Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope
Cape Town Archives Repository, South Africa

Reference code: C. 62, pp. 22−35.

Dingsdagh den 22e December 1722, voormiddags.
Alle present, uijtgesondert den Heer independent fiscaal, Cornelis van Beaumont.
Door den Edelen Heer Gouverneur ter vergadering ingebragt sijnde de overgeleverde nominatien, soo van
burgerraden, weesmeesteren, commissarissen van civile en huwelijxe saken, als de kerkenraden van de Caab,
Stellenbosch en Drakenstijn, [1] Soo is naar gehoudende besoigne goedgevonden en geresolveerd in steede
der afgaande burgerraden Fredrik Russouw en Jan Casper Rigter, weeder om tot burgerraden te verkiesen
Mattheus Bergsted en Valentijn Kleijnveld. Mitsgrs. in plaatse van de afgaande weesmeesteren Philip
Rudolph de Savoije, Johannes Blankenberg en Gijsbert Lafebre, Isacq Scheepers, Fredrik Russouw en Johan
Casper Rigter. Tot commissarissen van civiele en huwelijxe saken sijn insgelijx verkoren in plaatse van de
afgaande Hendrik Swellengrebel, Johan Fredrijk de Lits en den overledene Francois Poulle, Evert Walraven
Cochius, Christoffel Brand en Johannes Needer, en gelijk den president van dat collegie, den E. Kaje Jesse
Slotsboo, ter vergaderinge bij monde versoek deede om van dat presidie te mogen werden ontslagen, Soo is
sulx hem geaccordeert, en weeder tot president van commissarissen van civiele en huwelijxe saken aangestelt
den onderkoopman en Secretaris deeser Vergadering, Adriaan van Kervel, dog belangende de gedane
doleantie over de continueele afweesigheit van den mede commissaris Christoffel Hasewinkel, Soo is verstaan
dat onsent weegen haarlieden bij missive sal werden betuijgt ons misnoegen over diergelijken disrespectieus
en nalatig gedrag, en daaromme ook vorders gelast deesen Raad per naaste kennisse te geven bij aldien den
voorme. Hasewinkel blijft continueeren bij desselfs onbetamelijke geduurige afweesigheit, ten eijnde als dan
een ander in desselfs plaatse volgens de overgeleverde nominatie gemaakt te kunne werden.
Vervolgens is geapprobeert de gedane verkiesing tot ouderling alhier aan Cabo in den persoon van Cornelis
Valk in plaatse van den afgaande Adriaan van Kervel, ende tot diaconen verkooren Jacob Lever en Hendrik de
Vries [2] in stede van de afgaande Hendrik Swellengrebel en Christiaan Rasp; Soo als insgelijx goedgekeurt is
de verkiesinge van Pieter van der Beijl tot ouderling aan Stellenbosch in plaatse van den afgaande Dirk
Coetse, en verders tot diacon verkooren Anthonij Faure.
Soo als mede geapprobeert werd de verkiesinge van Francois du Toit tot ouderling aan Drakenstijn in plaatse
van Claude Marais, en daar nevens bij deesen tot diaconen aldaar verkooren werden Charl Marais [3] en Jacob
de Villiers, [4] de jonge, maar alsoo in beijde voorm. kerkelijke nominatien niet aangeteekent stonden de
namen der afgaande diaconen, Soo is verstaan dat haarlieden bij missive sal werden aangeschreven en gelast
voortaan sorge te dragen dat alle afgaande kerkelijke leeden, soo wel diaconen als ouderlingen, bij haare
namen in de over te sendene nominatien sullen moeten werden genoteert staan. [5]
Waar na in Raade is geleesen geworden het onderstaande requeste door eenige ingesetenen in volgende
bewoordinge overgegeven: [6]
Aan de Wel Edele Gestre. Heere Maurits Pasques de Chavonnes − − − benevens den E. Agtbe. Raad van
Politie.
Wel Edele Gestre. Heer en E. Agtbe. Heren,
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Vertoonen met alle onderdanigheit Uwe Wel Edele Gestre. en E. Agtbe. seer nederige dienaren en dienaresse
Paulus Hertog, [7] d' wede. Jan Verbeek, [8] Harmen Grutter, [9] Johannes Mulder, [10] Titus Jacobsz., [11]
Jan Pretorius. Jacob van Bougies, [12] Jonker van Macasser, [13] Sobinko de Chinees, Hercules Valentijn en
Daniel Deuren, [14] dat sij schuijten hebbende met deselve in persoon ofte door haare slaven laten visschen,
tragtende alsoo daar mede op een eerlijke wijse de kost te winnen, dog dat seedert het jongst verongelukken
der scheepen ter deeser rheede aan haar supplten. is verboden langs de stranden bij en omtrent de Soute Rivier
met haare schuijten te komen ofte het net uijt te werpen, dewijl nu dien hoek de visch rijkste der gantsche
Tafelbhaij is, en dat in de Rogge Bhaij of daaromstreeks geen visch meer te bekomen is, soo nemen sij
supplten. de vrijheit Uwel Edele Gestre. en E. Agtbe. op 't oodmoedigst te versoeken dat aan haarlieden
wederom als voorheenen magh werden gepermitteert tot haar nodige kost winninge ter voormelte plaats te
visschen.
(Onderstond) 't Welk doende &a.
Welken aangaande gedelibereert sijnde, is goedgevonden en verstaan dat het voor als nog dienstig was te
verhinderen dat eenige particuliere vaartuijgen naderde omtrent de wracken van 's Comps. geblevene schepen,
en dienvolgens de supplten. voor als nogh te refuceeren van te mogen vissen langs de stranden van het
zeehooft af tot aan de Zoute Rivier toe, permitteerende haarlieden nogtans sulx te mogen doen beoosten de
voorme. Zoute Rivier en elders in deese bhaij.
Daar naar is door den Edelen Heer Gouverneur in consideratie gegeven of het niet met de ordres der E.
Compe. over een komstig was dat de mattroosen en soldaten op het verongelukte schip Schoonenberg
bescheijden geweest, wederom in dienst der E. Compe. volgens haar oude gagie wierden aangenomen, Soo is,
ten dien subjecte geleesen sijnde de memorie van erreuren der soldij boeken van den jaare 1715 door de
Hooge Indische Regeringe naar herwaarts gesonden, bij dewelke sulx wel expresselijk werd geordonneert,
goedgevonden en verstaan dat de voorsz soldaten en mattroosen benevens d' onderofficieren voor haar oude
qualiteijt en gagie wederom in dienst der E. Compe. sullen werden aangenomen, 't welk des te beter en
accurater sal kunnen werden verrigt om dat de soldij boeken van dien bodem als nog in weesen sijn. [15]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Aldus geresolveerd ende gearresteerd in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jaare voorsz. [16]
M. DE CHAVONNES.
K. J. SLOTSBOO.
JAN DE LA FONTAINE.
JN. ALDERSZ.
A. V. KERVEL.

