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Maandag den 18 September 1741, 's voormiddags.
Alle present, uijtgenomen den Heer secunde Ryk Tulbagh mitsgaders d' E.E. coopluijden Christoffel Brand en
Cornelis Eelders.
Nadat den Heer Pieter Rheede van Outshoorn, [1] die met het aanweesend schip de Duijff alhier is aangeland,
[2] als door onse Heeren en Meesteren aangestelt sijnde tot fiscaal independent deses Gouvernements met de
qualiteijt van oppercoopman, den eed staande tot dat ampt, gelijk ook die als lid in de respectieve collegien
van Politie en Justitie afgelegt [3] en hierop het fiscalaat van den Heer Mr. Daniel van den Henghel
overgenomen had; wierd vervolgens door den Heer Gouverneur ter vergadering geproduceert het geeerd
aanschrijvens van Haar Wel Edele Groot Agtb. de Heeren Bewinthebberen ter Camer Rotterdam van den 11
April deses jaars, [4] met het meede ter deser rheede leggende schip de Vrijheijt ontfangen, bij welkers
resumptie sijnde comen te blijken dat voorsz Haar Wel Edele Groot Agtbr. behalven den jaarlijxe gewoonen
eijsch van 24 aamen roode Constantia wijn nog comen te ontbieden eenige aamen eener soo genaamde hier
vallende roode pontacq wijn, [5] is verstaan dat alle mogelijke devoiren sullen werden aangewend om iets van
die wijn te kunnen bekomen, op dat dit doenelijk sijnde, aan den eijsch pligtschuldig mogt voldaan werden.

Aldus geresolveert ende gearresteert in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jaare voorsz.
HK. SWELLENGREBEL.
D. V. D. HENGHEL.
P. REEDE VAN OUDSHOORN.
R. S. ALLEMANN.
NS. HEIJNING.
MNS. BERGH.
JS. DE GRANDPREEZ. Rt. en secrets.

Notes:
[1] Pieter van Reede van Oudtshoorn het uit die Nederlandse adel gestam. Hy is op 8.7.1714 as die oudste seun van baron Barend
Cornelis van Reede van Oudtshoorn en sy vrou, Catharina Cornelia van Eys, in Utrecht gebore. Op 18.1.1741 is hy in
's−Hertogenbosch met Sophia Boesses (1720−5.6.1791) getroud, en op 7.5.1741 het hulle na die Kaap vertrek, waarheen Here XVII
hom as fiskaal gestuur het. Op 12.12.1760 is hy as sekunde benoem. In April 1766 het hy na Nederland teruggekeer, omdat hy die
erfgenaam van sy Engelse grootoom, William Ferdinand Cary, lord Hunsden, geword het. Tydens sy verblyf in Nederland het hy die
landgoed Drakesteyn gekoop. Tydens sy afwesigheid van die Kaap, is daar nie 'n nuwe sekunde benoem nie. Gevolglik het hy besluit
om weer dié pos te aanvaar. Voordat hy egter kon vertrek, het goewerneur Tulbagh gesterf en Van Oudtshoorn is as sy opvolger
benoem. Hy het op 10.10.1772 aan boord die Asia na die Kaap vertrek, maar is op 23.1.1773 op see oorlede. Van Oudtshoorn is op
12.4. 1773 met volle militêre eer in die Kaapse kerk begrawe en sy grafsteen is later in 'n buitemuur van die Groote Kerk, Kaapstad,
ingebou. (W. J. de Kock and D. W. Krüger (eds.−inchief): Dictionary of South African Biography II, p. 795.)
[2] Die Duijf het op 15.9.1741 uit Teksel in Tafelbaai aangekom. (C.616 Dag Register, 15.9.1741, pp. 703−705.)
[3] C.678 Eed Boek, 18.9.1741, pp. 16, 28 en 36.
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[4] C.447 Inkomende Brieven: Kamer Rotterdam − Goew. en Raad, Kaap, 11.4.1741, pp. 609−615.
[5] Rooi pontakwyn, 'n natuurlike soetwyn, is gemaak van pontakdruiwe.
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