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Masters Of the Orphan Chamber
Reference no.: MOOC8/3.36
Testator(s):
Christiaan Bock
26 Augustus 1716
A: Cranendonk
Staat, inventaris en taxatie der goederen, naargelaten en met 'er dood ontruijmt bij wijlen den burger Christiaan
Bock ten voordeelen van desselfs compagnion Hans Casper Gerringer voor de eene helfte, en
desselfs naargelatene wed:e Anna Groot Heijningh voor een vierdepart
Michiel Bok oud 14 jaaren
Catharina 11
mitsgaders d' ondertenoemene vijf sijne minderjarige kinderen voor 't laaste
vierdepart als

Johanna 8
Christiaan 1 1/2 jaar en
Claara Bok oud ses
maanden
ƒ

Een huijs en erf staande ende gelegen in de Heere Straat aldernaast de huijsinge van den burger Reijnier
Smedinga gewaardeert op

8000

een huijs en erf staande ende gelegen aldernaast voorn: huijs getaxeert op

5500-

drie huijsen en erfen staande en gelegen in dese Tafel Valeij in't Block NN gewaardeert te samen op

9000-

Een plaats ofte hofstede gelegen aan de Wijnbergh genaamt Velthuijsen gewaardeert op

9000

In 't agter booven kamertje in woonhuijs aan de Caab
ƒ
1 vierkante tafel met sijn tafelkleet

12:--

1 spiegeltje met een vergulde lijst

9:--

1 ledicant van stinckhout met doerias behangsel

30:--

1 houte kasje

36:--

3 gemene kisten

13:10

2 kapstockjes

3:--

1 schilderijtje en 3 thee backjes en 1 rack

4:10

1 thee tafeltje

9:--

1 partij gesorteert porcelijn

12:--

5 stoelen met haar stoel kussens

33:15

In de groote kaamer aan de linkerhand
ƒ
1 spiegeltje met een swarte lijst

6

6 schilderijtjes

3

1 kajate houte kas

72

1 glase kas

66

1 tafel en twee banken

48

1 scherm

54

1 kist met kooper beslag

54

1 gemene kist

9

2 kap stokken
3
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2 kap stokken
1 ledikant met cis behangsel

3
36

1 ledikant met bafta behangen

12

1 stel kas potten

72

1 partij gesorteerd porcelijn

9

5 stoelen met 1 kussen

21

Inde kaamer aan de regter hand
ƒ
1 kist met kooper beslag

12:--

1 kist met suijker weg:e 222

57:--

5 snaphanen met een geweer rak, 2 patroon tassen en 2 kruijthoorns 60:-1 scherm

30:--

2 schilderijtjes

3:--

1 balans met sijn koopere schalen en met wat gewigt

6:--

2 tafels

18:--

3 racken

12:--

3 kapstocken

12:--

1 partij gecorteerd porcelijn

6:--

4 leijen en een spiegeltje

6:--

2 kisten

12:--

9 manden in soort

13:10

1 lantaren en 1 kopere tregter en een kadel

6:--

2 stoelen en 3 kussens

15:--

Int agter kamertje
ƒ
2 kisten

24

1 Bijbel

15

1 partij rommellerij 60
Inde combuijs
ƒ
1 tafel

6

1 potte bank

15

1 kap bort met een kap blok

6

6 mandens

9

2 waater halfamen en 2 water emmers en een rakje 8
Inde backerij
ƒ
2 tafels

12:--

1 balans met koopere schalen 4:10
bakkers gereetschap

480:--

1 partij rommellerij

9:--

In 't voorhuijs
ƒ
1 hang oorlogie

60

1 lantaren en een partij vogel kooijen 15
2 kisten

9
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2 kisten

9

Inde kelder
ƒ
2 kisten

30

2 vaatjes met wat booter 75
1 partij rommellerij

60

In 't packhuijs
ƒ
4 canassers poejer suijker en candij 240:15
1 kisje met timmermans gereetschap 12:-1 partij rommellerij

40:--

Op de solder
1 partij rommellerij ƒ240
Op d' plaats
1 partij rommellerij ƒ18
Op d' solder boven’t huijs
ƒ
60 mudden taruw ƒ8

480

200 mudden meel ƒ8:10

1700

80 mudden rogge ƒ7

560

20 mudden meel ƒ7:10

150

360 ledige kooren sakken

540

1 kooren harp

70

1 schepel en een partij kooren schoppen

12

1 buijl moolen

200

1 balans met sijn houte schalen en 1 partij gewigt 60
1 buijl moolen

200

d' hofstede aan de Wijnbergh 8000
In de voorkaamer aan de linkerhand
ƒ
2 ledicanten

60

1 ovale tafel

21-

1 vierkante tafel

9

6 stoelen en een kadel

27

3 kisten, 1 spiegeltje en 1 rackje

15

In 't kamertje aan de regterhand
1 partij rommellerij

ƒ24

In 't voorhuijs
1 hang oorlogie ƒ50
In 't galderijtje
ƒ
1 ovale tafel
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1 ovale tafel
15
6 stoelen en 1 rackje 24
in 't agterzij kamertje
ƒ
1 scherm

18

1 kaggel ooven

72

1 kist en een kadel 12
1 partij rommellerij

9

Inde combuijs
ƒ
1 partij rommellerij 30
1 slijp steen

8

Inde kelder
ƒ
1 wijn pers

50

13 leedige leggers 312
1 legger roodewijn 150
3 [legger] witte wijn 342
20 leedige vaaten

150

1 cuijp

48

1 martavaan

21

1 partij rommellerij 30
1 partij rommellerij 12
1 partij hout werk

60
Op de solder
ƒ

1 partij zout

48

20 paarde tuijgen

300

1 domme kragt

9

1 partij rommellerij

90

40 trek beesten a rd:rs8 't stuk

960

3 ezels

90

9 paarden

162

250 schapen

450

70 gijtjes

120

16 mans slaven

4800

3 slavinne

450

3 half slete wagens

180

3 copere coffij kanne

18

3 copere blaakers

6

2 copere lamppen

6

4 koopere kandelaars

12

3 koopere stoofpanne insoort

30

1 koopere taartpan

9

1 koopere doorslagh

4

1 koopere bekers insoort, half gesleten

6

databases.tanap.net/mooc/main_article.cf m?id=MOOC8%2F3%2E36&f reesearchkey =geringer

4/7

12/11/12

MOOC8/3.36

3 koopere braadpannen

24

2 koopere thee ketels, halv gesleten

12

2 koopere inctkokers halv gesleten

9

4 koopere vuur tesjes

9

2 koopere schalen met gewigt

9

3 koopere strijk ysers, oude

6

2 koopere pannen met 3 voet, insoort halfgesleten

3

1 koopere lepel rak

6

2 koopere ketels

36

3 ysere potten, 3 lepels, 2 vorcken, 2 pann:

18

2 ysere zuijker bier potten

8

2 ysere braad pannen

9

3 ysere pannen insoort

5

1 ysere drie voet

3

2 ysere roosters insoort

4

6 thinne commen insoort

13

4 thinne booter doosen insoort

9

25 thinne tafel borden, half gesleten

25

15 thinne schotels, gesort:e half gesleten

90

3 thinne trek potten gesort:e

6

6 postelijne pierings groote fijne

6

4 postelijne pierings groote groove

2

1200 lb zeep a ƒ0:10 't lb

600

10 p:s chitsen combaarse, half gesleten

45

6 p:s chitsen combaarse, nieuwe

45

3 vad:e wolle combaarse, gebruijkt

12

4 bultsakken met veeren

72

4 peulings met veeren

18

12 kussens met veeren

36

40 lb gesort:e naaij gaarn

120

1 p:s wit linne van 20 el

6

1 p:s heele bafta

7

1 p:s fijne caatje

9

1 p:s grof zeijldoek van 10 ellen

3

13 p:s gesort:e chitsen

78

1 p:s dubb:e charge de nieme van 15 el

36

1 p:s damast

60

1 halve p:s pillangh

18

4 p:s gesort:e raspen

5

5 p:s tinne pieringjes

1

6 p:s thee copjes, 6 pieringjes en 1 blikke trommel

3

48 p:s tinne lepels insoort

10

30 p:s gesort:e snuijters

6

36 p:s tafel vorkken insoort

7

6 p:s tafel vorkken en 6 messen, Engelsgoed

6

92 p:s dousijnen mont trommeltjes a ƒ0:10 't douzijn

46

12 p:s beddelakens, gebruijkt

16

5 p:s nieuwe slopen, gestreept goed, als 1 tot bultsak, 1 tot peul en 3 tot kussens 24
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7 p:s nieuwe Psalm boeken, met silver beslagh

63

5 gesort:e vrouwerokken

24

56 dousijnen kleijne vuur staalen a 12 st:vrs 't douzijn

42

12 p:s servetten, gebruijkt

8

6 tafel lakens

12

378 gesort:e messen

101
Op de post Veldhuijsen
ƒ

1 p:s destileer ketel met zijn toebehoren

100:--:--

4 p:s chitsen combaarse, gebruijkt

18:--:--

4 p:s bultsakken met veeren

60:--:--

6 p:s hoofd kussens met veeren

18:--:--

4 p:s peuluws met veeren

24:--:--

9 p:s tinne schotels in soort

45:--:--

12 p:s tinne tafel borden

10:--:--

5 p:s tinne commen insoort

16:--:--

12 p:s grove postelijne pierings

4:--:--

2 p:s coopere bekers, insoort

3:--:--

3 p:s thee keetels insoort oude

18:--:--

1 p:s vijsel en stamper

14:--:--

1 p:s strijk ijser

3:--:--

3 p:s ysere potten

18:--:--

1 p:s coopere stoofpann

9:--:--

1 ijsere pann

3:--:--

1 coopere pann

4:--:--

2 roosters

4:--:--

2 p:s ysere combuijs schoppen

3:--:--

1 p:s ysere combuijs tangh

1:--:--

2 p:s ysere drie voet

3:--:--

1 p:s linne van 20 el

7:--:--

2 p:s gesort:e schaallen met gewigt

18:--:--

4 p:s candelaars, met 4 snuijters

9:--:--

Martin Harmense voor soo veel deselve aan desen boedel schuldig is 30:--:-Theunis de Bruijn voor soo veel deselve aan desen boedel schuldig is 408:--:-N:N: Hofman voor soo veel deselve aan desen boedel schuldig is

33:--:--

Claas Jansz: voor soo veel deselve aan desen boedel schuldig is

115:17:8

Jan Walboom voor soo veel deselve aan desen boedel schuldig is

104:8:--

Anthonij Vik, voor soo veel aan deesen boedel schuldig is

27:--:--

Gerrit van Aart voor soo veel aan deesen boedel schuldig is

112:8:--

Johannes Craa

39:--:--

d' wed:e Appels

152:--:--

s:r Jacob Vogel

98:--:--

Harmen Palmer

22:--:-ƒ49556:3:8
Lasten des boedels
ƒ

Aan d'E:E: Heeren Weesm:ren

ƒ

1500

d' h:r Van Beaumont, Independent
Fiskaal 1000reesearchkey =geringer
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d' h:r Van Beaumont, Independent Fiskaal 1000
d' h:r Baarsenburgh, Vaandrigh

2000

s:r Schalkwijk

160

Claas Prinsloo

240

een knegt zijnde beeste wagter

300
5200:--:--

Rest somma

ƒ44356:3:8

Aldus geinventariseert en getaxeert door ons onderget:e gecommitt:e Weesm:ren ter presentie van Hans Casper
Gerringer en wed:e Anna Groot Heijningh aan Cabo de Goede Hoop den 26ste, 27 en 28 Augustus 1716.
Gecommitt:e Weesm:ren: J: Voet, V: Kleijnveld
Hans Kaspar Geringer
Dit is 't + merk van Anna Groot Heijning
Mij present: A: v: Kervel, Secret:s

Publication is only permitted if the name of the repository and the ref erence number are mentioned.
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