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Dinsdagh den 7en Aprill 1682.

Present sijn Edt. den Gouverneur Generaal Rijckloff van Goens, den Commandeur Simon van der Stell, vice
Commandeur Adriaan Sleutell, luijtenant Jeronimus Cruse, den schout bij nacht Mouris Jacobsz Eijck, de
schippers Suvert Leenders de Jongh, en Pieter van de Woestijne, mitsgaders den luijtenant Jacob Gast en
Secretaris Andries de Man, item den winckelier Martinus van Banchem.

De gepreveligeerde coele wijn pachters [1] van den gepasseerden jaare 1681 ter vergaderinge gedemonstreert
hebbende dat d' Compe. 't meerder gedeelte van 't voornoemde jaar niet versien was geweest van Rijnse ofte
France wijnen, om haar daarmede volgens expresse voorwaerd[en] op het aan gaan van de pacht met de
Compe. geconditioneert te connen gerieven, en ten opsichte uijt den vertier van de voorn. drancken haare
principaale voordeelen moeten deriveeren om de pachtpenningen te kunnen opbrengen, hebben de gemelde
pachters in de maandt December passado, haar aan den Commandeur en Raadt in loco geadresseert, en om
eenigh affslagh in de pachtpenninge versocht, 't welck doenmaals volgens resolutie onder dato 30 December
voors. is verstaan tot de comste van een Hr. Commissaris uijt India, oft wel een ander eminent minister, in
surchantie te houden, sulcx de voorne. pachters haar versoek dien aangaande in maniere als voorn. gedaan,
waren renoveerende, waar op bij den Ed. Hr. Gouverneur Generaal en Raadt naa behooren geleth en de
billickheijt van d' g'intresseerdens versoeck ingesien sijnde, is goet gevonden en verstaan de gemelde pachters
afslagh te verleenen ter somma van vierhondert guldens, waar bij de Compe. geensints is vercort, als kenlijck
sijnde dat den pachter dan echter nochal schaade lijdett, doch is mede verstaan dat haar voor toecomende in
conditien sal werden voorgesz., sij voortaan geen pretentie sullen moogen maacken, 't zij off ter wijnen uijt 't
vaderlandt mochten komen off niet, ende dat deese en andere pachters noijt eenige refactie sullen mogen
pretendeeren ende een ijder sich daar aff magh gewaarschuwt houden.

De vrijschoenmaackers alhier, Jan Holsmith en Coenraad Boubagh, [2] gehouden sijnde alle de huijden van
de beesten die de Caap jaarlijcx komt te slachten aan te nemen ten prijse van 3 ijder stuck, waar door sij
tegenwoordigh met een groot getall rauwe huijden zijn overcropt, sonder deselve te konnen beneficeeren ofte
met het maacken van schoenen verbruijcken, staande het selve van jaar tot jaar noch all meerder te
accresseeren, waar uijt voor haar niet anders als schaade te verwachten staat, waar op dan reflectie genomen,
is [3] op haar versoeck goet gevonden dat sij de beestevaghten van de Compe. voortaan niet hooger sullen
aannemen als tot 2 ijder stuck, de kleene na advenandt gereeckent; blijvende 't contract hier omtrent met d'
Compe. aangegaan, verders in sijn geheel.

Te deser vergaderinghe door den borgeren Willem van Dieden en Henningh Huijsen tot het slaghten van
schaapevleesch voor de vrije ingesetenen en 't guarnisoen alleen gepreveligeert, mits voor die vergunningh
aan d' E. Compe. jaarlijcx moetende opbrengen de somma van 425, te kennen gegeven sijnde, dat sij door
groote sterfte onder haare kudden haar althans van genoeghsame goede slachtbaare schaapen onvoorsien
bevonden om een ijder daar mede na behooren te konnen gerieven, welck gebreck mettet opkoopen van
schaapen van andere particuliere ingesetenen t' eenemaal suppleeren, maar aangesien daar toe een goede
somma van penningen is vereijsschende, en dat door 't opcoopen van meerder schaapen, vermits sij selven van
een groot aantall zijn voorsien (die om te slaghten door haar magerheijt onbequaam sijn) bij expiratie van dit
loopende jaar, soo d' Compe. deese vergunningh weder publicq als voorheen verpachte, waar door deselve aan
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andere borgeren soude konnen vervallen, als wanneer voor haar niet anders als groote schaade en haar ruine te
volgen soude staan, sulx ernstelijck versochten voor eenige jaaren in deese beneficie voor de oude
pachtpenningen en d' selve servituten als sij het hadden aangenomen prolugatie van tijt te mogen erlangen;
Waarop dan gedelibereert en ingesien sijnde dat de Compe. daar bij geen nadeel staat te geschieden en 't selve
tot de meeste accommoditeijt van 't gemeen is dienende, Soo is verstaan de voorne. borgers na expiratie van
dit jaar, noch drij daar aan volgende jaaren op de oude conditien daar in te laten continueeren.

