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Vrijdag den 27:e December 1793.
S' voormiddags present den Edelen Heer Commissaris beneevens deHeeren Leeden deWet, Brandt en Bergh
demptis denHeere Gezachhebber, beneevens deHeeren Leeden Gordon, Le Sueur en van Oudtshoorn.
Na resumptie der Resolutie op den 20:e deezer loopende maand, genoomen, wierd door den Edelen Heer
Commissaris den Raade gecommuniceerd, dat de Commissie, welke ingevolge het geresolveerde ter Sessie
van den 16:e deezer hadde geexamineerd de ten deele verbrande Cartonne muntstukken, door den Bode
derColonie Graaffe Renet, Samuel Fredrik Krause, herwaards gebragt, en dies waarde geapprecieerd, aan zijn
Ed: rapport hadt gedaan, dat dezelve muntstukken hadden koomen te bedraagen, een Somma van 568 Rijksd:s
en dat zijnEd: dienvolgens het gemelde geld, teegens nieuwe Cartonne munten, hadt laaten verwisselen −
omme op de bepaalde wijze te worden vernietigd.
Hierna geliefden de Edele Heer Commissaris al verder te Communiceeren de behoude aankomst alhier op den
22:e deezer vansComp:s Scheepen Drechterland en de Meermin, waarvan het eerstgem:e in Saldanhabaaij is
gekield geworden, en dat den Equipagiemeester beneevens denCapitijn van dien Bodem aan zijnEd: hadden
gerapporteerd, dat het zelve Schip zich ten eenemaale digt en in een goeden Staat kwam te bevinden zodanig
dat daarvan als nu weder dat gebruik met gerustheid konde werden gemaakt het geen den dienst zoude mogen
vereschen, en is dienvolgens goedgevonden en verstaan, die Bodem met de meeste Spoed te doen belaaden
met de wijnen, Tarwe en andere hierlandsche producten, welke bij gebrek aan Scheepsgeleegendheid op de
Bataviase Eisch voor deezen Jaare onverzonden zijn gebleeven, omme daarmeede de reze naar India's
Hoofdplaatse te aanvaarden:− zullende wijders het fregat Schip de Meermin almeede ten Spoedigste worden
belaaden met alzulke goederen als van de Lading van het alhier gestrand Chinas Retourschip Zeeland, zijn
gesalveerd, ten ende zo die bodem als het aanweezend retourschip Leide, instaat te Stellen, omme ingevolge
het geadviseerde aan de Illustre vergadering van XVII:e zo dra de voorgeschreeven ordres zulks zullen
koomen toetelaaten, van hier naar Nederland te vertrekken.
De Ordinaire gecommmitteerdens David Kuuhl enJohannes Henricus fisscher, welke onder het opzicht van
den Heere Keldermeester Le Sueur zijn gechargeerd geweest; om te bergen en te verzorgen de natgeraakte
Coffijboonen en Peper uit het Schip Leide alhier gelost, over hunne verrichtingen in deeze heede ingediend
hebbende het volgend Rapport.
Aan den WelEdeleGrootagtb: Heer M:r Abraham Josias Sluijsken Raad ordinair van Nederlands India
mitsgaders Commissaris over het Gouvernement van Cabo deGoede Hoop en den Ressorte van dien &c: &c:
&c: beneevens den WelEdele Achtbaaren Heere Gezachhebber en welEdele Heeren Raden van Politie
WelEdele Grootachtb: Heer en E Achtbaare Heeren!
De ondergeteekende Ordinaire gecommitteerdens als zich gelast vindende om onder 't opzicht van den
WelEdele Heere M:r Jacobus Johannes Le Sueur te verzorgen de goederen gelost uit het ter deezer Rheede
leggend RetourSchip Leide, hebben bij hun Rapport van den 13:e Me jongstleeden opgegeeven, dat 52009 lb
B:o Peeper en 12155 lb B:o Coffij boonen geheel nat en doorweekt en dus onbekwaam om te kunnen worden
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afgescheept in't Pakhuis waaren blijven leggen.
dezelve Coffijboonen en Peeper thans zoo goed mogelijk door hen gedroogd geworden zijnde zo neemen zij
de vrijheid UWelEdele groot achtb: en E: Achtb: Eerbiedig te Rapporteeren, dat door hen weder naar voorn:e
Schip Lede zijn afgescheept.
301 Zakken Peeper weegende B:o 32026 lb en
63 d:o Coffij d:o d:o 9536 d:o dus met eene minderheid op de voorschr: Peeper van 19983 lb en op de Coffij
van 2619 lb, welke minderheid moet worden geattribueerd aan indroging, Spillage door het driemaal
transporteeren uit 't eene Pakhuis in't andere, en door t dagelijks omschoppen aan vervlogen Stof.
