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52/ [143] 378  
P J Slotsboo

 
Huijden den 17 jannuarij 
1741 werd dit neeven 
staande contract volgens 
verleende permissie van den 
Edelen Heer Gouverneur 
nog voor den tyd van een 
geheel jaar gecontinueert 
P.J. Slotsboo 
Eerste Gezwoore Clerq 
 
Huijden den 5 februarij 1742 
 werd dit neeven staande 
contract volgens verleende  
permissie van den Edelen 
Heer Gouverneur 
nog voor den tyd van een 
geheel jaar gecontinueert 
P.J. Slotsboo 
Eerste Gezwoore Clerq 
 
Huijden den 13 jannuarij 1743 
 werd dit neeven staande 
contract volgens 
verleende permissie 
van den Edelen Heer 
Gouverneur nog voor 
 een geheel jaar 
gecontinueert 
P.J. Slotsboo 
Eerste Gezwoore Clerq 
 
Huijden den 21 jannuarij 1744 
 werd neeven staande 
contract volgens ver- 
leende permissie van 
 den Edelen Heer Gouver- 
neur nog voor een geheel 
jaar gecontinueert 
P.J. Slotsboo 
Eerste Gezwoore Clerq 

Huyden den 1:st Jannuary 1740:- 

compareerde voor mij Petrus Jesse Slotsboo 

eerste gezwoore clerq der politiquen Secre- 

tarije alhier aan Cabo de Goede Hoop present 

naar genoemde getuijgen den Adsistent Oloff 

Martini Bergh /:als mondeling last hebbende 

van den burger Albertus Bergh:/ ter eenre,  

en den soldaat Michiel Mulderi van Mids- 

kidde <ter ander zijde>
 ende verclaarde den eersten comparant 

volgens verleende permissie van den Edelen 

Heer Gouverneur de dato deeses in dienst en 

leening overgenoomen te hebben den tweeden 

comparant omme genoemde Bergh 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 agthien 

Caabse guldens boven en behalven het onder- 

hout van spijs drank en goed huijsvesting 

sdonder dat hij tweed
<eerste>

 comparant hem tweede 

immiddels aan een ander vermag over te doen 

op de peenaliteijten daartoe staande 

       blijvend
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Als getuijgen 
 
Wm. Bosman 
 
Js. Bacheracht 
 
 
 

379 

blijvend hij tweede comparant ook gehouden bij 

opbot ten allen tijden ten deesen casteele 

te moeten reverteeren om zijn dienst alsvoorn 

te presteeren, tot naarcoominge deeses verbin- 

den de comparanten hunne persoonen en goederen 

als na regten. 

Dat aldus passeerde ter secretarije voornoemd 

ten overstaan der clerquen Willem Bosman 

en Johannes Bacheracht als getuijgen. 

 

[was getekend] Of.Mni . Bergh 

 Michael 
 Mülder 

 In kennise van mij 
 P.J. Slotsboo 
 Eerste Gezwore Clerq 
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Huijden den 16de januarij 
1745 werd dit vooren staande contract 
 volgens verleende ordonnantie van den 
Edelen Heer Gouverneur nog voor den 
tijd van een geheel jaar gecontinueert 
P.J. Slotsboo 
Eerste Gezwoore Clerq 
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i
 Michiel Muller of Meschede, enlisted as soldier in 1734 and arrived in the Cape  onboard  the Oostrust in 1735 

(VOC – Ship’s pay ledger NL-HaNa 1.04.02, inv. 5998, fol. 251 ). He was granted Burgher rights in 1746 (Leibbrandt 

– Vol 17 - Requesten (Memorials) 1715-1806 vol.II (F-O)). 


