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Testator(s):
Aletta van der Merwe
15 November 1729
N:s Leij
Inventaris van alle sodanige goederen als er sijn naargelaten en met er dood ontruijmt door Aletta van der
Merwe laast wed: der landbouwer Claas Jansz: van Rensburg, ten voordeele van

haar 9 kinderen
met name

Maria van Staden getrouwt met den
landbouwer Frans Smit en
Martinus van Staden
mitsgad:s Johannes Jansz: oud 21
Elsje oud 17
Cicilia oud 14
Willem oud 12
Nicolaas oud 9
Hendrik oud 6 en
Sophia Jansz. van Rensburg oud 4 jaren

kinderen in haar voorige huwelijk bij wijle
Martinus van Staden verwekt

kinderen van t laaste bed

so als deselve door de ondergetekende gecommitt: Weesm:n in presentie van de mondige erfgenamen sijn
opgenomen, namentlijk
Drie stuckx opstallen ofte leningplaatsen, waarvan twee gelegen over t Rodesant en een aan de grote
Bergrevier
Op de plaats aan de Bergrevier
2 botervaten met een boterbak
2 boterkarns
1 houte tregter met wat bouwgereetschap
1 kist met wat timmermans gereetschap
1 kist met wat ijzerwerk
4 gesort:e racken
2 bijlen, 1 aarde pot met een snaphaan
1 koorn en een meel sift
9 sijldoekse sacken met tarw
3 sijldoekse sacken met sout en semelen
1 vrouwe en een mans sadel
1

4 koornschoppen
4 ploegen met haar toebehoren
2 eggen
1 hackebort met een hand bijl en hakmes
10 sacken
3 ledige kisten
1 ledige kelder
3 tafels
8 stoelen
2 snaphanen
1 spiegel met een kapstok
5 ijzere potten
3 koekepannen
3 vleesvorken
2 schuijmspanen
2 roosters
3 asschoppen
2 tangen
1 copere vuurtesje
2 copere thee ketels
3 houte pollepels
1 treselletje
8 water emmers
1 drie voet
3 kopere en 1 tinne kandelaars
1 ijzere confoor
3 tinne schotels
2 tinne kommen
2 blicke tregters
18 tinne lepels
12 porcelijne borden
4 porcelijne schotels
1 strijkijzer met 1 tinne waterpot
4 spoelkommen
2 combuijs tafels
8 ledige vaten
1 back kist
2 sacken met eenig vet en bonen
1 mud meel
2 lepel racken
1 partij rommeling
3 ossewagens
2

5 stux mans slaven
Beestiaal
191 runderbeesten, als
116 stux voor den boedel
31 stux voor Johannes Jansz: van Rensburg
8 stux voor Elsje Jansz: van Rensburg
12 stux voor Cicilia Jansz: van Rensburg
7 stux voor Willem Jansz: van Rensburg
8 stux voor Claasz: Jansz: van Rensburg
6 stux voor Hend:k Jansz: van Rensburg
3 stux voor Sofia Jansz: van Rensburg
16 paarden als
5 stux voor den boedel
2 stux voor de soon Johannes
1 stux voor de dogter Elsje
2 stux voor de dogter Cicilia
2 stux voor de soon Willem
2 stux voor de soon Claas
1 stux voor de soon Hendrik
1 stux voor de dogter Sofia
1334 schapen, als
1154 voor den boedel
130 voor de soon Johannes
10 voor de dogter Elsje
9 voor de dogter Cicilia
13 voor de soon Willem
14 voor de soon Claas
4 voor de soon Hendrik
Lasten des Boedels
aan de Diaconie aan Drakenstein

1200:−−

aan d h:r Gijsbert le Febre

258:10

aan Hend:k Willemsz: van der Merwe

21:−−

aan Leendert Cornelisz: van Amsterd:m

75:−−

aan Andries Duijff

6:−−

volg:s
oblig:
voor
verschot
voor
verschot
voor gagie
voor
maalgelt

Aldus g'inventariseert op den opstal aan de Bergrevier den 15:e November 1729.
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Gecommitteerde Weesmeesteren: M:ns Bergh, F:k Russouw
Dit is F S de handtekening van Frans Smit, Martgnes van Staden
Mij present: J:b Lever, Secretaris
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