De ondergeteekendens verhoopen hiermeede aan UWerWelEdele Groot Achtb:s en E Achtb: geEerde intentie
te mogen hebben voldaan en laaten deeze dienen voor nedrig Rapport
IntCasteel deGoedeHoop den 24:e DeCemb:r 1793.
/: get:/ D:d Kuuhl
J: H:s Fischer
en uit voorschr: rapport aan den Raade gebleeken zijnde de excessive minderheid, gevallen op de
Coffijboonen en Peeper door de gemelde ordinaire gecommitteerdens gedroogd, zo is unanime beslooten, het
zelve Rapport door hen behoorlijk te laaten bedigen, omme Vervolgens van 't zelve Copia authentiecq te
voegen bij het Cognogsement van't Schip Lede, waarin de door hen gedroogde 63 zakken Coffijboonen en
301 Zakken Peper wederom zijn afgescheept.
Vervolgens wierd door denEdelen Heer Commisaris gecommuniceerd dat de gestadige Klachten welke door
de overheeden van de aanweezende SComp:s Scheepen aan zij Ed: waaren gedaan, over de ontoereikendheid
van't verstrekt wordende Brandhout, zijn Ed: hadden genoopt om te onderzoeken welke bepalingen omtrent
die verstrekkingen ten deezen Gouvernemente waaren gemaakt, doch dat zijnEd: bij bevinding dat hierinne
nimmer op eene vaste wijze was gehandeld, zo als nochtans de goede ordre komt te vorderen, van den
Equipagiemeester Jan Arnold Voltelen, hadt gerequireerd deszelfs consideratien en bericht hoedanig de
verstrekkingen van Brandhout aansComp:s Scheepen ten deeze Gouvernemente voortaan zoude behooren te
geschieden, en van de gemelde Equipagiemeester daarver ontfangen het volgend Schriftuur
Aan den WelEdele Grootachtb: Heer Abraham Josias Sluijsken Raad vanNederlands India, mitsg:e
Commissaris deezes Gouvernements en den Ressorte van dien &: &c: &c:
WelEdele Groot Achtb: Heer.
Den ondergeteekende heeft de vrijheid gebruikt, op de klagten aan hem gedaan door den Capitijn ter Zee F:
Groen Commandeerende het alhier ter rheede Leggend RetourSchip Leijden UWelEdele Groot Agtb: ter
kennis te brengen, de onmogelijkheid om met Eene Verstrekking van 7 Vragten die niet meer als 1 1/4 Vadem
brandhout blijkens g'annexeerde verklaring, S' Maands te kunnen toekoomen; te meer ged:e Bodem, zo als
meest alle de Retourscheepen, Twee Leedig als met Chineezen en Europeesen beman is, waaruit voortvloeit
dat, /: dewijl deChineesen uit geene zelve Pot met de Europeaanen Eeten, maar hunne voedsels afgescheijde
gereedmaaken / aan ijder Een aparte en na Evenreedigheid, bepaalde quantiteit Brandhout moet werden
verstrekt.
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Door UWelEdele Groot Achtb: gelast zijnde omme ten dien opzigte te dienen van berigt in hoe verre zulks
moogentlijk was en in hoe verre die verstrekking proportioneel aan S' E Comp:e Retour, zo wel als Colonie
Scheepen konde geschieden.
het blijkt uit de hiervoren geciteerde verklaring derScheepsofficieren van 't Schip Leijden, dat het hierboven
geallegueerde namentlijk 14 Vragten voor 2 maanden, maar 2 1/2 Vaam hout beslagen heeft, en hoe verre nu
de bereekening der WagenVragten teegen vadems, of de dragten der Slaven teegens vrachten alhier geschied,
betuigd den ondergeteekende aan UWelEdele Groot Achtb: niet te weeten, maar wel dat 2 1/2 Vadem S'
maands aan Een Schip word aangereekend, het welk overeenkomstig de verstrekking op Batavia is, en
waarmeede de Scheepsoverheeden kunnen toekomen op Een Schip zoo Sterk als Leijden of met 100 Koppen
bemand.
