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147  [574]  
 

 Alsoo daar en evident den regten genogh zijnde  

is gebleken, dat Trijntie Theunissen geboortigth van Harmelen 

uijt t' Sticht Utrecht als vrij vrouw alhier woonaghtigh, Hendrick  

Cornelissen van Ouderkerck en Jan Theunissen van Houten beijde 

derselver geweesen kneghts en alsnu gesamentlijck 's heeren gevangens, 

haar niet en hebben geschroomt nogh ontsien, en eerstelijck gemelte 

Trijntie Teuniss:, wanneer haar op 26en der gepasseerde maandt 

Auguttij, van nogh een derselver kneghts, genaamt Jan Mahu, 

aengedient en bekent gemaackt wierde, hoe daaghs te vooren twee 

vremde, root en wit gevlecte koeijen, onder haaren troup beesten, 

buijten in't velt weijdende, waren coomen loopen, die geseijde Jan 

Mahu dien avont mede t' huijs gebragt, en vermits haar gevangens 

absentie, daar onder gelaten, dogh sulcx d' voornoemde twee gevangen 

kneghts mede bekent gemaect, mitsgaders daaghs daar aan- 

nevens t' andere vee in't velt gedreven, en s' volgenden avonts sampt 

haare cudde wederom t' huijs gebraght hadde, met verdere 

notificatie, dat deselve niet haar, maar na sijn presumtie 

eenige omleggende Hottentoos toebehoorden, dat gemelte Trijntie 

Teunisz, wel wetende die beesten, niet haar eijgen te wesen, 

des eghter voorbedaghtelijck haar deselve diefaghtigh heeft aan- 

gematigt ende d' voorz: twee kneghts aanbevoolen, deselve 's  naghts 

te slaghten gelijck zij gevangens Hendk Cornelissz en Jan 

Theunissz van Houten ooc confesseeren, haar [meesterse] schandelijcke 

[last] gaarne en willigh naargecoomen, ingevolge geseijde twee 

beesten de keel afgesneeden, voorts gevildt, in stucken gecapt  

ende ingesouten te hebben, omme soo als de gevangen Trijn heeft 

beleeden, in haar huijshoudinge van tijt tot tijt  te consumeren, 

/hebbende/  
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 [584] 

hebbende de [meergedaghte:] Trijn eerst 5 dagen nadat het feijt 

reets [rucktbaar er bij] de gevangens voor sooveel in confesso was 

dat een der geseijde beesten, in manieren verhaalt, gestoolen en 

gedoot hadden, getraght de waarheijt van dien nogh meer 

te occulteren, de vagt van t' tweede koebeest in haar tuijn door 

de gevangen Hendrick Cornelissz: laten begraven, daar t' oock selfs 

weder van daan gehaalt en ten voorschijn gebraght heeft. 

Alle welcke veedieverij, soo bij de gevangen Trijntie Teunissz: 

uijt enckele sucht sich daar door te verrijcken, als bij derselver 

voorn: twee kneghts in't verheelen van sulck een diefstuck, ja selfs 

mede handen aan t' werck t slaan gecommitteert en hun sulckx aan t' selve 

mede deelachtigh te maken, saacken sijnde van seer pernicieusen 

en swaaren gevolge, die in landen Justitie niet g'tollereert 

maar andere ter exempel gestraft behooren te werden, soo ist  

dat den achtb: Raat van Justitie ten daage dienende, hebbende 

gesien den schriftelijcken criminelen eijsch en conclusie van den 

fiscaal, ter saacke deeses gedaan en genoomen, en wel rijpelijck 

gepondereert en overwoghen t' geen haar e: in desen t' overweegen 

stont, prefererende niette min gratie in plaats van rigeur van  

reghten, hebben de gevangens, respective gecondemneert, gelijck 

doen mits desen en alvooren d' gemelte Trijn Teunissz, omme 

gebragt te werden ter plaatse daar men gewoon is justitie  

t’ adminastreren, en aldaar aan een paal gebonden sijnde, met 

een coehuijt boven t' hooft en een strop om d' hals met roeden strengelijc gegeselt en 

vorders 

gebrantmerct te werden, mitsgaders den tijt van twaelff 

achtereenvolgende jaaren op t' Robben Eijlant geconfineert, 

nevens confiscatie van alle haar haaven en goederen voor zooveel 

derselven contingent sal toedragen t' appileren na usu, boven  

d' vergoedingh vand' twee gestoolen beesten. Mitsgaders 

/de/  
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^ aan een paal gebonden en 

aldaer onder een koeijen- 
huijt boven 't hooftd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[??nelijc aan Jan Teunussen van 

Houten, d'conditie van desen inhout 
terdele door gevolgt pardon 

geveleveert wesende]

 576 
de delincquanten Hendk Corneliss: en Jan Teunissen, 

omme insgelijckz ter voorn: plaats gebraght ^ om met roede wel 

strengelijck gegeselt te werden, wijders inde kettingh gekloncken 

omme soodanigh den tijt van ses jaaren op d' voorseijde plaats ad 

opus publicum１ t' arbeijden, nevens d' verbeurte van alle hare 

goederen te verdelen als vooren met d' kosten en mise van den 

[passetie:] en justitie. 

 

Aldus g'sentensieert in de Fortresse de  

Goede Hoope desen 22en Septemb: ao 1673. Mitsgaders  

gexecuteert den 23en daar aanvolgende. 

 

[signed] 

 [...] 

 Isbrand Goske 

 Albert van Brugel 

 Direg Jansz Smiendt 

 H. Crudop 

 [..] 

 J. Cruse 

 Elbert Dimers? 

 Wouter Mosterts? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
１

 ad opus publicum = openbare (gemeene) werken, public works 

 


