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Inventaris van alle soodanige goud en silverwerk, juweelen en kleederen als volgens opgaaf van Harmanus
van der Burg bevoorens oppermeester op t schip Wimmenum en thans in deselfde qualiteijt op t
repatrieerende schip de Geregtighijt beschijden in qualitijt als een der executeuren der uijterste wille van der
op eerstgem: bodem op de uijt rijse sub dato 31 Maij 1753 overleedens cadet der marine Jan Simon Möller tot
t lijf van eevengem: Jan Simon Moller gehoort hebben, ende door hem Möller bij voorgeciteerde testament
aan desselfs jongste broeder Jacobus Möller ofte bij dies overlijden aan syn andere broeder Hendrik Abraham
Möller gelegateert sijn, en welke goederen door hem Harmanus van der Burg als dien aangaande van Heeren
Weesmeesteren deeser steede ten sijnen instandige versoeke consent verkreegen hebbende als hebbende hij
Harmanus van der Burg den gementioneerde legataris alhier niet kunnen aantreffen thans aan d ondergeteek:e
gecommitteerde Weesmeesteren werden overgegeeven, bestaande deselve in t volgende, namentlijk
1 goud repetitie sak horologie
34 goude knoopjes met zaalsteentjes
9 goud halsslootje
1 goude ring met 6 diamantjes en 1 blaauwe cephier
1 silvere tabaksdoos
1 silvere zijdgeweer
6 silvere knoopjes met zaalsteentjes
11 silvere gespe in zoort
1 silvere halsslootje
3 silvere veeters
2 silvere cachets
1 silvere zakbeugeltje met sijn tasje
1 silvere springkooker
1 silvere leepel
1 silvere beeker
eenige gebrooken stukjes van oud zilver
3 blaauwe lakense rocken in zoort
3 roode lakense camisools waar van 2 met goud
3 Engelse camisooltjes
1 swart zijde geborduurd camisooltje
2 roode lakense broeken
1 paruijke doos, waar in
5 paruijke
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1 waaijer
3 stricke waar onder 1 van goud
2 roode fluweele geborduurde mutsen
2 hoede met goude passementen
1 hoed met een swarte pluijm en
1 paarde haare cocarde
2 moorse rocken
6 laakens
5 handdoeken
13 servetten
17 mutsen
46 witte hembden in zoort
18 neusdoeken
7 onderbroeken
4 lange onderbroeken
14 paar coussen in zoort
27 strop dasjes
2 bonte kussensloopen
1 paar swarte muijlen met zilver
1 paar laarssen
eenige wijnige lapjes en rommeling
1 leere brieve tasje
1 zijde chierp
1 octant met zijn casje
1 quadrant met zijn casje
1 mikruscopium met defecte glaasen
6 schrijffboeken
4 gedrukte boeken
1 copere inktkooker
1 passer
1 cijfferlij
5 zeekaarten
2 onbequaame snuijfdoosen
1 sakje met wijnige papieren
1 oude pennemes
1 leedige kist
1 coffer met leer betrocken
En betuijgt hij Harmanus van der Burg als sig meede sterkmakende voor sijn meede executeur den heer
capitain Jan Lourens Philippi dat ten tijde van het overlijden van den in der hoofde deeses gemelde Jan Simon
Möller niets meer als hier boven vermelt staat in sijnen boedel is gevonden geworden, soo als hij Van der
Burg wijders ook nog gestand doet dat van gesegde nalatenschap illico na de dood van hem Möller een
schriftelijke inventaris is gemaakt geworden, dewelke egter bij t omslaan van de barkas op de Bataviasche
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rheede is verlooren geraakt, versekerende het een en ander voorst: de zuijvere waarhijt te weesen, ende zulx
des gerequireert werdende met solemneele eede te bekragtigen berijd te zijn
Aldus gedaan en verleeden aan Cabo de Goede Hoop 25 Julij 1754.
Als gecommitt: Weesmeest:n voor den ontfangst: Pieter Coningh, H:k Bletterman
Voor den overgaaf: Harm:s van den Burg
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secretaris
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