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 [34] 34 (96)  
Cloppenburg

 
Huijden den 9 September 
 1767 werd neeven staan- 
de contract nog voor 
een geheel jaar verlengt, 
T.C. Ronnenkamp 
Eerste gezwoore clerq 
 

Huyden den 4 Junij 1766 

compareerde voor mij Tobias Christiaan 

Ronnenkamp eerste geswoore clerq ter pole- 

ticque secretarije, alhier aan Cabo de Goede 

Hoop, present de naargenoemde getuijgen, 

den burger, Jurgen Spengelaar /:als 

mondeling last hebbende van den oud 

heemraad Michiel Mulder1:/ den wel- 

ken verclaarde met voorkennisse van 

den edele agtbare heer <P:l2> secunde Jan Willem 

Cloppenburg, bij en dispositie3 van den 

edelen heer gouverneur, de dato deeses 

 in dienst en leening overgenoomen te 

hebben, den voormaals door den oud, 

heemraad Philippus du Preesz, geligt 

geweest zijnde, en zig thans op de plaats 

van ged:te Mulder boven den de adelborst 

Johan Hendrik Randers van Landscroon, 

omme hem Mulder,  voor den tijd van 

een geheel jaar trouw en naarstig te 

dienen, als knegt, en tot wat reedelijke 

diensten hem verders mogte benoodigen, 

maandelijx omme ofte voor de somma 

van vijfthien guldens Indische valuatie 

 boven  
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Als getuijgen 

J.M. Horak 

Hend:k Pesch 

379   

boven en behalven het onderhoud van 

spijs drank en goede huijsvesting zonder 

dat hij Mulder bovengenoemd Randers 

inmiddels aan een ander vermag 

over te doen, op d’panaliteij ten daar 

toe staande, blijvende hij comparant bovens- 

dien verpligt meergenoemde Randers bij op- 

bot ten allen tijden ten deesen casteele 

te doen reverteeren, om zijn dienst 

als vooren, te presteeren, tot naarkoo- 

ming deeses verbind den comparant zyn per- 

soon en goederen als na regten. 

 

Sijnde hier van gemaakt en afgegeeven 

twee eensluijdende afschriften. 

 

Dat aldus passeerde ter secreta- 

rije voornoemd; ten overstaan der clerquen 

Johannes Marthinus Horak en 

Hendrik Pesch, als getuijgen. 

Jurgen Spengeler 

In kennise van mij 
T.C. Ronnenkamp 
Eerste gezwore clerq 
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Als getuijgen. 

J.D. Rademin  

Hend:k Pesch 

 (98) 

Huijden den 28 Maij 1770 -  

Compareerde voor my Tobias Christiaan 

Ronnenkamp, eerste gesworen clerq 

ter politicque secretarije, alhier aan 

Cabo de Goede Hoop, prasent de nagenoemde 

getuijgen, den burger Augustus 

Schrijver /: als hiertoe last hebbende 

van de wede, wijlen den oud heemraad 

Michiel Mulder :/ den welkens by af- 

weesenthuijd van den in voornoemd staande 

contract vermelde tweeden comparant 

Randers verzogte, dat hetselve moge 

werden geroijeert4, zoo als zulx ge- 

schied by desen. 

 

Actum5 ter secretarije, voornoemd, datum ut supra6 

Augustus Schreiver qq
7 

In kennise van mij 
T.C. Ronnenkamp 
Eerste gezwore clerq 

 
 

                                                 
1
 Michiel Muller of  Meschede, enlisted as soldier in 1734 and arrived in the Cape  onboard  the Oostrust in 1735. He was 

granted Burgher rights in 1746. 
2
 pro interim = waarnemende (acting) 

3
 dispositie, dispositum = beschikking, wilsbeschikking in testament (disposition) 

4
 roijeren = uitschrijven (beëindigen) (terminate) 

5 
actum = opgemaakt, gepasseerd te...  (passed)

 

6 
ut supra = als boven, als hiervoor, zoals hierboven beschreven (as above)

 

7
 qualitate qua = in hoedanigheid van, ambtshalve (in the capacity of, ex officio ) 


