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Dingsdagh den 2 November 1723, voormiddags. 

Alle present, uijtgesondert d' E.Es. Kaje Jesse Slotsboo en Jan Aldersz. 

De schippers van de hier aanweesende scheepen Goudriaan en den Adelaar, Jan 
Reebok en Joris Vermouw, ter vergaderinge op de gedane afvraginge van den Edelen 
Heer Gouverneur betuijgt hebbende dat zij geduurende haar legteijt alhier ten haren 
genoege waren voorsien geworden van deugtsame ververssinge van moeskruijden, 
versch vleesch en brood, benevens andere gerequireerde benoodigtheeden tot het in 
staat brengen tot reijsvorderinge van hare onderhebbende bodems, door welk een en 
ander zij lieden bereijts zoo verre gevordert waren dat zij vermeijnden bij bequaam 
weer en wind in staat te zullen zijn omme op Vrijdagh, zullende zijn den 5en deeser 
lopende maand, met volle gerustheijd de rheijse naar Batavia te ondernemen, hoewel 
den schipper Vermouw daarbij voegde dat wel ten voorsz dage gemonstert konde 
worden, dog dat om d' ongereddertheijd van zijn bodem, nog een dag of twee daar 
naar zoude benodigt hebben om in volle gereetheijd te zijn van anker te ligten en de 
reijs aan te neemen, en dat aan gesien een legger sek tot provisie voor 't scheeps volk 
uijt het vaderland meede gegeven, in 't geheel uijtgelekt bevonden was, hij daaromme 
instantig versogt dat de gemelde geleedene verkorting met een legger Caabse wijn 
mogte werden gesuppleert; Zoo is naar gehoudene besoigne diesaangaande goed 
gevonden en verstaan dat aan het schip den Adelaar in plaatse van de uijtgelekte sek 
wijn zal werden verstrekt een legger Caabse wijn, mits dat den schipper van dien 
bodem bij verclaaring van desselfs officieren zal doen blijken dat de legger met sek in 
der daat en buijten versuijmenisse is uijtgelekt, en dat vervolglijk de twee voorn. 
kielen ten voorsz dage, weer en wind zulx toelatende, zullen werden gemonstert en 
van hier gedepescheert. 

Vervolgens is in overweeginge genomen het requeste door den ondercoopman, 
Hendrik van Minnen, in volgende bewoordinge overgegeven: [1]  

Aan - - - den Heere Maurits Pasques de Chavonnes - - - benevens den E. Agtb. Raad 
van Politie deeses Gouvernements. 

Wel Ed. Gestr. Heere en E. Agtb. Heere, 



Derselver gants needirigen en onderdanige dienaar, Hendrik van Minnen, bescheijden 
op het present alhier ter rheede leggende Comps. schip den Adelaar in qualiteijt als 
ondercoopman, bij zig hebbende zijn vrouw en kinderen, geeft met schuldige eerbied 
te kennen dat des supplts. huijsvrouw op 't uijtterste swanger zijnde en zulx ten tijde 
der verlossinge op zee bij onkundige zeer gevaarlijk is, hij supplt. bij toestemminge 
van Uwel Edele Gestr. en E. Agtb. zeer gaarne zoude geinclineert zijn tot adsistentie 
en alle behulpsaamheeden in deese daar op lopende gevalle, meede te nemen een vrij 
vrouwe, genaamt Kaatje, haar dies kundig, en vermits de extra swaare kosten tot 
zoodaanig een reijs sorteerende, zulx vrij van transport, smeekende op het alder 
ootmoedigst het gelieve U Wel Ed. Gestr. en Ed. Agtb. de boove verhaalde belangen 
in rijpe overweeginge te neemen, en hem supplt. zijn beede, met een vrij transport 
deser vrouwe, te accordeeren. 

(Onderstont) 't Welk doende &ra. (Was getekent) Hk. v. Minnen. 

En daar naar vast gesteld en beslooten dat aan denselven zal weesen gepermitteert ter 
behulpe van zijne huijsvrouwe, die hoog swanger is, van hier naar Batavia met het 
schip den Adelaar te mogen overvoeren d' vrij vrouwe, gent. Caatje, onder betalinge 
nogtans van 't daartoe staande transport en costgeld. 

Daar naar is op 't instantiglijk versoek van Jacobus Masthorn [2] van Haarlem en Jan 
Pietersz. Blom [3] van Burgerhout, beijde als mattroosen in den dienst der E. Comp. 
alhier bescheijden, geconsidereert haar verbonden tijt geexpireert is, en zij beijde van 
een eerlijk en betamelijk gedrag zijn, konnende goede ambagten om aan een eerlijke 
costwinninge te geraken, als zijnde den eerstgen. een schoemaker en leerbereijder, en 
den andere een metselaar, verstaan deselve uijt 's Comps. dienst te ontslaan en in 
vrijdom te stellen. 

Laastelijk is geleesen geworden het schriftelijk rapport van den independent fiscaal, 
Cornelis van Beaumont, en den ondercoopman en secretaris, Adriaan van Kervel, 
zijnde van de volgende inhoud: [4] 

Aan den Wel Edelen Gestr. Heere Maurits Pasques de Chavonnes - - - benevens den 
E. Agtb. Raad van Politie. 