Noch wijders door den voorn. Willem van Dieden in Raade verhaal gedaan sijnde, dat hij 't gepasseerde jaar
met de Compe. was gecontracteert dat alle de taruw, die hij quam te oughsten, aan d' Compe. te leveren voor
6:10:− 't mudde, daar nochtans alle de verdere landtbouwers negen guldens voor ijder mudde soodanigh graan
van d' Compe. genooten, mitsgaders dat sijn landerijen in de Houttbaij daar en boven noch waren beswaart
met het servituijt van den thienden van 't gewas, jaarlijcks aan den Heer voor d' vergunninge van de landerijen
te moeten opbrengen, van welck laasten te weten den thienden van 't gewas, ten opsichte de excessive
oncosten die hij omtrent de voortsettinge van den ackerbouw genootsaackt is te contribueeren niet konde
bestaan, versocht in 't geheel te mogen werden gelibereert, waar op dan en in sonderheijt bij sijn Edt. den Heer
Gouverneur Generaall geleth sijnde, soo is op sijn E. voorstell om te toonen dat wij dat hoognoodige werck in
alle manieren soecken te favoriseeren en de behulpsame handt te bieden, goet gevonden en verstaan den
voornoemden van Dieden van nu aff aan noch twee jaaren van den thienden aan d' E.Compe. op te brengen te
excuseeren, zijnde hem boven dien noch g'accordeert dat alle het landt dat hij van nu aff aan verder sal comen
onder de plough te brengen en met taruw te besaaijen en 't geen daar van successive staat in t' oughsten en aen
d' Comp. te leveren komt, gelijck d' andere vrij landtbouwers voor ijder mudde sal genieten negen guldens, en
om den een niet meerder als den anderen te beneficeeren en de neerstige landtbouwers des te meerder aan te
moedigen en haar begonnen ijver te doen accresseeren, soo is mede verstaan alle de landtbouwers in 't
generaall naa 't eijnde van dit jaar voor noch twee achtereen volgende jaaren van den thienden van 't gewasch
aan de Compe. op te brengen te libereeren, 't welck naar alle apparentie 't werck van den landtbouw omtrent
de Coloniers seer sal recommandeeren.

Eenen Reijnier Reiniersz Dadel, anno passado uijt gecomen voor derde waack per 't schip Asia, en door den
Raadt van Justitie deses Casteels [4] over gepleegde disobedientien tegens sijn gebieder van ampt, qualiteijt
en gagie gedeporteert, werdt als nu op sijn instantigh versoeck en dat hem tsedert wel heeft gecomporteert, in
sijn oude qualiteijt en gagie herstelt.

Aldus gedaan in 't Casteel de Goede Hoop, datum ut supra.
VAN GOENS.
S. VAN DER STEL.
MOURIS JACOBSZ.
J. CRUSE.
SIEWERT DE JONGH.
PIETER VAN WOESTIJN.
A. DE MAN.
Ms. VAN BANCHEM.

Notes:

[1] Vgl. Dagregister waarin hierdie resolusie opgeneem is. Daar word melding gemaak van "de coele wyntappers, segge pachters"
V.C.9: Dagregister, 1680−1683, 7 April 1682, pp. 587−595.

[2] Vgl. p. 9 van hierdie publikasie waar die van "Boubaer" in plaas van Coenraad Boubagh voorkom.
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[3] Die woord "verstaan" is na "is" deurgehaal.

[4] Reijnier Reijniersz Dadel was daarvan beskuldig dat hy Daniël Heijnsius oneerbiedig behandel het en ongehoorsaam was. Die
vonnis teen hom is 27 Januarie 1682 uitgespreek. Sten C.J.2 Crim. en Civ. Regtsrolle, 1674−1688, pp. 195−196.
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