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Inventaris vande goederen en effecten als wijlen Sara Couchet wed: wijlen Gulliam du Toit, met 'er dood
ontruijmt en nagelaaten heeft, en bij ons ondergetekende ter requisitie van d' E:E: Heeren Weesmeesteren aan
Cabo, gespecificeert, als

Een huijs met desselvs erf leggende en staande in 't vlek of dorp Stellenbosch, inde Opgaande
Stellenbosch Straat groot volgens de grond erf brief in dato 21 Octob:r 1710, verleend.

een troepje schapen berustende onder Abraham de Klerk, dewelke verklaard deselve ontrent agt
maanden gelden ontfangen te hebben, vande overledene zijnde doenmaals twehondert twe en t
seventigh, segge /:272:/ sondern nu 't nette getal te weesen

een custing brief of obligatie ten lasten van Jan Eggertz: van Flensburg groot 1200 spruijtende
uijt koop van een plaats gelegen onder 't district van Drakenstein

een obligatie ten lasten van Abraham de Klerk groot twaalf honderd guldens segge 1200:−−:−−

een obligatie ten lasten van Jannetie Pietersz: de Klerk groot drie honderd guldens segge300:−−:−−

een obligatie ten lasten van Jacoba Campher nu getrouwt met Christoffel Amijn groot ses
hondert ses en sestigh guld:s segge

666:−−:−−

aan contanten suijver bevonden, nadat van 't geld 't geen door Jannetie de Klerk na 't overlijden
van den overledenen bevonden was, betaalt is, volgens d' anexe reek:e der dood schulden, sulkx
bij ons bevonden en versegelt een som: van een hondert seeven en twintig guld:s twaalf stv:s
segge

130:13:12

Meubelen etc:a

In 't voorhuijs en 't kamertie bevonden

een ledicant met een grof sits behangsel

een veere bed, een peul en 4 kussens

2 combaersen

een kist daar in

5 bedlaakens

10 sloopen

10 servetten

een strijkijser

6 p:s porcelijne borden

6 p:s tinne borden

6 p:s tinne lepels
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6 p:s grove porcelijne borden

twe grote porcelijne schotels

negen grove porselijne schotels

vier tinne schotels

een spiegeltie, een glase kan, bierglas, een schuijer

9 romers, 9 copjes en pierinties en een spoelkom

2 trek potjes, een thee bortje

een koekepan

een schuijmspaan en houte lepel

een tangh

een tinne kandelaar

een somreel

twe thee ketels

een kist sprij

5 boekjes

eenigh gewigt

een stoel kussen

een kopere kraan

de voorsz:e goederen zijn inde kist beslooten en versegelt

Losse goederen

een houte bak, kan water pot en metale potje

een boter pot

5 stoelen

een ijsere pot

2 the tafelties

1 ijsere lamp, wit quast en houte laatje

2 treeften

3 houte rackjes

twe balance met 2 houte schalen

1 bijl, 1 graaf, 1 pick

een houte keldertie met eenige papieren
NB: zijnder oude en
eenige onnutte
papieren

een rotting stoel

een bankje met een water emmer

een houte lade

een kist daar in bevonden twe honderd en twintigh p:s steenen seep

een doek met vuur steenen

2 p:r silvere broekx knoopen en 2 slegte ringen

sestien knipmesjes en 14 schaarties

enige boekjes loverties
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12 messen en 2 pijpe doosen

eenige bosjes kopere kraalen en kettingties

1 p:r muijlen

1 hembdrok

4 sijde neusdoeken

4 sitsen

2 grove kleetjes

de voorsz: goederen inde kist beslooten en zijn volgens getuijgenisse van de vrienden
toebehoorende aan Jan Cobbes, ende bij ons de kist versegelt met dese

Aldus geinventariseert en bevonden in't stervhuijs van den overledene vermelt alwaar wij dese hebben
getekent aan Stellenbosch den 9 April, a:o 1714.

Als Gecomitt:ns: J:D: Langen, D: Pfeil

Mij present: Jan Mahieu, Secret:s
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