Contract of Employment: 1715
Nicolaas van den Heuvel – landdrost van Stellenbosch
Izaacq Dalgue van Holsteijn
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KAB CJ 2877 ref. 34, p. 83
(Cape Town Archives Repository)

[Beaumont]

Huijden den 2:en Maij a:o 1715
Compareerde voor mij Hugo van der Meer Pietersoon
eerste geswoore clercq ten politijeque secretarije alhier
aan Cabo de Goede Hoop ter presentie van de naargen:
getuijgen, ^ [Landrost en heemraeden van Stellenbosch
en Drakensteijn], ter eenre, en Izaacq Dalgue van
Holsteijn ter andere zijde; en de verklaarde de
eerste comp:t qq volgens verleende ordonantie van den
edele heer Gouverneur in [haar] dienst en leeningh
overgenomen te hebben ten twee den Comp:t, om [haar]
den tijd van een geheel jaar trouw en eerlijk te
dienen als bode van den raadkamer van Stellenbosch
en Drakensteijn, jaarlijks omme ofte voor de somma
van twee hondert en vijfftigh guldens Indische valuatie ,
ingegaan wesende den 8:en maart laastleden,
sonder dat sij eerste comp:ten hem tweede inmiddens
aan een ander vermeugen over te doen, op de
poenaliteijten daar toe staande; blijvende sij tweede
Comp:t ook gehouden bij opbot ten allen tijden ten
deesen casteele te moeten reverteer en om sijn
dienst als vooren te presteren; tot naarkominge
deses verbonden de comp:ten hunne persoonen en
goederen als na regten.
'T gunst dus passeerde ter sercretarije voornt: ten
overstaan van Gijsbregt van Groenenbergh en
Hendrik Swellengrebel als get uijgen.
Als getuijgen
G Groenenbergh
H:r Swellengrebel

N. van den Heuvel
Isaac Dalgué
mij present
H:o van der Meer Pietersoon
e. g. clercq
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