De Colonie Scheepen die geleegendheid hebben om in de Baaijfals dan wel elders leggende eenig hout te
roijen, zoude gereekend 50 Koppen zo als zij meest altoos bemand zijn, met 2 Vadems en die met mindere
manschap Vaaren naar Proportie Volstaan kunnen.
ten eijnde deeze vadems Brandhout die 6 voet Lang, 6 voet Hoog en 2 1/2 a 3 voet breed, zoo als op Batavia,
en elders zijn, behoorlijk aan de Scheepsoverheeden worde verstrekt, konde het zelve op het Zeehoofd, of
waar anders UWelEdele Grootagtb: het goedvinden mogt, worden nedergelegd, en afgevademt direct naar de
Scheepen worden getransporteerd, kunnende de Scheepsoverheeden zig dan niet ontschuldigen of uitvlugten
maaken: dat zij haare Brandhout niet ontfangen hadden enbleef van dat ogenblik de verantwoording aan hun
het is wel waar dat de overheeden van 't Schip Leijden te vooren met 't Brandhout hebben moeten
rondschieten, dan dit Spruijt voort door dien zij hunne voorraad van Brandhout op Batavia voor de geheele
rijs naar Europa zo wel als het heen door tijdsgeleegdheid permitteerende geduurende hun vertoeving in
Baaijfals gekapt is, daarbij hebben gesuppleerd.
Den onderget: hoopt hiermeede aan UwelEdele Groot agtb: intentie voldaan te hebben en laat dit dienen voor
berigt.
/:get:/ Jan A:t Voltelen
Cabo deGoede Hoop den 24: DeCbr: 1793
Over welk bericht gedelibereerd geworden zijnde zo is beslooten zich met het geene door den
Equipagiemeester is voorgedragen volkoomen te Conformeeren, zullende dienvolgens aan alle s'Comp:s
Bodems die Brandhout koomen te benodigen, en met omtrend honderd of meerdere koppen zijn bemand,
worden verstrekt 2 1/2 vadem Brandhout S' maands, en aan de permanente vaartuigen zo veel minder als
dezelve bemanning zal koomen te vereschen.
Dan nadien het Brandhout bevoorens altijd bij wagenvrachten, en thans, als door Slaaven aangedragen
wordende bij drachten word bereekend, zo is, omme hierinne voorthaan eene zeekere Cynosure te kunnen
volgen, goedgevonden en verstaan de Heeren Gordon en van Reede van Oudtshoorn /: als het opzicht over het
aandraagen van 't Brandhout hebbende:/, te injungeeren op de best mogelijke wijze te bereekenen hoe veel
drachten Brandhout worden verescht om uit te maaken een Vadem van 6 Vrachten lang 6 V:ten hoog en 2 1/2
a 3 voeten breed, omme vervolgens zo aan de uitkoomende als Repatrieerende Scheepen per Maand zoo veele
drachten te verstrekken als 2 1/2 diergelijke Vademen zullen koomen te bedraagen op zodanige wijze en
onder zodanige voorzorgen als den Equipagiemeester bij zijn gemeld bericht heeft opgegeeven.
Nademaal van tijd tot tijd word ondervinden dat eenige Lieden zich niet ontzien hunne overleedene
Lijfegenen zelfs ter aarde te doen bestellen, zonder voorkennis van de doodgraveresse, die verpligt is te
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waaken dat de Lyken, ter wegneeming van alle kwade toevallen, behoorlijk worden begraaven, en voor deeze
haare moete moet worden betaald; zo is ter voorkooming van alle ongeregeldheeden die uit de voortgang van
deeze ongeoorloofde handelwyze notoir zoude moeten ontstaan, unanime beslooten, bij publicatie en affixie
van billietten te gelasten dat niemand zich zal moogen onderwinden een dan wel meerder overleedene
Lijfegenen, ter aarde te doen bestellen; als van dies overlyden aan den Fiscaal kennisse gegeeven en permissie
tot dies begraaving gebtineerd zal weezen, van welke permissie vervolgens Communicatie zal moeten worden
gegeeven aan de dood graveresse die als dan onder ontfangst van Acht Schellingen voor een volwasschen
Slaaff ofte Slavinne en vier Schellingen voor een Slaavenkind, de nodige ordres zal geeven, om dezelve
overleedene Lijfeijgenen op het kerkhoff te doen begraaven.
De Heeren Leeden des Raads Le Sueur en Brandt, als Commissarissen over s'Comp:s Tuin alhier en de Tuin
Rustenburg, aan deezen Raade ingediend hebbende het volgend Rapport.
Aan den WelEdele Groot Achtb: Heer M:r Abraham Josias Sluijsken Raad ordinair van Neerlands India,
mitsgaders Commissaris over't Gouvernement van de kaap deGoedeHoop en den Ressorte van dien &c:a &c:a
&c:a beneevens den Edelen Achtb:e Politicquen Raad.
WelEdele Groot Achtb: Heer! en Edele Achtb:e Heeren
Ingevolge deCommissie door de HoogEdele Edele Heeren Commissarissen Generaal over Nederlandsch India
en deeze kolonie gedecerneerd op ons ondergeteekenden, en de daarbij vervatte zeer gerespecteerde beveelen,
hebben wij ons ter pligtschuldiger opvolginge daarvan den 22:e der Jongstafgeweeken maand November
begeeven na SEComp:e Thuin alhier, thands in twee perceelen verhuurd aan de Burger Bartholomeus
Eybergen, voor de eene helfte, en voor de wederhelfte aan den burger Joseph de Kok Michielsz:n en als thoen
bevonden, dat dezelve verhuurders zig volkoomen hebben gekweeten, en voldaan aan deConditin hun bij de
verhuuring voorschreeven; Dan hebben wij met bevreemding gezien, dat de baas, welke S'Comp:e weegen
nog is aangehouden, om de Laningen en wandelweegen in behoorlijke Staat te onderhouden nog agterlijk was
in het Snoeijen der heijningen, en het Schoffelen der paaden, en wanneer wij denzelven over deeze zijne
nalatigheid ons ongenoegen betoonden, kwam denzelve te declareeren, dat het hem onmogelijk was, met
alleen vier Slaaven, welken hem waaren overgelaaten, dit omslachtig werk, boven het dagelijkse behoorlijk te
kunnen verrichten, met verzoek dat geduurende den tijd van het Snoeijen der boomen en heggen, met eenige
meerdere Slaaven mogte worden gerieft: welk verzoek ons zeer aanneemelijk is voorgekoomen, wij hebben
ged:e Baas inmiddels gelast met voorschr: werk ten Spoedigsten een aanvang te maaken.
Ten fine voorschr: vervolgens gereeden zijnde na de Plaats of Buiten thuin Rustenburg, aan het zoogenaamd
Ronde bosje geleegen: Is het er wel verre van daar, dat wij, met betrekking tot de gebouwen, de zelven in die
goede Situatie als die der thuin alhier zouden hebben gevonden geinformeerd van de Slegte gesteldheid dier
gebouwen, hebben wij gemeend voorzigtigst te zullen handelen, om, met geEerde voorkennisse van den
WelEdelen Grootachtb: Heere Commissaris ter onzer adsistentie daar te doen tegenswoordig zijn den baas
vansComp:s timmerlieden Jacobus Johannes Graaff, en bij nauwkeurige inspectie, en bijweezen van den
huurder den Oud Heemraad Gerrit Munnik, bevonden, dat het dak van het groot of Heeren Huis niet allen ten
eenemaale verrot en vergaan was, houdende op verscheidene plaatsen, niet meer dan een a twee duijmen
dikte, en alleen door het daarop gewaaid zand, en begroeid Mos by een wordende gehouden, maar vooral, dat
het kapwerk ten eenemaale door de worm en miet was doorknaagd, waar van de genoegzaame blijken gewaar
wierden op de zoldering alwaar 't zaagzel of uitwerkzel van de miet tot eene tamelijke dikte vastgegroeid was
zo dat, volgens het gevoele van gem:e baas der timmerlieden zeer te vreezen is, dat het gantsche dakwerk bij
zwaare Reegens of fellewinden op het gebouw zal ter nederstorten: vervolgens ook de overige gebouwen in
oogenschijne hebbende gevonden, bevonden wij het geweezen huis van den baas thuinnier en de wijnkelder
redelijk wel gesteld, hebbende bijden maar eene klene voorziening noodig, dog de daaken van de paardenStal
en geweezen Slaaven Logie ook in zeer slegte gesteldheid, vertoonende zig de bindrottingen op verscheijdene
plaatsen bloot aan 't Oog, en het dak zelve hier en daar zoo vol gaaten, dat men op de zoldering het daglicht
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door het zelve konde aanschouwen mankeerende bovendien aan voorschr: gebouwen verscheijden houte
vengsters: zo als UW WelEdele Grootachtb: enE Achtb zulks by gelieve zullen kunnen zien, uit het deezer
verzellend origineel Rapport van voorschr: baas der timmerlieden.
Wij hebben niet gemankeerd den verhuurder hierover te onderhouden, en denzelven af te vraagen waarom niet
voldeed aan het 7:de artiC: van de conditin van verhuuring, volgens welk hij aangenoomen en zig verpligt had
tot alle reparatien aan daaken platten &c:a moetende worden gedaan, met recommandatie om daarin ten
Spoedigsten te voorzien, of dat deEComp:e die reparatien voor zijne reekening zoude laaten verrichten:
waarop dezelve kwam te remonstreeren, dat, hoe zeer hij niet wilde ontkennen zyne verpligting om de plaats
en daarbij Staande gebouwen in behoorlijke Staat te onderhouden, om dezelven als zodanig bij de expiratie
der huurjaaren, weder te kunnen overgeeven, hy ook teffens begreep, dat zulks alleen konde zien, op de
Reparatie van zodanige gebreeken, als er, geduurende den tijd der Huurjaaren, aan de gebouwen mogten
koomen, maar onmogelijk op die waarmeede de gebouwen volgens oogenschijn reeds lange jaaren zijn behept
geweest, dat hij ter goeder trouwe, en in de vaste verzeekering, dat alles zig in zodanige Staat bevond, als men
doorgaans bij verhuuring van huijzen etc:a natuurlijk pleegt te veronderstellen, de verhuuring op de
gestipuleerde voorwaarden had aangenomen, dog, dat al aanstonds bij de eerste aanvaardiging tot zijne
grootste verwondering had ontwaard, in welke Slegte gesteldheid de gebouwen zig in het generaal bevonden,
waarvan niet had vezuimd behoorlijke kennisse te geeven aan den Heere Gezachhebber deezes
Gouvernements: Dat ondertusschen, ziende, dat geen handen aan 't werk wierden geslaagen zig genoodzaakt
had gevonden, wilde hij de gebouwen eenigzints bewaaren teegens het toen ophanden zijnd' winter Saisoen,
de Slegste gestelde plaatsen der daaken ten zijnen kosten zoo veel mogelijk te laaten voorzien, en waarvan
vermeende de Rembourseering vand' E: Comp:e met recht te mogen verzoeken.
De decisie hierover aan UW WelEdele Groot Achtb:s enE Achtb: moetende overlaaten; meenen wij onder
geEerde welduidinge te moogen noteeren, dat ons de Sustenue van den huurder niet ongegrond is te
voorengekomen: raadpleegd men tog het jaargetal geplaatst voor de gevel van't Heeren Huis, wanneer eenige
vernieuwing en verbeetering aan het zelve is gemaakt geworden, zal men bevinden, dat zulks heeft plaats
gehad in den Jaare 1758, na welk tijdstip men niet weet, dat het dak is vernieuwd geworden: En zijn, maar
wijnige jaaren laater en zoo wel zijn onderricht, in de Jaaren 1761 of 62 de Stal en Slaaven Logie vergroot en
verdekt geworden; geljik ook de baas der timmerlieden in het Slot van voorschr: zijn rapport komt te
declareeren, dat de bevonden gebreeken, onmogelijk t zeedert korte tijd zijn ontstaan, maar moeten worden
toegeschreeven aan den langentijd dat de daaken op de gebouwen hebben geleegen Zoo het Uwe WelEdele
Groot agtb: en E: Achtb:s ondertusschen mogten gelieven goed te vinden, alle deeze zoo noodwendige
reparatien SComp:e weegen te laaten geschieden, neemen wij de vrijheid Wel hoogstdezelven in needrige
consideratie te geeven of het niet best met de menage zoude Strooken, wanneer de kap en gebindzels van het
Heeren Huis wierden toegesteld door S Comp:s timmerlieden, waartoe het benodigd hout op de plaats zelve
genoeg aan handen is, terwijl het riet insComp:s Rietveld door gereconvalesceerdens aan de Linie geplaatst,
zoude konnen worden gekapt, ten waare te verkiezen zijn zoude dit werk aan de minst aanneemende publiecq
aan te besteeden.
Wij hebben deEere deezen te laten dienen voor nedrig Raport en eerbiedige consideratie
/:get:/ J: J: Le Sueur
C: Brand
Kaap deGoede Hoop 20:e DeCb:r 1793.
Zo is na aandachtige deliberatie over het gem:e geschrift goedgevonden en verstaan om de gebreeken welke
zich zo aan 't groote of Heeren Huis, als aan de Stal en de zogenaamde Slavenlogie van de Tuin Rustenburg
koomen te bevinden, en welke zeer gewisselijk voor dat die Tuin is verhuurd geworden aan die gebouwen zijn
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geweest, met de meeste spoed bij publicque aanbesteeding door de minstaanneemende te laaten repareeren,
zullende dienvolgens de gemelde Heeren Le Sueur en Brandt worden gecommitteert, zo als hun Ed:
gecommitteerd worden bij deeze; omme te ontwerpen en aan deeze raade ter approbatie over te leggen,
zodanige Conditin van aanbesteeding dier reparatin als langs welke hun Ed: zullen vermeenen, dat dezelve ten
meeste voordeele derCompagnie zullen kunnen worden geeffectueerd, waarbij wel Specialijk zal moeten
worden bedongen: dat den aanneemer vrijheid zal hebben de benodigde Sparren en andere Houtwerken tot de
daaken benodigd op de plaatst−zelfs te kappen na de aanwijzing die door Heeren Commissarissen aan hem
zullen worden gedaan.
