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Donderdag den 26 April 1736, voormiddags.
Alle present.
Op het daarom gedaane versoek sijn de twee volgende stucken lands teegens vier schellingen ijder morgen in
het jaer, onder dit Caabse district, in erfpagt uijtgegeeven, te weeten aen Andries Bester [1] 18 morgen 10
roeden bij zijn plaats genaemt Hooggeleegen, [2] en Hilletje Olivier, [3] wed. van Johannes Mostert, [4] 37
morgen 296 roeden bij haar plaats gent Stellenburg. [5] Sullende den datum van de daar van te verleenene
erfpagtbrieven op pmo. September aanstaende werden gesteld en van dien tijd af ingaan, om alsoo na het hier
omtrent doorgaens geobserveerde gebruijk, een effen reecq. bij de negotie boeken en den cassier te kunnen
houden.
Ook is naar lectuure van seeker versoekschrift door Jasper Martensz [6] in de onder uijtgedrukte termen
gepresenteert: [7]
Aan den Wel Edelen Gestr. Heere Jan de la Fontaine − − − beneevens den E. Agtb. Politicquen Raad deeses
Gouvernements.
Wel Edele Gestr. Heer en E. Agtb. Heeren,
Geeft met verschuldigt respect te kennen Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. seer neederigen dienaar, Jasper
Martensz, staende onder voogdije van Heeren weesmeesteren deeser steede, hoe denselven nietteegenstaende
nog maer den ouderdom van 21 jaaren bereijkt hebbende, egter genoegsame kennisse en bequaemheijd
vermeijnd te besitten om zijne goederen selfs te regeeren, dierhalven wend hij sig in alle neederigheijd tot
Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. met de[e]moedig versoek dat deselve van die goedheijt gelieven te zijn aan
den suppt. veniam aetatis te verleene[n,] alsoo hetselve ten hoogsten voordeelig in zijne affaires soude
weesen; kunnende Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb., des behaagende, uijt de hier bijgevoegde attestatie van
Heeren weesmeesteren voornt. het goed leevens gedrag van den suppt. beoogen. [8]
(Onderstond) 't Welk doende &a.
Om de daar bij gealligueerde [9] reedenen en het daar bij gevoegd getuijgschrift van weesmeesteren in
aanmerking genoomen zijnde, verstaan dat men het versogte veniam aetatis aan hem sal verleenen.

Aldus geresolveerd ende gearresteerd in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jare voorsz. [10]
JAN DE LA FONTAINE.
A. V. KERVEL.
D. V. D. HENGHEL.
J. T. RHENIUS.
NS. HEIJNING.
HK. SWELLENGREBEL.
1

CL. BRAND.
R. TULBAGH. Rt. en Secrets.

Notes:
[1] Andries Bester van Maagdeburg in Brandenburg het in 1712 as soldaat in diens van die V.O.C. na die Kaap gekom en is hier as
wadrywer in diens geplaas. Hy is ook by twee geleenthede as kneg aan vryburgers verhuur, voordat hy in 1721 self 'n vryburger
geword het. Op 13.2. 1724 is hy met Johanna (Anna) Bock getroud. Bester is in 1752 oorlede.
[2] Die plaas Hooggeleegen is in 1702 in eiendom uitgegee.
[3] Hilletje Olivier was die dogter van Ockert Cornelisz Olivier en Aletta Verwy. Sy is op 19.9.1707 met Eduard Loubser getroud, en
na sy dood is sy weer op 12.2.1719 met Johannes Mostert (1693−1729) getroud.
[4] Hy was die seun van Jan Mostert en Elisabeth Niemeyer.
[5] Die plaas Stellenburg (later Stellenberg) is in 1697 aan Jacob Vogel toegeken. Minder as 'n maand later het hy dit egter oorgedra
aan Frans van der Stel, in wie se besit dit tot 1717 gebly het. Kyk Hans Fransen en dr. Mary Alexander Cooke: The Old Houses of the
Cape. pp. 29−31.
[6] Jasper Maartensz (1714−1760) was die seun van Anthony Maartensz en Sara Moller. Hy is op 29.7.1736 met Catharina van Laar
getroud.
[7] Kyk C. 237 Requesten en Nominatiën, 1735−1736, ongedateer, pp. 329−330.
[8] Kyk C. 237 Requesten en Nominatiën: getuigskrif, 21.4.1736, p. 323.
[9] Die skribent van die Haagse kopie het ook geskryf gealligueerde i.p.v. geallegueerde.
[10] Die kladnotule van hierdie vergadering kan gevind word in C. 113 Resolutiën, Raad van Politie, Klad, 26.4.1736, p. 397.
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