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Reference no.: MOOC8/5.90
Testator(s):
Jan Grobbelaar
30 September 1735
Inventaris van alle soodanige goederen als er naargelaten en met er dood ontruijmt is, wijlen den landbouwer
Jan Grobbelaer volgens order van den E: Agtbaare Heer President mijn heer Adriaen van Kervel en Heeren
Weesmeesteren deeser steede, in bijweesen van de weed:w Geertruij Knoetsen als boedelhoudster dewelk ons
ondergeteekende hiertoe heeft versogt namentlijk:
Een plaats ofte hofsteede gen:t Landskroon geleegen onder het destrict van Drakensteijn aan de Paarel
gewardeert op
2 mansslaeven waarvan de eene out is, tot
30 runderbeesten a 20 ider
300 schapen onsuijver tot
11 groote paarden en vijf veulens tot
24 oude leggers te samen
16 leggers wijn tot
1 trapbalij
6 emmers, een tregter
1 brandewijns keetel van 1/2 aam groot

4500
310
600
300
330
300
480
24

In t huijs
1 vierkante tavel
7
5 stoelen
1 kist met 3 rakken
In de combuijs
3 ijsere potten tot
1 tee keetel
1 comvoor
1 ijsere pan, 1 rooster, 1 drievoet
6 porcelijne schootels en
16 porcelijne borden en
12 tinne leepels

9

te
8
samen

Op de werf

1

1 oude wagen tot 100
1 oude ploeg
6
Somma
6974
Deesen boedel is debet
aan den eerw: predicant Kok
aan den eerw: Predicant voor 1 jaar intrest
aan de heer Jan Kruijwagen
aan de daarop verloopene intrest
aan d heer Kruijwagen voor verschoote penn: tot rouwkleeder
aan s:r A. Koele p:r obligatie
aan verloopene renten 6 pc:t
aan deselfde voor 1 stuk linnen
aan Adam Hendrik Mulder
aan verloopene intrest
aan klatschulden

2400:−−
120:−−
2500:−−
125:−−
93:−−
600:−−
36:−−
8:4
425:−−
25:6
581:10
6914:4

aan Barend Smit 70
aan Hartmansdorf 100
deesen boedel heeft niets te goet
Sulx den boedel te quaat

170:−−
110:4

Thien kinderen met namen Johannes, Catarina, Cornelia, Willem, Pieter, Claas, Geertruij, Dorothea, Koert, en
Dirkje Grobbelaar
nog een kind waarvan de weed: swanger is.
Aldus geinventariseert op voorm: hofsteede gen:t Landskroon deesen 30:e 7:ber 1735.
Als boedelhoudster: dit is het merk van Geertruij Knoetsen, weed:w Jan Grobbelaar
J:B: Baarsenburgh, A:s Grove
Aldus vervolgens getaxeert aan Cabo de Goede Hoop den 8:e October 1733.
Gecommitteerde Weesmeesteren: Corn:s Eelders, A:m Cloppenburg
Dit + is de handtekening van de weed: Grobbelaar
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