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DIE

GEBID•

Barmhertige Goodertieren Godt ende Hemelsche Vader,

Nadien het uwe Godde11jke Kaijesteit gel1ettt heettt ~ne te
beroepen over lt best1er der
Nederlantse g'ootroljeerde

aaolten Tande Generale Tereenighde

Oost1nd1sche Compagnie alhier aen

Cabo de boa Esperanoe ende wij ten dien eijnde met onsen
b1jhebbenden

raedt in uwen Heiligen name vergadert sijn:

omme

met advijs vande selve sodanige besluijten te maeoken waermede
den meesten dienst vande opgemelte Compagnie gev01rdert, de
Justitie gehanthaettt,

ende onder dese wilde brutale mensohen

(moge11jck s1jnde) Uwe ware geretormeerde
metter tijt mochte voortgeplant
u.es Heiligen Na

lott ende

Cbr1stellJoke Lere

ende verbre1Jt worden, tot
ere, ende welstant oneer Her n

Princ1palen waer toe w1j Bonder d1jne genadige hulpe't
aldermlnste

en vermogen, Soo bidden wij U derhalven, 0

aldergenad1ghste

Vad r, dat g1J ons

heijt wilt bijwoonen ende in dese ons
presiderende

et uwe vaderlijcke wij vergaderinge

onse herten sulx verlichten, dat alle verkeerde

passien, misverstanden

ende andere di rgelijcke gebreeeken van

ons mogen ge.eert blijven, ten eijnde onse herten
menschelijcke

n alle

affeoten reijn, ende onse gemoederen soo gestelt

sijnde W1j ln onse raedtslagen nlet anders voornemen nochte
besluljten,

als 't gene mach streaken tot grootmaeck1nge

lott van uwen alderheljllghsten

naame ende den

ende

eesten dienst

-14van onse Heer

ende

baat off particulier

eesters sonder 1n eeniger maten op eijgen
proftijt aCht te n men, het • 1

a end

s

wes meer ons tot uitvoering
heljt nodigh slJ~

onset bevolen dienst

ij bidden end

wet lieven Zoons onsen HeiJland
die ons heefn

II,

UIT

b

end

zalig-

eeren in den na

e u 8a

ende Zal1g~

leeren bidden: Onse Vad r

DIE

DAGVERHAAL VAN JAN

..•

r Jesu Chr1stlj,

VAN RIJm EOI.

6 April 1654:- Heden voor de tweede mael JarlCb sl nde
dat wij door Godes Heilige geleyde

et de sch epen Drommedarus,

Reyger ende Goede Hoope hier ter plaetse behouden sijn aange-

landt, omme des
heeren

tortresS8 ende colonie nae d'ordre onser

ee ters op t

aeCken ende stabileren,

ende gemerkt

Godt de Heere alle die saeoken tot den daoh van heden met vel
segen1ngen,

wel

nd

gewensoht heert laeten succeder

~ltrect8A, soo hebben beslooten,
begonnen,

desen da

,den

end

ende

oock voor d'eerste r ~s

6en Ap~il .esende, tot Oodes eere

danaksegg1ngh6ll te vieren ende voor altiJt tot een ~8t
blijvenden

danolt- ende bededach

bij des Heeren weldaeden,
11ngen noyt vergeten,
geda4hten1sse

in te stellen, ten elnde daar

aen ons bewesen, bij ons naeoome-

maer altljt tot Godes eere,

ter

in memorie gehouden mogen worden.

6 April 1655:-

ende jar1gh slJnde

van den dagh onses

arr1 vement s uyt 't Patria alhier, hebben op dato den
daerover gestelden danck- ende bededagh gehouden,

ende dier-

t

-15c:t,..

halven door den pred10ant

an den Phen1ox, gen~empt Hermanus

tt woord Godts laten pred1cken:·

Bushott,

6, April 1656:-

is geboud

d

ende danckdagh over lt geluck1gb arr1

ent end

gaet suoo

van de begonnen besettinge deser plaetse

6 Junie 1652:-

Harde N.W. wim en veel regen;

ts

namiddags liep de wind geheel Z. : mat groote slagregens,
waardoor

wij

dezen dag weinig of niet konden vord

arbeid aan de fortlflcatien
planken en de prese~s

n in onzen

en de huizing, welke wij met de
zoo d1gt niet konden maken, dat ons

brood en andere drooge waren kunnen voor het nat worden en
bederven bewaren.

