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Maandagh den 14 Junij 1694, voormiddagh.
In tegenwoordigheijt van alle de leden demptis dis. Simons en Reede.
Alsoo haar Edle. Hoogh Agtb. in Patria bij haar ordens. en schrijvens voorheen ons hadden bevolen het alhier
ter rhede leggende jagje, de Tamboer, mede tot de Madagascarsse slavenhandel te vervaardigen 't welk met
Eemland bij de hoge regeringe van Batavia na Mauritius en vervolgens herwaart versonden en verder tot dien
handel mede welgeprojecteert omme te samen haar reijse hier van daan derwaart voort te setten: maar dan
terwijl Eemland tot dato alhier nogh niet was opgedaagt, ende dat het saisoen door langer terdance wel mogte
comen door te schieten, soo is om sulcx soo veel doenlijk voor te comen, eenpaarlijk geresolveert het geseijde
jagje, de Tamboer, op het spoedigste in gereetheijt te doen brengen omme sijn reijse alleen ten fine vermelt
aan te nemen, sonder Mauritius aan te doen, ende de ingekogte slaven weijders naar Ceijlon te transporteeren,
deselve aldaar voor dat gouvernement gelost hebbende, voorts naar Batavia over te steken, omme daar
vandaan met sodanige provisien als in behoef van ons aldaar sal geembarqueert ende ingeladen werden, weder
herwaarts na de Caab te keeren.
Wat belangt den Macassarisse Priester, Schjegh Joseph, [1] en desselfs onderhout, is goet gevonden den
selven met sijn aanhangh te versenden na−de mont van d' eerste rivier en dat men hem ingevolge de
schriftelijke ordres van de hoge Regeringe van India [2] maandelijks sal doen toetellen 12 R. mitsgrs. aan die
van sijn gevolge op het suijnigste (soo veel doenlijk) uijtkeeren het geene dat men oordeelen sal tot haar
levensonderhout nodigh te sijn.
Toucheerende wijders nogh het versoek bij den borgerraad Theunis Dirksz van Schalkwijk [3] op dato aan ons
ter vergaderingh gedaan, versoekende deselve gans gedienstelijk onse permissie omme alleen voor den tijd
van ses agter een volgende jaren, ten dienste ende gerief van de ingesetene alhier, goet deugtsaam moutbier te
mogen brouwen, mits hem ten dien eijnde bij d' E.Comp. gekogt ende beschikt werde een grote copere
brouwketel, mitsgrs. alsulcke vaten als daar toe nodigh sijn, ende vereijscht worden, welcke sake wij ten
gemeene beste gans nut ende nootsakelijk agtende, hebben hem diensvolgens eenpaarlijk sijn voors. versoek
geaccordeert, mits hij daar voor volgens sijne gedane presentatie jaarlijks in Comps. cassa betale de somme
van 2000. Ende daar beneffens gehouden blijvende sijn biere te brouwen, volgens dese geinsereerde preijse,
als tot 3, 4, 5, 6 ende meer gulds. per vat, sullende het eerste der voorgemelte ses jaren ingaan met pmo.
Januarij 1695 aanstaande, ende vervolgens lopen tot het omcomen van het laaste van dien, tot voortsettinge
van dese aan te vangen brouwerije sal door onse placcate [4] alle ende een ijgelijke verbot gedaan worden van
geen suijkerbier te mogen brouwen op een peene van 1000. die contrarie komt te doen, excepto die geenen
aan denwelcken 't selve specialijk bij den Edle. Hr. Gouverneur sal werden vergost, te appliceeren d' eene
helfte voor die geene dewelcke de calange sal komen te doen, ende de wederhelfte ten profijte van dese
Raadcamer: dat ook in gelijke boete sullen vervallen sijn, die geene dewelcke de biervaten ter quader trouwe
agterhouden, ofte qualijk gebruijken, de boeten in desen reguarde van gelijken mede te appliceeren, in
maniere als vooren. [5]

Aldus gearresteert ende besloten in 't Casteel de Goede Hoop, op dagh ende jare voors.
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S. v. STEL.
G. VIEROOT.
W. CORSSENAAR.

Notes:
[1] Schjegh Joseph (1626−1699), broer van die koning van Goa by Makassar en getroud met die dogter van die sultan van Ageng in
Bantam was 'n geswore vyand van die Kompanjie. In 1684 is hy na Colombo verban en in 1693 na die Kaap gestuur, waar hy met 'n
gevolg van 49 persone met die Voetboogh aangekom het en die eerste tyd in die Kasteel in bewaring geneem is. (Sien Kol. Arch., 598,
deel I, p. 500; 598, deel II, p. 97; 599, p. 403; 600, p. 424 asook C.421, deel II: Ink. Br., 1694−1 695, pp. 536−538 en pp. 668−669;
C.504: Uitg. Br., 1693−1695, p. 605.)
[2] Sien C.504: Uitg. Br., 1693−1695, brief uit Batavia van 10 Mei 1694, pp. 605−606.)
[3] Vryburger wat in 1665 as "bosschieter" na die Kaap gekom het. (Sien dele I en II van die Resolusies van die Politieke Raad.) Hy
was nou getroud met sy derde vrou Gysberta Adriana van Breugel van Wijk bij Duurstede, weduwee van Cornelis Stek van Rheenen.
Sien C.J.2649: Testamenten, 1686−1708, no. 27.
[4] Die plakkaat wat hier in die vooruitsig gestel word, is 28 Januarie 1695 uitgevaardig. Sien C.681: Orig. Placcaatboek, 1686−1709,
pp. 21 1−212.
[5] Sien ook V.C.13: Dagregister, 1693−1695, pp. 546−550.
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