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N:s Leij

Inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen, als er ab intestato sijn naargelaten en met de dood
ontruijmt, door den landbouwer Simon Plooij ten voordeelen van sijn nageblevene huijsvrouw Catharina
Koopman en

kinderen gen:t

Pieter Simonsz: Plooij, oud 36
jaare

in voorig huwelijk bij wijlen sijn eerste huijsvrouw
Ariaantje [ ..... ] verwekt

Willem oud 17 jaare

alle van t laaste bedMichiel oud 15

Maria oud 14 en

Ariaantje oud 10 jaaren

so en in diervoegen als gem:e weed:e deselve aan gecommitteerde Weesmeesteren in presentie van opgem:
voorsoon heeft opgegeven, en sijn getax:t in maniere als volgt, namentlijck:

Een plaats ofte hoffstede gelegen aan de Clapmuts onder t district van Stellenbosch gen:t de Cromme
Ree getax:t op

7500

Op voorsz: plaats

4 racken met een partij porcelijn 20

1 spiegel, 2 strijkijsers, 2 tinne trekpotten en een partij rommeling10

3 tafels en een etenscasje 15

7 ledige kisten 30

1 boterkarn 3

2 stoelen 3

1 tinne schotel en vier tinne borden 2

5 p:s koekepannen 24

1 p:s copere pan met sijn deksel en twe copere confoortjes 12

17 p:s tinne lepels 4

1 p:s copere rasp en een hakmes 3

1 p:s copere theketel 9

6 p:s wateremmers 12

2 p:s ijsere potten 15
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2 p:s ijsere schoorsteenkettings, een schuijmspaan en een vleesvork8

2 rijstblocken met haar stampers 6

1 ijsere lamp, een blaker, 2 banken en een tabaksmes 4

5 tinne vorken, 2 snuijters en een schaar 3

1 gingam 6

1 niquanias en een lap blaauw guinees 9

1 Zouratze chits en een lap wit chits 7

3 rolle tabak 30

In t coornhuijs

6 mudde grote tarw 36

2 mudde meel 13

7 mudde rogge 35

1 canasser met een partij theboeij 20

1 partij houte harken, schudde gaffels en een aatchiarpot3

20 zijldoekse sacken 30

In de wijnkelder

17 ledige leggers a 24 id:r 408

8 ledige halve leggers a 12 id:r 96

1 halve legger met asijn 30

2 aamen a 7:10 id:r 15

4 halfamen a 3 id:r 12

6 oude vaten a 2 id:r 12

7 persbalijs a 3 id:r 21

2 houte tregters, 1 tinne tregter en een coper kraantje6

1 partij touwerck en ijsere hoepels 10

2 nieuwe ploegstaarten 3

1 copere disteleerketel met sijn slang en koelvat 150

1 partij houtwerk 8

1 nieuwe as en een partij paardetuijge 18

4 graven a 3 id:r 12

4 picken a 2 id:r 8

1 kist met een partij timmermans gereetschap 30

1 snaphaan en degen 9

1 oude zadel met een toom 12

Op de werf

1 p:s ossewagen 150

2 p:s ploegen met een eg180

2 p:s agterwielen 60
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Slaven

1 mans slaaf gen:t Andries van Malleb:300

1 mans slaaf gen:t David van Bengalen330

1 mans slaaf gen:t Fortuin van Bengalen240

1 mans slaaf gen:t Jacob van Mallebaar75

1 mans slaaf gen:t Claas van de Caab 180

1 slavin gen:t Christijn van de Caab 180

Beestiaal

58 runderbeesten a 30 t stuk1740

189 schapen a 3 t stuk 567

17 stux paarden a 75 t stuk 1275

Inkomende schulden

van Andries Esterhuijsen voor 1 mudde tarw a 8 t mud32

2 halfamen witte wijn a 2 id:r 24

56

Somma 14065

Lasten des boedels

aan de Weeskamer volgens obligatie 500 capitaal met nege maande intrest522:10

Sulx den boedel te voren is een somma van 13542:10

Aldus ginventariseert en getax:t op de plaats voorsz: den 11:e Septemb:r 1733.

Gecommitteerde Weesmeesteren: A:m Decker, D:l Pfeil

Dit merck + is gestelt door Catharina Coopman weed:e Sijmon Plooij, Pieter Simonse de Pooij

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