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Testator(s):
Arij van Jaarsveld
9 Januarij 1751
O:M: Bergh
Staat en inventaris mitsgd:rs taxatie van alle soodanige goederen, als ab intestato syn naargelaaten
en met er dood ontruijmt door den landbouwer Arij van Jaarsveld ten voordeele van sijn
naargelaatene huijsvrouw Cornelia Nel ter eenre, en sijne bij haar in huwelyk verwekte soo meerder
als minderjarige kinderen, en kindskinderen, met naame
Johanna oud 34

ter ander
zijde

Susanna oud 31
Hester oud 29
Catharina oud 27
Willem Adriaan oud 25
Cornelia oud 22
Rijnier oud 20
Anna Margaretha oud 18 en
Engela van Jaarsveld oud 16 jaren
mitsgd:rs wijders
Adriaan oud 5, en
Albert van Jaarsveld oud 1 jaar

bij repraesentatie van wijlen hunlieden vader Albert
van Jaarsveld

soo ende in diervoegen als deselve door de landbouwers Gerrit Nuuwout en Pieter Willemsz: van
Heerden syn opgenomen, mitsgd:s door den onderget: gecommitt:e Weesmeesteren volgens
resolutie van de 8:e deeser loopende maand Januarij in behoorlyke forma gebragt, sijnde in deeser
voegen getaxeert, namentl:
Rd:s
Een plaats ofte hofsteede gen:t Bootsmansdrift onder ’t Riebeeks Casteel aan de Bergrivier
geleegen

600

een opstal gen:t de Platte Rug geleegen aan d’Jonkershoek

25

een slaave jonge gen:t Leander van Mallebaar oud en onbequaam

230

een slaave jonge gen:t Coridon van Mallebaar oud en onbequaam
een slaave jonge gen:t Domingo van Bengalen
sestig beesten groot en klijn

240

870 schaapen groot en klijn

300

agt paerden groot en klijn

40

twee oude versleete ossewagens

25

twee oude ploegen

10

een oude eg

4 picken

4

2 graaven
2 koornschoppen
6 sickels
4 ijsere potten

8

5 oude emmers

3

2 oude vleesvaatjes

1

16 koornsacken

8

2 kisten

2

2 tafels

2

6 oude stoelen

3

4 schootels

6

10 borden
10 leepels
2 oude rackjes

4

1/2 stel theegoed
2 oude theekeetels
1 oude bakkist
Rd:s1511
Lasten des boedels
Rd:s
aan d’ wed:w La Febre over een capitaal ter groote van ƒ2000 met een jaar
verscheene intrest

706:32

aan diverse persoonen over klijnigheeden

110:--

aan agterstallige leenpenningen

50:--

Sulx der boedel suijver te vooren staat een somma van

Rd:s

866:32
Rd:s644:16

Aldus gedaan en gepasseert ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 9 Januarij 1751.
Als gecommitt:e Weesm:ren: O:M: Bergh, N:s Leij
Dit is ’t + merk van Cornelia Nel wed:w Arie van Jaarsvelt
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s
De opdragt van mijn goederen het welk ik door twe onder staande bueren heeft laaten op neemen
aan den Heer Presedent beneffens de Heere Wees meesters
Een plaas in eijgendom
een plaas in leening van den E: Compani
drie mans slaaven
60 beesten
870 beesten groot en klijn
8 paarden
3 kaatels met beddegoet
2 kisten

2 taavels
6 stoelen
een bak kist
16 kooren sakken
4 sootels
10 borden
10 leepels
een half stel tee goet
2 keetels
2 rakkis
4 eijsere potten
5 embers
2 vlees vaaten
2 half sleeten waagens
2 ploegen
1 egh
8 jokken
2 trek keetens
4 pikken
2 graaven
2 kooren schoppe
6 seckels
mijn plaas beswaart voor twe duijsent gulden voor 6 ten hondert
nog 330 guldens klijne schult

Gerrit Nieuwoudt
Dit is de hantteeken van Pieter Welz van Heeren +
Cornelia Nel wed:e Arij van Jaarsvelt
Johanna van Jaarsvelt 34 jaar
Susanna van Jaarsvelt 31 jaar
Hester van Jaarsvelt 29 jaar
Catrina van Jaarsvelt 27 jaar
Willem Aderejaan van Jaarsvelt 24 jaar
Cornelia van Jaarsvelt 22 jaar
Rijnier van Jaarsvelt 20 jaar
Anna Margrita van Jaarsvelt 18 jaar
Engela van Jaarsvelt 16 jaar
de kinderen van mijn overleeden soon Albert van
Jaarsvelt zijn dese

Adrian van Jaarsvelt 5 jaar
Rachel van Jaarsvelt 3 jaar [opm.: naam
deurgetrek]
Albert van Jaarsvelt 1 jaar

