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Inventaris der roerende en onroerende goederen met de dood ontruijmde en nagelaaten bij de overleedene
juff:r Christina Does, ten voordeelen van haar nagelaten man de edele luijtenant Adriaan van Reede,

juffrouw Christina
Diemer huijsvrouw
van den E:
independent fiscaal
Joan Blesius

Abraham
DiemerJacobus en

Christina

op Batavia, bestaande in als volgd, namentlijk

Een huijs en erve staande in deese Tafelvalleij volgens des selvs ervgrondbriev

een thuijn leggende meede in dese Tafelvalleij naast 's Comp:s thuijn

een 1/2 plaats leggende in de Wagenmakers Valleije over de Bergh Rivier

een halve plaats leggende aan Drakensteijn die met den Independente Fiscaal de edele heer Joan Blesius
gemeen is, als meede de even voorgaande plaats

In het bovengenoemde huijs, is bevonden het navolgende goed te weeten

1 groote spiegel met een swarte lijst

1 Staaten Bijbel in folio

1 viercant tafel daar op

1 oude allecatieff met een zitse kleede

1 globe in een swarte voet

2 Tonqueuse bennetjes

1 Tonqueuse viercant backje

10 p:s gesorteerde schilderijen

5 kleijne schilderijen

1 ledicant daar op

1 veere bedt

1 veere hooft peulewe

5 veere hooft kussens met haar slopen
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1 Indische combaars

1 groote bandees

3 swarte ebbenhoute kerckstoel

6 Kaliatoere houte stoelen

8 swarte ebbenhoute stoelen

1 rode ebbenhoute kleerkas daar in

6 silvere soutvaten

30 silvere lepels

6 silvere eijer lepeltjes

12 silvere vorcken

1 silvere pijpedoos

1 silvere messekoker

3 silvere schenkbortjes

2 silvere kooij−haaktjes

1 silvere tande stooker

2 silvere theelepeltjes

2 silvere heftjes van mesjes

1 silvere vinger hoedt

36 silvere knooptjes

4 silvere eijntjes kettingtjes

2 p:r silvere schoengespjes

6 p:r kleijne stuckjes

2 karette doosen met silvere beslagh

1 odelarijne flesje met silvere beslagh

2 silvere signetten

1 Bijbeltje met silver beslag en silver ketting

2 Psalm boekjes met silver beslag

1 Psalm [boekjes] sonder silver beslag

1 silvere hoep ringetje seggen goude

1 goude eijntje ketting

1 goud ringetje met een diamant steentje

2 goud [ringetje] met toepaatsen [steentje]

1 goud ringetje hoepje ouderwets

1 goud borstbootje met een steentje daar in

1 goud deckseltje van een flesjen

1 silvere beugel aan een tas

1 silvere groote gespt aan een portepee

19 silvere rocxknopen

2 bobijntjes met wat gouds draat

5 gesorteerde verlacqte doosjes

2 p:s swart damast tot 2 samaren

1 p:s rood Indische damast
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1 p:s swart armosijn

3 zitse vrouwe rocken

1 witte gilangh segge pansje

4 p:r witte Indische onderkoussen

1 appelboesum kleur

3 stuckjes wit gaas

4 lappen wit vlaggedoek

6 p:s swarte maskussen

1 end gekoleurde gimpen

1 end genaaijde kant om een valletje

1 parthij rommeling in een Indische mantje

2 mesjes met gesneeden heffjes

11 nieuwe Kust neusdoeken

4 stuckjes genaaijde kant

1 stuckje gewerkte kant

2 stuckjes goude kant

1 stuckje swart agrement tot een rock

1 parthij kopere rocxknopen, en koijringen

6 bosjes kopere koralen

18 p:s witte bedt lakens

126 p:s witte servietten

12 p:s witte tafellakens

24 p:s witte kussenslopen

10 p:s witte kleinje kussenslopen

1 vles theeboij

Op rode ebbenhoute kleerkas bevonden

3 porsselijne kas potten

1 porsselijne groote fles

2 porsselijne dooff potjes

2 porsselijne kleijne flesjes

2 porsselijne kommetjes

1 porsselijne roode treckpot

12 porsselijne kleijne beeltjes

1 groote tomtom

1 kleijn ovaal verlacqt taffeltje

6 trijpe stoelkussens

Int voorkamertje aan de regterhand

2 spiegeltjes met swarte lijsjes

16 porsseleijne schotels

19 porsselijne tafel pieringen
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10 porsselijne rode pieringtjes en

