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 Alsoo manifestelijc den regten  

genoech sijnde is gebleken, hoe Hendrick  

Cornelisz geboortig van Kokenge, en Andries  

Oelofsz booken van Christiana, beijde gecon-  

demneerdens en present al wederom 's heeren  

gevangen, haar niet en hebben ontsien noch  

geschroomt en alvoorende gemelte Hendric  

Cornelisz dat, ongeacht de corporle straffe  

noch onlangs over des selfts gepleegde rijst  

dieverij erlangt op 6 der jongst gepasseerde  

maant wanneer de soldaten van de doenmaels 

aan wesende schepen omme aan de fortificatie 

te helpen wercken aan landt gelicht, van den 

arbeijts avonts uijtgescheijden waren, ende 

eenige van dien hunne clederen geduerende 

’t wercken van haar geleijf, elders tusschen de 

oude kerck en de volcks combuijs geborgen,  

achter gelaten en mede te neemen vergeten 

hadden, hij sulcx gewaar werdende deselve  

clederen bestaande uijt twee rocken, d' een  

laken, beneven een paar witte linne cousen,  

sich diefachtig heeft toegeijgent mitsgaders 

in sijn logie geborgen met intentie om de  

selve weder te verhandelen en sulcx daar  

van te profiteeren, gelijc dan tot dien 

eijnde met de tweeden gevangen Andries 

Oelofse voorn: d’ welcke hier van ginformeer[d] 

en op hoop van een schandelijck overwinstje１ 

aangeport sijnde sich soo voorts presenteerde 

’t voorsz: gestoolen goedt voor reecq: van 

hem Hendrick Cornelisz wel te wille 

/vercoopen/  
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 [584] 

vercoopen in accordt is getreden dat 

sulcx 's volgende daags ten platten lande 

soude gaan verhandelen, tot soodanigen prijs 

als daar voor conde bedingen invoegen dan 

’s morgens vroech met ’t openen vande poort 

sich op eijgen authoriteijt ter sluijc naar 

buijten vervoegende, end voorsz: clederen op 

verscheijde plaatsen gevijlt, doch nergens aande 

man hebbende connen brengen, heeft deselve 

elders in bewaring gelaten en sijn keer 

weder na’t fort genoomen, daar hij dan bij sijn 

terughcomste is g’apprehendeert, als 

wanneer d’ gevangen Hendric Cornelisz 

hier van geadverteert bemerckende dat het 

feijt soude werden ontdect, 't meergemelte 

goetje 's volgende daags weder opgehaelt  

en den rechten eijgenaars doen behandigen  

heeft; alle welcke dieverij bij den gevangen  

Hendrick Cornelisz voor d' tweede reijs hervat  

en benevens den mede gevangen Andries  

Oeloffsz selfs noch binnen den tijt haar den  

condemnatie geperpetreert, saeken sijnde  

van seer perniteusen２ gevolge , die in landen  

daar d' justitie wert gehanthaaft niet  

getollereert maar anderen tot een exempel  

behooren gestraft te werden, soo ist dat  

den e. agtbaren raadt van justitie ten  

dage dienende hebben gesien den schriftelijcken 

crimineele eijsch en conclusie van den 

fiscaal op en jegens de gevangen gedaan 

en genoomen en wijders geldt waar op  

/haar/ 
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haar achtbaren dagte dat in desen te letten 

stont prefererende gratie in plaats van 

rigeur van rechten, hebben deselve gecon- 

demineert, gelijc haar condemneeren mits 

desen omme te werden gebracht ter plaatse 

daar men gewoon is justitie t’ administreren, 

en aldaar te weten de gevangen Hendrik 

Cornelisz andermael met roeden strengelz 

gegeselt te werden en voorts boven sijn 

eerste bannissement noch acht jaren op ’t 

Robben Eijlandt ad opus publicum inde 

cettingh t’arbeijden, mitsgaders d’ tweede 

Andries Oloffse met roeden om den hals 

de justitie t’ aanschouwen, en van gelijcken 

ses jaren inde kettingh aande gemeene 

wercken t’ arbeijden. 

 

Aldus gesentensieert in ‘t 

Fort de Goede Hoop den 25 October 1675. 

Mitsgaders gexecuteert den 26 daar aan 

volgende. 

  

[signed] 

 Isbrand Goske 

 Dirg Jansz Smiendt 

 J. Cruse 

 De Vogel
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 profit 
２

 pernicious 


