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Dinsdach den 3 Maij 1695, des voornoens. 

In tegenwoordicheijt van alle de leeden behalven den luijtenant Adriaan van Rheede. 

Terwijl haar Edle. Groot Achtb. de Heeren gecommitteerde Bewinthebberen ende geauthoriseerdens bij haar 
geeert schrijvens van den 25 Augustij, 7 September 1692 mitsgs. den 21 en 25 Jannuarij deses jaars [1] ons 
daer bij niet alleen hebben believen kennisse te geven van des vijands desseijn omme onder 't bestier van 
den admirael monsr. Dandesne op Malacca en Pondecherij te ondernemen en dat wij ingevolge de 
geinjungeerde ordre in het geseijde eerste schrijvens vervat onlanghs daer aff per 't galjoot 't Hoen de nodige 
advertentie na de respective gouvernementen van Ceijlon en Malacca [2] hadden laten affgaan: dat noch 
wijders, alsoo haer Ede. groot Achtb., niet wetende off den vijand het ooge ook niet wel op dese Residentie 
mochte hebben, t' meer alsoo haar Edle. groot Achtb. bij haer Edle. Groot Achtb. bij haar geeerdt schrijvens 
van den 21 Jannuarij 1695 ordonneren ons in soodanige staat en postuur van defentie t' stellen, even off den 
vijand dagelijcks alhier afftewachten was, met permissie, ingeval wij noodich oordeelden meerder militie tot 
versterckinge van dit guarnisoen nodich te hebben, die voor een corten tijt van de scheepen te mogen 
lichten, uijt krachte van welcke gedragen consent wij alle seeckerheijtshalve t' raade sijn geworden uijt de 
navolgende present leggende schepen t' lichten 132 koppen, t' weten uijt: 

De Stadt Keulen den sergiant Ambrosius Zas met 45 man. 46 

De Waalstroom. 30 

Oostersteijn. 20 

Serjansland. 20 

Voorschoten een constapel met 14 man. 15 

De Voetboogh 1 do maat. 1 

132

Van welck bovenstaande manschap tot supplement van ons ordinarij getal deses gouvernements eerst weder 
affgetrocken sijnde de 32 man, de welcke wij bevoorens eenige verswacktte vaderlandsche scheepen tot 
reijsvorderinge genoodsaackt sijn geweest bij te setten, soo sullen de overige 100 man dit guarnisoen tot 
versterckinge soo lange meede dienen ter tijd en wijle toe men seeckerl. verstaat werwaert den vijand het 
heefft heengewend, omme als dan wijders nae Indien versonden te werden. [3] 

Zijnde verder ook bij den wel Edle. Heer Gouverneur in overlegh gebraght, alsoo diversse officiers-plaatsen 
onder de Compagnien soo te voet als te paart van de vrijborgeren aan Stellenbosch en Drakensteijn door 
affsterven als anders althans vaceerden ende wijders ook geconsidereert dat de jnwoonders tot Drakensteijn 
in getal sodanigh waren toegenoomen dat daer uijt bequamelijck een nieuwe Compagnie infanterie conde 
werden opgereght, omme de selve van gelijcken onder goede officieren gestelt sijnde, bij alle voorvallende 
occasien (in deese oorloghstijden) ten meeste dienste van deese Colonie des te vaardiger te hebben. Soo is 
na gehouden deliberatie, soo over 't een en 't ander bij sijn Wel Edle. en deesen E. Aghtb. Raade 
geresolveert, de geseijde nieuwe Compagnie uijt de vrijborgeren tot Draackensteijn t' elegeeren ende tot 
officieren daer over t' stellen de volgende persoonen als eerstelijck: Soo sijn in de openstaande officiers-
plaatsen van de voors. Compe. te paardt gesurrogeert Hans Jurgen Grimp tot ritmeester, Pieter van der Bijl 
tot luijtenant, Jan Botma tot cornet. [4] 

Tot officieren te voet over de Compagnie aan stellend Jacob de Wilde tot capitein, Ferdinandus Appel [5] tot 
luijtenant, Hendr. Hendricks. Elbert [6] tot vaendr. 



Ende tot officieren over de nieuwe Compagnie te voet, aan Draackensteijn gestelt Jacob de Savoije tot 
capitein, Jacobus van der Heijden [7] tot luijtenant, en Gerrit Cloeten [8] tot vaandrager. 

 
Aldus gearresteert en beslooten jn 't Casteel de Goede Hoop op dato als boven. 
S. v. STEL. 
JOAN BLESIUS. 
ADRIAEN VAN REEDE. 
GD. VIEROOT. 
W. CORSSEN. 
Me praesente HUGO DE GOIJER, Secrets. 

  

 

Notes. 

[1] Sien C.542, deel I: Ink. St. 1695-1697, pp. 37-41. 
 
[2] 't Hoen was 11 Augustus in Malacca. Sien C.422, deel II: Ink. St., 1695-1697, pp. 585-588. 
 
[3] Hierdie besluit is op 6 Mei ten uitvoer gebring. Sien V.C.13: Dagregister, 1693-1695, p. 781. 
 
[4] Volgens die notule van die krygsraad van 12 Mei 1695 was dit Jan Stevensz Botma de jonge. Hy het op 
die plaas Moddergat gewoon en was getroud met Christina Stants [Jan Stevensz Botma de Jonge was 
actually married to Christina de Bruyn. DR.] van Giessendam. (Sien Stellenbosch 13/1: Notule van 
Krygsraad, 1688-1714; Grondbriewe St. en Dr. 1,: no. 30; C.J.2597: Testamenten, 1691-1700, p. 43.) 
 
[5] Ferdinandus Appel was aan die Kaap gebore en getroud met Sophia Cloete. Sien Grondbriewe, St. en Dr. 
1, 1689-1722, no. 57 asook C.J.2650: Testamenten, 1707-1715, no. 92, pp. 416-419. 
 
[6] Seun van Hendrik Elberts wat kaptein van die Stellenbosse burgery was en op 25 September 1692 oorlede 
is. Sien C.420, deel I: Ink. St., 1692-1693, p. 157. Het in 1696 in die huwelik getree met Annatje Louw, 
weduwee van Willem Janse de Weerelt. 
 
[7] Was van Haarlem afkomstig en getroud met Elsje Gildenhuys. Na haar dood is hy in 1703 in die huwelik 
getree met Abigael Vroom, weduwee van Hendrik Sneewint. Het verskeie plase besit en 'n leidende aandeel 
geneem in die stryd teen Willem Adriaan van der Stel. Sien C.J.2649: Testamenten, 1686-1708, pp. 423-434; 
C.J.2650: Testamenten, 1709-1715, nos. 14 en 116; C.J.3 10: Crim. Processtukken, tweede deel van 1706, 
nos. 14 en 116; Grondbriewe van Stellenbosch en Drakenstein, 1689-1722, pp. 268-269 "land Overveen bij 
Drakenstein bewesten de Berg-rivier," 60 morg; pp. 505-506, "De Voorspoet", 60 morg 26 September 1704. 
 
[8] Seun van Jacob Cloete en Fytje Raderotjes. Was getroud met Catharina Harmans van Middelburg en het 
in 1704 die plaas Alles Verloren gekry. Teken resolusies van die krygsraad met 'n kruis. (Sien Grondbriewe St. 
en Dr. 1, 1689-1722, pp. 498-499. Stellenbosch, 13/1: Krijgsraad Resolutiën, 1693-1714. 
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