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Staad en Inventaris van den boedel tegenwoordigh beseeten bij den landbouwer Wemmer Pasman sodanigh
zijn overledene huijsvrouw Cornelia Cempenaars met 'er dood ontruijmt en nagelaten heeft, gedaan maken en
opgegeven door voorn:e W: Pasman ten zijnen requisitie, ten overstaan van den heemraad Jan Oberholster en
Dirk Snit naaste buurman mitsg:rs Barent Burgert naastbestaande vriend of schoonsoon, vermits den heemr:t
Jan Botma inpotent en de andere verafgelegen zijn, namentlijk

Een plaats of hofstede gelegen aan Stellenbosch in Idas Valleij met 't woonhuijs en verdere gebouwen thans
bij Wemmer Pasman bewoont groot 45 morgen en 253 roeden, als blijkt bij de gront erffbrief in dato 2:den
Septemb:r 1692.

een stuk lands gelegen in de Oliphantshoek onder Drakenstein gen:t Le Rooke groot 60 morgen volgens de
gront erfbrief dato 22 Decemb:r 1694

een stuk lands gelegen in de Oliphantshoek onder Drakenstein gen:t De Winterhoek groot 60 morgen volgens
de gront erfbrief dato pr:mo Novemb:r 1696.

een honderd ses en tagtigh runder beesten soo ossen, koeijen als kalvers en vaersen waarvan volgens
opgeving Gerrit Pasman behooren 22 stukx

seven honderd en dertigh schapen

elf stukx paerden

twe wagens

een ploegh met toebehooren en een egh

vier mans slaven gent: Anthonij, Cupido, Pieter en Abram

2 slavinnen gen:t Lena met haar klijn kind, en Lijs

Lena met haar klijn kind, en Lijs

In 't pershuijs

een pars

sestien leggers met wijn, meest bedorven

vier ledige leggers

een ledige [leggers] sonder bodem

negen stukx klijn vaatwerk, ledigh

twe balijs

een boter karn

drie klijne balijs
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eenige stelling houten

2 teerputsen

6 p:s manties

eenige rommelerij

In 't huijs

In 't voorhuijs

een rak met ses tinne schotels en 12 tinne borden

een rak met drie tinne schotels en 12 tinne borden

een rak met drie tinne schotels

een rakje met 2 kopere kandelaars

seven stoelen

een vierkant tafeltie

In de kamer aan de regter hand

twe kadels met cooij goet

een spiegel met een swarte lijst

een strijkijser

twe tinne waterpotten en een houte stoof

twe ledige kisten

een ijsere heugel of haal

een ledige fles kelder

Wemmer Pasman geeft op, dat Hercules des Pres na zijn huijs heeft gebragt een kist vol klerasie en andere
goederen van den overledene Pieter Viellion

In de kamer aan de linkerhand

een kadel met eenig kooij goed

een lankwerpig tafeltie

twe boterkarns

een groote en een klijne balij

een kapstok en een geweer rakje

een grote kopere ketel

twe ijsere koevoeten

twe dissels

een nieuwe ploegschaar

drie couters

veertien sickels

twe sadels

vier sijldoekse sacken en volgens opgeving 3 sijldoekse sakken bij Hercules des Pres

In de combuijs

een rak met 2 tinne schotels en 4 tinne borden
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vier ijsere potten

3 water−emmers

twe copere vijsels

twe schoorsteenkettings

een hang treeft

een treeft of drievoet en een lamp

een comfoor, theketel en tinne trekpot

een schuijmspaan, lepel en tangh

een tafel en backist, en ladder

een rakje met 12 tinne lepels

eenig tuijn gereetschap

Op de solder

een hoopje taruw en rogge volgens opgevingh en na gissing te samen 20 mudden

Wemmer Pasman verklaard geen contanten te hebben

geen penningen te vorderen

Lasten des boedels

segt W: Pasman nergens van te weten

Aldus geinventariseert aan Stellenbosch ten huijsen van Wemmer Pasman ten overstaan van den heemraad
Jan Oberholster en Dirk Snit, (in absentie en bij indispositie van Heemraaden) die de minut deses nevens W:
Pasman en de voorn:e Barent Burgert en mij Secret:s ondertekent op den 28:sten Novemb:r 1713.

Mij present: Jan Mahieu, Secret:s
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