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P:J: Slotsboo

Staat en inventaris mitsgd:s taxatie van alle soodanige goederen als ab intestato sijn naargelaaten en met er
door ontruijmt door den landbouwer Johannes Voslo ten voordeele van syne naargelatene huijsvrouw
Gerbregt Herst ter eenre, en sijn seeven naargelaatene kinderen, met naame

Johannes oud 20

bij sijn eevengedagte huijsvrouw in huwelijk verwekt ter
andere zijde

Anna oud 19

Arnoldus oud 13

Nicolaas oud 9

Gerrit oud 6 en

Maria Elisabeth oud 4 jaaren, mitsgd:s

Wessel oud 5 maanden

soo ende in dier voegen, als deselve door den landbouwers Jan Loos en Roelof Olofse zijn opgenomen,
mitsgd:s door d ondergeteekende gecommitt:e Weesmeesteren agtervolgens t besluijt van den 7:e September
deeses jaars 1740 in forma probante gebragt zijnde, in deeser voegen zijn getaxeert, als

Rd:s

Een plaats ofte hofsteede geleegen in de Wagenmakers Valleij, gen:t de Hoge Hos666:32

een opstal geleegen aan t Kruijsrivier over t Roode Sand 100:−−

60 beesten à rx:s4 240:−−

604 schaapen à 24 stv:s 302:−−

1 paard 10:−−

1 oude wagen 30:−−

1 ploeg met sijn toebehooren 4:−−

1 karn 4:−−

3 emmers 2:12

3 booter vaten 12:−−

3 veere beddens, met peuluw en kussens met gemeen overtreksel 15:−−

3 eijsere potten 6:−−

1 eijsere rooster
2:−−1 eijsere tang

1 eijsere streyk eyser

1



2 tinne commen 1:−−

3 spoel commen
1:248 porcelyne borden

1 dosijn the goed

1 the ketel
1:24

2 trek potten

1 kist
1:−−

1 onbequaam roer

2 houte bijlen

2:4

1 handbeijl

1 dissel

1 snijmes

1 ploeg schaaf

1 duijmsavegaar

1 hamer

Somma Rd:s1401:−−

Lasten des boedels

Rd:s Rd:s

aan juff:w Wilhemina ten Damme volgens scheepenkennis666:32

aan Andries de Jager 100:−−

aan Barend Artoijs 100:−−

aan Jan Botma 100:−−

aan Philip du Preez 100:−− 1066:32

Sulx den boedel suijver te vooren is een somma van Rd:s334:16

Aldus geformeert, geresumeert en getaxeert ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 10 September 1740.

Als gecommitt:e Weesm:ren: D:d d Aillij, A:m Cloppenburg

Dit is t merk van Gerbregt Herst wed:w + Johannes Voslo

Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s
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