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Rosetta van Bengale — Manumission (1734)
[133]
67 N:[icolaas] Leij
Huijden den 12:de October 1734 Compareerde voor mij Willem Kerkhof Eerste
geswoore Clercq ten politicque Secretarije alhier aan Cabo de Goede hoop Present de
Naargen:[oemde] Getuijgen den Onderkoopman en Secret:[ari]s der Weeskamer S:[ieu]r
Jacob Leever1 als hier toe Uyt het Collegie van heeren Weesmeesteren deesen Steede,
Admmitteerende den boedel en nalatenschap Wijle de Vrijswartin Rosetta van Bougis,
Expres Gecommettend, dewelke volgens geostinende permissie van de Edele heer
Gouverneur en E.[dele] Agtb:[ar]e politicquen Raad deeses Gouvernements verclaarde
te Emancipeeren, vrij te Geeven en uijt Slaafze diensbaarheijd te ontslaan, Gelijk
Emancipeerde, vrijgaf en uijt Slaafse dienstbaarheijd ontslaan bij deesen, Seekere Slave
Meijd Gen:[aam]t Rosetta van Bengalen in eijgendom toegetrouwd hebbende de
boovengen:[oemde] Rosetta van Bougis, Weshalven der Comp:[aran]t in qualiteijd als
voren was renuntieerende van al het plege en eijgendom dat tot dato deeses op
Gem:[elte] vriygegevene heeft gehad, permiteerende haar wijders omme sig met alle
geoorloofde handteeringe en trafiquen met God en met eere door de weereld te moogen
tradderen en erneeren.
Compareerde meede den Burgerraad S:[ieu]r Fredrik Russouw, dewelke verclaarde
hem als borg teinterponeeren dat meergem:[elt]e Rosetta van bengalen in de eerste
tien agter eenvolgende Jaaren de deaconij deese plaatse Om eenig Onderhoud niet sal
lasting vallen nog alimentatie versoeken, onder verband van deselfs person als na
regten.
Dat Aldus perseerde ter Secretarye voorn[oem]t: in`t bijweefs van Pieter Paulus
Thomé en Albert Ludewig Smit Als Getuijgen.
[signed] J. Lever
[signed] F:[rederi]k Russouw
Als Getuijgen
[signed] P.[ieter]P.[aulus] Tomé
[signed] A.[lbert]L.[udwig] Schmidt

In Kennisse van Mij
[signed] W:[ille]m Kerkhoff

Jacob Lever (from Amsterdam); arrives (1713) as assistant; appointed (1718) bookkeeper & (1721)
secretary of the Orphan Chamber; marries (1stly) 8 June 1714 Abigael Louisa van der Lith; marries
(2ndly) 11 August 1726 Jacomina Brommert, widow of Jacob Voet.
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