6 porsselijne rode kopjes

2 thee potjes

4 sout vaatjes

2 bekertjes

7 kleijne schilderijtjes

3 Tonquieuse mantjes

4 houte racken

3 verlacqte kleen backjes

1 slaap kadel daar op

1 veere bedt

1 veere peulewe en

5 hooft kussens

1 Indische combaars

1 slegte spreij

1 groote kist daar in bevonden

10 porsselijne kommen, een met een decksel

10 thee kopjes en

10 thee pieringjes

1 kleijn kisjen met kopere hengsel

1 stuck vaderlands bedtijck

1 p:s witte bafta

43 witte soo bedde, als tafellakens

9 vaderlandse servietten

34 kussenslopen

1 kisje daar in bevonden

5 1/2 Suratse zitsen

1 blauwe brede bafta

1 blauwe salempories

1/2 blauwe dromgangh

In het voorhuijs bevonden

23 porsselijne schotels

14 porsselijne tafelborden

3 houte rakken

1 kisje daar in bevonden

2 bereijde harte beestevellen

1/2 p:s rood vlagge doek

In het bottelarijtje bevonden in't voorhuijs

1 silvere mostertpot met silvere leepeltje

1 silvere peperdoos
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5 1/2 silvere leepels

14 messen met silvere bande en doppen

1 kisjen met silver beslagen daarin

1 silvere decseltje

1 silvere signettje

1 schaartje met silver beslagen

In het tweede kamertje bevonden aan de regtersijde

8 diversche schilderijtjes

1 glaase kan met een silvere decksel

1 ebbehoute el met silvere beslagen

3 verlacqte thee backjes

1 Indies bennetje

4 porsselijne schotel

1 porsselijne treckpot met silver beslagen

7 porsselijne roode trekpotten

1 kisjen met silver beslagen

1 Testamentje met goud beslagen

1 swart slegt kasjen

1 Bybeltjen met 2 silvere slootjes

1 ledicant met zits behangen daarop

1 bedt met Indies tijck

8 gesorteerde hooftkussens

1 hooft peulewe

1 Indische combaars

In de galderij bevonden

1 spiegel met een vergulde lyst

9 kleijne schilderijtjes gesorteerdt

6 tinne schotels, groote

4 kopere ketels

3 kopere taarte pannen

2 kopere stoov pannen

1 kopere convoor

6 vaderlandsche kannen met silvere decksels

7 porsselijne kannetjes met silvere decksels

1 rustbanck van ijser hout

6 porsselijne schootels, grote

21 porsselijne borden

2 porsselijne quispedoors

2 kanne racken

1 rackje daar in en op
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24 thee kopjes en

20 thee pieringtjes

1 houte rack

6 ebbenhoute stoelen

1 oude tafel

1 groote ovaale tafel daarop een zitsekleede

8 gestreepte stoelkussens

In de agterkamer bevonden

5 porsselijne schotels

9 porsselijne tafelborden

5 porsselijne kleijnder schotels

2 porsselijne scheerbekkens

10 porsselijne theepieringtjens

10 porsselijne kopjes

9 porsselijne kommen

6 porsselijne kannetjes

1 porsselijne vaderlandse [kannetjes]

