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Dingsdag den 19:n December 1752:
'S voormiddags alle præsent.
Is aan den onderkoopman Adrianus van der Geugt, mitsgaders den Vaandrig Jacob Gutsch, beijde met het
aanweesende Schip D' Hercules alhier van Batavia aangeland; gepermitteerd met Stilstand van gagie, eenigen
tijd ter deeser plaatse te moogen verblijven, den Eersten ter Saake van desselfs Huijsvrouws Swangerheijd en
den anderen om Sijnen Siekelijken toestand; waar en teegens aan den alhier in de maand Junij deeses Jaars
van het Retourschip Meervliet verbleevene Koopman Jacob Verkolje toegestaan is, neevens desselfs Familie
met eerstgem:e Boodem desselfs verdere voijagie van hier naar Neederland te moogen voortsetten; des sal
desselfs gagie á dato deeses weederom Cours neemen
Sijnde voorts met voorseijde Schip De Hercules nog passagie van deese Plaats na Neederland verleend aan
den Tweeden Capitain van het in de Mossel Baaij afgelegde deens Schip de Croonprinces van Deenmarcken
in Naame Munck, en soo ook nog aan Twaalf Mattroosen van dien selfden Boodem, deese Laatste om voor de
kost Scheeps dienst te doen; Middelerwijl dat d' overige hier nog vertoevende Scheepelingen van dat Deens
Schip uijtgenoomen de geene die tot Bewaaringe van de Laading van die kiel worden verEijscht; soo met de
ter Rheede Leggende als andere nog te verwagten staande Retourscheepen, meede in Selver voegen van hier
na Europa Zullen voortgesonden worden
Nog is aan den Caabsen Jongeling Hendrik Greef gepermitteert, om weegens desselfs armoede, met
meergemelde Schip D' Hercules vrij van Transport en kostgeld na Neederland over te vaaren, mits voor de
Kost Scheeps dienst doende.
Op ingekreegene Berigt van Den Land meeter Carel david Wentzel, dat seekere Twee Morgen Land, dewelke
Jongst onder den 4: Julij deeses Jaars aan den Burger Abraham Lever, neevens nog Drie andere die hij Langen
tijd in Erffpagt heeft gehad, op desselfs voorgeeven, dat deese twee eerstgem:e morgen Land, Soo wel als de
drie andere, desselfs Plaats aan de Wijnberg geleegen genaamt Alphen, meede annex waaren, niet alleen van
Sijne voormelde Plaats af en over de weg, Loopende tusschen desselfs Land en dat van het Soo genaamde
Burger Bosch Laegen, maar ook dat die Twee morgen Land quaamen te Strecken tot aan het Zelve Burger
Bosch; Is hierom verstaan dat den uijtgaaf daarvan zal worden ingetrocken en vernietigt blijven; Edog dat de
drie andere hem Lever in Eijgendom Zullen gelaaten worden, in Sulker voegen als dit bij Bovengemelde
Besluijt staat gestipuleert.
Voorts is nog goed gedagt, den Secretaris deeses Raads te authoriseeren en te qualificeeren om aan Seekeren
Slaaven Jonge genaamt October van Mallabaar Een Vrij Brief te verleenen; Ter Saake dat desselfs geweesene
Lijff Heer den Chinees Tiakekko hem October voor desselfs vertrek van hier na Batavia volgens Seeker
onderhands geschrift vrij gegeeven hebbende, door denzelven Chinees hierop is versuijmt geworden hiervan
een Secretariale acte te passeeren.
Sijnde ten Laatsten nog vastgesteld, dat men aan d' overheeden van het in de Mossel Baaij afgelegde Deens
Schip De Kroon Princesse van deenmarcken hierom versoek doende, op den voet en om Soodanige Reedenen
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als bij voorgaande Resolutien Sijn gemeld weederom Sal Laaten verstrecken Een Zomma van Twee duijsend
Rijxdaalders

Aldus Geresolveert ende G'arresteerd In 't Casteel de Goede Hoop Ten Daege en Jaare voorsz:
R Tulbagh
S Swellengrebel
P: Reede van Oudshoorn
Hend:k de Ruijter
R S Allemann
N:s Heijning
C Brand
Corn:s Eelders
J:s degrandpreez R:t en Secret:s
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