
Inventory of the Estate of Philip Morkel and Maria Bibou 

Boedelinventaris van Philip Morkel en Maria Bibou

 

After the death of Philip’s first wife, Maria Bibou, the following inventory of their estate was made. In included a house 

worth 6000 guilders (gulden), 4 male slaves and one female slave with two children, furniture and some smaller items.  

The total came to 8,650 guilders, with debts of 6,500.   At the time of the inventory, Philip had already married Sophia 

Pasman and they were living at Onverwacht. 

Na die oorlye van Philip se eerste vrou Maria Bibou, was die volgende boedelinventaris opgetrek.  Philip was toe reeds 

weer getroud met Sophia Pasman en het hul op Onverwacht gebly. 

 

Testator(s):  

  

Maria Bibou, 30 November 1713 

Philip Morkel, 30 November 1713 

Inventaris van zodanige gedoente thans onder mij berustende, zoo en als met mijn overlede zalg:r 

huijsvrouw, Maria Bibou en Philip Morkel te komen egte luijde en bij mij zijn hebbende, zoo en als hier 

aanwijse, te weeten 

 ƒ  

Mijn woonhuijs alhier aan de Caab getaxeert  6000  

4 slave jongens, ider getaxeert tot 100 rd:s  1200  

1 slavin met 2 klijne meijsjes, tesamen gestelt tot  300  

10 ledige wijn leggers te samen voor den andere  240  

4 kooijen met hun toebehooren waardeeren deselve te samen ider tot 20 rd:s komt  240  

1 kas tot rd:s20 of  60  

de losse goederen, in combuijs en huijsgoed te samen gewardeert tot  520  

Somma  ƒ8560  

 6500  

Blijft  2060  

Rest  ƒ1030  

Eerstelijk 

 ƒ  

een dogter gen:t Elisabeth Morkel    

uijt staande schulde die ik Philip Morkel, nogh een en moet betalen te weeten aan    

de Weeskamer  1500  

Theunis Schalkwijk  1000  

Jacob van der Heijden  4000  

Somma  ƒ6500  

Aldus getaxeert en overgegeeven ter Weescame[ ..... ] aen Cabo de Goede Hoop den ult:o November 1713, 

on[ ..... ] presentatie van eede van niets ter quader trouwe agtergehouden of versweegen te hebben 

Philip Morkel 

Reference no.: MOOC8/2.87 

Note on currency:  1 rixdollar (rijksdaalder) (rd) = 3 guilders (gulden) (f) 

 