1 glaase kannetje, of botteltje

10 vaderlandse tafelborden

2 porsselijne vaderlandse tafelborden

2 porsselijne pieringtjes

3 theebackjes

1 bandees

24 tinne tafelborden

5 tinne schotels

1 viercante tafel

1 veere bult zak

5 veere hooft kussens

1 Indische combaars

1 bedde kleed

1 scherm met 4 leeden

1 blicke trommel

1 kleijn theetafeltje

5 houte rakken

In de kombuijs bevonden

5 groote tinne schotels

24 tinne tafelborden

5 kopere taartepannen met haar deksels

3 kopere brand−pannen

4 kopere koekepannen
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1 kopere groote theeketel met

1 kopere konvoor

4 kopere blakers en

3 kopere snuijters

5 kopere vijsels met haar stampers

5 kopere kandelaars

1 kopere lampet kan

4 tinne kannetjes met

1 tinne beeker

3 tinne kandelaars

1 kopere bekken

2 kopere waterpotten

2 kopere deurslagen

5 kopere gesorteerde pannetjes met 4 kopere deckseltjes

7 ijsere potten

6 kopere deksels

1 kopere ketel met kopere deksel

2 water emmers met kop

3 ijsere roosters

3 kopere strijkijsers

2 kopere schuijmspanen

1 was−balie met 3 kopere banden

1 kopere lampet en

1 kopere kan

7 tinne waterpotten

4 tinne gesorteerde kannetjes

3 porsselijne waterpotten

In het bottelarijtje op de plaats bevonden

1 vat met suijker

3 rollen taback

5 heele ledige wijn leggers

5 halve ledige wijn leggers

1 kopere tregter

3 p:r kopere schaalen

3 teer halve aamen

3 visvaten

3 teer potten

Op de solder bevonden

1 groote kopere bier ketel, met kopere deksel

1 linde pars
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10 gesorteerde gedrukte boeken

26 sparren van Mauritius

1 Hollands kooren schepel

6 stucks geelhoute planken

1 kadel

1 kelder met eenige flessen lijn olie

2 nieuwe stoelen

5 a 6 mudden tarwe

84 porsselijne spoelkommen

14 porsselijne theekopjes

3 porsselijne theepieringtjes

1 kanasser met suijker

3 leedige karbaas

1 kist met gesorteerd porsselijn, en wat verv

2 bossen Javaanse rotting en

1 parthij rommeling

In de groote kist bevonden

2 rollen vaderlands bed tijkengoed

1 stuck neteldoek

2 stuck Hattentaijs lijnwaat

1 stuck fijn Sinees lijnwaat

2 stuck rood vlaggedoek

1 stuck rood moeris

2 Indische bedtijken

2 stucks gestreepte gingangs

2 stucks witte gilangs

2 stucks gestreepte moerissen

1 [stucks] Bernagoors stoffje

1 stuck gestreepte slegte baft

1 stuck wit vlaggedoek

1 stucks rood neusdoeke goed

4 p:s Bengaalse zitsen

5 p:s Suratse zitsen

2 p:s Tutucorijntse zitsen

5 p:s van de Kust

1 p:s silvere alesie

2 p:s witte pelangen

1 lap purpere zattijn

wat Sineese papiere blommen

1 blauwe armosijne rol

1 lapje weerscheijne rol
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5 p:r witte koussen