Wel Edele Gestrenge Heere en E. Agtb. Heeren, 

Ingevolge het geresolveerde van den 24en Augustij jongstleeden, bij het welke de 
ondergetekendens gecommitteert geworden zijn tot hersieninge niet alleen van het 
vigeerent scheepsplaccaat, maar ook om uijt het selve af te sonderen alle de ordres 
zoo voor de schippers, boekhouders, opper en onderstuurlieden, als opperchirurgijns, 
in 't selve vervat, ten eijnde dus van de andere mindere officieren en gemeene 
afgesondert weesende, in twee leeden verdeelt en met meerder commoditeijt af 
geschreeven en g'affigeert te kunnen werden, zoo hebben de ondergetekendens, het 
voorm. scheepsplaccaat aandagtiglijk door gesien hebbende, bevonden dat de ordres 
bij 't selve zoo ten reguarde van de officieren als gemeenen vervat, zoo naauw in 
meesten deele aan den anderen verbonden en geconnecteert zijn, dat deselve zonder 
krenkingh der kragt en sin van den inhoude van dien niet wel gesplist en van den 
anderen af gesondert kunnen werden, ende waaromme dan ook bij uijttrekkinge der 
ordres voor de officieren geene verkortinge, [5] maar eerder een duplicaat van 't 



scheepsplaccaat zoude moeten werden gemaakt, dog onder anderen gevonden 
hebbende dat alle de schippers en stuurlieden der aanlandende scheepen bij het selve 
werden gelast dat zoo wanneer den equipagiemeester deeses Gouvernements 
haarlieden ter ordre van den Edelen Heer Gouverneur komt te ordonneeren dat bij 
opkoment ruuw weeder zorge zullen hebben te dragen dat haarlieder boots en schuijts 
aan het hooft of omtrent de wal leggende, bij tijts op land werden gehaalt of wel naar 
boord gesonden tot voorkominge van schaade of wel een totaal verlies van zulke 
vaartuijgen tegens de stranden deeser plaatse, op peene zij lieden daarinne nalatig 
komen te blijven en dus moetwillig oorsaak zijn van de schaadens die aan gem. 
vaartuijgen in 't geheel of ten deele mogten overkomen, deselve zulx ook zullen 
hebben te vergoeden, en vervolgens gewaardeert en getaxeert zijnde op haar lopende 
zoldij reek. ten laste gebragt werde, daar uijt scheijnd te moeten volgen dat de last van 
die waarschouwinge altoos zal blijven berusten op den Edelen Heer Gouverneur en 
equipagiemeester, en waar uijt ook dan dienvolgens diverse uijtvlugten door de 
schippers en stuurlieden zoude kunnen werden in der tijt voortgebragt, zoo hebben w' 
ondergeteks. niet mogen afzijn Uwel Edele Gestr. en E. Agtb. tot weeringe van dien 
in consideratie te geven of het voorm. articul niet zoude behooren gealtereert te 
werden en eeniglijk gesegt dat alle schippers en stuurlieden gewaarschouwt werden 
dat bij opkoment ruuw weeder sorge zullen hebben te dragen dat haare boots en 
schuijts aan het hooft of omtrent de wal leggende, bij tijts op land werden gehaalt of 
wel naar boord gesonden &ra. 

Waarmeede vermeijnende voldaan te hebben aan de intentie van Uwel Edele Gestr. en 
E. Agtb. - - - (Was getekent) C. V. Beaumont, A. V. Kervel. (In margine) Cabo de 
Goede Hoop, den 1en November 1723. 

Weshalven naar gehoudene raadpleeginge beslooten is dat het jegenwoordige 
scheepsplaccaat om de geallegueerde reedenen zal gelaten en afgegeven werden in 
dien stand daar 't jegenwoordig in is, zonder daarinne eenige andere alteratien te 
maken, als eeniglijk die in 't gemt. rapport voorgestelt zijn omtrent de 
waarschouwinge aan de schippers en stuurlieden omme bij opkomend hard en ruuw 
weder haare boots of schuijts aan 't hoofd of omtrent de wal leggende, naar boord te 
senden of wel te bergen. 

 
Aldus geresolveerd ende gearresteerd in 't Casteel de Goede Hoop, ten dage en jaare 
voorsz. [6]  
M. DE CHAVONNES. 
C. V. BEAUMONT. 
JAN DE LA FONTAINE. 
A. V. KERVEL. 

 

Notes: 

[1] Sien C.230: Requesten, 1723, pp. 507-508. 
 
[2] Hy het in 1718 as matroos na die Kaap gekom. Sien C.230: Requesten, 1723, pp. 
503-504. 
 



[3] Hy het in 1714 as matroos na die Kaap gekom, en was van 1715 tot 1719 as 
messelaar by die Kompanije in diens. In 1724 is hy getroud met Anna Catharina 
Rostock. (Sien M.O.O.C.8/5: Inventarissen, 1727-1737, no. 87.) 
 
[4] Sien C.341: Attestatiën, 1723-1724, pp. 331-335. 
 
[5] Die gekursiveerde gedeelte is tussen die reëls bygeskryf. 
 
[6] Die kladnotule van hierdie resolusie kan gevind word in C.113: Klad Notulen, 
1721-1725, p. 199. 
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