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Testator(s):
Huibrecht Bothma
15 February 1826
Inventaaris van alle zoodanige goederen en effecten behoorende tot den gemeenschappelijken boedel van
wijlen Huijbrecht Botma en nagelaaten man Johannis Christoffel Esterhuijse, als door eerstgem: overleden ter
plaatse van Charles Marais op het Nieuweveld den 29 Januarij 1826 in den ouderdom van 33 jaaren en 10
maanden en 16 daagen ab intestato zijn nagelaten geworden ten voordeele van haare kinderen met naamen als
volg
1) Erasmis Jacobus gebooren den 24 Febriearij 1813
2) Stevanis Christejan gebooren den 6 Januarij 1815
3) Jasper Crisstoffel gebooren den 23 April 1822
4) Huijbrig Elisabet gebooren den 25 November 1811
5) Magdalena Maria gebooren den 2 October 1816
6) Johanna Cristiena gebooren den 26 Maard 1818
7) Engela Elisabet gebooren den 29 Augustus 1820
bestande gez: nalatenschap in
Een leennings plaast de Koekemoer gelegen op Nieuweveld, district Beaufort

schaapen klijn en groot 685
bokken 83
trek ossen 11
aanfoks beesten 12
rij paarden 2 out
aanvoks paarde 7
een waagen met zijn volle toebehoore
een zadel in toom out
dri schiet geweers 2 out
twe tinne komme
tien tenne borde out
elf tenne leepels
agt staalle forkens
vier blikke trommels en zoorte
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dri kookpotten en zoorte
twe emmers
een vlees vat
een ouwe waagen kist
een bakkist
twe klijne taavels
vijf stoele
een ploeg met zyn toebehoring
een pakzaadel
een zeep pot
twe graawe
een eijster
dri boore en zoorte
een dissel
een zaag
een hand schaaf
een omslag met booren en zoorte
een hout bijl
twe handhaamers
dri zekels out
vijf bijdels en zoorte
een paster
een knijptan
een paarde kam
een twak mes
een blik emmer
dri blikke doosis
dri aarde potten en zoorten
een lantaaren
een schuijfdoos
een strijk eijster
twe kandelaars en een snuter
vier kommetjes
vijf botdels
een kan
een platvaje
twe mante
twe koper keetels
een komvoor out
een teepot
een spigel
een lij
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dertig voet planke
een kaattel
een bet met zijn toebehooreng out
een rooster
een potleepel
een scheerdoos en twe messe
seven boekke en zoorten
baten of pretenscen des boedels van Johannis Corstoffel Esterhuijsen Ras zoon schuld
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Aldus getakzeert op den 15 Febriari 1826 ter plaatse van Johannis Corstoffel Esterhuijs op de Nuweveld
genaamd de Koekemoer.
Als getuijgen: Nicolaas Hend:k Visser G:z, Johannis Rasmus Albartus Esterhuijse J:z
Voor de aangaaf: Johannis Christoffel Esterhuijse
Mijn perzend: Willem Meijburgh, Veld cornet
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