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Inventaris van zoodanige goederen als behoorende tot de nalatenschap van nu wijlen Willem Grobler door den
dood ontruijmt op den 2 August:s 1824 het welk door ons ondergeteekend P:F: Theron en Gidion Retief als
daar toe expresse versogte getuijgen op den 7 deser is geinfentariseerd geworden, welke goederen en effecten
bestaad in de navolgende als
de lijfijgen Abram van de Caab
1 osse wagen met zijn tent en zijl
1 oude kar en voor 4 paarden tuijgen
twee rijdpaarde
twee aanteel beeste
twee silvere kniegespis
sestien silvere jasknoopen
een silvere boekslootje
een oude silvere eetleepel
een silvere teelepel
drie paer schoengespen van koper en eyser
een paar kopere handvatzels voor een laaij
vier scheermessen
een blikke verlakte zuijkertrommel
een klijne schuijfdoos
een schuifdoos wat grooter
een oude toebaks doosje
een gaare doosje
ses onderbaatjes in soort
een onderbaatje ongemaakt
drie boovenbaatjes in soort
vier broeken in soort
een swerte rok
een hempt
een Dufte baatje
drie onderbroeken
vier paer oude kouzen
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fijf halsdoeken in soort
twee en een half el Sinas linne
anderhalf el schaers, blouw linne
twee hoeden, een oude jas
vijf knapsakken
drie kisten in soort
vijf nieuwe sijlsakken
twee kar kussens
twee en twintig el nieuwe zijl
een tee tavel
een tavel laaken
twee bulzakke, twee peuluwen en twaalf kussens
drie dekens in soort
twee katels
vijf stoelen in soort
een veldstoeltje
twee klijne spiegels
een kleeder borsel
vijf aarde borden
een oude schotel, devek
seven tinne leepels
negen staale vorken in soort
twee messe
een schaar en een snuijter
twee eijsere potten
een rooster en koeke pan
een kopere convoor en kopere ketel
een water emmer met zijn dekzel
een tinne tregter
een aarde kan van 4 vles en twee Keulse kannetjes
een groote bottel van agt vles nat
een schudgeweer
een hand bijl en een houd bijl
tien riemen en een osse vel
twee klijne bosse rotting
een oude doorslag
een klijne vaatje met was as, en een vogelkouw
een vijfkwarts boor
een klijne muurrak
een kwarto Bijbel en een klyne Psalm boekje
ses vlesse in soort en drie bottels
ses wijnkelkies, een kommetje en een kopje
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eenige rommelrij en wat eijzerwerk
eenige kalbassen
een 14 halfaams vat
een oude brandewijns ketel devek met zijn helm en slang
een rijzadel en toom, een rijzadel devek
een klijne breekijser
een mud zout, een mud koorn
een hondert en vijftig schaapen in het Roggeveld bij Albert Smit Alb:zoon gekogt op de vendutie van nu
wijle Gert van Wijk de oude
Baten des boedels
Rd:s

door den Agent ontvangen en verantwoord

deze penningen zijn aan G: Keet blykens rekening voor begravenis
onkosten betaald
door de Agent ontv: en verantwoord

Johan Delrie debet
aan den boedel zonder
zekuritijd
Philippus Cornelis de
Bruijn volgens bewijs
Jacob de Bruijn
volgens bewys
aan contante rd:s95
dat gebruijkt is voor
de begraevenis
de wed:e Stephanis du
Toit

75
26
30
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Lasten des boedels
Rd:s
aan den vendumeester Poggenpoel
in een vendubief betaald
door den Agent betaald en met
hem verrekend
voldaan 21 Octob:r 1824
door den Agent betaald en met
hem verrekend

aan den boedel van wijlen Gert van Wijk voor ingekogten 150
schaapen
aan Catrina de Klerk voor gemaakte kledingstukken volgens een
rekening
aan deszelf jongste zoontje Petrus Grobler voor een paard, en 100
pampoenen volgens bekentenis van den twee oudste zoonen
aan Wilhelmina Styns volgens rekening van den 3 Augustus 1824
aan Jacob de Bruijn volgens rekening

519:6
6:−−
71:−−
12:−−
28:−−

Aldus gedaan en geinfentariseerd door ons ondergeteekendes in de tegenswoordighijd van Hendrik Petrus
Joosten en de gebroeders De Bruijns, welke mede verklaaren na hun best weeten te hebben opgegeeven, met
belofte wanneer er nog iets in deze inventaris niet ingevuld, hun voor den aandagt mogte koomen daer van
kennisse te geven aan Heeren Weesmeesteren.
Te Tulbagh op den 7 Augustus 1824
Als getuijgen: P:F: Theron T:z
G:S: Retief
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Hendrik P:r Jooste
Ampliatie
Word door Hendrik Pieter Joosten nader opgegeven dat hy aan zyne overledene stiefvader nog schuldig is
twaalf honderd ryksd:s, zynde zo veel als hy als gemagtigde van de overledene op den 2:e Augustus j:l: ter
Weeskamer heeft ontvangen; welke bedragen aan hem door de overleedene op renten is toegesegd, waarom
hy dat bedragen ook heeft besteed, ter gedeeltelyke betaling, van eene door hem ingekogte plaats.
Weeskamer den 23 Septb:r 1824
Hendrik P:r Jooste
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