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42: PJ Slotsboo 

 

Huijden den 16 Februarij 1750 

Compareerde voor mij Oloff Martini Berg eers- 

te geswoore clercq ter politicque secretarije al- 

hier aan Cabo de Goede Hoop present de naar- 

genoemde getuijgen den adsistend Tobias Jan 

de Vlamingh /:als mondelings last hebbende 

van den oud heemraad Daniel van der Lid:/ 

ter eenre en den sold:t Fredrik Deijtzeijl 

van Elsen ter andere zijde, ende verclaarde den 

eersten comp:t qq
1
 volgens verleende ordonn: van den 

ed: heer gouverneur de dato deesen in dienst  

en leening overgenoomen te hebben den tweeden 

comp:t omme gem: Van der Lid voor den tijd van 

een geheel jaar trouw en naarstig te dienen 

als knegt en tot wat redelijken diensten hem 

verders mogte benoodigen, maandelijx omme 

ofte voor de zomma van twaalf guldens 

Indische valuatie boven en behalven het 

onderhout van spijs, drank en goede huijsves- 

tig sonder dat hij eerste comp:t qq hem tweede 

inmiddels aan een andere vermag over te doen 

op de peenaltiteijten daar toe staan blij- 

vende hij tweede comp: ook gehouden bij opbot 

ten allen tijden ten deesen casteele te moeten 

       /reverteeren/ 

 

[the next page(s) which should contain the last part of the 

contract and probably the extensions for the two following 

years are not available] 

 

                                                 
1
 qualitate qua (ex officio, ambtsgehalve) 
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Huijden den 26 Februarij 1753 compareerde voor 

mij Olof Martini Bergh eerste geswoore clercq ter 

politicque secretarije alhier aan Cabo de Goede Hoop 

present de naargen: getuijgen den adsistend Tobias 

Jan de Vlamingh /:als mondelings last hebbende van den 

oud heem raad Daniel van der Lid:/ ende den tweeden 

comp:t in dit voorenstaande contract vermeld, dewelke 

verzogte, dat het zelve [xxx xx xxxxxxx xxx] 

[xxxxx] mogte worden geroeijeerd, soo geschied zuld 

bij deesen. 

Actum ter secretarij voornt: datum ut supra

 

Als getuigen 

[B Causad] 

[J Perier] 

 

TJ de Valmingh 

 

dit merx + is door 

den tweeden comp:t 

self gesteld 

 

In kenniss van mij 

Bergh 

e.g. clerq 

 

 

 

 

 

 

 


