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Dingsdagh den 3e September 1720, voormiddags.
Alle tegenwoordigh.
Is door den Edele Heer Gouverneur in Rade kennisse gegeven hoe dat nu 't zeedert eenigen tijt door de sware
stormwinden uijt den N.W. en holle zeen, het sand der clippen op d' eenigste aankomst plaats aan 't Robben
Eijland soodanigh was af en wegh geslagen, dat men jeegenwoordigh aan 't selve niet als met het hoogste
water en seer stil weder konde af nog aancomen, uijt welken hoofden het ingelijx bijnaar inpracticabel was
geworden eenige schelpen van daar naar herwaarts te voeren, immers in verre na niet genoegsaam tot het
branden van de kalk, benodigt tot onderhout van 's Comps. bouvallige omslagh alhier, veel minder tot
constructie der nieuwe gebouwen die hoognodigh worden gerequireert, waar omtrent geen redres te verwagten
zijnde, soo gaf Sijn Edele daarneevens in bedenkinge of het tot weeringe van dit considerabel ongerief niet
van nuttigheijd soude sijn Haar Wel Edele Hoog Agtbs. de Heeren 17en op 't eerbiedigst te versoeken dat
gemerkt jegenwoordigh jaarlijx soo groten getal scheepen uijtkomen en dierhalven niet alleen genoegsame
ruijmte daar inne gevonden word, maar dat ook boven dien het selve soude konnen strecken tot meerdere
stijvigheijt dier kielen, Haar Edele Hoog Agtbe. van die goetheijt wilden zijn een quantiteijt calk, 't sij in vaten
of sacken, jaarlijx herwaarts aan te senden, mitsgrs. een goed getal metselsteenen, gemerkt de langdurige
ondervindinge genoegsaam heeft geleert dat de metsel steenen alhier gemaakt wordende, door hare
salpeteragtigheijt gansch in haar selven in corte jaren comen te verteeren en vergruijsen, niet tegenstaande
nogtans dat die met groote costen en een korst van kalk tegens regen en wind bedekt gehouden worden, boven
en behalven dat daar door een considerable quantiteijt brandhoud, slaven, beesten, wagens en andere saken
daar toe gerequireert wordende, soude konnen worden geminageert. Over 't welke met aandagt geraatpleegt
zijnde, Soo is goedgevonden en geresolveert dat het gemelde versoek, als ten hoogsten dienstigh voor dit
Gouvernement, met het eerst afgaand generaal schrijvens op 't onderdanigst sal worden gedaan aan
bovengem. Haar Wel Edele Hoog Agtbe. de Heeren 17en.
Soo als insgelijx aan deselve bij die occasie op 't onderdanigst sal worden versogt herwaarts aan te willen
zenden eenige Zeeuwse balken van 12 en 12 dm. van de dikste soort, omme tot hijpalen onder het zeehooft
alhier gebruijkt te konnen worden, gemerkt d' oude vergaan zijnde, geen bequame alhier in de houtbossen
meer te bekomen zijn.
Vervolgens is op de voorstellinge van den Edele Heer Gouverneur goetgevonden dat ër billietten alomme
sullen worden geaffigeert waar bij een ieder geadverteert word dat 's Comps. weegen op po. October
aanstaande aan de minstbiedende publicquelijk sal worden verpagt de leverantie van versch vleesch aan 's
Comps. passeerende scheepen, hospitaal, slaven &a. voor den tijd van een jaar, sullende aanvangh nemen met
po. Januarij 1721.
Door den ondercoopman en curator ad lites, Nicolaas Heijningh, ter vergaderingh geexhibeert sijnde de
boedel reeken. der goederen van 's Comps. overledene dienaren gedurende 't verlopene boekjaar onder
desselfs directie gevallen, is verstaan alvorens deselve te aggreeeren, naar luijd der instructie van den
gewesene Hr. Commissaris Simons, [1] te stellen in handen van den secretaris der weescamer, Jeronimo
Hendrik Snitquer, mitsgaders den negotie overdrager Jacob Leever, [2] ten eijnde deselve naukeurigh
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gevisiteert en geexamineert hebbende, deesen Raad te dienen van haar schriftelijk rapport.
Naar resumptie der requesten door de burgers Coenraad Fijt [3] en Hans Jacob Conterman [4] in de volgende
bewoordinge overgegeven:
Aan − − − Maurits Pasques de Chavonnes − − − benevens den E. Agtbe. Raad van Politie.
Wel Edele Gestre. Heer en E. Agtb. Heeren,
Vertoont met schuldige eerbiet Uwe Wel Edelen Gestre. en E. Agtbe. seer onderdanigen dienaar Coenraad
Fiet, burger deeser Colonie, hoe hij eenigen tijd geleeden bij publicque vendutie heeft gekogt seker plaats,
toebehoort hebbende den Edelen Heer Raad Extraords. van India en tegenwoordigen Gouverneur in Anbon,
Adriaan van der Stel, gent. de Oude Wijn Bergh, welke land volgens de daar af verleende erfbrief, de dato po.
December 1683, groot soude weesen 176 morgen en 225 roeden, dan alsoo den supplt. gemelde lant door den
lantmeeter Cochius hoeft doen hermeeten, is 't selve maar groot bevonden 173 morgen en 90 roeden, gelijk d'
g'annexeerde caartje aanwijst, bij gevolge 3 morgen en 135 roeden minder als de erfbrief komt te dicteeren;
Soo is des supplts. ootmoedigh versoek dat Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Agtb. gelieven toe te staan dat ër
een ander caartje van dikwils gen. land op nieuw mogte werden geformeert.
(Onderstont) 't Welk doende &a.
Aan − − − Maurits Pasques de Chavonnes − − − benevens den E. Agtbe. Raad van Politie.
Wel Edele Gestre. Heer en E. Agtb. Heeren,
Uwe Wel Edelen Gestre. en E. Agtbe. pligt schuldige dienaar, den lantbouwer Hans Jacob Conterman, met
sijn tegenwoordige huijsvrouw, zijnde de wede. van Jacob Vrij, [5] behuwelijkt hebbende seeker plaats of
hofsteede, gent. Vrijburgh, gelegen in de zoogen. Bottelerije onder 't district van Stellenbosch, groot in zijnen
grond 60 morgen, gelijk de daar af verleende erfbrief dicteert, dog door den lantmeeter, Evert Walraven
Cochius, bevonden sijnde dat de figuur van gem. erfbrief wegens de strecking van voorn. land ten eenemaal
qualijk komt te wesen, SOO versoekt den supplt. aan Uwe Wel Ede. Gestre. en E. Agtbe. dat er een nieuwe
aftekeningh volgens de nu gedane hermeetingh mag werden geformeert.
(Onderstont) 't Welk doende &a.
Is geresolveert alvoorens op den inhoude van dien te disponeeren de supplianten te gelasten van d' eijgenaars
der plaatsen streckende aan haare genoemde hof steeden te vorderen en vervolgens ter deeser Vergaderingh
over te geven behoorlijke verclaringe waar bij consteert dat sij bij de laats'[t]e hermetinge en gemaakte
streckinge in het hare niet sijn verkort.
Laastelijk in overweginge genomen zijnde 't over geleverde requeste der Stellenbosche kerkenraad,
geinserteert in 't geresolveerde van den 5 Maart deeses jaars, is goetgevonden en verstaan de supplianten met
haar versoek te renvoijeeren aan de Caabse kerkenraad.