1 p:s groff linden

1 p:s wit Zinees rolletje

1 stuckje genaijde kant in een doosje

2 genaijde daskanten

2 1/2 stuck gewerkte kant

1 1/2 stuckje swart zijdelind met goud daardoor

1 rolletje swart effen lind

1 parthij aakers aan neusdoeken te doen

2 silvere beekers, met silvere deksels

1 silvere Engelse kan

1 silvere decksel tot een kan

1 silvere beugel, tot een tas

2 silvere haaken

4 silvere eijndjes kettings

1 silvere naaldekokertje, met

1 silvere eindje kettings

silvere stuckjes

1 silvere brilhuijsje

1 karette doosje met

1 silvere tandestoker

1 zijde veter met silvere nestels

1 bondeltje met silvere haakjes

5 bosjens met gesorteerde silvere knoopjes

113 goude Hollandse ducaten

16 goude Hollandse ducaten

43 goude coepangen

5 goude Jacobussen, Engels geld

10 goude Engelse gineessen

2 1/2 goude ducatons

6 goude Moorsse ducaten

25 goude so heele halve als quarten stucken van agten

3 goude ringen met slegte steentjes

1 goude ringen met een toepassteentje

1 goude signetring

2 goude hoepringen

2 goude stiffjes aan 't hooft te dragen

1 goude haar−naald

2 p:r goude hemdsknoopjes

1 goude hals ketting van 8 dick met

1 goude slootjen daar aan
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Aan silvergeld bevonden

aan Schellingen 1500: Caaps geld

305 enkelde gesorteerde rijxd:en

50 ducatons

10 agt en twintigen

5 leeuwendaalders

nogh aan paijement 52:2:8

Inkomende schulden 13250 van als volgd

van Christiaan Maasdorp 1500

van Jan Suber 1200

van Jacob Kloet 400

van Poul Barhuijs 500

van de Heijmraaden van Drakesteijn 3000

van Jacobus van der Heijden 1150

van Jacobus Cruse 1000

van Douwe Steijn 1000

van Pieter Grijp 600

van Johannes Pithius 1000

van Cornelis van Nijkerken 1000

van Louis van Bengalen 900

13250

17 gemeene stoelen

9 slegte stoelkussens

Boven in de thuijn bevonden

13 heele ledige wijnleggers

3 gemeene stoelen

Slaaven en slaavinnen

1 slaav − genaamd Gideon van de Caap Cherleroen

1 slaav − genaamd Abraham van de Kust

1 slaav − genaamd Jan van Macassar

1 slaav − genaamd Louis van Colombo

1 slaav − genaamd Pieter van de Cust

1 slaav − genaamd Roeloff van de Cust − deser is slaav van de Heer Fiscaal

1 slaav − genaamd Sorm van de Caap − deser is slaav van de Heer Fiscaal

1 slaav − genaamd Harmen van de Caap

1 slaav − genaamd Willem van de Caap

1 slaav − genaamd Sijmon van de Caap

1 slaav − genaamd Jan van Zijlon

1 slaav − genaamd Fredrik van de Caap
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1 slaav − genaamd Christoffel van de Caap

1 slaav − genaamd Pieter van de Caap

1 slaav − genaamd Klaas van Angola − dese is meede van de Heer Fiscaal

Slaavinne

1 Anna van de Caap

1 Catrijn van de Kust

1 Catrijn van de Caap − dese meit is voor den heer fiscaal Blesius

1 slaavin gen:t Magdaleen van de Caap

1 slaavin gen:t Maria van de Caap

1 slaavin gen:t Rachel van de Caap

1 slaavin gen:t Lijs van de Caap

1 slaavin gen:t Anselaar van de Caap − dese meit is de heer Blesius geword

1 slaavin gen:t Anna van de Caap

1 slaavin gen:t Elsjen van de Caap

25 p:s groot en kleijn

Buijten op de plaats aan Drakesteijn is bevonden

183 runderbeesten kleijn en groot

1097 stucke schaapen kleijn en groot

10 paarden jongh en oudt

1 kisje

3 bedde lakens

1 kopere vijseltjes

1 kopere strykyser

Aldus geinventariseerd ten overstaan van de ervgenaamen in't hooft vermeld op de voorgenoemde plaatsen
aan Caap de Goede Hoop op den 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, en 30:en Augustus a:o 1703.

Joan Rotterdam, dese CHD letteren zijn van Klaas Hendrikz Diepennau gesteld.

Adriaen van Reede, Joan Blesius, A: Diemer

In kennisse van mij: A: Coopman, Secret:s

Publication is only permitted if the name of the repository and the reference number are mentioned.
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