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In iegenwoordigheid van alle de leden.  

Also bevonden word dat veele deser ingesetenen door slordig en onordentlijk kappen van timmerhout 't selve tot 

groot nadeel des gemeene bestens voor de voet weg voeren, en dat daar door wel ligt gebrek an planken en 't gunt 

meer tot den opbouw van huijsen, schuuren, stallen en wes meer van nooden is, soude konnen geleden worden, en 

dat sig zedert een geruijmen tijd niemand anbied om 't geseide timmerhout ten sekeren prijse uijt 's Comps. bosch 

te leveren; en gemerkt Joost Pietersz en Borchard Pietersz van Isenberg, beide broeders en vrijluijden in 't 

Caabse district geseten, hun ter vergadering praesenteren om geAuctoriseerd te mogen worden onder sekere 

voorwaarden in 's Comps. bosch in de Houtbhaij gelegen voor den tijd van vijf naadst volgende jaaren t' haren 

kosten allerhande timmerhout te mogen kappen en 't selve an d' ingesetenen alhier te mogen verkoopen:  

So is na rijpe raadspleging eenstemmig verstaan en besloten an Joost en Borchard Pieterz voorn. hun versoek 

onder volgende conditien en voorwaarden toe te staan. Namentlijk dat hun voor den tijd van vijf naadstvolgende 

jaaren, heden anvang nemende, sal geöorlovd zijn in 's Comps. bosch in de Houtbhaij gelegen allerhande 

timmerhout te kappen, te sagen en te beärbeiden, so sij des best te raade sullen werden, mits dat sij voor 't genot 

van dit privilegie of voor−regt gehouden sullen zijn jaarlijx an d' E. Comp. voor niet te leveren honderd stuqs 

planken van tien voeten ieder lang en ten minsten een voet breed, en dat−se op verbeurte van 't geseide privilegie 

en arbitrale correctie sullen gehouden zijn jaarlijx t' haren kosten in 's Comps. bosch te planten drieduijsend stuqs 

jonge eijke boomen, dewelke uijt 's Comps. planterie hun sullen geworden.  

En eindelijk sullen sij niet vermogen in 't verkôpen van 't geseide timmerhout den gesetten prijs en dese volgende 

tax te buijten te gaan:  

 

1 Balk lang 22 voeten en thien a acht duijmen dik  12:−:−  

1 Bolle casijn hoog 4 1/2 voet en 3 1/2 voet wijd  4:−:−  

100 voeten plaaten  12:08:−  

100 voeten gording  6:−:−  

100 sparren  18:12:−  

100 latten  2:−:−  

1 Hoek−keeper 20 voeten lang  3:−:−  

1 voet planks in 't vierkant  3:− :−  

1 voet planks minder als een voet in 't vierkant  2:08:−  

1 spanrigel 17 voeten lang  4:10:−  

1 haane−balk van 9 voeten  1:04:−  

1 carbeel 5 1/2 voeten lang  1:−:−  

1 strijkbalk lang 20 voeten  6:08:−  

1 kromstijl lang 9 voeten  3:−:−  

1 scheerstijl 14 voeten lang  1:08:−  



 
Verders in overleg gebragt zijnde 't gunt best en ten meesten dienste van d' E.Comp. met 't depecheren van 't 

anwesende retourschip de Berg China diende gedaan of gelaaten, gemerkt 't selve in de noordwester haven des 

Eijlands Mauritius winterlaag gehouden en hier bereids zedert den 9 Decembris lestleden tot groote kosten van d' 

E.Comp. ter rhede en in de Tafelbhaij gelegen heeft: en gemerkt dies angaande geen de minste ordres nog uijt 't 

vaderland van de Heeren Meesters also weinig als van de Hooge Regering van Batavia of die van Ceijlon hier 

angebragt zijn, So is na rijpe raadspleging eenhellig verstaan het meergemde. retourschip, de Berg China, sonder 

enigen den minsten uijtstel van alle behoevtigheden te versien, en 't selve tot sijn vertrek na 't vaderland seil 

vairdig te houden, sullende ten dien einde d' opperhoofden van gemelden bodem bij geschrivte den Ed. Heer 

Commandeur bekend maken 't gene sij tot een spoedig vertrek benodigd zijn: immiddens sal geseiden Berg China 

om hem niet ligtvairdig in dese hachelijke oorlogstijden an gevaaren van zee en vijanden alleen bloot te stellen, 

ten uijteinde deser lôpende maand toe, hier ter rhede blijven leggen om te sien of onder en tusschen enige 

retourschepen of ordres nopende geseiden bodem mogten ankomen: indien niet, So is eindelijk eenparig verstaan 

met den begin van Maij anstaande wederom te vergaderen, en als dan finalijk over 't vertrek van dien te 

delibereren.  

De capn. deser besetting Willem Padt, als praesident van weesmeesteren ter vergadering overgeleverd hebbende 

het testament of uijterste wille van wijlen Catharina Hoffers, [1] huijsvrouw van Christian Mentzing vrijborger 

te deser plaatse, gepasseerd voor Melchior Kemels, Secretaris van Raaden van Justitie alhier, en getuijgen: So is 't 

selve na genomene lecture en rijpe raadspleging eenpariger stemme invalide, nul en van geener waarde verklaard, 

als gepasseerd zijnde voor een persôn tot 't maken van testamenten niet gequalificeerd.  

En eindelijk is eenpariger stemme verstaan en beslôten ten dienste des gemeene bestens ses brandmeesters uijt 't 

midden der vrijluijden te verkiesen en antestellen en an ieder derselver na gedaanen eed van getrouwigheid een 

brandstok met 's Comps. wapen geteikend ter hand te stellen tot blijk van haar commando in tijd van brand te 

gebruijken.  

Verders is verstaan op 't spoedigste tot wering van vuurs nood dit volgende brand−gereedschap op 't spoedigste te 

doen vervairdigen, namentlijk:  

− Seker getal brandemmers uijt dubbeld seil doek. − Ses groote brand−Ieders om huijsen te beklimmen. − Negen 

of thien kleine brandleders met ijsere haaken om op de daaken te gebruijken. Enige brandhaaken. − Ses mokers tot 

muurbrekers. − Enig seildoek om daar mede de naadstgelegen daken an den brand te dekken, en deselve te 

begieten en nat te houden. [2]  

Aldus geärresteerd en besloten in 't Casteel de Goede Hoop ten dage en jaare als boven.  

S. v. STEL. ANDS. DE MAN.  
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N. DE JONGE VAN SIRJANSLANDT.  

L. v. STEL.  

J. H. BLUM. Me praesente J. G. DE GREVENBROEK, Secrts.  

Notes:  

[1] Catharina Hoffers het Batavia in 1679 met een dogter verlaat as weduwee van Nicolaes Reijnierse. (Kol. Arch. 594: Generaele 

Resolutiën des Casteels Batavia van den jare 1679, p. 377. Sy het Ceylon in 1689 "met haere kinderen" en drie slawe verlaat. (C.417, deel 

II: Ink. Brieven, 1688−1689, p. 608.) Vir verdere besonderhede sien Argief−jaarboek vir Suid−Afrikaanse Geskiedenis, negende jaargang, 

pp. 267−268.  

[2] Later in Augustus is verder reëlings getref om brand te voorkom. Sien C.681: Orig. Placcaatboek, 1686−1709, pp. 95−96. Ook 

gepubliseer in Kaapse Plakkaatboek, deel I, 1652−1707, p. 261.  
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