Aldus geresolveerd ende gearresteerd in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jaare voorsz
M. DE CHAVONNES.
A. CRANENDONK.
C. V. BEAUMONT.
K. J. SLOTSBOO.
JAN DE LA FONTAINE.
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JN. ALDERSZ.
A. V. KERVEL. Rt. en Secrets.

Notes:
[1] Mr. Cornelis Joan Simons is in Utrecht gebore. Hy het in 1690 met die Maas na die Kaap gekom, en was vier jaar lank fiskaal aan
die Kaap. Vanaf 1695 het hy in Oos−Indië gedien, en in 1703 het hy Goewerneur van Ceylon geword. In 1708 het hy na Nederland
teruggekeer en onderweg die Kaap as Kommissaris besoek. Hy is in 1727 te Utrecht oorlede. Sy rapport oor die Kaap kan gevind word
in C.702: Instructiën, 1686−1722, pp. 493−559. Dit is ook gepubliseer in deel 5 van die Van Riebeeck−vereniging se publikasies.
[2] Jacob Lever van Amsterdam het in 1713 na die Kaap gekom. Hy is in 1721 getroud met Abigail van der Lith, die dogter van
Anthonij van der Lith en Anthonetta Theodora Schagen, en het in 1726 hertrou met Jacomina Brommert, die weduwee van Jacob
Voet.
[3] Conrad Heinrich Feyt is in 1683 in Alverdissen gebore en het as soldaat na die Kaap gekom. Nadat hy in 1708 en 1709 as
silwersmid aan Andries Bruijns uitgeleen is, het hy in 1712 'n vryburger geword en hom as silwersmid aan die Kaap gevestig. Hy is in
1712 met Petronella Bockelenberg getroud, en het in 1721 met Maria Koster hertrou. (Sien C.J.2874: Contracten Boek, 1703−17 10, p.
370; M.O.O.C. 8/4: Inventarissen, 1720−1727, no. 3; C.J.2601: Testamenten en Codicillen, 1722−1725, no. 3; C.J.2653: Testamenten,
1727−1731, no. 46.) Sy versoekskrif kan gevind word in C.227: Requesten, 1720, no. 92.
[4] Hy is in 1656 in Hadamar in Hesse−Nassau gebore en het in 1696 as soldaat met die Eenhoorn na die Kaap gekom. In 1698 het hy
'n vryburger geword en hom as smid en landbouer op Stellenbosch gevestig. Hy is in 1700 met Anna Catharina Cleef getroud, en na
haar dood in 1719 het hy in 1720 hertrou met Maria Beijers, die weduwee van Jan Harmensz. Hartingh en Jacob Vrij. (Sien M.O.O.C.
8/3: Inventarissen, 1714−1719, no. 99; Stellenbosch 18/8; Testamenten, 1731−1738, no. 60.) Sy versoekskrf kan gevind word in
C.227: Requesten, 1720, no. 91.
[5] Hy was afkomstig van Solz en het in 1695 as soldaat na die Kaap gekom. Vanaf 1695 tot 1698 was hy as plaasarbeider in diens van
Abraham Diemer. Hy was getroud met Maria Beijers, die weduwee van Jan Harmensz. Hartingh. Vrij is in 1719 oorlede. (Sien
C.J.2872: Contracten Boek, 1694−1698, pp. 139−140; M.O.O.C. 7/2: Testamenten, 1720, no. 103.)

Publication is only permitted if the name of the repository and the reference number are mentioned.

3

