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Inventaris en exacte taxatie der roerende en onroerende goederen nagelaten en met de dood ontruijmt bij den
vrijborger Didrik Putter, ten voordeelen van sijn nagelaten weduwe gen:t Sacharias Visser ten eener; ende sijn
onderbenoemde kinderen ten anderen zijde; soo als deselve bij de boedelhoutster voorn:t met de E:E
Weesmeesteren sijn geprijseert bestaande in qualiteit en meenigte als volgd, namentlijk

Een stuk bouwland, met den opstal gelegen in de Tijgerbergen, dog nog niet
in eijgendom bezittende gewaardeert op

1000

een huijs, schuur en land, gelegen op de hoogte genaamt de Roodeblom,
groot en belendende als de ervgrondbriev daar van sijnde, kompt aan te
wijsen op

1500

6 p:s slaaven en a 200 ijder
door den
anderen is

1400

1 p:s slaavin

3 wagens a 100 ijder
3001 ploegh en

tesamen op
75

1 egge

90 p:s runderbeesten klein en groot a 24 ijder is
2160

620 p:s schapen klein en groot a 3, ijder kompt 1860

9 p:s paarden klein en groot a 50, ijder door den anderen 450

4 ijseren potten tesamen 16

2 boter karnen op 6

24 p:s tinne tafelborden halv sleeten 24

4 p:s tinne schootels 8

2 p:s porsselijne schotels 2

2 stelletjes thegoed

1 oude teeketel
tesamen

3

1 dousijn tinnelepels

3 oude stoelen
tesamen

6
3 oude rakjes

2 tafels

2 bedden en
op

40

1 oude kooij

50 muddens soo tarw, als rogge om te verkopen
425

1



3 oude kisten, en
op

24

wat oude rommeling

Voorsz: boedel moet hebben als volgd, te weten

van Klaas Holm, over 30 mudd koren a 8 1/2 et mudd, is
255

van Lambert Sijmonsz: 100

van Gerrit Jansz: Visser 57

van Jan Baptist Goossens 40

Voorszijde boedel is schuldigh als volgd te weten

aan Kornelis Ockers, voor 2/m ploegen met 16 beesten 180:−−

aan Christiaan Elers 179:05

aan d: E: Comp:e voor een jaar knegtsgagie 68:−−

aan de knegt p:r restant 50:10

aan Gerrit Bason, voor een kind de kost; en andersints 235:−−

bedragen de lasten der boedels 712:15

bedraagd het nette deses boedels ter somma 9038:05

Blijft voor de kinderen volgens accoort de geregte helft, zijnde 4519: ende
andere 4519, voor de boedelhoutster voorn:t is voor ijder kind hooft voor
hooft een somme namentlijk; Marragrita oud 18, Anna Catharina 16,
Jannetjen 13 1/2, Elsje 11, Susanna 9, Geertruijt 7, Aaltje 5, Maria 3, en Jan
Lodewijk 1 jaaren zijnde een ijder voor haar hooft een somme van 502:2:3
5/9.

Aldus geinventariseert en geprijseert ter Weeskamer van Caap de Goede Hoop den 13:en Maij a:o 1699, op
het aangeven van de weduwe boven gen:t, dewelke verklaarde haar daar inne opregtelijk gedragen te hebben
ende naar haar beste kennisse en wetenschap, sonder haar wetens ijts verswegen ofte agtergehouden te
hebben; presenteerende sulkx ten versoeke van E:E: Weesmeesteren ten allen tijden met ede te willen naader
bevestigen.

Gecommitt: Weesmeesteren: Adriaen van Reede, Cornelis Botma

Dit is het + merk van Sacharia Visser voorn:t eygenhandig gestelt,

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