Inventories of the Orphan Chamber
Cape Town Archives Repository, South Africa

Reference no.: MOOC8/17.51
Testator(s):
Adolph Jonker
20 Februarij 1779
Inventaris van alle zodanige goederen als abintestato metter dood zijn ontruijmd ende nagelaten door den
koster der Drakensteijnse kerk Adolph Jonker, ten voordeele van desselfs bij zijne vooroverleedene
huijsvrouw Maria Langveld in huwelijk verwekte seven kinderen, met namen
1) Pieter
2) Johanna getrouwd geweest met Willem Landman
3) Jacobus
4) Adriaan
5) Daniël Johannes
6) Michiel oud 22 en
7) Johannes Jonker oud 19 jaren
Opgenomen en geinventariseert bij ons ondergetekenden schrijver en bode der Weescamer, als hier toe door
het eerw:de Collegie van Heeren Weesmeesteren gequalificeert, volgens het opgeven en aanwijsen der present
zijnde meede geteekende mondige erfgenamen, bestaande de effecten des boedels in 't volgende, namentlijk
Een huijs en erff mitsgad:s 't daar annexe thuijnland, staande ende geleegen onder 't district van Drakensteijn
aan de Paarl, uijtwijzens transport van dato 12 Junij 1773
NB: zijnde het woonhuijs verhuurd aan den burger Johannes Nicol:s Buijs en de huurpenn: tot ult:o deezer
maand Februarij voldaan
Op het gem: erft
In de wijnkelder
7 ledige leggers
2 ledige azijnvaten
2 ledige halveaams
2 ledige cuijpbalijs
1 ledige trapbalij
1 ledige balij
1 houte wijntregter
1 emmer
1 coper verlaatcraan

1

1 oude vat
1 oude scherm
1 ledig casje
6 oude graven
17 mudden tarwe waarvan zo tot gebruijk uit huijshouden als tot de vendutie zal moeten afgaan
1 parthij rommeling
Op de werff
1 brandewijns keetel met zijn toebehoren
1 oude cadel
In het kosterswoonhuijs behorende aan voorsz: kerk, alwaar den overledene is woonagtig geweest, en aldaar
In de voorcamer ter regterhand
1 blauwe ophaalgordijn met zijn plankje
2 geweerracken
1 oude schilderij
1 oude verlakte bak
2 negotie racken
1 capstok
1 pijperak
6 racken in zoort, daarop
2 porcelijne schotels
2 porcelijne assietten
19 porcelijne borden in zoort
12 porcelijne copjes en pierings in zoort
6 tinne schotels
4 tinne schenkborden in zoort
6 stoelen in zoort
1 vierkante tafel
1 kajaten houte lessenaar met zijn voet
2 ledige kleijne kistjes met ijser beslag
1 houte hoededoos
2 ledige kisten
1 wagen kistje
1 tabaksmes
2 cijfferleijen
1 pruijkedoos
1 kelder met 7 led: flessen
1 oude coffer
1 spugbalij
1 houte ell

2

1 sneijdersschaar
1 cadel, daar op
1 buldzak
3 kussens
1 chitse combaars
1 glase carbas
2 aarde kruijken
1 partij ledige bottels
1 coper schell
1 coper wijncraan
1 coper coffijkan
2 coper conforen
1 coper theekeetel
1 coper tafelcrans
1 ijsere balans met desselfs copere schalen
12 lb lootgewigt
1 tinne olij en azijn servies
2 tinne flapcannen
2 porcelijne soupterines
1 porcelijne schotel
1 aarde confijtpot
en voorts eenige rommeling

bij nader ontdekking bevonden aan Jacobus Jonker toe te
behoren

In de voorcamer ter linkerhand
2 blauwe ophaalgordijnen met haare plankjes
1 spiegeltje met vergulde lijst
7 schilderijtjes in zoort
1 verlakte theebak
2 houte armblakers
1 rakje, daar op
2 defecte Bijbels in zoort
20 differente boeken
1 ledecant met zijn roode behangsel, daar op
1 buldzak
1 peluwe
4 kussens
1 chitse combaars
1 cadel, daar op
2 buldzakken in zoort
1 peluwe
4 kussens
1 chitse combaars
3

1 kleeder kast, daar op
2 blauwe porc: commen
5 porc: castpotjes en
4 porc: castbeekers
daar in
2 bedde lakens
2 tafel lakens
6 kussensloopen
18 servietten
1 ledige kist met coper beslag
1 vierkant tafeltje
14 stoelen in zoort
In 't voorhuijs
4 racken in zoort, daar op
2 porc: schootels
8 porc: assietten
53 porc: borden in zoort
2 porc: commen
2 aarde trekpotten
1 partij glaswerk in zoort
1 porcelijne scheerbecken
1 kleijn defecte spiegeltje
4 verlakte backen in zoort
1 blicke trommel
1 coper waschfonteijntje met zijn coper bak
1 houte armblaker
1 draagstoel met zijn banden
8 stoelen in zoort
1 oude rustbank
1 neerslag tafel
2 vierkante tafels in zoort
1 vuurstoof
In de glase muurcasje
1 porcelijne soupterine
5 porcelijne commen in zoort
7 porcelijne borden
1 partij porcelijne theegoed
1 Engels aarde trekpot
1 Engels aarde melkcannetje
1 Engels aarde com
4

