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Masters Of the Orphan Chamber

Reference no.: MOOC8/6.16a

Testator(s):
Louis de Swart

8 October 1738

W: v: Kerkhoff

Staat ende inventaris mitsgaders taxatie van alle zoodanige goederen als ’er ab intestato zijn naargelaten en met
’er dood ontruijmt door den landbouwer Louis de Swart ten voordeelen van zijn nagelatene huijsvrouw Johanna de
Maaker ter eenre, en nagebleven dogtertje, gen:t

Johanna Helena de Swart oud 1 1/2 jaar ter andere zijde

soo ende in dier voegen als deselve door de landbouwers Pieter Theron en Jacobus de Wet zijn opgenomen, en
volgens ’t besluijt van den 8:e October 1738 door d’ ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren
geresumeert en getaxeert sijnde in deeser forma gebragt is, namentlijk

ƒ

Een opstal, gelegen in ’t Slange Hoek, de welke als onbebouwt sijnde ongetaxeert blijft [ ..... ]

1 kist, 1 bed met zijn toebehooren 30

3 paarden, ’s ƒ50 ieder 150

1 halfsleeten zadel en 1 toom 18

1 halfsleete ossewagen 120

86 p:s beesten à ƒ15 ’t p:s 1290

350 p:s schapen àƒ1 1/2 ’t p:s 525

Somma ƒ2133

Lasten des boedels

ƒ

aan haar moeder Johanna de Klerk, debet 600

Blijft suijver waar aftrek der schuld den boedel te vooren ƒ1533

Aldus g’inventariseert en geresumeert, mitsgaders getaxeert aan Cabo de Goede Hoop den 8:e October 1738.

Gecommitteerde Weesmeesteren: D:l Pfeil, D:d d’ Aillij

Johanna de Maker

Mij praesent; J:N: v: Dessin, Secret:s
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Masters Of the Orphan Chamber

Reference no.: MOOC8/6.16b

Testator(s):
Louis de Swart

2 October 1738

Opgaef van mijn goedere

Johanna de Macker out 24 jaer, een dogter genaemt Johanna Helena out 18 maende

een kist

een bet

een peul

vier kussens

drie paerde

een halfsleete saedel

een toom

een osse waege

86 beeste

350 schaepe

1 plaets in leenig nog onbebout

600 guldens schuldig aen mijn moeder Johanna de Klerk

Als getuijge: Pieter Theron, Jacobus de Wet

Den 2 October 1738
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