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De Chavonnes 

 

In den Name Godes Amen 

 Bij den inhouder van dit openbaar in Intruments sij kennelijk  een ieder die’t behoort, dat op huijden na de  

geboorten onser heeren en Saligmaker Jesus Christi een duijsent seven hondert en agtien op den dertiende dag den maand 

Januarij voor mij Daniel Thibault Secretaris van den Agtb:[ar]e Raad van Justitie deses gouverments in’t presentie van den 

naargn:e getuijgen gecompareert en den verschenen is, den Eersame Engela van Bengalen, weed:[uw]e wijlen Arnoldus 

Willemsz:  Basson, mij Secretaris en getuijgen bekent, siekelijk te bedde leggende, dog haar verstand, sinnen en memorie 

volkomen magtig, soo ons bijt Passeeren deses bleek te kennen gevende, hoe dat sij bij gifte uijt Sake des doods om 

sonderlinge consideratie, en wel met dese uijtdrukkelike Expressien, t’ samentlijk aan haar Soon den burger Michiel Basson, 

mede mijn Secretaris ende getuijgen bekent, voor desselfs seven en twingtig jaarige getrouwe dienste, besorging van hare 

Compar[arante]:s affaire bede en Effecten soo hier als op andere plaatsen haar Compar[ante]:s toe komende en in dit 

gouvernements gelegen sijnde, bij desen Schonken in volkomen Eijgendom gaff, twee harer Lijfeijgenen Namentlijk een mans 

Slaaff gen:[aem]t Januarij van Bougies oud omtrent 27 Jaren en een Slaven genaamt Pieternel van de Caab oud omtrent 13 

Jaren, die sij compare:te wil en delegeert dat bij haar Erfgenamen uijt den boedel na haar overleijden aan hem Michiel Basson 

sullen wenden over getransporteert, en sonder tegen spreken van imand in vrijen Eijgendom wenden beseten. 

 Alle’t gene voorsz: Staat, de compare:te van woorde tot woorde klaar en duijdelijk voorgelesen sijnde, verklaarde t’ 

selve te wsen hare Laaste en uijtreste wil, willende ende begeerende dat ‘t selve volkomen Effect sorteeren sal, ‘t zij als 

testament codicil, giste uijt Zake des doods ofte onder de Levende soo als t; selve an regten costume best sal konnen off 

mogen bestaan, alwaar’t Saken dat hier inne, eenige nodige en na regten verdichte plegtigheden waren versuijmt die sij 

compare[ant]e volkomentlijk houd voor geinsereert, verseerkerde mij Secretaris hier van kennise te dragen gedaanm ende 

gelevert te warden Instrument in commi Forma, ‘t welk is dese. 

 Dat Aldus passeerde aan Cabo de Goede Hoop, ten woonplaatse van de Compar:[aran]te op Jaar, maand en dag 

voorsz: ten Presentie van Jan Rogier, Jacob Lever en Pieter van der Heijden als getuijgen van geloven hier toe ter zogt. 

Dit merk X heeft Engela 

van Bengalen gestelt 

Als Getuijgen 

[signed] Johannes Rogiers 

[signed] J. Lever 

[signed] P: v: Heijde 

In Kennis van mij 

[signed] D:[aniel] Thibault 


