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Reference no.: MOOC8/3.77
Testator(s):
Joost Pietersse van Dyk
15 Junij 1718
Inventaris van alle sodanige goederen, huys en erf, bestiael etc:a, als ten huyse van den ondergetekende burger
Burgert Pietersse van Dyk by wylen desselfs broeder, Joost Pietersse van Dyk, met ter dood ontruymt en
nagelaten syn ten overstaan van d' ondergetekende gecommitt:e Weesm:ren geinventariseert, namentlyk
1 huys en erf gelegen in dese Tafelvalley
1 opstal gelegen in 't Swarte land, gen:t de Gansekraal
86 stuks silvere roksknopen
2 tinne schotels
1 ledicant sonder pilaren
1 ovale spiegel met een vergulde lyst
1 kistje daer in
2 copere theketels
1 copere koekepan
1 copere strykyser
4 tinne borden
1 timmermans byl, bytel en zaag
2 copere candelaars
1 copere blaker met 2 snuyters
1 porceleyne stelletje
7 porceleyne pieringen
1 copere theketel met een confoortje
1 Hoogduyts Gebede boekje
1 kist daer in
3 porceleyne spoelkommen
1 rode trekpot
8 tinne tafelborden
1 rol tabak wegende volgens opgaaf 6 1/2 lb
1 zyde hemdrock
2 ellen bruyn laken
1 coper pannetje met schuymspaen en hakmes
2 paar silvere broeksknopen
1 goud hemds knoopje

1

1 boter karn
1 boter baly
32 stuks runderbeesten
2 stuks kalveren
1 paard met zadel en toom
1 slaaf gen:t Anthony van Madagascar
1 snaphaen
1 veere bultsak met twee kussens
heeft volgens opgaaf van den bewoonder van desselfs huijs huur te goed 20 rds: voor 2 1/2 maand a 8 rds: 't
maand
Aldus gedaan en geinventariseert aen Cabo de Goede Hoop den 15:e Juny 1718.
Als gecommitt:e Weesm:ren: Sergius Swellengrebel, Johannes Casper Rigter
Dit is B P 't merk van Burgert Pietersz: van Dijk
Mij present: Jer:mo H:k Snitquer, Secret:s

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

2

