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Vrijdagh den 15en Maart 1669.

De respective opperhooffden van de hier tegenwoord[ig] ter reede gelegen 13 retourscheepen, verthoon[t]
hebbende, hoe de selve door de gepasseerd[e] stormwinden hun op de herwarts reijs, van Batavia,
overgecomen, meest alle vermits 't wech waeijen haarder zeijlen, mitsgaders 't breecken van raes en stengen,
om andere diergelijcken ten hooghsten benoodicht war[enl, en nu uijt de Hollantsen Thujjn, en 't Wapen van
Hoorn, hier op 6en courant, uijt Nederlant aangecomen, soude cunnen geholpen werden, ofte dat anders bij
gebreecke van dien de verder reijs beswarelijck gewinnen conde, Soo is na 't selve in deliberatie gelecht was,
goetgevonden, volgende scheepsgereetschappen, provisien, en andersins, uijt den Hollantsen Thuijn te lichten,
en aan de meest behoeftichst uijt te doen reijcken, als namentlijck:

Aan 't fluijtschip de Voorsichticheijt: 7 bos schoven tot leggers; 1 aam Fransche off Spaanse wijn.

Aan d' schip Nieuw Middelburgh: 1 baal Hollants zeijldoeck; 2 masten tot een fockerae; 1 aam Fransche off
Spaansche wijn.

Aan 't jacht Batavia: 1 mast; 2 rolle Frans zeijldoeck; 16 gesorteerde blocx; 2 vaten vlees; 6 vaten schoncken;
1 aam Fransche off Spaansche wijn.

Aan d' Rijsende Son: 3 balen Frans zeijldoeck sijnde 18 rollen; 1 aam Fransche off Spaanse wijn.

Aan de Vrije Zee: 1 vat schoncken; 200 lb. hart broot; 1/2 vat booter; 1/2 legger Spaanse wijn.

Aan het Sticht Uijtrecht: 4 vaten vlees, daar gelijck getal weder voor in de plaats sal nemen: 1 aam Fransche
off Spaanse wijn.

Aan Zuijft Polsbroeck: 1 vat booter; 3 vaten hals knoken.

Aan den Handelaar: 4 vaten Schoncken, en hals knoken; 6 vaten vlees, en daar tegens weder 6 andere dos.
overnemen; 1 aam Fransche, off Spaansche wijn.

Aan 't Huijs te Velsen: 1 vat teer; 1 aam Fransche, off Spaanse wijn.

Aan 't Wapen van der Veer: 1/2 vat booter; Item om noch over de vloot daar 't noodich is, te verdeelen, 2000
lb. hart broot.

Aan 't schip Gouda: 2 rollen Frans zeijldoeck; 1 aam Fransche off Spaansche wijn. Uijtmakende den
geordonneerden wijn in alles drie leggers, ende den booter 2 vaten.

Wert wijders verstaan de voorsz vloote op 22 deser de reijse na 't vaderlant ondernemen sal.

Op 't instantelijck versoeck van de hier ondergenoemde persoonen is mede toegestaan de selve al haar noch
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onder hun berustende schapen ten gewoonelijcke prijse te weten, een volwasse tegens 8 ende de noch
onvolwassene tot 6 gul. Hollants [1] 't stuck aan de E. Companij te mogen overtransporteren, ende hee[ft] den
Eerwaarden predikant Adriaan de Voocht oversulcx aangenomen te leveren:

188 stucx Schapen, als

118 stucx schoone oijen [2]

} a  8 ider.  134437 dos. hamels

7 stucx rammen

6 dos. geijten

168

13 jonge ooijen } a  6 ider, comt 
120

7 dos. hamels

188 stucx gesorteert vee cost.  1464

Van den provisioneel Lieutenant Johannes Coon.

100 stx. beestiaal waar onder 53 oijen, 38 hamels, 6 rammen en

3 geijten, costen door den anderen  8 ider, comt 800

Van Albert Gerritsz van Groeningen.

171
stx. vee, als 166 moerschapen, 4 hamels, en 1 ram costen door den anderen 8
bedraacht

 1368

Somma  3632

Verders sijn noch verscheijde persoonen wiens tijt g'expireert was de novo aangenomen en in sulcke voegen
verbetert als bij de volgende actens comt te blijcken.

Joannes Coon van Somesdijck voor zergeant anno 1664 met 20 gul. ter maant met 't schip Walcheren hier te
lande gekomen, ende in den jare 1665 door den E. Heer Commissaris Pieter de Bitter, tot absolijt vaandrager,
met 36 gul. ter maant gepromoveert, Soo wert den selven op sijn schriftelijck versoeck de wijle sijn dienst tot
genoege van sijn gebiedent hooft heeft waargenomen, de chargie van provisioneel lieutenant, en 40 gul. ter
maant onder een drie jarich verbant toegevoecht, qualiteijt en gagie na 't uijtloopen [3] sijns verbonden tyt
aanvanck nemende.

Joannes Christiani a Bolten Zutphaniens is voor adelborst en 10 gul. ter maant, anno 1668 hier geparesseert,
en zedert den 1en September jonghst leden, de bedieningen van kranckbesoecker, voorsanger, en
schoolmeester tot goet genoege van sijn respective gebieders heeft waargenomen, Soo wert den selven tot
schoolmeester met een belooningh van 24 gl. 's maants g'admitteert, des gehouden sijnde den dienst van
voorsanger daarnevens te becleeden, en sijn verbonden tijt daar voor uijt te dienen.

Hendrick Cruijdop van Breemen [4] voor adelborst met 10 gul. per maant, met 'et schip d'Amiata [5] ao. 1668
hier g'arriveert, en dewijle hij zedert dien tijt de plaats van hoffmeester met sonderling vlijticheijt en groot
genoegen van de E. Commandr. deser residentie heeft becleet, soo wert bij deser, op sijn versoeck in die
functie met 20 gul. 's mts. bevesticht, des altijt gehouden wesende sijn diensten aan de pen wanneer daartoe
gecommandeert wort, te moeten presteren, en voorts verplicht sijn verbonden tijt daar voor uijt te dienen.
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Jeronimus Croes van Bijlevelt voor soldaat en 9 gulden ter maant Anno 1660 met 'et Wapen van Amsterdam,
hier aangelant, en door d' E. Commandr. Zacharias Wagenaar in den jare 1666 tot 12 gulden ter maant
gevordert, en vervolgens door den E. Borghorst, op ultimo Junij 1668 verbetert tot corporaal met 14 gul. 's
maants, soo wert bij dese, aangesien sijn dienst tot sonderlingh genoege van sijn gebiedent hooft in de
ruijterstal, een geruijmen tijt heeft waargenomen, en bovendien d' E. Compe. met lanttochten in 't opcoopen
van vee, nutte dienste toebrenght, de chargie van zergeant met 22 gul. ter maant toegevoecht, daar voor
gehouden blijft sijn tijt uijt te dienen.

Alsoo Wijnandt Leendertsz. van Besuijenhouten, [6] voor matroos en 11 gul. ter maant met den Tijger Anno
1666 hier is aangekomen, wert bij dese, aangesien hij zedert den jare 1668, de plaats van baas thuijnier met
groote naarsticheijt tot genoege van sijn respective gebieders heeft bedient, 20 gul. 's maants, en 4 Ren. [7]
costgelt onder een drie jarich verbant toegeleijt, des gehouden blijft sijn verbonden tijt in qualite voorsz te
moeten uijtdienen.

Hans Michiel Calmbach voor soldaat en 9 gl. per maant anno 1663 met 't Roohart hier gecome, wert bij dese,
op sijn instantelijck versoeck, dewijle sijn tijt g'expireert is, de qualiteijt can corporaal met 14 gul. ter maant
onder een verbant van drie jaren toegeleijt, verbant en gagie hede ingaande.

Hans Cock van Funnen uijt Odenzee hier te lande gecomen voor soldaat en 9 gul. ter maant anno 1663 met 't
Wapen van Hoorn, wert bij desen op sijn nedrich versoeck, aangesien sijn verplichten tijt tot goet genoege van
sijn respective gebieders heeft uijtgedient, tot corporaal met 14 gul. 's mts. gequalificeert, daar voor subject
blijft d' E. Compe. drie achtereenvolgende jaren te dienen.

Jochum Schreuder van Lubeeck, met de Burcht van Leijden Anno 1668 voor soldaat en 10 gul. ter maant, hier
gearriveert, en dewijle al eenigen tijt met groote sorchvuldicheijt de plaats van sieckevader heeft becleet, wert
op sijn versoeck daar voor aangenomen, met een besoldingh van 14 gul. 's maants, des gehouden wesende sijn
verbonden tijt daar voor uijt te dienen.

Maarten Leendertsz van Everdingh voor bossr. en 11gul. ter maant anno 1668 met 't Wapen van Rotterdam,
hier geparesseert, wert bij desen, alsoo hij zedert sijn aanwesen alhier sijn dienst als wagema[ker] heeft
gepresteert op sijn versoeck 13 gul. ter maant toegevoecht waar voor subject is sijn tijt te moeten uijtdienen.

Barent Roeloffse van Maesterlant hier te lande gecome voor bosschr. en 12 gul. ter maant, met 't jacht
Nussenburgh anno 1666, wert als nu wederom, aangesien sijn tijt g'expireert is, op sijn versoeck voor 3 jaren
en 14 gul. per maant in voorsz qualite aangenomen, verbant en gagie heden ingaande.

Gerrit Sweeris van As voor adelborst en 10 gul. 's maants, anno 1666 met 'et schip Dorth hier aangelant, wert
bij dese op sijn versoeck 13 gl. per maant toegeleijt, aangesien hij als huijstimmerman, zedert sijn aankomste
alhier is gebruijckt geworden, en sal voorts in gem. dienst totdat sijn verbonden tijt g'expireert is, moeten
continueren.

Jan van Geel, anno 1665 met Rijnlandt: voor adelborst en 10 gul. ter maant hier aangekomen, wert bij dese,
op sijn versoeck, alsoo sijn dienst een geruijmen tijt als huijstimmerman met groote neersticheijt heeft gedaan,
13 gul. 's maants toegevoecht, waar voor gehouden wesende sijn verbonden tijt in gem. dienst te volharde.

Cornelis Coningh van Zirckzee met 't jacht Batavia voor adelborst en 10 gul. ter maant anno 1667 hier
gearriveert, heeft gedurende sijn verbljiff te deser plaatse, sijn dienst als huijstimmerman waargenomen, wort
bij dese op sijn versoeck 13 gul. per maant toegevoecht, waar voor verplicht blijft sijn verbonden tijt uijt te
dienen.
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Jan Vet [8] van Sweers voor soldaat met 9 gul. ter maant, met den Hasenberch anno 1668 hier aangekomen,
heeft sijn dienst een geruijmen tijt als Smit in 's Comps. winckel gepresteert, wert bij dese op sijn instantelijck
versoeck 13 gl. 's maants toegeleijt, des gehouden sijnde sijn verbonden tijt in voorsz dienst te moeten
continueren.

Joannes Voort van Nuijs [9] met Rijnlant voor soldaat anno 1662 met 9 gul. ter maant, hier aangelant is door
d' E. Hr. Commandr. Zacharias Wagenaar, in den jare 1664 tot 11 gul. 's maants gevordert, en wert nu op sijn
needrich versoeck, aangesien sijn verplichte tijt g'expireert is, 13 gul. ter maant, in sijn oude qualiteijt onder
een verbant van drie jare toegeleijt, verbant en gagie hede aanvanck nemende.

Andries Pietersz van Ditmarsen voor adelborst met 10 gul. ter maant anno 1668 met d' Hasenberch [10] hier
te lande gecome, wert bij dese, op sijn ernstich versoeck tot 12 gul. per maant gevordert, alsoo hij zedert sijn
aancomste alhier, in 's Comps. winckel met groote vigalantie [11] heeft gearbeijt, des hij verbonden blijft sijn
tijt in gem. dienst te moeten volharden.

Jan Carelsz van Uijtrecht voor jong matroos en 7 gul. 's mts. met 't Wapen van Amsterdam hier gearriveert,
wort als nu dewijle sijn tijt g'expireert is, op sijn versouck voor 3 jaren en 9 gulden ter maant aangenomen,
verbant en gagie hede ingaande.

Willem van Dieden van Amsterdam voor adelborst anno 1665 met Amersvoort en 10 gul. ter maant hier
aangekomen, en door d' E. Heer Commissaris Joan van der Laan 1668 tot absoluijt adsistent met 16 gul. 's
maants gevordert, wert bij dese op sijn instantelijck versoeck, dewijle de guarnisoenboecken deser residentie,
ongevaar den tijt van negen .... [12]

Notes:

[1] Die gekursiveerde woord is in dieselfde skrif as die res van die resolusie tussen die reëls geskryf.

[2] Na "oijen" het gestaan "waarvan ider comt te costen  8". Hierdie sin is egter deurgehaal.

[3] In die H.K. staan "verlopen". In die K.R. is die eerste letter baie onduidelik geskryf.

[4] In die H.K. staan "van Amsterdam segge Breemen".

[5] Ook in die H.K. staan d'Amiata. Bedoel word die skip Damiaten, wat deur die Kamer van Amsterdam in die vaart gebring is.

[6] In die H.K. staan "Besuijenhout".

[7] Minder gebruiklike afkorting vir "realen".

[8] In die H.K. staan "Jan Veth".

[9] In die H.K. staan "Nuijts", die regte spelling van hierdie Franse stadjie in Cote d' Or.

[10] Die gekursiveerde woorde asook die naam van die skip is later tussen die reëls ingeskryf.

[11] In die H.K. staan "vigilantie", wat waaksaamheid of sorgvuldigheid beteken.

[12] Hier hou die resolusie op. Die ontbrekende gedeelte kon in geen ander verwante stuk in die Kaapse Argief teruggevind word nie,
maar lees in die H.K. soos volg: "ongevaer den tijt van negen maenden heeft gehouden en hem daer nevens de secretarije, als eerste
clerck onder opsicht van den fiscael sr. Cornelis de Cretzer, wert opgedragen 20 gl. ter maent toegevoecht, waarvoor verplicht blijft
zijn verbonden tijt uijt te dienen sonder eenige veedere actie te pretenderen. Aldus gedaen ende beslooten in 't Fort de Goede Hope, ten
dage ende jare voorsz. Was geteijckent Joan Thijsz, Jacob Borghorst, A. Hartman, ende R. de Carpentier".
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