IS

ATOnds ls des ziekentroosters

Yl'OUW

van

een zoon verlost, zlJnde het eerste kind, dat binnen het fort
de Goede Hoop geboren Is, zoo als

wij

den zlekentrooster

eergisteren eerst eene plaats in het tort hadden gegeven, daar
tot nog toe niemand anders als hy ln woont, houdende ~iJlleden
nog al te zamen huis ln de tenten, buiten het tort voor de

loods opgeslagen, maar hopen ln de andere week meest al te
zamen na blnnen tetrekken,

en aldaar wat beter woonplaats

te kiezen:

26 Nov: 1652:-

Quamen wederom eenige Saldan1ers met een

out ende Jongh sChaep, dat hun atf.bandelden voor een eynt
coperdraet, soo langh als 't schaep was, ende wat taback voor

-16't lammeken. ende

800

wij in de handelinge

epraeoken eiJ Herry aen, die, soa wij b

waren, sagen ende
rekt

onderwees meer caper te vorderen, maeckende dat

, hael'
Wij

qualijcq

met de Saldaniers costen te recht comen, onaengee1en al vr1j
veel voor dito schaep presenteerden,

die men voor desen, sonder

hem, plaohte voor tabaolt alleen,

l~h

800

als lt sOhaep was,

te ruylen, 't coper eenlyck maer voor koebeesten te geven.:.: ••
saadat uyt alle de aotien van Herr" bemercken, denselven ons
grooten hinder in plaetse van d1enst doet, voor de tr otementen hem den tijt onses aenwesens tot nu gedaen:

aeromme

s1jn schelmerye ende valsheyt soo naeckt merckende, he

ons

~

misnoegen te verstaen gaven, ende dat bij genoechsaem
I

oorsaeok was, W1J tot geen degelijoke handelinge costen comen,
ende densel en s1gh anders moste aenstellen, soo

wij

hem

genegen soude blijven.

26 Des. 1652.- Tegen den nacht begondt soo extreem bard
uytten Z. Oosten wederom op te steeoken als 't noch oyt
gedaen heett •••• : schiJnende alles te sullen aen stucken ende
van boven neder wayen datter was:

In de gansohe w relt can't

soo hard niet wayan als dese Z. Oosten wint hier doet, Jae
gaet West1nd1sohe orencanen ende Japanse tuftons somwijlen te
If'

boven, die niet hard. eunnen deurdr1~en
stoockert over den Taeftelbargh
helderen lucht gedaen heeft.

als den Z. Oosten

desen naoht met een claren

-179 Feb. 1653.- Snamiddaghe omtrent 2 mijlen achter den
Taettelbergh

in gegaen s1jnde, bevonden tt daar soo maohtige

vol sprinCkhanen,

dat aerde ende lucht, geliJCk de vloeken

van snee vliegen, qua11j

te bekenn n was, ende soo deselve

omtrent ons tort ende 1n de thuynen comen, is te vresen dat
alle vruchten Bullen ru1neren, geliJek hier aen tt gras
~

bemereken,

dat heel cael tot op de gront atrtetenj

edoch

willen hoopen ons de Heers daervoor bewaren sal.

15 eb. 1653.-

"et deae stilte ieaet hier over 't lant

ende onse thuynen mede vol sprinokhanen gecomen, die groote
sohade aen de cool ende andere wruchten doen.

20 Des.

1653.- Is d'E. van R1ebeeeq, nevene den onde~

coopman Jacob Reyniersz., met omtrent 20 man ••••••• eens na 't
bos gegaen, omme aldaer wat nader inspect1
etc. te nemën, ende

op de houtweroken

et eenen eens te sien off ooOk mogeliJCk

bij de Saldanhars soude te comen weesen ••••••• ende bij ha r
comende, datelijak den Commandeur van 't tort seltts in persoon
siende ende kennende, nae he
de bant uytstaeoken,
vruntsohap

toetraden, ende tot walco pst

ende tot meerder teeeken van genegen

ons om den hals vatten, enda w1jlieden baer wederom

met veelderley gesten van vruntschap,

over ende weder ge-

sch1edende, waerop datelijêk ons v10tualiedragers

de

8

eken

met broot, araoq, wijn, tabaoq ende pijpen, voor deselve (als

-lIS-

daertoe mede g'enc)JIlen
hebbende) lieten openen, eme
royaal traoteren •••••• ende
ten langen laeste
eer daer quamen,