Vervolgens is geleezen een request door den onderkoopman Oloff Martinus Bergh aan deeze regeering gerigt
luidende als volgt.
Aanden WelEdele Grootachtb: Heer M:r Abraham Josias Sluijsken Raad ordinair van Nederlands India
mitsgaders Commissaris over 't Gouvernement van Kaap de Goede Hoop en den Ressorte van dien &c: &c:
&c:a beneevens denWelEdele Agtb: Heer Gezachhebber, en WelEdele Heeren Raaden van Politie.
WelEdele Groot Agtb: Heer en E: Achtb: Heeren!
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen UWer WelEdele Groot agtb: en E: Achtb: zeer gehoorzaame en
onderdanige dienaar Olof Martinus Berg, onderkoopman in dienst der E Compagnie; dat wylen deS Suppl:ts
Schoonvader, den Oud Burgerraad Jan Daniel Wieser met zijn overleedene Huisvrouw Anna Dorothea
Hiebner op den 22:e October 1788 hebben opgericht een Mutueel Testament, waarbij onder anderen door hen
beide is begeerd, dat hunne Slavinne Francina van de Kaap, beneevens haare zoon Jacob van den Kaap, na het
afsterven van de langstlevende door deszelfs Erfgenaamen, met believen van de Hooge Overigheid uit
Slaafsche dinstbaarheid zouden worden ontslagen; en in vrijdom gesteld; dat den Suppl:t welke met zijn
Huisvrouw eenige Jaaren bij zijn gemelde overleedene Schoonouders hadt gewoont, zich zo by eigen
ondervinding als op 't getuigenis van gemelde Testateuren volkoomen overtuigd heeft gevonden, dat de
gunstige dispositie omtrend de bede voorschr: Lyfegenen genoomen, eenelijk haare oorspronk verschuldigd
en rustende is geweest, op het voorbeeldig goed gedrag door de Slavinne Francina zo omtrend de oppassing
der Testateuren zelfs als met betrekking tot de verzorging van des Suppl:ts huisvrouw gehouden, en dat of
schoon haare Zoon Jacob door zijn ongebonde, ongehoorzaam Ja Strafwaardig gedrag, zig deeze gunst ten
eenemaal onwaardig hadt gemaakt, de Testateuren hem nochtans daarin hebben laaten deelen, in de hoop dat
zij beide dan wel een hunner als toen nog geen Vyftig JaarenOud, zo lange in weezen zouden zijn gebleeven,
om langs gepaste middelen de gemelde Losbandige Jongen te kunnen corrigeeren en verbeeteren, dan wel
wanneer deeze middelen indertijd vruchteloos hadden mogen worden bevonden; uit krachte van de Clausule
Reservatoir by hunne Testamente geinsereerd omtrent hem zodanige maatregulen te neemen, als tot zijn egen
best, noodzakelijk zouden zyn bevonden, en waardoor belet en voor gekoomen zou hebben kunnen worden
den ongelukkige gevolgen welke uit zijn Slegt gedrag voornamentlijk wanneer zonder eenige Subordinatie of
toezicht aan zich zelfs wierd overgelaaten.
