Inventories of the Orphan Chamber
Cape Town Archives Repository, South Africa

Reference no.: MOOC8/4.54
Testator(s):
Abraham Pelser
8 Julij 1724
R: Tulbagh
Inventaris en taxatie der goederen naargelaten en met er dood ontruijmt door den burger Abraham Pelser ten
voordeele van sijn nagelatene vrouw Elisabeth van den Berg en
Jacomina oud 6 jaren
drie kinderen met namen Abraham oud 3 en
Maria Peltzen oud 1 1/2 jaren
bij haar in huwelijk verwekt; door de ondergetekende gecommitt:e Weesm:rn volgens opgave van gem:e
weed:e gedaan, namentlijk
In haar woonhuijs
In de kamer aan de linkerhand
1 schotelrak met eenig gesort: porcelijn getaxeert op
1 schotelrak getaxeert tot
3 thee rackjes met eenig gesort:t porcelijn tot
4 Japanse tabeletjes
2 blike trommeltjes
2 spiegeltjes, 1 kantoortje en 1 kleer borsteltje
2 atchiar potjes
2 ledige kisten tot
7 stoelen a 3 't stuk
1 klijn out tafeltje tot

12:−−:−−
6:−−:−−
6:−−:−−
0:15:−−
1:2:8
7:10:−−
0:15:−−
10:10:−−
21:−−:−−
2:5:−−

In de kamer aan de regterhand
1 kadel, daar op een veere buldsak een peuluw en 1 combaars getax:t op
1 kadel daar op een veere buldsak, 1 kussen en 1 combaars tot
1 kadel daar op een buldsak, 2 kussens en 1 combaars
2 kadels met eenig oud bedde goet
12 klijne printschilderijtjes en 1 ronde spiegeltje
1 lange tafel en 2 banken tot

30:−−
24:−−
18:−−
18:−−
10:10
12:−−

1

1 oude snaphaan, degen en eenige rommeling tot

15:−−

In de combuijs
3 schotelrakken tot
8 tinne schotels tot
24 tinne borden tot
1 lepel rak met 23 dito lepels tot
4 ijzere potten tot
1 tinne koffij kan
1 pottebank met 2 kopere kandelaars en een wijnigje rommeling tot
1 koekepan, 1 schuijmspaan, 1 vork, 1 kapmes, 2 hakmessen, 1 blaasbalkje, 3 potlepels en 1 raspe te
samen tot
1 treeft, 1 aschop, 1 ijzere confoor, 2 schoorsteen kettings, 1 tang en 1 schoorsteen lamp tot
2 kopere theeketels tot
1 ijzere rooster en 1 strijkijzer tot
1 water halv aam met 2 water emmers
2 stooven en 1 slijpbort tot
1 slave jonge genaamt Januarij van de Caab getax:t op
1 slave meijt gen:t Maria van Mallabaar tot
Somma

9:−−
24:−−
12:−−
6:−−
24:−−
4:10
6:−−
9:−−
9:−−
12:−−
3:−−
6:−−
1:10
282
162
765:7:8

Lasten des boedels
aan Pieter Jubert volgens obligatie
aan s:r Eksteen
aan Isack Ester
aan Zacharias Bek
aan de weed:e de Vries
aan Esaias Mijer
aan Hend:k de Vries
aan Christian Rasp
Blijft in 't geheel

300:−−:−−
43:−−:−−
15:−−:−−
23:1:4
21:10:−−
11:10:−−
6:11:4
14:5:−−
434:17:8
330:10:−−

Aldus geinventariseert en getaxeert aan Cabo de Goede Hoop den 8:e Julij 1724
Gecommitteerde Weesmeesteren: P:s R:s de Savoije, J:C: Rigter
Dit is de + eijge handtekening van Elisabeth van den Bergh
Mij present: J:b Lever, Secretaris
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