Emancipation of the children of the Prince of Ternate
Reference code: C. 91, pp. 108-117.
Woensdag den 11e Februarij 1733, voormiddags.
Alle tegenwoordig.
… Waarna ter vergadering verscheen den ondercoopman en negotie overdraager,
Abraham Decker, dewelke uijt naame van den hier gebannen Ternataansen1 prins,
Ketees Malocco, versoek quam te doen dat aan hem mogt werden geaccordeert om
zijne drie kinderen, met naame Amel, Talie en Adel, door hem Ketees Malocco bij
desselfs slavin, Rosette van Ceijlon, ter deeser plaatse geteelt, in vrijdom te mogen
stellen, op dat zij na zyn overleijden, alzoo hij oud en siekelijk word, in geen slaverneij
mogten blijven of vervallen, over het welke geraadpleegt zijnde, is goedgevonden dat
men dit bij deesen ter memorie sal noteeren, en is gem[elde]. ondercoopman Decker,
bij wien twee deeser kinderen van den Ternataanssen prins, Ketees Malocco, en het
derde bij de wed.[uwe] Thibault2 zijn woonende, verders aangesegt dat hij hem kan
waarschouwen zorge te draagen dat deselve kinderen bij zijne uijtterste dispositie vrij
worden verclaart en zoo het hem goeddunkt erfgenaamen gemaakt van het geene hij zal
coomen na te laten, op dat het dies te klaarder blijkt dat hij haarlieden voor zijne
kinderen komt te erkennen, en dat overzulx deselve niet als slaven kunnen gehouden of
aangemerkt warden ....
Aldus geresolveert ende gearresteert in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jaare
voorsz.3
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Ternate was een van die Molukke-eilande in Nederlands-Oos-Indië. Dit was die middelpunt van 'n
Maleisiese koninkryk wat die omliggende eilande en 'n gedeelte van die ooskus van Celebes ingesluit het
en onder die Nederlandse resident van Ternate gestaan het. Vgl. Servaas de Bruin, GeographischHistorisch Woordenboek, deel II, p. 1073 en A. J. Böeseken, Geskiedenis Atlas vir Suid-Afrika, kaart 33.
2 Dit is waarskynlik Aletta de Beer, die weduwee van Daniel Thibault.
3 Die kladnotule van hierdie vergadering kan gevind word in C.113, Klad Notulen, 1717-1738, pp. 330331.
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