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Boedel van de weduwe Johannes Potgieter aen de Heere Weesmeesters

een Bijbel

twee manslave, twe slavinne

twee hondert seven en t negentigh schapen

t seventigh beesten

een potte bank

drie kiste en een wagenkist

drie rakke, een pijpe rak

twee stoele

vier boter vaeten en een botter karn

een half legger, negen emmers

twee porselijne schottels, twee tinne komme

ses tinne borde, een spoelkomme, ses koppies en pieringhs

een souwtvat en een tinne peeperdoos

twee kopere ketels en een tinne

twee tinne trekpotte, een strijkeijser, een botter potje

twee porselijne trekpotte, een kandelaer en twee snuijters

een kopere souspan, een koffie molen en een tee balie

fijf eijsere potte, een eijsere fleesvork, een drievoet

een koeke pan, een asschop, drie pikke, twee grave

drie bijle, twee sage, een kraensaeg en een treksaegh en een hantsaegh

twee abegaers, een omslaghboor, vier schaef blokkies, drie bytels

een eijsere winkkelhaek, twee troffels, een hamer, twee wijngaartmesche

een deurslag en een kouwbijtel, een slijpsteen, ploeg en egh

een half sleete wagen, vier paerde, twee bedde, twee geweers

drie kaetels, fijf lepels, twaelf vorke, een sadel

Den 14 November 1768

Als getuijge: Hermanis Steijn, Petrus Bootha

Een leeningplaats gen:t Welbedagt geleegen aan de mond van t Buffeljagts revier
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d lasten bedragen volgens notitie rd:s1046:30

Schulde van mijn boedel

Rd:s

Aan Kristiaen Kok schuldig 24:−−

Daer op betaald zes ruld 6:−−

blijft nog debet 18:−−

aan de wed:w Willem Nel de oude 10:−−

aan de heer Blankenberg, Secretaris van Swellendam 26:−−

aan de weduwe Migiel Mulder 24:−−

aan Jakobus Botha de oude 72:4

aan de weduwe Teunis Botha 212:−−

aan Jakobis Botha Teuniszoon 68:4

aan Reijnier van Rooijen 138:−−

aan de weduwe Tobias de Vlamingh 227:5

aan de E: Compagnie voor 10 jaar agterstal van mijn plaats250:−−

Rd:s1046:5

Cabo de Goede Hoop den 21 Maart 1769.

Alletta van Rooje wedewe Podtgieter
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