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 Op Huijden den Seven en Twintigsten dag der maand September des Jaars Een 

duijsend Seven honder Seven en Seventig, Compareerde voor mij Tobias Christiaan 

Ronnenkamp, Eerste gesw: Clercq ter Politicque Secretarije alhier, aan Cabo de Goede Hoop, 

in de teegenwoordigheid der hiernagenoemde getuijgen Hester Nel, Weed:e wijlen den 

Burger Pieter Venter, aan deezen uijthoek geboortig, my Eerste Clercq en getuijgen bekend 

zijnde by vollen verstaand ende gebruijk van sinnen, gelijk het bij het verleijden deeser is 

gebleeken te kennen geevende geneegen te zijn, om te disponeeren over haare goederen, zulx 

betuijgende te doen uijt eijgenen vrije gemoeds beweeginge, en zonder hier toe door ymand 

aangezeet ofte aangeraden te zijn. – 

 

 Dan naar Christelijke Recommandatie van Ziel en Lichaam; verclaarden den 

Testatrice te herroepen ende te vernietigen, alle zodanige Testamenten, Codicillen ofte andere 

makingen van die natuur; als zij met wijlen haren bovengemelden man te zamen, dan wel 

alleen voor dato deeser mogte hebben opgeregt, alle deselve voor nul en geender waarde 

houdende. – 

 

 Komende nu ter nieuwer dispositie, zoo verclaarde de Testatrice aan haren Jongsten 

Zoon gen:t Hercules Venter te prelegateeren, de somma van Een hondert Rd:s 48 Stv:rs ijder 

en zulks onvermindert deszelfs Erfportie. – 

 

 Ook verclaarde de Testatrice bij Weege van vermakinge te beschrijfen aan haaren 

Zoon den Burger Willem Wouter Venter haar Huijs en Erf, staande ende geleegen in deese 

Tafel Valleij in ’t block T:T: en aldaar N:o 3, ende Sulks omme ofte voor de somma van 

Tweeduijsend en Vyffhondert guldens Indische valuatie te betalen in drie eguale Paaijen ofte 

Termijnen, ende twee andere telkens een Jaar daar aan volgende. – 
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 Waar na ter verkiesinge van Erfgenamen treedende verclaarden de Testatrice daar toe 

te nomineeren ende t’ institueeren haare Erfkinderen met namen Pieter, Willem Wouter, Jan 

Adriaan, Johanna Sophia huijsvrouw van Willem Steedeler Francois, Anna Cornelia 

gehuuwd met Johannes Villoen, Frederik Jacob, Jan Albert en Hercules Venter ende bij voor 

overlijde van een ofte meer dier kinderen, hunne Wettige afstammelingen bij plaats vullinge, 

voorts te kinderen van wijlen der Testatrice Oudste Zoon Jan Hendrik Venter, door hem bij 

deszelfs overgeblevene Huijsvrouw Johanna Buijs in Egt verwekt met hun allen bij 

respresentatie van derselver gemelde vader voor een staak ende sulkx in Eguale deelen in alle 

de Testatrice na te latene goederen, hoe genaamt geene uijtgesondert; in voegen hare 

natelatenschap in zo veel deelen zal moeten werden verdeelt als’er op het afsterven van de 

Testatrice kinderen ofte staaken in Leeven zijn  zullen. – 

 

 En dewijl de Testatrice tot Executers van deesen Testament mitsg:s voogden over 

hare minderjarige Erfgenaamen, met magt van asumptie en surrogatie was aanstellende haare 

voorwaarts gemelde drie zoons Pieter, Willem Wouter en Jan Adriaan Venter, zoo verclaarde 

zij uijt haren Boedel te secludeeren, alle Magistraats en Ampts persoonen die zig daar meede 

uijt hoofde hunner officien, zoude kunnen ofte willen bemoeijen, en wel specialijk Heeren 

Weesmeesteren deeser steede, niet tegenstaande de preadvertentie, door mij Eerste Clercq 

dien aangaande aan de testatrice gedaan, haar E:E: voor d’ anders te neemende moeijte 

eerbiedig erkende. 

 

 Het gunt voorschreeven Staat de Testatrice van woord tot woord klaar en duijdelijk 

voor geleesen en door haar betuijgd zijnde sulks wel verstaan te hebben, verclaarde zig dit 

Instrument te weesen haar Testament laatste en uijtterste Wille begeerende dat het selve daar 

voor zal moeten Valideeren en Effect Sorteeren dan wel als Codicil, gifte uijt zake des doods 

ofte zoo als best kan volstaan, ofschoon daarinne enige plegtheeden waar versuijmd en 

uijtgelaten, dewelke als geinsereert hield, met versoek van t’ uijtterste beneficium des regters. 

 

 Hebbende de Testatrice laatstelijk, op Expresse afvrage door mij Eerste Clercq in 

nakominge van ’t geordonneerde bij d’ ordonnantie op ’t Zeegul aan haar gedaan in gemoede 

betuijgd derselver besit uijtterlijk geen Twee duijsend Rd:s te bedragen. 
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 Aldus Getesteerd aan Cabo voorn:d ten Woonhuijse van de Testatrice in ’t bijweesen 

der Clercquen Anthonij Barthold Schindeler en George Elias Timmer als getuijgen van 

gelove die de minute deeses benevens de Testatrice ende mij Eerste Clercq meede behoorlijk 

hebben gesubscribeert. – 

 

:/onderstond/: ’T Welk ik getuijgen 

/:geteekend:/ 

 T:C: Ronnenkamp E: g: Clercq 

       Accordeerd 

       J: Blanckenberg  

       Gesw: Clercq 

 

Vertoond ter Weeskamer 

aan Cabo de Goede Hoop 

den 26 Augustus 1793 

 