natuurlijk moest voorkoomen; dat als Suppl:ts Schoonvader echter kort na de oprichting van dat Testament
overleeden; en dus de voorsz:e dispositie omtrent de Slaaff Jacob onherroepelijk geworden zijnde, de
Testatrice direct heeft gevoeld hoe Schadeloos deeze gunstige dispositie voor hem Jacob kwam te zijn, en
weinig tijd daarinne bedlegerig geworden zijnde hadt begeert dat na haar overlijden de Slavinne Francina
ingevolge deTestamentaire dispositie in vrijdom zou worden gesteld, dog dat den Slaaff Jacob bij den Suppl:ts
zou moeten verblijven tot dat hij door zijn beterschap en goed gedrag zich waardig zou hebben gemaakt door
den Suppl:t in vrijdom te worden gesteld;
dat den Suppl:t aan dit verzoek voldaan hebbende de gezegde Jacob tot nu toe bij zig heeft gehouden, en alles
aangewend wat maar immers konde Strekken, om zijn zeeden en gedrag te verbeeteren, ten ende zich
daardoor in Staat te Stellen, om overeenkomstig de wil begeerte, en meening zijnen overleedene behuwde
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Ouders denzelven Slaaff Jacob te doen genieten het effect van de gunst hem toegedacht; dat meermelde Slaaff
echter wel verre van zich door zachte of Strenge vermaningen en middelen te laaten te corrigeeren, en te
trachten zijn vrijdom te verwerven, mitsgaders om daar ingesteld wordende, langs geoorloofde weegen zijn
onderhoud te kunnen verdienen, in teegendeel in zijn losbandig en ongehoorzaam gedrag is voortgevaaren, en
zo verre dat hy gestadig aan de dronkenschap over gegeeven, in deeze toestand meenigwerf wanbedrijven
heeft begaan die den Suppliant gewisselijk zouden hebben aangezet, hem voor altoos uit zijn huijs te
verwijderen, zo niet de moeder van hem Jacob, den Suppliant hadt gesmeekt hem ter voorkoming van zijne en
haare Schanden niet zijn toeverzicht te willen onttrekken niet begeerte zelfs niet in vrijdom te willen worden
gesteld, voor en aleer haar zoon door zijn gedrag in deeze gunst zou kunnen deelen, doch dat denzelven Jacob
zig zo min aan zyn eige vrijdom als die van zijn Moeder kreunende, en meer en meer in zijn Rukeloos gedrag
voortvarende; den Suppliant niet langer van zich kan verkrijgen, om de Slavinne Francina, door de tomelooze
conduites van haar zoon, te onthouden van't genot der meermelde dispositie, en dus geneegen is haar
navolgens zijne verpligting in vrijdom te stellen, te meer daar haare klimmende Jaaren en het verdriet dat haar
dagelijks van haare zoon word aangedaan zulks des te noodzakelijker maaken en dat zij dit aanbod van den
Suppl:t wil accepteeren onder Conditie dat haare zoon in zijn tegenswoordige Stand onder het onmiddelijk
toevoorzicht van den Suppliant zal blyven, tot tijd en wijlen hij door beterschap, een goed gedrag en
Werkzaam leeven meede zal meriteeren uit Slavernij te worden ontslagen, en zich in staat zal vinden zijn
onderhoud te kunnen verdienen
Alle reedenen om welke den Supl:t zich is keerende tot UWelEdele Groot agtb: en E: Achtb: ootmoedig
verzoekende, hem te willen permitteeren de meermelde Slavinne Francina uit haare Slavernij te mogen
ontslaan, en te Stellen in vrijdom, zijnde hij bereid de daar toe bepaalde Somma van Vyftig Rijksdaalers aan
de diaconij armen deezer Steede te voldoen, en bovensdien de gestipuleerde borgtocht te Stellen dat dezelve
Slavinne Francina in den tijd van Twintig Jaaren niet tot lasten van dezelve diaconie zal koomen; verzoekende
den Suppliant al verders dat UWelEdele Groot agtb: en E Achtb: gelieven te verklaren dat de meergeciteerde
Slaven jongen Jacob in zijn tegenswoordige Stand onder het onmiddelijk opzicht van den Suppliant zal
moeten verblijven, tot dat hij zich door een zo deugdzaam als gereguld gedrag waardig zal maaken zijn
vrijdom te verwerven, en den Suppl:t die in deeze niet anders als het waarachtig waar belang van dat Schepzel
bedoeld het genoegen verschaft; daartoe verlof te verzoeken,en in Staat stellen daartoe over te gaan, zonder
eenige Schroom te hebben voor zijn bestaan of vreeze dat hij tot Schande zal geraaken
'T welk doende &c:a /:get:/ O: M: Bergh
over welke Requeste met alle mogelijke aandacht gedelibereerd geworden en daarbij in aanmerking
genoomen zijnde, dat het verzoek door den Suppl:t ten aanzien van de Slaaff Jacob van de Kaap gedaan
allezints Strekken kan om voor te koomen de Schadelijke uitwerkselen welke het emancipeeren van een
Schepzel, dat zo als overvloedig is bekend onder betamelyke Subordinatie zelfs de grootste ondeugd en
losbandigheid oeffend zo voor hem als voor het algemeen ten gevolge zoude kunnen hebben, unanime
beslooten in de verzoeken door opgemelde Bergh gedaan volkoomen te condescendeeren, werdende hem
dienvolgens gepermitteerd de Slavinne Francina van de Kaap te ontslaan uit haare Slavernij en te stellen in
vrijdom, onder Conditie dat door hem niet alleen aan de gereformeerde diaconij armen deezer steede zal
worden betaald de vastgestelde Somma van vijftig Ryksdaalders, maar ook bovensdien de bepaalde Cautie
gesteld dat dezelve Francina in den tijd van Twintig Jaaren niet tot lasten van de gemelde diaconij zal
vervallen; zullende voorts de voorn:e Slaaff Jacob van de Kaap in zijn tegenswoordigen Stand onder de
Subordinatie van den Suppl:t moeten verblijven, tot tijd en wijlen hij door een zo gereguld als deugdzaam
gedrag zich zal hebben waardig gemaakt in Vrijdom te worden gesteld, en deeze Regeering zich daardoor in
staat bevinden daartoe aan zijn teegenswoordige Lijfheer gemelde Oloff Marthinus Bergh permissie te
verleenen, zonder vreeze dat zijne vrijheid zo aan hem zelfs of aan anderen nuisibel zal kunnen zijn.