SOO

schoon prateden, dat

lust1ch
wij

s

et een koebeest nae tt tort creghen;

ley

wel

50

maer

mael stil ende ln bedencklngh

otf oock verder voort w1lden •••• waer teghen hun weder soveel
verseecker1nge

deden van a n 't tort wel getrac eert te
~

orden, dat sij 't, als gese,t, ten laesten waechden, nemende
haer bij de handt ende alsoo al dansende, springende ende
singende, met hun binnen comende, daer deselve lustich
lieten opvullen met tabacq, aracq enne eeten, nevens veelderley
apenspel, dat tot meerder genoegen met haar aenrichtende,
1nvoegen een formele vern1euw1nge
getrotfen

van al11antie met desel

ende hare Treese tt eenemael uyt tt hooft gepraat

w1erdt, ende tot intree van handelinge

25

Nov.

hieromtrent

een koebeest ruylende:

1656.- Dew1jle lt wilt gedierte jegenwoord1gh
vrlj ls grasserende

ende soo stout worden, dat

eenige deuren of plaetsen openhoude, wel derven daerin comen,
800

haest maer den avont beg1nt te

plaetse ja

allen, oock op veele

eltts in de thuynen wel bij dage haar verthonen,

sulx dat men qua11Jck ergens dertt alleenlgh gaen ende "
bestiael daerdoor groot per1jckel loopt •••• aen allen twelck
dan te bespeuren s1j, dat s1gh dese wilde d1eren hun hier dicht
bij ende omtrent houden ende dierhalven vrij dangereux 1s
ergens alleen te gaen we.ndelen:·

-1919 Feb. 165].- Is den Comman4eur
uytgegaan,

ederom wat verder

wel 3 a 4 mijlen wegh in de vlacts achter d

Taettel- ende andere bergen, om de landerijen aldaer noch wat
nader att te speculeeren, nettens

en bequ

e plaetse om een

redout te stellen tot bewaringe ende behoorlijcke

d1ftentle

van de te oultiveren landen, waertoe v rscheyden persoonen
haer present erden in vr1jdom te bege en, onder 8Oodan1ge
billicke conditien, als waermede d'E. Compagnie dIenst gesChieden ende oock hael' tot behoudenisse

21 Feb. 1657.- Jegenwoord1ch

strecken conde:

verecheyden lU7den verstaan

hebbende de nader ordren oneer principalen,
voordelige

om alhier onder

conditien vrije luyden te PLanten, ende da ro

eenige hael' tot vrijdom aenbiedende

e

ende bij d'selve oock al

pareeelen lante na hun elgen sin uytgecoeen wesende, namentlljOk
eene partije onder haer vijven,

't landt aen d'oversijde

van de

verse riviere bij ons den name gegeven van den Amstel •••••
Ende noch een ander partije onder baar vieren, een cleyn
mijltgen nader 't tordt bij lt ronde doornboejen aen dese
BiJds van dito rivier ottte Amstel •••• Bulcx het dese 2 partijen
ottte geselsahappen

meest recht in 't midden van den hale ottte

vlaete tU8schen de bal
op seer schoone vett

ral.

&~de Taettelbay hebben begreepen

gronden, end

erom de plaetse daer de

verste otlte eerste colonie is begrepen over den Amstel,
genaemt is Groenevelt~ ••••

Ende de plaatse van d' ander
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colonie aen dese s1jde van den Amst61 bij tt rondo doornboajen
ten respeots voorsz ••••••••••

genaemt den Hollantsen

thuyn.: •••

Tot de lantdouwa genaemt Groenevelt : Harman Remajenne van
Ceulen bossohieter,

Jan

aertensz., de

aoht

an Vreelandt

dito, Jan van Passel van G el in Brabant soldaat, dat ooak
een brouw r ende brande

jnbrande;r 1s,

arnaer Cornelisz: van

Nunspeet bootgesel, Roeloff Jansz. van Dalen soldas.t, te
noemen Harmana colonie, die tt principael op de corenbouw
c::t,..

meenen aen te leggen ete;
Hollantsen thuyn:
geverseert

Tot d

lantdou e genIe pt Den

steven Jansz. van

in de tabaoqplantarlJe,

agenlngen bootsgesel,

Hendrick

lbertsz. von

adelborst, otto Janez. van Vreede soldaat,
te
.,.,...
noemen stevens colonie, die tt benetfens de graten 00
op
Ossenbrugge

den tabacq meenen a n te leggen:

