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Zaturdag den 6n Junij 1705 des voornoens.
[1]
Present den Ede. Heer Gouverneur et omnibus, dempto den luijtenant Adriaan van Rheede en winkelier
Willem Corssenaar.
Aangezien haar Ede. Hoog Agtb. de Heeren Bewindhebberen ter vergaderinge van Zeeventhiene bij hunne
zeer geagte generaale letteren van den 21n October 1704 ons hebben gelieven te authorizeeren het fregat Ter
Aa, of wel Noordgouw, 't geen van beijde bequaamst mogte werden bevonden, ten dienst van dit
Gouvernement aan te houden: [2] En gemerkt Ter Aa hier reets eenigen tijd ter rheede heeft geleegen, van
zijne meede gebragte vaderlandze goederen ontlost zijnde, en Noordgouw nog komt te mancqueeren: Zoo
heeft den Ede. Heer Gouverneur ter vergaderinge voorgedraagen om opgemelte fregat Ter Aa, in conformité
van gezeijde qualificatie ten dienst deezer rezidentie te gebruijken, en 't zelve van hier direct na Madagascar
af te zenden, zonder 't eijland Mauritius aan te doen, [3] zoo om een partij slaaven voor de E.Compe. als
eenige rijst zien in te koopen of te handelen, ter zaake de groote benoodigdheijd der slaaven alhier,
inzonderheijd tot voortzettinge der swaarwigtige werken, dewelke aan en omtrent deeze fortresse zullen
werden bij der hand genoomen: Ende jeegenwoordige schraale tijd, mits het slegt koorngewas dat men jongst
gehad heeft, en wij tot dato nog van een scheepje met goederen en provizien van Batavia, voor deeze
rezidentie, onvoorzien zijn; welk te bedenken staat, ja vast gesteld werd dat door haar Ede. Groot Agtb. de
hooge Indische regeeringe voor af na Mauritius zal weezen geprojecteerd, om de jongste gedaane eijsch van
benoodigdheeden welke door de hoofdbedientens aldaar na Batavia is gedaan, over te brengen en voldoen, en
alsdan na dit gouvernement over te steeken. Zulx te dugten staat dat 'er nog langen tijd zal deurloopen eer dien
bodem hier komt te verschijnen, en men alsdan ook nog onzeeker is of 'er wel zoodaanige quantiteijt rijst in
zal weezen gelaaden als tot zupport van dit guarnizoen en 's Comps. lijveijgenen hoognoodig zal koomen te
vereijsschen. Waar op aandagtiglijk gelet en rijpelijk geraadpleegd zijnde, zoo is eenstemmig goedgevonden
ende beslooten het meergezeijde fregat Ter Aa, ten spoedigsten in gereedheijd te doen brengen, en behoorlijk
gevictualieerd zijnde, den steeven van hier direct na het eijland Madagascar te laaten heenwenden; om aldaar
zoo op de gewoonlijke als andere plaatzen, waar maar best te regt kunnen raaken, en 't welk aan de
opperhoofden bij hunne instructie gedefereerd zal werden; zoo veel slaaven en rijst zien in te koopen of
ruijlen als zullen kunnen bekoomen, en gevoeglijk in dat bodempje geborgen kan werden: Midlerwijle op alle
plaatzen waar op dat eijland mogten aankoomen, nogmaal naauwkeurig verneemende na het vermiste schip,
de Ridderschap, of daar van of zommige van 't volk, nog eenig berigt of kundschap mogten bekoomen, en
voorts na hunluijder verrigtinge, zonder de minste tijdverzuijm weeder na herwaards te keeren, zijnde wijders
tot commijs van deezen handel aangesteld den boekhouder van 't zelve scheepje, Anthonij Esterweegen, en tot
desselfs hulp als onder commijs, den adzistent Anthonij Liefrink. Eijndelijk is ook goedgevonden en
gearresteerd zeeker perzoon, genaamd Jan de Wit, [4] anno passado met de fluijt Oestgeest over Mauritius van
Batavia voor matroos hier aangekomen, en de geleegentheijd van 't eijland Madagascar, voor een groot
gedeelte, als hebbende daar om heen lange gesworven, kundig en bewust, mitsgaders ook de naamen en
hoedaanigheeden zommiger koningen aldaar, met dit bodempje meede na derwaards te laaten vaaren;
spreekende dezelve ook prompt het Madagascars, zulx men zeekerlijk vertroud de scheepsopperhoofden van
hem groot ligt en onderrigting in deeze expeditie zullen genieten.
