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Jacobus Coetze
8 Maij 1738
W: v: Kerkhoff
Staat ende inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen als ’er ab intestato zijn naargelaten en
met ’er dood ontruijmt door Jacobus Coetze, ten voordeelen van zijn nagelatene huijsvrouw Elisabeth Louise
ter eenre, en drie minderjarige kinderen, gen:t
Sara oud 22
Dirk 17 en
Jan Coetze oud 16 jaren

ter andere zijde

soo ende in diervoegen, als deselve door hare naaste gebuuren, de landbouwers Charle Marais, Andries du
Toit, Jan Marais en Johannes Sweetmans zijn opgenomen, mitsgaders door d’ ondergetekende gecommitt:e
Weesm:ren agtervolgens ’t besluijt van den [ ..... ] deeser maand Maij geresumeert zijnde in forma probante
is gebragt, en in deeser voegen geformeert en geconfirmeert, namentlijk
ƒ
1500
400
18
50
180
100
810
ƒ3058

Een plaats gen:t Non Pareille get:t op
een plaats gen:t Goede Rust get:t op
1 partij combuijs goed
1 partij huijsraad in de kamer en voorhuijs
5 leggers met wijn à rdrs:12 d’ legger
1 ossewagen
60 beesten à rdrs:4 1/2 ’t stuk
Somma

Lasten des boedels

aan de drie minderjarige kinderen, voor vaders erfportie
aan doctor Jan van Schoor
aan de Diaconie aan Cabo
aan Martinus Koors, rd:s20
aan Martinus Tieleman, rd:s20
Blijft p:r resto zuijver te goed

ƒ
334:10
1000:-600:-60:-60:--

ƒ

2054:10
ƒ1000:10

Aldus geresumeert en g’approbeert aan Cabo de Goede Hoop den 8:e Maij 1738.
Gecommitteerde Weesmeesteren: R:S: Allemann, H: Prehn
Dit is ’t + merk van Elisabeth Louisz:
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s
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Jacobus Coetze
26 April 1738
Staat en inventaris mitsgaaders taxasie der goederen van den weeduwe wijlen Jacobus Koetse, genaemt
Elisabeth Louise ten voordeele van haarselver ter eener, ende haar ses kinderen als Maria, Elisabeth, Jacoba,
Saara, Dirck en Jan Koetse
Een plaats genaamt Non Pareille, 1500 gl: geschat
een plaats genaamt Goede Rust, 400 gl: geschat
keuken goederen 18 guld:
kamer en voorhuijs goederen 55 gl:
5 leggers met wijn à 10 rijxd:s de leggers 50 rijxd:s
1 waage 30 rijxd:s
60 beesten à rds:4 1/2 is rijxd:s270

Hier onder debet
1000 gls: aen van Schoor en
600 guldens aan de Diakenije aan Cabo
aan Martinus Koors, 20 rijxds:
aan Tieleman, 20 rijxd:s
Dal Josaphat den 26 April 1738
Charle Marais
Andries du Toit
Jan Marais
Johannes Sweetmans
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