetje tot 6:−−

3 kopere lampjes tot 2:−−

2 schotelrakken met 5 tinne schotels, 3 tinne borden en 3 Delftse fruijt schotels28:10

1 lange tafel met een backkist tot 6:−−

2 water emmers 4:10

1 kopere theeketel en kopere konfoor tot 24:−−

1 ijzere treeft en 2 ijzere vleesvorken tot 3:15

1 oblie ijzer tot 6:−−

3 strijkijzers oud tot 6:−−

2 kopere schuijmspanen tot 4:10

1 kopere en ijzere koekepannen tot 9:−−

1 ijzer kapmes en 2 ijzer schopjes tot 3:−−

1 ijzer schakel tot 4:10

1 tafel tot 3:−−

1 kopere deurslag 9:−−

1 broeders pan met sijn deksel 18:−−

1 kopere vijsel met sijn stamper tot 7:10

Op de solder

30 mud tarw a 6 't mud 180

9 mud rogge a 6 't mud 54

1 koorn harp tot 100

1 leeg botervat, 1 partij oude paardetuijgen, 1 partij rommeling, 1 coorn wan en een oude cadel te samen9

In de wijnkelder

30 ledige leggers a 9 rd:s ider 810

1 wijn pers bak met een trap balij tot 100

6 leggers wijn sonder fust a 16 rd:s ider 288

2 lege halve leggers tot 24

2 lege halve aamen tot 9

1 oude kopere tregter en 1 houte tregter tot3

2 oude halv amen tot 6

1 partij rommeling en partij ijzere hoepels 6
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Op de werf

1 oude ossewagen tot 60

1 ladder 9

1 eg met ijzere pennen 21

2 ploegen 72

1 ossewagen halv sleet met 4 jokken tot150

Leijfeijgnen

8 stux mans slaven getax:t door elk ander op 400 ider 3200

1 slavin gen:t Martha van de Caab met haar suijgeling kint tot240

Beestiaal

125 stux runderbeesten so groot als klijn op 30 't stuk gerekent3750:−−:−−

400 stux schapen so groot als klijn gerekent op 5 't stuk 2000:−−:−−

Somma 28245:12:8

Lasten des boedels

aan den Secretaris van Justitie s:r Daniel Thibault volgens onderhands obligatie90:−−:−−

Blijft 't geen desen boedel in bonus is 28155:12:8

Aldus gedaan en getaxeert op de plaats Schoongesigt aan Stellenbosch den 12:e Aug:s 1723.

Gecommitteerde Weesmeesteren: J:T: Rhenius, F:k Russouw

Marie Elisabet van Koninchoven

Christoffel Groenewalt

Mij present: J:b Lever, Secretaris

De onkosten tot 't inventariseeren en taxeeren bedraagt rd:s116 't welke van de bovenstaande somma bij 't
doen van 't bewijs den kinderen is afgetrokken.

Compareerde voor d' ondergetekende gecommitteerde Weesm:rn aan Cabo de Goede Hoop Maria Elisabeth
van Koninchoven weed:e wijlen Jacob Hasselaar, de welke dese vorenstaande inventaris en taxatie har'en
goederen en die van haar overledene schoonmoeder Anna Hoeks, van woorde tot woorde voorgelesen seijnde
verklaarde deselve deugdelijk en goed te sijn also sijnde niets met haar weten agtergehouden oft verswegen
als een etens kasje staande in 't huis alhier aan de Caab dierhalven niet begeerende dat daar iets bij gevoegt
offte afgedaan is worden sal, belovende ten alle tijde /:bij aldien iets na dens mogte vinden in desen niet
uijtgedrukt:/ sulx aan Weesm:rn op te geven, tot bekragting van 't welke zij sprak de solemneele woorde, Soo
waarlijk moet mij God Almachtigh helpen.

Cabo de Goede Hoop 9:e September 1723

Gecommitteerde Weesmeesteren: J:T: Rhenius, J:C: Rigter
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Marie Elisabet van Koninchoven weduwe Hasselaar

Mij present: J:b Lever, Secretaris
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