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H:k Swellengrebel

Staat ende inventaris mitsgaders taxatie den goederen naergelaten en met 'er dood ontruijmt bij wijlen
Zacharia Jansz: Visser ten voordeeke van haar man Andries Krugel ten eener ende hare kinderen ter andere
zijde, zo als hij Krugel deselve onder presentatie van eede aan d' ondergetekende gecommitteerde Weesm:ren
in presentie van de ondergetekende bloedverwanten hebben op gegeven, namentlijk

Erfgenamen tot desen boedel gehorende

Andries Krugel

Jan Niemand getrout met Margareta Putter

mondige kinderen van den
overledene

Elsje Putter weed:e Jan Muller

Jannetje Putter getrouwt met den absenten Claas Holm

Zusanna Putter getrouwt met Hans Keun

Geertruij Putter getrouwt met Gerit van der Linden

Maria Putter getrouwt met Jochem Koekemoer

Frans Batenhorst − zoon van Caspar Batenhorst getrouwt geweest met
Aletta Putters

onmondige erfgenameLodewijk Putters

Arnoldus Basson en

Hendrik Kruger

Een plaats gelegen aan de Paarl genaamt 't Blomkooltje getax:t op3000

een plaats gelegen als boven en gen:t Heijningboomtje 1000

een opstal genaamt de Kartouw gelegen over de 24 Revieren tot100

een plaats gelegen in 't Moddergat getax:t op 50

Op de plaats genaamt Blomkooltje, in 't voorhuijs

1 vierkante tafel tot 6:−−

4 oude stoelen 6:−−

1 schotelrak met een lepel bort 2:5

In de kamer aan de regterhand

1 kas met een partij rommeling 18
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1 theerakje met een partij porcelijn 3

2 schotelrakke met 5 grote, 4 klijne schotels en 3 procelijne tafelborden tot18

1 hangent oorlogie tot 30

2 ovale tafels en 1 vierkant [tafels] tot 12

1 kist met wat rommeling 12

1 oude kopere vijsel met sijn stamper en 3 kopere kandelaars 1

In de kamer aan de regterhand

2 mud garst 8

1 oud kasje en een oude vis zeegen15

Aan den opstal de Cartouw

1 snaphaan tot 90:−−

1 wafel ijser tot 9:−−

2 water emmers tot 3:−−

1 ijsere pot tot 4:10

1 koekepan en een schuijmspaan tot 3:−−

8 jatij planken tot 6:−−

2 oude melkvaten en 1 oude melkkarn 6:−−

1 watervatje en een oude zaag 1:10

1 handkoormolenje van ijzer 7:10

1 oude snaphaan gehoorte aan Abrah:m Provo ongetax:t90:−−

Op 's Comp:e opstal gelegen aan de Piquet Berg genaamt Brandenburg

1 ossewagen getax:t op 200:−−

1 ossewagen out 50:−−

1 ijsere pot 4:10

1 theeketel en 1 koekepan 4:10

2 avegaars en 1 dissel 3:10

2 bijlen 3:−−

1 snaphaan 39:−−

1 snaphaan 24:−−

1 bankschroeff 15:−−

1 ploeg en 1 eg 30:−−

1 partij rommeling 2:−−

1 partij rommeling van timmermans gereetsz: 3:−−

20 mud tarw 80:−−

1 oude koevoet, 1 oude graaf en 1 oude pik 3:−−

In de combuijs

3 ijsere potten 13:10

4 emmers 6:−−
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't verdere combuijs goed getax:t op9:−−

1 kopere disteleer keetel 60:−−

In de wijn kelder

3 ledige leggers 60

8 leggers onbereijden wijn sonder de fust400

1 leggers Caabse brandewijn 180

In de smits winkel

't smits gereetschap tot 102

14 mud tarw tot 80

1 partij bouwgereetschap en wat rommeling tot9

In de wagenmakers winkel

't wagenmakers gereetschap etc:a tot 18

1 oude ploeg en wat rommeling op de werf6

Slaven

1 oude jonge gen:t Antonij van Madagascar tot150

1 jonge gen:t Matthijs van Madagascar tot 400

1 jonge gen:t Titus van Madagascar tot 360

1 jonge gen:t Joost van Mallabaar tot 180

1 jonge gen:t Anthonij van Mallabaar tot 348

1 jonge gen:t Joseph van Bengalen tot 435

1 slavinnetje gen:t Junij van de Caab tot 75

1 paart tot 75

692 schapen zo groot als klijn, teweten

88 stux aan de Perel

260 stux op den opstal de Cartouw

344 stux op den opstal d' Brandenburg

692 schapen a 5 ider 3460

83 stux beesten zo groot als klijn, als

71 stux aan de Kartouw

12 stux aan d' Brandenb:g

83 stux beesten a 24 ider 1992

aan contanten door Kruger opgegeven298

Inkomende schulden

van Caspar Batenhorst 40:5

van Hendrik Neeff 15:−−

van Hendrik Cloppen voor 1 legger wijn51:−−
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106:5

13696:−−

Lasten des boedels

aan de Weeskamer voor 't bewijs aan Lodewijk Putter 502:2:−−

aan de Diaconij van de Caab 612:−−:−−

aan Arij van Wijk voor 8 mud tarw 64:−−:−−

aan Cornelis van Emmerhorst 276:−−:−−

aan de weed:e Claas Mijboom volgens reeck:g 1605:2:8

aan Victor Springmijer volgens reeck:g 1209:5:−−

aan Arnoldus Basson voor beesten 240:−−:−−

aan Jans de Jonge volgens reeck:g 533:−−:−−

aan Matthijs Strijdom volgens reeck:g 101:5:−−

aan Willem Burgert 36:−−:−−

Gaat aff 5178:14:8

Blijft in 't geheel desen boedel na aftrek van alle de schulden te vonen een somma
van

8517:5:8

Aldus geinventariseert en getaxeert, so op de plaatsen genaamt 't Blomkooltje, de Cartouw en Brandenburg
den 13, 17 en 20:e Arpil 1722

Gecommitteerde Weesmeesteren: J:T: Rheunius, Hend:k Oostwalt Eksteen

Dit + merk heeft Hans Keun gestelt

Dit is 't + merk van Gerrit van der Linde

Dit + heeft Jochem Koekemoer eijgenhandigh gestelt

Mij present: J:b Lever, Secretaris

Den boedel van Andries Kruger staat te vooren volgens inventaris8517:5:8

Andries Kruger nog debet het welke te lasten van den gem:e boedel moet
komen, als

Rd:s Rd:s

voor gecommitteerd:e 5 dagen vacatie geld a 4 rd:s een rd:s 20

den Secretaris 5 dagen vacatie geld a 4 rd:s een rd:s 10

voor den inventaris op zegel 2 1/4

1 wagevragt 5 dagen 20 32 1/4

de bode voor 5 dagen vacatie geld 5

betaalt 57 1/4 171:15:−−

8345:10:8

Is de heflt 4172:15:4 voor Kruger en d' andere helft voor d'n overige erfgenamen is ider 417:5:8
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