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secret:s deses commandemente en
Heden den 10 Maij 16g0 verscheijnd voor mijJ:G: de Gievenbroek
corporal in dienst hier bescheide
den getuijgun nirigenoemd christoffel Gienewout van coninxbergh
gelijk hij constitueerd en magtig maakt by
dewelke verklaarde te constitueeren en magtigh te maaken,
retourscheepen repatrieerende,
desen, Hans Niemand vrijb:r hierter plaatse thans met de anwesende
heeren Bewindhebberen ten
omme uijt sijn constituants naam en uijt kragte deses van d' Ed: Gr: Abtb:
en sestigh guid:ns agt stvr:s
camer Hoorn t, innen en t, ontfangen de somma van drie hondert vier
de geannexeerde reeken: suijver
negen penningen, die hem constituant van haar Ed: Gr: Agtb: volgens
sijn touverlende te weeten
Een originele reeken: geslooten

ln't Casteel de Goede Hoop

en geteekend bij J:H: Blum, ultimo december 1687

waar o! te gged
Een dib.gesiooten en getekend als booven ult:o
X:bris 15BB waaroP te goed
Een d:o geslooten en getekend als booven ult:o
X:br'rs 1689 waaroP te goed
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hun goede gelievte zij de voorsz:
Versoekende oversulx haar Ed: Gr: Agtb:e seer reverentelijk dat
sullende 't selve voor goede
somme an sijn gemagtigde of desselvs gesubstitueerde te laaten voldoen
betalinge laten valideeren. jaare als booven.
Aldus gedaan ln't casteel de Goede Hoop ten dage en
Christof Grunwaldt
Ons praesent als getuijgen:
H:k Bersijn
H:D: Tellischuijs
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secretaris deses Gouvernements en
Heden den 2g April 16g4 verschijnen voor mij J:G: De Grevenbroek
ter eener, mitsg:rs
den getuijgen naarbenoemd Christopher Groenewald vrijsmid te deser stede
verklarende hij eerste
Jochem Gauster Sold:t ten desen Castele bescheiden ter andere sijde,
in loco, in zijn diens en lening
Comparant met kennisse en bewilliging van den Ed: H:r Gouverneur
heden ingaande trouw en
overgenomen te hebben Jochem Gauster voorn: om hem een rondjaar
gulden en een pond tabaq'
eerlijkals smidsgeselte dienen, en sulxvooreen maandelijx loon van negen
reken: van opgem: knegt vier en
waar van hij huurder beloovd elke maand hier in Comp:s Cassa voor
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