
Reference no.: MOOC8/1.64 

Testator(s): 

Maria Lefeber 

 

12 Maij 1701 

Inventaris en exacte tacxatie der roerende en onroerende goederen nagelaten, en met de dood 

ontruijmt bij de overleeden vrijburgeresse Maria Lefeber; ten voordelen van haar nagelaten 

ses kinderen soo mondigh als onmondig ter eener; en haar man Hercules Dupréé ten anderen 

zijde: soo als deselve bij de E: Weesmeesteren, en den boedelhouder voornoemt zijn 

getacxeert en opgesteld, bestaande in prijs en meenigte als volgd, namentlijk 

 
ƒ  ƒ  

3 stucken land, leggende aan Drakensteijn; waar van de twee nog geen 

ervbrieven en sijn, tesamen gesteld op   
4000:--  

75 p:s beesten klein en groot, het stuck gesteld op ƒ30 door den anderen  
 

2250:--  

200 p:s schapen klein en groot, het stuck op ƒ3 door den ander  
 

600:--  

6 p:s paarden soo goede, als slegte, het stuck ƒ67 et p:s  
 

402:--  

1 slaav is gesteld op ƒ300  
 

300:--  

aan kooren bevonden ƒ600  
 

600:--  

aan wijnen, en vaatwerken tesamen  
 

690:--  

aan eenig huijs-raad, gesteld op  
 

400:--  

Voorsz: boedel is schulden aan de ondervolgende persoonen, te weeten  

aan de Diaconie alhier  
1200:-

-    

aan Abraham Pruvo  300:--  
  

aan Elizabet Pruvo  300:--  
  

aan Anna Pruvo  300:--  
  

aan Matthijs Hendrik Eeckhout  300:--  
  

aan Bernardus Deperonne  300:--  
  

aan Maria Deperonne  300:--  
  

zijnde alle over haar vaderlijke bestervenisse, volgens uijtcoop,  
   

aan de Edele Comp:e  800:--  
  

aan Matthijs Greev  300:--  
  

aan Kales Louw  100:15  
  

aan Christiaan Eijlers  100:--  
  

aan Christiaan Cotse  50:--  
  

aan Willem Bason  100:--  
  

aan Jacobus Dewet  150:--  
  

aan Theunis van Schalkwijk  95:--  
  

aan Daniel Hugo  30:--  
  

aan Adriaan van Reede  70:--  
  



aan de knegt N:  30:--  
  

aan eenige klad schulden  36:--  
  

nog ƒ50: schulden die tequaat staan  50:--  
  

aan de secretaris Albert Coopman over sijn verdiend salaris  50:--  
  

aan de gecommitteerdens voor vacatie  18:--  
  

aan de boode over sijn salaris  3:--  
  

tot het meeten en kaarten van twee ervbrieven, van 2 stukken land  72:  
  

  
5054:15  

 

De nette somme  
 

ƒ4187:5  
 

De lasten ten bedragen van ƒ5054:15 van 't opgenoemde capitaal ter somme van ƒ9292 

afgetrockken zijnde, blijft het nette overschot van dien ten bedragen van ƒ4187:5 is de helvte 

voor den boedelhouden voorn:t ende andere helfte voor de 6 op gemelte kinderen. 

Aldus geinventariseert, en getacxeert aan Caap de Goede Hoop den 12:en Maij, a:o 1701 den 

boedelhouder vooren:t verklaard (:op het afvragen:) in 't opgeven van desen boedel na 

conscientie gedragen te hebben en nog direct off indirect iets agtergehouden ofte verswegen 

te hebben, presenteerende sulkx ten allen tijden met gestaavden eede te willen bekragtigen. 

Gecommitt:e Weesm:ren: W:m Corssenaar, Guliame Heems 

Hercules De Prez 

In kennisse van mij: A: Coopman, Weesm:r en Secret:s 

 


