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Testator(s):
Guilliam Visagie
4 Junij 1740

Staat en inventaris mitsgd:s taxatie van alle soodanige goederen als ab intestato sijn naargelaaten en met er
dood ontruijmt door den landbouwer Guilliam Visagie ten voordeele van sijne naargelaatene huijsvrouw
Gerretje Prinsloo ter eenre en hunlieden bij den andere in huwelijk verwekte en thans nog leevende thien
kinderen, als

Pieter oud 39 jaaren

ter andere sijde

Arie oud 34

Isak oud 32

Lucas oud 30

Claas oud 28

Guilliam oud 26

Catharina oud 24

Aaltje oud 22

Gerrit oud 20 en

Jan oud 13 jaaren

soo ende in dier voegen als deselve door boovengen: wed:w aan de onderget:e gecommitteerde
Weesmeesteren sijn opgegeeven en vervolgens in deeser voegen sijn getaxeert, namentlijk

Rd:s

Een plaats ofte hofsteede gen:t Slent geleegen aan de suijdwesthoek van de Paerdeberg blijkens acte
van de cessie ofte transport de dato 25 October 1713 door de burgers Isak Visage en Lucas Meijer
gepasseert

1333:16

een opstal gen:t de Gonjemans Kraal geleegen aan de Piekeniers Kloof 33:16

een opstal gen:t t Tweegat geleegen aan de Paerdeberg 33:16

Op d eerstgen: plaats

In t woonhuijs

Rd:s

1 ledikant met sijn behangsel met een veere bultsak, 7 veere kussens, 1 veere peuluw en 1 chitse
combaars

16

1 kadel met 1 veere bultsak, 1 veere peuluw, 6 veere kussens en 1 chitse combaars 20

1 ovale tafel 3

1



1 vierkante tafel 2

1 kas 10

3 groote porcelijne spoelkommen 1

1 spiegel
2

1 porcelijne scheerbecken

6 racken 2

1 ovale tafel 4

1 leedige kist
1

1 houte fonteijntje met sijn baletje

1 coopere taartepan met sijn deksel 2

1 coopere vergiettest
2

1 coopere koekepan

1 coopere coffijkan
2

1 coopere schuijmspaan

4 coopere theekeetels 2

1 coopere tregter
24 coopere vuurtesjes

1 coopere staartpannetje

1 coopere strijkijser
11 coopere rasp

3 coopere snuijters

4 coopere kandelaars
2

1 coopere beeker

5 tinne schootels
3

6 tinne borden

2 tinne tregters
1

12 tinne leepels

1 tinne theevles
13 tinne worsthoorentjes

1 tinne trekpot

3 ijser potten 6

1 ijser treeft, 1 ijser tang, 1 ijser asschop, 1 ijser pol leepel, 1 ijser rooster, 1 schuijmspan en 1 vork3

2 ijser koekepannen

2
1 ijser hakmes

1 ijser kapmes

1 lamp

1 schopje

3 schoorsteenkettings 1

1 water halfaam
3

5 water emmers

4 grove porcelijne schootels
319 grove porcelijne borden
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20 grove porcelijne kopjes en pierintjes

4 blicke trommels 1

1 bakkist met wat rommeling 1

In de kelder

Rd:s

14 leggers met wijn 224

1 groote kuijp
12

5 balies

2 aamen
31 halfaam

1 houte tregter

1 parthij ijsere hoepels en touwerk1

2 greene planken 2

4 mudden sout 2

In t koornhuijs

Rd:s

27 mudden tarwe in soort à 872

9 mudden rogge 21

18 mudden garst 24

1 meelkist
21 koornschop

1 koorn sift

Op de werf

Rd:s

2 ossewagens 100

1 oude paerdewagen 10

3 ploegen met haar toebehooren24

1 eg met ijsertanden
4

1 eg met houte tanden

6 paerdetuijgen 12

8 picken

6

4 graaven

2 bijlen

2 koevoeten

1 mooker

2 avegaars

2 schaaven

14 paerden 140

28 beesten 140

3



526 schaapen en bocken 263

12 varkens groot en klijn 18

1 slijpsteen 5

1 parthij houtwerk 2

6 oude stoelen 3

1 viszeegen 10

8 oude zijldoekse sacken 2

Op de veepost aan de Piekenierscloof

Rd:s

250 schaapen 125

3 ijser potten 6

4 emmers 2

2 potleepels

11 schuimspan

1 vork

1 rooster

1 koekepan
1

1 keetel

1 kern
2

1 bootervat

3 tinne kommen
2

6 tinne borden

7 sacken 2

2 roers 4

Op de veepost aan de Paerdeberg

Rd:s

1 oude ijser pot met wat rommeling1

Slaaven

Rd:s

1 slaaf gen:t David van de Caab

550

1 slaaf gen:t Arie van de Caab

1 slaaf gen:t Isak van Mallebaar

1 slaaf gen:t Jacob van Mallebaar

1 slaaf gen:t Titus van Batavia

1 meijd gen:t Leijs van de Caab

Silverwerk

Rd:s

4 silver leepels 6
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2 silver beekers 10

1 silver kommetje 3

2 goude ringen 4

Rd:s3320

Lasten des boedels

Rd:s Rd:s

aan d edele heer Jan de la Fonteijne volgens scheepenkennis 6000 met 1 2/12 jaar
agterstallige intrest

2130

aan Barend Artoijs meede volgens scheepenkennisse en daarop verloopene renten 848

aan diverse persoone over verschijde posten 600 3578

Sulx den boedel nog ten agteren is Rd:s258

Aldus gedaan, ginventariseert en getaxeert op voorm: hofsteede gen:t Slent aan de Paerdeberg geleegen den 4
en 5 Junij 1740 verclaarende de wed:w in den hoofde deeses gen:t alles naar haar beste weeten opgegeeven te
hebben, sonder dat door haar iets was verweegen, soo als sulx meede door de onderget:e meerderjaarige
erfgenaamen wierd betuijgt.

Als gecommitt:e Weesm:ren: W: v: Kerkhoff, Jan Hendrik Hop

Gerritie Prinselo

Als praesente meerderjarige erfgenaamen: Pieter Visagie, Ari Visage, Isak Visagie, dit is t merk van + Lucas
Visagie, dit is t merk + van Claas Visagie

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