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Inventaris mitsgd:s taxatie van alle soodanige goederen, roerende als onroerende, als ab intestato sijn
naargelaaten en met er dood ontruijmt door den landbouwer Christoffel Groenewalt ten voordeele van sijn
naargelaatene huijsvrouw Anna Hasselaar ter eenre, en hunne bij den anderen in huwelijk verwekte agt
kinderen, met naame

Catharina oud 25

ter andere sijde

Maria Elisabeth oud 21

Johanna Francina oud 18

Anna Christina oud 16

Jacobus oud 13

Christoffel oud 11

Johannes Casparus oud 7, en

Clara Susanna Groenewalt oud 4 jaaren

soo ende in diervoegen als deselve door de wed:w en boedelhouster sijn aangeweesen ende door d onderget:e
gecommitt:e Weesmeesteren sijn getaxeert in maniere als volgt, naamtl:

Rd:s

Een plaats ofte hofsteede gen:t Groenenhof onder t district van Stellenbosch geleegen blijkens
transport van den 18 Maart 1722, gewaardeert op

1000

In de camer ter regter hand

Rd:s

1 kiate kas 16:−−

1 ledikant met sijn behangsel4:−−

1 veere bed

10:−−1 veere peuluw

4 veere kussens

1 chitse combaers

1 kist met cooper beslag 7:−−

1 tafel met 1 klijn kisje 3:−−

1 tafel met 1 lessenaar 1:30

1 spiegel
2:−−6 oude schilderijtjes
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1 porcelijne scheerbecken

16 stoelen
8:−−

4 kussens

In t voorhuijs

Rd:s

6 racken met wat porcelijn in soort 6:−−

2 tafeltjes 1:24

1 rustbank met sijn matras 1:24

1 cooper theekeetel

oud en versleeten1:−−1 ijser confoor

1 tinne trekpot

1 tinne schenkbort

In de camer ter s linker hand

Rd:s

3 racken met wat porcelijn in soort 1:18

1 klijn kasje 2:−−

1 kadel

5:−−
1 veere bed

1 veere peuluw

3 veere kussens

1 chitse combaars

2 oude kadels met wat versleeten beddegoed8:−−

1 tafel
3:−−1 blat van een tafel

2 leedige kisten

In de combuijs

Rd:s

29 tinne borden en schootels in soort 5:−−

3 cooper vuurtesjes
1:241 cooper rasp

2 cooper snuijters

1 cooper coffijkan
1:24

1 cooper theekeetel

1 cooper vijsel met sijn stamper 1:−−

5 ijser potten 12:−−

1 parthij oud combuijs rommeling 2:24

3 schoorsteenkettings 1:24

1 rooster

oud en
versleeten

1:−−
1 tang
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1 asschop

1 pan

1 treeft

In de kelder

Rd:s

15 leedige leggers 90

2 leggers met wijn 50

4 leedige vaaten
6

2 leedige balijs

1 leedige kist 2

1 parthij kelder en thuijngereetschap 3

1 kist met 1 parthij gereetschap 6

1 parthij houtwerk, ijserwerk en rommeling8

1 zadel met sijn toebehooren 9

In t hok

Rd:s

2 agterploegen
6

1 voorploeg

1eg met ijser tanden 4

1 parthij hout, touw en ijserwerk2

In t koornhuijs

Rd:s

16 mudden tarwe26:−−

15 mudden garst 10:−−

10 oude sacken 2:24

Op de werf

Rd:s

1 ossewagen 25

51 beesten groot en klijn204

14 paerden groot en klijn28

Goud en silverwerk

Rd:s

1 porcelijne kan met silver beslag 2:−−

1 silver beekertje 2:−−

1 silver doosje 1:24

1 silver soutvaatje en een wijnig oud silver3:−−

3 goude knoopjes 3:−−
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1 goude ring met steentjes 4:−−

Lijfeijgenen

Rd:s

1 slavinne gen:t Flora van Rio de la Goa met haar suijgend kind gen:t Jefta van de Caab80

1 slave jongetje gen:t November van de Caab oud 4 jaren 25

1 slave jongetje gen:t Adam van de Caab oud 2 jaren 16

1 slave meijsje Roselijn van de Caab oud 8 jaren 33

1 slaave jonge gen:t Fortuijn van Batavia 100

Op de leenplaats van d wed:w Hasselaar over de berg bevinden sig

Rd:s

85 beesten groot en klijn 255

600 schaapen groot en klijn 375

Inneschulden

Rd:s

van Maria Elisabeth Koningshooven wed:w Jacob Hasselaar over sooveel de boedelhoudster van
deselve weegens haar vaderlijke erfportie is competeerende

433

Rd:s2923

Lasten

Rd:s Rd:s

aan de Caabse Diaconij volgens scheepenkennis aan capitaal500

aan de Caabse Diaconij over verscheene intresten 45 545

Sulx den boedel suijver te vooren is een somma van Rd:s2378

Aldus ginventariseert en getaxeert op voorm: hofsteede gen:t Groenenhof den 2 Mart 1748

Als gecommitt:e Weesm:ren: Alexand: Coel, A: v: Schoor

Anna Hasselaer

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s
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