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[31]   31  Van Reede 

Huijden den 26 augustus 1761,- 

compareerde voor mij Tobias Christiaan 

Ronnenkamp, eerste geswoore clerq ter 

politique secretarijen alhier aan Cabo de 

Goede Hoop, present de naar genoemde getuij- 

gen, den boekhouder Tobias Jan de 

Vlamingh /: als hiertoe versogt zijnde door 

den heemraad Mighiel Mulder :/ 

ter eenre, en den burger Hans Diderick 

Moor /: als mondeling last hebbende 

van den zoldaat Johan Harmen Vos 

van Beuren :/ ter andere zijde, ende ver- 

klaarde den eersten comparant :qq:1 volgens 

verleende ordannantie van den edele heer 

gouverneur, de dato deeses, in dienst en 

leening overgenoomen te hebben den 

tweeden comparant omme genoemde Mulder 

voor den tijd van een geheel jaar trouw 

en naarstig te dienen als knegt, en 

tot wat reedelijks diensten hem verders 

mogte benoodigen, maandelijx, omme 

ofte voor de somma van twaalf guldens 

Indische valuatie, boven en behalven 

het onderhoud van van spijs, drank en /goeden/
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Als getuigen 

L. Lund 

Johannes Knockers 

 

goede huijsvesting, sonder dat hij eerste 

comparant : qq: hem tweede, immiddels aan 

een ander vermag over te doen, op de pena- 

liteijten daartoe staande blijvende hij 

tweede comparant ook gehouden bij opbot 

ten allen tijden ten deesen casteele te moe- 

ten reverteeren, om zijn dienst als voorens 

te presteeren, tot naarkoominge deeses, 

verbinden de comparanten hunne persoonen 

en goederen als na regten. 

Dat aldus passeerde ter secretarije 

voornoemt, ten overstaan der clerquen 

Laurens Lund en Johannes Knockers 

als getuijgen. 

 

T J de Vlamingh :qq: 

Hans Diederik Moor :qq: 

In kennise van my 
T C Ronnenkamp 
Eerste gezwore Clerq 
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Ik onder geschrieven betuigen hier door 
mij aan den burger lieutenant Monsieur 
Michiel Mulder als knegt verhuurt te 
hebben, en zulks voor de zomme van neegen 
Caabsche guldens des maands, in betragting 
mijner onbekwaamheijd, en gebreklikheid 
mynes lighaams, daar en boven belovve 
mij altijds zo te gedragen, als ’t eenen ge- 
trouwen en vlijtigen knegt toestaad in 
zo ver als ’t myne gezonheijd toe laten 
wil, tot verzekering hebbe zulks met 
mijner naam ondertekend den 29te julij 
1761 
 
[was getekend] Johan Harmen Vos 
 

_______________________ 
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Vet Rivier 
den 6te augh 
1761 

Hoog ge eerde Vriend. 

UE zende naar onze afspraak 
den accoord, dien ik met Herman 
Vos geslooten hebbe, beneffens 
dienstelijke bede, in Hermans naam 
den [uwen t] onder teekenen, en zijne 
ligting met den eersten te bezorgen. 
Ik zal niet in gebreeke zijn UE wil- 
lige gegendientse te doen  die ik 
overigens de eere hebbe te zijn. 

Hoog ge eerde Vriend 

UE dienstwillege dienaar 

Michiel Muller 

 

______________________________________________________________________ 
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Deezen te behandigen 
aan den Burger Hans 
Smoor woonagtig 

a 
Cabo de Goede Hooop 

 

                                                 
1
 qualitate qua = in hoedanigheid van, ambtshalve (in the capacity of, ex officio ) 