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Het galjoot de Zeehaan, door den Ede.Hr.Gouverneur en Raad tot Colombo met eenige pacquetten papieren
en advijzen, behelzende het neemen van 's Comps. schip de Goude Phoenix in India, en 't verdere daar
omtrent gepasseerde naar 't vaderland geprojecteerd, en hier den 1 in Maij ao. stantij ter rheede verscheenen
zijnde, [5] met dien verstande en verzoek door opgemelde Ede. Heer Gouverneur en Raad tot Colombo, in
haare missive van den 12n Februarij deezes jaars, [6] ons met het zelve aangebragt, gedaan; bij aldien dit
bodempje de eerste ofte tweede retourvloot hier aan de Caab nog mogte beloopen, dat wij alsdan de gezeijde
pacquetten met papieren, zecuriteijtshalven, daar uijt zouden doen ligten en over deselve retourscheepen
verdeelen; dog, bij contrarij uijtslag dat kieltje daar meede direct naar 't vaderland te laaten voortgaan. En
dewijl op desselfs arrivement de retourscheepen deezer jaarze nabezendinge hier ter rheede lagen, en ook
bevonden wierd dat dit galjoot zeer lek was; Zoo is doenmaals bij ons ten meesten dienst der E.Compe.
goedgevonden dezelve pacquetten met papieren van Ceijlon daar uijt te ligten en op twe[e] der grootste
retourscheepen, als Cattendijk en de Spiegel, over te geeven. Desgelijx 500 kisjens Japans staafkooper, dit
bodempje tot Gale voor ballast ingegeven, te debarqueren en over vier der gezeijde nascheepen in egale
quantiteijt te verdeelen; gelijk het zelve zoodaanig ook effect gesorteerd heeft: voorts dat galjoot, ten aanzien
't zelve hier niet benoodigd was, en in India zeekerlijk tot deeze en geene expeditien ten dienste der E.Compe.
g'emploijeerd kan werden, ten spoedigsten te doen ballasten en in gereedheijd te brengen, en vervolgens
weeder met desselfs eijgen inhebbende provizien, daar 't rijkelijk af voorzien was na Ceilon te rug te laaten
keeren. Maar aangezien dit galjoot zeedert, op de aanklagte van desselfs gezaghebber nader geviziteerd, en
niet alleen als voors. zeer lek, maar ook bovendien geheel ontzet bevonden zijnde, zulx de noodzaakelijkheijd
ten hoogsten was vereijsschende dat het zelve voor zijn vertrek wierde gerepareerd en gecallefaat; welke
herstelling ten aanzien de quaade gesteltenis ende menigvuldige reparatien, die daar aan vast waaren, hier ter
rheede niet kunnende geschieden; Zoo is dierhalven op de gedaane propozitie van den Ede. Hr. Gouverneur,
eenpaariger stemme goedgevonden ende gearresteerd, het zelve galjoot de Zeehaan [7] met de eerste dienende
wind naar de Saldanhabhaij, neevens 't vaartuijg de Amij te zijner hulpe, en eenige scheepstimmerluijden hier
van land, te laaten afzakken om aldaar ten kortste doenelijk gerepareerd en vertimmerd te werden en, na diens
verrigtinge, weder op 't spoedigste in gereedheijd te doen brengen, om de voorsteeven van hier naar Ceilon
met desselfs eijgen inhebbende provizien, als voors., heen te wenden. [8]

Aldus gedaan, gearresteerd en beslooten in 't Casteel de Goede Hoop ten daage en jaare voors.
W. A. VAN DER STEL.
SL. ELSEVIER.
JOAN BLESIUS.
O. BERGH.
JB. CRUSE.
WILLEM VAN PUTTEN.
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