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Dingsdag 16 December 1687.

In tegenwoordigheid van alle de leden behalven sr. Ludoviq van der Stel.

De tijd tot het verscheppen der Burger−raden te deser stede verscheenen, en het behoorlijk dubbeld getal bij
hun in geschrifte den Ed.Hr.Commendeur ter vergadering over−reikt zijnde, So is eenpariger stemme verstaan
daar uijt tot Burger−raad voor 't aanstaande jaar 1688 te verkiesen, angesien desselvs goede bekwaamheden,
den vrijburger Guiliaum Heems.

De Hoofd Officieren deser Burgerije den Ed.Hr.Commendeur ter hand gesteld hebbende een dubbeld getal
hunner bekwaamste manschap om uijt deselve haar officieren der nieuwlijx opgeregte Compagnien so te voet
als te paard te verkiesen, So is na rijpe overweging eenparig verstaan tot ritmeester an te stellen den
Burgerraad Theunis Dirkz. van Schalkwijk, tot lieutenant Guiliaum Heems, tot cornet Frederiq Russouw de
Wit, [1] tot wagt en drilmeester te gelijk Hendrik Muller, tot quartiermeester Joris van Stralen, tot corporals
Jan Stevensz Botma en Jan Holsmit. [2] Tot capitain der infanterie werd verkoosen de Burger−Raad Jan
Dirkz. De Beer. Tot lieutt. Cornelis Stevensz Botma. Tot vaandrig Gerrit Victor. Sullende Christian Hoesem
en Jan Vlok in haar respective qualiteit als sergeants gecontinueerd en enige bekwaame mannen tot corporals
uijtgesogt werden.

De vrijburgers te deser stede ten getal van 39 koppen, hebbende vrijwillig hun angebooden haar te paarde in
vollen geweer te willen uijtrusten, met anstendig versoek haare respective paarden hier in de Tafelvallei te
mogen laten weiden, So is na rijpe raads−pleeging eenstemmig beslooten, gemerkt de goede diensten die sij
bij vijandlijken overval souden konnen doen, en dat dieshalven hun paarden ook wel dienden bij der hand te
hebben; hun versoek in te willigen, sullende ten dien einde om alle morserijen van 't weiden der paarden ter
voors. plaatse voor te koomen, een nauwkeurige lijste der ruijters den fiscal en land−drost ter hand gesteld
werden.

En eindelijk is verstaan ten versoeke des vrijburgers, Gaspar Etlig, hem uijtstel van drie jaren, angesien
desselvs onvermogen, te vergunnen om 100, zijnde 's Heeren regt des 40en penn. sijns verkogte huijs en ervs
hier ter stede, in 's Comps. cassa te betaalen. [3]

Aldus geärresteerd en beslooten in 't Casteel de Goede Hoop. Jaar en dag als boven.
S. v. STEL.
ANDS. DE MAN.
J. v. KEULEN.
JACOB ROOTSTEEN.
CORNELIS PTZ LINNES.
J. H. BLUM.
Me praesente J. G. DE GREVENBROEK, Secrts.
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Notes:

[1] Al drie was pagters. Sien p. 110 en p. 180 van hierdie publikasie. Na laasgenoemde word in C.J.290, p. 487 verwys as "den
brandewijntapper Pieter de Wit anders genaemt Frederick Russouw".

[2] Vryburger wat in 1692 grond gekry het in Stellenbosch. Hy was getroud met Hester Weijers van Lier. (Sien Grondbriewe St. en
Dr. deel I, pp. 335−336 en C.J.2597: Testamenten, 1691−1700. p. 141.)

[3] Vgl. kopie van resolusie in V.C.11: Dagregister, 1687, 512−515.
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