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Testator(s):
Anna Hasselaar
3 December 1776

Inventaris van alle zodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmd ende nagelaten door Anna
Hasselaar ten voordeele van derzelver in onëgt verwekte kinderen en hunne descendenten, met namen

1) Casper Bester, de nageblevene ses onmondige kinderen van wijlen haren zoon

Casper

Harmanus

Willem

Daniel

Elizabeth
en

Sara Bester

2) Isabella Engels getrouwt met Cornelis Mostert en

3) Willem Engels

zijnde bij ons ondergeteekendens opgenomen en bevonden te bestaan in het navolgende, te weten

1 oude castje, daar in

1 zilver taschbeugel

2 zilver cnoopjes

1 p:r goude krabbetjes

1 goude crale slootje

6 vrouwe rokken in zoort

2 vrouwe jakken

2 vrouwe chitse japonnen

3 vrouwe hemden

3 bedde lakens

11 kussen slopen

6 bonte voorschoten

1 roode zijde neusdoek

1 swarte vrouwe caper

1 spiegeltje

1 schuijfdoos

2 copere tabaksdosen

1 partij rommeling
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1 ledicant

2 buldzakken

1 peuluwe

9 kussens in zoort

1 oude combaars

2 oude tafels

1 capstok

2 oude led: kisten

1 partij porc: theegoed

1 oude tafelcastje

4 oude schilderijen

6 gedraaijde stoelen

4 racken

2 coffijmolens

1 coper kookketel

1 coper vijsel met zijn stamper

2 coper coffijkannen

1 coper candelaar

2 coper schalen met 1 ijsere balans

1 coper taartepan

1 coper schuijmspan

1 coper oude confoor

1 klijne balans met zijn cop: schaaltjes

11 oude tinne borden

3 oude tinne schootels

5 ijsere potten defect

1 ijsere koekepan

1 ijsere rooster

1 ijsere vleeschvork

1 partij aarde potten

5 cannen in zoort

18 led: bottels

8 spoelcommen in zoort

27 porc: borden in zoort

9 porc: schootels in zoort en

voorts wat rommeling

Zijnde door de overledene bij acte in dato 8:e December 1761 voor den eerste gesw: Clercq ter Politicque
Secretarije d' edele Thobias Christiaan Ronnenkamp en getuijgen verleden uit slave dienstbaarheijd
g'emancipeerd haren slave jongen genaamt Jan Cupido van de Caab, onder conditie egter dat denzelven
gedurende haar leeftijd bij haar zoude moeten blijven wonen in dienen, het geen diend voor memorie.

Contanten
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Rd:s

een bedragen van agt rijxdaalders en twee en veertig stuijvers, zegge8:42

Schulden

Rd:s

aan den burger Willem Engels volgens ingeleverde reekening 67:24

aan den burger Cornelis Mostert over begraffenis oncosten etc:ra meede blijkens ingediende
reekening

172:36

aan mons: Joh:n Michael Seijd over meesterloon 4:−−

Aldus geinventariseerd aan Cabo de Goede Hoop den 3:e December 1776.

J:s G:s Blanckenberg,

B:l D:ch Stoll
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