R e s o l u t i o ns o f t h e C o u n c i l o f P o l i c y o f C a p e o f G o o d H o p e
C ap e T ow n Ar c hi ves R e pos it ory, S o ut h A fr i c a

Reference code: C. 5, pp. 89-91.
Dingsdagh den 31en December ao. 1669.
Ten aansien als nu, den aengenamen tijt van den ougst dagelijcks wert tegemoet gesien,
wanneer het insamelen deses jaers gezaeijde vruchten, die (Gode zij loff) uijtermaeten
schoon op den velde staen moet waergenomen werden, ende de E. Compe. tegenwoordigh,
hier ter plaetse seer sober van Duijtse dienaeren, die tot soodanigen arbeijt bequaem sijn, is
versien, heeft den Commandeur Jacob Borghorst in Raede voorgedraegen (vermits
denselven sijn verlossinge ad' Patria tegemoet siet) om d' Compe. buijten verlegentheijt te
doen blijven dat wel genegen was alle sijne slaeven soo gemelte Syn E. van desselffs
predesesseur1 Cornelus van Quaelberghen, den Luijtenant Schut, ende de weduwe
Wachtendorp gecocht hadde, sonder eenige winst, en voor deselve prijs weder over te
leveren, ende vermits Sijn E. goede aanbiedinge grootelijcx tot gerijff en nutte van d' E.
Compe. is streckende, hebben naer goetvindinge voorn. Sijn E. presentie seer gaerne
aengenoomen, ende bestaen de voorseyde lijffeygen in de naergenoemde, en costen
incoops als volght te weeten:
Van Cornelus van Quaelbergh seven stx. slaeven namentlijck:
Een Slaeff genaemt Andries van de kust Cormandel.
Een do. gent. Claes van do.
Een do. genat. Mathijs van do.
Een do. genat. Anthonij van do.
Een do. genat. Jeronimus van do.
Een do. genat. Tita van Bengaelen.
Een Maleijer gent. Berru.
7 stx. slaeven costen t' samen
Van den Iuytenant Schut een slaeff en een slaeffinne als:
Een slaeff genat. Venture
Een slaeffinne genat. Pollecij met een kint
2 stx. Monteren
Van de weduwe Watchtendorp een slaeff met twee slaeffinne te weten:
Een slaeff genat. Serry van Guinee
Een slaeffinne genat. Lijsbet ende twee kinderen.
Een slaeffinne genat. Marija.
3 stx. Bedragen
12 slaeven en slaffinnen costen t' samen
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Aldus gedaen en geresolveert in 't Fort de Goede Hoope ten dage en jaeren voorsz.

JACOB BORGHORST.
JOHANNES COON.

1

Eers het hier "predesseur" gestaan. Dit is met ink van 'n effens donkerder kleur verbeter deur die invoeging
van "se" na "prede".
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