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Maandag den 14 febr: 1785:
'S voormiddags Present de Wel Edelen Gestr: Heere M:r Joachim van Plettenberg Raad Extra Ordinair van
Neederlands India, Admiraal, en Chef der retour Vloot deeZes Jaars, mitsg:s afgaande en den Wel Edelen
Gestr: Heere Cornelis Jacob van de Graaff aankoomende Gouverneur en Directeur deeZer plaatZe beneevens
alle de Leeden.
Gaf welgem: Edelen Heere M:r Joachim van Plettenberg te kennen dat nadien op desZelfs diesweegens
gedaan verZoek Zijn ontslag Uijt den dienst der E Comp:ie van de Hoog gebiedende Heeren Meesteren had
bekoomen, zijn Edele dierhalven deeze Extra ordinaire Vergadering had belegd, om ingevolge het g'Eerd
aanschrijvens van Hoog gedagte Heeren Majores, behoorlijk Transport van het gouvernement met alles wat
daartoe was behoorende, aan zijn Edelens vervanger, den heer bovengem: Heer gouverneur Van de Graaff te
doen, en ten dien eijnde onder Ult:o der even afgeweekene maand Januarij alle de Contanten en verdere
Effecten der E Comp:ie bij dit gouvernement berustende door Expresse gecommitteerdens exact had doen
opneemen Welkers hierop ingediende Rapporten neevens den generalen Inventaris thans door Zijn Edele
overgelegd en met den aankoomenden Heere gouverneur teegens elkanderen geconfronteerd, en vervolgens
door den Heere van Plettenberg worden overgaaf, mitsg:s bij den Heer van de Graaff en den Heer Secunde
Pieter Hacker voor den ontfangst geteekend, en aan laatstgem: Zijn Edele ter hand gesteld Zijnde, wierden te
gelijk de Sleutels deeZer Fortresse en die der Pulver maguaZijnen door den afgaanden aan den nieuw
aangekoomen Heere gouverneur overreijkt onder deeZe aanspraak
Dat daar hij Heere Van Plettenberg nu het genoegen had, deeZe Teekenen der aan hem toebetrouwd geweest
Zijnde post in dusdanige goede handen als die van Welgem: Zijner Successeur te mogen Stellen, hij Zulx
dierhalven quam te doen, met Serieuse en hartelijke toewensching van Godes dierbaarste Zeegeningen over
Zijn Edelens Regeering ten eijnde deZelve alleZints moge gedijen tot welZijn der maatschappij en deeZe
Colonie, en dat inZonderheijd dit voor haare Etablissementen in't Generaal en Scheepvaart in't bijZonder zoo
Important Gouvernement voor haar moge blijven geconserveert.
Waarop den Heer aankoomend gouverneur na den Heere van Plettenberg met desZelfs g'obtineerd ontslag te
hebben gefeliciteerd met opregte toewensching dat door een geluckig arrivement in 't lieve Vaderland
desZelfs overige leeftijd aldaar in de volmaakste vergenoeging te mogen deurbrengen, verder quam te
betuijgen.
Dat hoe Zeer Zijne Zorge Zig altoos daarheen Zoude Uijtstrecken, om door eene Zoo getrouwe als
onvermoeijde ijver te beantwoorden, aan de fiducie, dewelke den Hoog gebiedende Heeren Meesteren, met
hem dit gewigtig gouvernement te defereeren, op Zijn PerZoon hebben gelieven te Stellen, hij egter niet
konde ontveijnsen Zijne bekommering van daarin Veel te Zullen te kort Schieten, bij aldien daarin niet
kragtdadig wierde ondersteund, door de genadige bijstand des allerhoogsten, en de geneegene adsistentie van
de Heeren Leeden deeZes Raads, waarop Zig ten vollen was verlaatende, ten eijnde dus in eene volmaakte,
mitsg:s bestendige Eendragt de belangen der Maatschappij en deeZer Colonie altoos te behartigen.
Waarna meerm: Heere afgaanden gouvern:r van Plettenberg Zig tot de Heeren Leeden des Raads keerende,
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deZelve op de geneegentste wijze quam te bedanken, voor alle hulpe en bijstand, geduurende desZelfs
Regeering van haar genooten, onder toewensching van 'S Heemels Zeegen over alle hare besluijten die Zij nu
met Zijn Edelens Successeur tot 'S E Comp:s en deeZer Colonies welZijn Stonden te neemen.
Welke Heeren Raadsleeden hierop den Edelen Heere Van Plettenberg op 't Sinceerst bedankt hebbende voor
alle Eere, beleeftheeden, en vriendschappen, geduurende desZelfs Regeeringe Van Zijn Edele genoten; den
Heere gouverneur Van de Graaff verders op d' Eerbiedigste wijZe verZeekerden Van hun onwrikbaar
voorneemen, om Zijn Edele in dit nu aangevangen bestier Zonder interruptie en vooral in deeZe Zorgelijke
toestand Van tijden en Zaaken Zoo Van buijten als binnen 'S Lands alle hulpe en bijstand te Zullen
toebrengen, die immer Van Eer− en Eed lievende Raadsleeden Zoude kunnen Werden verWagt en Zig als
Zodanig in Zijn Edelens geneegentheijd, en Vriendschap op 't beste Waaren aanbeveelende.
Na verrigting van alle welke pligtpleegingen door meer Welm: Edelen Heer van Plettenberg gedeclareerd
Zijnde dat het gouvernement nu aan den Heer desselfs Successeur hebbende geresigneerd in desZelfs Caracter
als Raad Extra ordinair Van India, en Admiraal en Cheff der Retour Vloot deesZes Jaars, behoudens de
præseance in deeZen Raade de Besoigne daarin tot desZelfs Vertrek zoude blijven bijwoonen, betuijgde Zijn
Edele Verders, dat ter voldoening der g'ordonneerde Cautie, die ingevolge het geresolveerde in Raade Van
India Sub 10 Julij 1750 gehouden Was, alhier te Stellen bij Zodanige Somma van Zeeven
Duijzend Rijxd:s dewelke ten behoeve van Zijn Edele bereijds bij d' E Comp:ie was uijtstaande nog het
montant van Drie Duijzend Rijxd:s in 'S Comp:s Cassa te Zullen tellen, 't geen dan te Zamen de voor de
resp:ve Heeren gouverneurs g' ordonneerde borgtogt van Rd:s 10000 Zoude bedragen

Aldus Geresolveerd ende Gearresteerd In't Casteel de Goede Hoop ten daage en Jaare Voorsz:
J: V: Plettenberg
C: J: Van de Graaff
P: Hacker
J: J: Le Suëur
A: V: Schoor
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