63
Catharina Uftingh
Generale Reek:e van de boedel en Goederen Naargelaten en met 'er dood Ontruijmt bij Catharina Ufting, in
gemeenschap beseten met haer man [?] Matthijs Mighielsz:, ten behoeve van vijff soo kinderen als kinds kinderen, bij
Inventaris en Verkooping genaamt
Debet

Credit

1709

1708
20
Septb:[e]r

r:[e]Pre:[seren]de Contanten Soo
veel en volgens Inventaris in den
boedel gevonden zijn

1241:14:-

"

de verkogte Roerende goederen soo
veel deselve volgens vendú Roll
gerendeerte hebben . . .

15978:19:-

diverse volgens daarn van sijnde
Reek:[ening]e voldaan . . .

37:-:-

"

7000:-:-

den vendúm[eest]r S[ieu]r. Willem
Helot voor 2 slavin door Matthijs
Mighielsz; op de Vendútie van Ed:[el]e
h:[ee]rVan der Stel gekogt:

Claas Ras in voldoening van sijn
gekogte plaats in drie paajen
betaalt

607:4:-

"

Jacob Pinard in voldoening van sijn
gekogte plaats uijt desen boedel

1905:-:-

"

Struijk gelt op de plaatsen betaalt

48:-:-

"

Arent Gildenhúijs soo veel den
selven aan desen boedel volgens
opgeven van den boedel hoúder
debet was

400:-:-

"

" den Lantmeter Voor 't meeten van 't
Land van Claas Ras volgens qúit:e

60:-:-

"

Claas Ras over

48:-:-

"

den Secretaris Mahieu voor
agterstallig schapen en beeste gelt . . .

36:6:-

"

Hendrik Scheffer in voldoeningh
gemaakt yzerwercs

24:-:-

"

Gerrit Basson in voldoeningh van
geleverde Waaren volgens qúit[e] /. .

68:5:-

A[nno]
d[omin]ij

29
Aan Rijnier Van den Zande Voor
Octob:[e]r paarde en Wagevragt Volgens qúit:e

"

Ult[im]o
Xber

Gecommiteerde Weesm:[eeste]ren
Secretaris ende boode Volgens
Reek:[ening]

"

D[it]o

"

"

ƒ 139:10:-

Adij

ƒ 3695:5:-

"
"
"

1708

Adij

1709
"

den Secretaris voor 't schrijven den
biljetten en 't formeren deesen . . .
den Erfgen:[ame]n van Hendrik Ras in
Volde van haar groot Vaderlijk bewijs
volgens acte van bewijs . . .
Maria Ras in voldoening van haare
Vaderlijk bewijs . . .

7:-:167:2:67:2:-

---

ƒ 2503:3:-

Transporteere

ƒ 2503:3:-

Transporteere

Rdx Transporteere

ƒ 2503:3:-

Rdx Transporteere

Aan Matthijs Michielsz in minderinge
sijnen erfportie door gecommit:[eerd]e
20e Septbr weesm:[eeste]ren op de vendútie den
goederen betaalt om ondertusschen te
konnen bestaan . . .

ƒ 300:-:-

15 Aúg.

Do in minderinge Zijnen Erfportie uijt
desen boedel volgens qúit:e

5022:5:-

10 Febre

Do als vooren in afkortinge sijnen
Erfportie betaalt volgens qúite

396:-:-

1710
"
"

4 Maart

"

2 Septbr

1711
"

5 Meij

Do Do betaalt in minderinge van
desselfs geregte portie uijt desen bodel
volgens qúit:e
Do Do als boven in minderinge sijner
Erfportie
Matthijs Mighiles in minderinge syner
Erfportie, en voldoeningh van
verschote gelden door Gerret Basson
volgens qúit:e

6437:6:8
1000:-:-

34:10:-

ƒ 29027:4:29027:4:-

"

"

"

Do

Do in voldieninge van 't [a]estant sijen
gantshe Erfportie voor deselft uijt
desen boedel
-------

71:19:13262:-:-

Maartin Mekelenbúrgh in voldoeninge
sijnen gantshe Erfsportie uijt desen
boedel volgens qúit:e

2652:8:-

Transportere

18417:11:-

Rdx Transport . . .

18417:11:-

Aan Jan Loúrens van Rostok in
minderinge van desselfs Erfportie úijt
desen boedel volgens qúit:e

1432:16:8

Do Do tot voldoeningh sijnen gantsche
Erfportie . . .

1219:11:8

--Joost Strijdom in voldieningh sijnen
geheele Erfportie volgens qúit:e

29027:4:-

2652:8:-

Claas Ras in minderinge van desselfs
Erfportie úijt desen bodel volgens qúit:e

59:5:-

Do Do in voldoeningh van desselfs
Erfportie, als bij qúit:e

2593:3:-

[Cassa] sii veek vir Reeke van de
Erfgen:[ame]n van Hendik Ras op
Ceijlon overledin tot voldieninge van
haar Erfportie, also nog t[rne] desen
Camer is berústinde
Somma

Rdx Transporteere

2652:8:-

ƒ 29027:4:0

Somma

ƒ 29027:4:0

Dese Reek:[ening]e van Post tot Post na[ge]sien Zijnde, is bevonden in alles met onse ordres over een te koomen Cabo de
Goede Hoop, Laasten Decemb:[e]r 1715.
gedoen het datúm als booven