Voorts is geleezen een door de wed:e wijlen den Landbouwer Stephanus Abraham Cloete overgelegde
Schriftelyke verklaring door den Landdrost van Swellendam Anthonij Alexander Faure aan haar verleend
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houdende: dat dezelve Cloete in de Jongstgepasseerde maand Maart met deszelfs huisgezin voor de kaffers
gevlugt zijnde naar den Burger William Grobbelaar, hij aldaar door de kaffers is aangerand en vermoord
geworden, nalaatende een vrouw en vijf klene kinderen, mitsgaders dat de plaats die door hem Cloete
bewoond is geweest door de kaffers tot den grond toe is afgebrandt en het zich daarop bevonden hebbend vee
geroofd geworden; en nadien de gemelde wed:e Cloete, op fundament van die verklaaring is koomen te
verzoeken: bevrijd te moogen zijn van de betaling der op haare Leeningsplaats genaamt de Rissesvalleij
geleegen aan de doornrivier hechtende 12 Jaaren en 6 maanden agterstallige recognietiepenningen ten
bedragen van Rd:s 300:− zo is bestgedacht en dienvolgens beslooten, omme alvoorens op dat verzoek te
disponeeren, van't Colegie van Landdrost enHeemraaden te Zwellendam af te vorderen een volledig bericht of
de meermelde weduwe Cloete zich riel buiten staat bevind haare verschuldigd achterstallen aan de Comp:e te
betaalen.
Uit een door Scholarchen deezer steede ingediendt bericht ter voldoening aan het geen hen bij besluit deezer
tafel van den 10:e deezer is gedemandeerd geworden, gebleeken zijnde; dat den onderafgeschreeve gagie
alhier remoreerende Mattroos Jan Jacob van Sulik zich tamelyk bekwaam bevind om de Jeugd in de eerste
beginselen te kunnen onderwijzen, en bovensdien van een zeer goed gedrag komt te zijn; zo is beslooten aan
het door den gemelde Van Sulik ten gem: dage gedaan verzoek te condescendeeren, werdende hem
dienvolgens gepermitteerd ter deezer plaatse School te houden, in Steede van de naar Batavia vertrokken
Schoolmeester Schwartsenberg.
Laatstelijk wierd door den Edelen Heer Commissaris te kennen gegeeven; dat Burgerraden deezer plaatse aan
zijn Ed: hadden vertoond het rechtmatig verlangen van de Ingezeetenen door affixie van billietten te worden
geinformeerd van de Conditin op welke de illustre vergadering van Zeeventhienen heeft goedgevonden aan
particulieren te accordeeren insComp:e Bodems goederen op vracht afte laaden, welke Conditien of schoon op
den 16:e October 1791 alhier ontfangen, noch niet publiecq zijn gemaakt, en is ten einde aan dat verlangen te
voldoen, goedgevonden en verstaan, van dezelve Conditien by publicatie en affixie van Billetten aan de
gemeente de nodige kennisse te doen draagen, waarbij teffens zullen worden gevoegd de nadere bepalinge
door de HoogEdele Heeren Commissarissen Generaal omtrend het aflaaden van Vrachtgoederen alhier bij
hoogstderzelver Missive van den 5 Januarij deezes Jaars gestatueerd, en bij de resolutien van den 7:e dier
maand omschreeven.

Aldus Geresolveerd ende Gearresteerd In 't Casteel de Goede Hoop Ten daage en Jaare voorschreeve.
A: J: Sluijsken
O: G: De Wet
C: Brandt
My present G: F: Goetz Secret:s
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