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Reference no.: MOOC8/8.16
Testator(s):
Margaretha Gardiol
21 Junij 1749
P:J: Slotsboo
Inventaris van alle goederen en effecten als ab intestato sijn naargelaaten en met er dood ontruijmt door
Margaretha Gardiol wed:w wijlen Jacob Villiers d oude ten behoeve van haar onder te noemene soo kinderen
als kindskinderen, sijnde de meerderjaarige kinderen, gen:t
David
Abraham en
Jan Villiers, mitsgd:rs
Susanna Villiers getrouwt met den
landbouwer Pieter Roux
Johanna Villiers gehuwt met den
landbouwer Jurgen Jansz:
Schoeman
Margaretha Villiers thans wed:w
Hendrik Hoppe
Rachel Villiers getrouwt met den
landbouwer Hendrik Moller, voorts
Margaretha Villiers getrouwt
met den landbouwer Pieter de
Bruijn
Jacob
Pieter en
Elisabeth Villiers
de naarvolgende kindskinderen, als Maria Marais gehuwt met den
burger Petrus Johannes Bosman
Jacob en
Susanna Marais
Elisabeth en
Margaretha Marias

deese drie thans nog minderjaarig bij
representatie van wijlen hun vader
Jacob Villiers, en eijndelijk

bijde reets meerderjaarige, en
thans nog minderjaarig bij
plaatsvullinge van wijlen hun moeder
Maria Elisabeth Villiers huijsvr: van
den landbouwer Steeven Marais

soodanig en in diervoegen, als deselve door voorm: David Villiers als geweesene gemagtigde van sijn in den
hoofde deeses genoemde moeder Margaretha Gardiol aan d onderget:e gecommitt:e Weesmeesteren sijn
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opgegeeven en aangeweesen, bestaande in t volgende
1 slaave jonge gen:t Alexander van de Caab
1 plaats ofte hofsteede gen:t de Backoven geleegen aan de Bergrivier, dewelke volgens t door d overleedene
gepasseerde codicil de dato 2 7br: 1735 aan veelgesegde David Villiers moet getransporteert werden voor
1000 contant
Inneschulden
Rd:s
van Hendrik Hoppe rd:s813:34 als
over een scheepenkennis de dato 13 Julij 1740 waarvan d intresten ten vollen
vereffent sijn, groot aan capitaal
van Hendrik Hoppe een onderhandse briefje de dato 17 9br: 1748 sonder intrest
van Philip Minnaar d jonge volgens onderhandse obl: de dato 22 9br: 1742 waarvan
d intresten tot den 22 9br: 1747 voldaan sijn, aan capitaal
van Pieter Roux d oude rd:s1033 als
volgens scheepenkn: de dato 4 Xbr: 1743 waarvan d intrest tot 4 Xbr: 1746 voldaan
is, aan cap:l
volgens onderhands briefje de dato 20 8br: 1743
van Abraham Villiers rd:s3383:16 als
volgens custingbrief van De Leeuwendans de dato 1 Feb:r 1744
volgens secret:e obl: de dato 16 Augs: 1745 waarop alle intresten ten agteren sijn,
groot aan capitaal
van Jan Durand volgens onderh: obl: de dato 8 Maart 1744, waarvan d intrest tot den
8 Maart 1746 voldaan is, aan capitaal
van Pieter Roux d jonge volg: scheepenkennis de dato 17 7br: 1745, waarvan d
intrest betaalt is tot 17 7br: 1746 aan capitaal
van Pieter de Bruijn volg: onderh: obl: de dato 1 Jan: 1746, waarvan nog geen intrest
betaalt is, aan capitaal
van Jurgen Jansz: Schoeman volg: secret:e obl: de dato 24 October 1746, waarvan
nog geen intrest is betaalt, aan capitaal
van Jan Villiers rd:s1066:32, als
volgens secret:e obl: de dato 23 Junij 1746 sijnde daarvan d intrest betaalt tot 23
Junij 1748 aan cap:l
volgens secret:e obl: de dato 26 Junij 1747 waarvan d intrest tot 26 Junij 1748 betaalt
is aan cap:l
van Pieter Jubert Gideonsz: volg: onderh: obl: de dato 1 April 1747 sijnde d intrest
tot 1 April 1748 voldaan aan cap:l
van Hendrik Moller volg: onderh: briefje de dato 15 Xbr: 1748
van David Villiers over de onder hem thans nog berustende contanten ten behoeve
deeses generaalen boedels
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Aldus gedaan en ginventariseert ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 21 Junij 1749.
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Als gecomm: Weesm:n: O:M: Bergh, Steven ten Holder
Voor den opgaaf en overgaaf der verbandbrieven: D:d de Villiers
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s
D boedel v: d wed:w Jacob Viliers d oude reekene op den 50 penn: ses stuijvers
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