Notes:
[1] Die nominasies van die verskillende liggame kan gevind word in C.229: Requesten, 1722, nos. 80−85.
[2] Hendrik Abraham de Vries van Amsterdam het in 1708 met sy vrou, Maria Zaaiman, en hulle vier seuns uit Mauritius na die Kaap
gekom. Hy het in 1719 hertrou met Johanna van Es, die dogter van Willem van Es en Maria van Aelwijk. (Sien M.O.O.C. 7/6:
Testamenten, 1738−1745, no. 127.)
[3] Charles Marais is in 1668 in Plessis in Frankryk gebore. Hy was die seun van Charles Marais en Catherine Taboureux, en was
getroud met Anne de Ruelle, die dogter van die Franse vlugteling, Daniel de Ruelle.
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[4] Hy was die seun van Jacob (Jacques) de Villiers en Margaretha Gardiol, en is in 1699 aan die Kaap gebore. Hy was getroud met
Louisa Joubert.
[5] Die nominasies vir heemrade vir Stellenbosch en Drakenstein het die vergadering te laat bereik. Op 24 Desember het die Politieke
Raad dus Jacobus de Lange en Jan Nel verkies as heemrade vir Stellenbosch, en Francois du Toit en Jacob Theron vir Drakenstein.
(Vgl. C.605: Origineel Dagregister, 1718−1724, p. 696; C.229: Requesten, 1722, no. 92; C.513, deel II: Uitgaande Brieven,
1722−1723, pp. 1298−1299.)
[6] Sien C.229: Requesten, 1722, no. 86.
[7] Hy was die seun van Abraham Hertogh (Hartogh), en is in 1719 met Petronella Philipsz. getroud. In 1727 het hy hertrou met
Johanna Barbara Oberholster, die dogter van Johann Oberholster en Helena du Toit. (Sien M.O.O.C.8/4: Inventarissen, 1720−1727,
no. 55.)
[8] Catharina Jacobs was met Jan Verbeek getroud. Na sy dood in 1722 het sy met Adolph Hoffman hertrou. Sy was die dogter van
Christiaan Meijn en Martha Manuels, en is in 1691 aan die Kaap gebore. (Sien C.J.2650: Testamenten, 1709−1715, pp. 585−590;
C.J.2653: Testamenten, 1727−1731, pp. 212.215.)
[9] Hy was afkomstig van Munster, en het in 1696 as soldaat na die Kaap gekom. Na die dood van sy eerste vrou, het hy in 1728
hertrou met Engela Wedeking, die dogter van Heinrich Wedeking en Jannetje van Wijk. (Sien M.O.O.C.7/3: Testamenten, 1721−1725,
no. 56; M.O.O.C.7/6: Testamenten, 1738−1743, no. 33.)
[10] Hy was getroud met Catharina Erasmus. Hulle het twee dogters gehad. Hy is in 1729 oorlede. (Sien M.O.O.C.8/3: Inventarissen,
1727−1737, no. 7.)
[11] Titus Jacobs van Macassar was getroud met Johanna Titus van Macassar.
[12] Hy was getroud met Elisabeth van Tonkin.
[13] Jonker van Macassar was 'n vrygestelde slaaf, en was getroud met Rosetta van Java. Hy is in 1727 oorlede. (Sien M.O.O.C.7/4:
Testamenten, 1726−1735, no. 33.)
[14] Daniel Duuren is in 1703 aan die Kaap gebore. Hy was getroud met Francina Anthonisz. Na haar dood in 1732, het hy hertrou
met Susanna Coetser. Hy is in 1741 oorlede. (Sien M.O.O.C.7/4: Testamenten, 1726−1735, no. 116; M.O.O.C.8/5: Inventarissen,
1727−1737, no. 64; M.O.O.C.8/6: Inventarissen, 1738−1748, no. 53.)
[15] 'n Memorie waarin die sekunde, Jan de la Fontaine, besonderhede verstrek omtrent beskadigde voorrade uit die pakhuis en die
skepe Oostrust, Appollonia, Sleewijk en Terhorst, is hier weggelaat. Die Raad het besluit om 'n gedeelte daarvan as verliese af te
skryf, en die res te verkoop. Sien C.17: Resolutiën, 1722−1723, pp. 334−337. Die oorspronklike memorie kan gevind word in C.291:
Memoriën, 1710−1726, pp. 379−380.
[16] Volgens die kladnotule is die negosie− en soldyboeke ook in die Raad ter tafel gelê. Sien C.113: Klad Notulen, 1721−1725, p.
158.
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