2 verlakte blicke beekers
2 blauwe bierglasen
3 glase bocalen met hare deksels
5 glase roemers
2 glase zoutvaatjes
2 glase mostertpotjes
1 coffijmoolen
1 steene theebus
1 aarde waterpot
1 leepelrak
1 tinne soupleepel
25 tinne leepels
12 messen in zoort
45 staale vorken in zoort
1 tinne peeperdoos
1 tinne zoutvaatje
1 houte bak
1 inktkoker
1 aarde confoor
1 tinne theekeetel
1 tinne trekpot
1 zuijkerschaar
1 blicke zuijkertrommel en voorts wat aardewerk
In de combuijs
1 coper taartepan met zijn deksel
1 coper poffertjespan
1 coper koekepan
1 coper waterkeetel
1 coper schuijmspan
1 coper rasp
4 coper candelaars
2 coper vuurtestjes
3 ijsere braadpannen
2 ijsere drievoeten
1 ijsere rooster
2 ijsere schoorsteenkettings
2 ijsere vuurtangen
1 ijsere asschop
1 ijsere vijsel
1 ijsere snuijter
1 ijsere vleeschvork
5

2 ijsere coekepannen
1 ijsere strijkijser
1 ijsere combuijshaak
5 ijsere potten in zoort
1 rak, daar op
4 tinne schootels in zoort
1 tinne [schootels]
1 tinne souppot
1 hacke bord met zijn mes
1 kapmes
1 houte handwasch balij
1 rijstblok met zijn stamper
1 combuijs tafel
1 bakkist
1 botervaatje
4 emmers
1 huijsladder
2 aarde potten
1 aarde bak
1 aarde camerpot
In de camer agter de combuijs
1 zadel met zijn toom
1 kist met wat zout
1 ledige kleijne kist
1 groote mand
Op de werff
1 nieuwe onbeslagene ossewagen
2 ijsere thuijnharken
1 oude cadel
1 oude waterhalveaam
Beestiaal

op de vendutie mede
vercogt

15 beesten in zoort
1 rijdpaard
130 bocken in zoort
bevindende zig voorts ter plaatse van de wed: Willem Landman 20 stux bocke
lammers; dewelke niet kunnen werden opgebragt

Leijfeijgenen
1 slave jongen gen:t Maij van Batavia

6

1 slave jongen gen:t Januarij van Bougies
1 slave jongen gen:t Apollos van Bougies
Inneschulden
Rd:s
opgebragt

een ondershandse obligatie van dato 20 December 1777 ten lasten den burger Pieter
Jonker à 6 p:r c:o intrest in 't jaar groot aan capitaal 300 ofte
waarop den intrest sedert gem: dato ten agteren staat

100

Den burger Johan Christiaan Welman, wegens met den overleedene ingegaan hebbende contract van dato 13
April 1777, over coop van zeekere erf alhier aan de Paarl gelegen bij welke contract bedongen staat, als dat
den geenen, welke eerst afstand der gem: coop of vercoop, zal komen te doen tot rouwcoop rd:s100 aan den
stand houdenden zal moeten betalen; en om dat voorsz: Welman afstand der ged: coop heeft gedaan, is
denzelven overzulx aan deezen boedel de gem: rd:s100 debet: dit voor memorie
Lasten des boedels
Rd:s

voldaan

voldaan

voldaan

voldaan
voldaan

aan juffrouw Christina Leij weduwe
wijlen den ondercoopman s:r Jasper
Westpalm, over een custingbrief van dato
12 Junij 1773, door den overledene ten
behoeve van mons: Joh:s Krugel
Andriesz: gepassert, en welke custing
door evengem: Krugel aan voorsz:
juffrouw de wed: Westpalm is gecedeerd,
en onder ged: overledene à 6 p:r c:o
intrest 's jaars is blijven voortlopen, aan
capitaal gr:t 2016 ofte
waar op den intrest tot den 12 Junij 1778
is voldaan
aan juffrouw Anna Christina Muller wed:
Hendrik Hop wegens een onderhands
obligatie de dato 14 Julij 1753 à 6 p:r c:o
groot aan cap:l 600 ofte
den intrest voldaan tot den 14 Julij 1778
aan mons: Hendrik Cloete over een
scheepenenkennis van dato 9 7:ber 1766 à
5 p:r c:o groot 2000 ofte
den intr: vereffend tot den 9 7:ber 1778
de Diaconij−armen der Drakensteijnse
kerk voorsz: over een secretariale
obligatie aan cap:l 500 à 6 p:r c:o of
den intrest voor 't verlopene jaar 1778

672:−−

200:−−

666:32

166:32

Zullende de doodschulden etc:a bij de generale boedelreekening werden verantwoord
Aldus geinventariseert ter voorm: woonplaatse van den overledene gelegen onder 't district van Drakensteijn
7

aan de Paarl den 20 Februarij 1779.
Voor het inventariseren: J:s G:s Blanckenberg, J:L: Waldpot
Voor den opgaaf: Pieter Jonker, Johanna Jonker, weduwe Willim Lantman, Daniel Johannes Jonker
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