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90  261  
 

 Alsoo Andries Oloffse van Cristiaan Stadt oudt # <26 jaaren>  

geweesen matroos in dienst der ed. compe.  

op t' Huijs te Velsen jegenwoordig 's Heeren  

gevangen hem niet en heeft ontsien, gelijck  

zulcx den rechten evident gebleecken is,  

dat hij, [zigh niet en heeft ontsien nogh  

gemeest,] alle eer, eedt en plicht waar  

mede ande compe. verbonden was, achter  

rugh [te] [selleij:] ende zeer schandel: [te] vergee[ten]  

[xxxx xxxx] als een moordadigh mensch, op  

aanradingh van eenen Hans Weddingh van  

Duijringen (alias Sambeer) mede in geleijden  

dienst en op gemelte schip bescheijden  

heeft toegestaan, en aangenoomen, met  

belofte van 't  zelve te zullen helpen  

volbrengen, all de scheeps opperhoofden  

te vermoorden ende om 't leeven te brengen,  

ende dat noch niet genoch weesende  

[nemaar] zoude op de constapels camer  

gevallen, ende aldaar alles [hebben] helpen  

vermoorden hebben, ten welcken eijnde met den  

mes in zijn sack tot dat grouwelijck  

en Godloose gebruijck versien was, ende  

hij gevangen dan noch vander treedende  

om dit gruwelijck en Godtloos voornemen  

beter te comen uitwercken, zeekeren  

Hans Oelsen [xxxxx xxxx xxxxx,] daar mede  

[xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx] 

[xxxxx]  
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*) 
deser resedentie en  
commandeur van de  
deses jaars retourvloot  
met zijn e. respectieve  
raden 

 [262] 

zijnde [ab] het welcke een zaacke van  

zeer quaade en dangireuse gevolge  

die in een welgestelde regeringe  

alwaar men 't recht ende justitie  

hanthaaft niet en kan noch mach  

werden getollereert maar andren  

den exampel op 't rigoreuste moet  

worden gestraft, soo ist, dat den  

e. hr. commissaris * als den commandeur, 

den achtbaren raat deser plaatse versterckt 

met [alle] de [voordere] schippers der hier ter reede  

leggende scheepen, den daage dienende  

gehoort en gesien hebbende den eijsch  

door den hr. fiscaal in judijtio gedaan  

mitsgaders des gevangens vrijwillige  

confesie en frivole verantwoordinge  

doende recht uijt den naam, ende van  

weege de ho. mo. heeren Staaten Generl.  

der Vrije Vereenighde Nederlanden 

prefererende [ten aansien zijnde Jonkhet?]  

gratie voor regeur van justite  

condemneeren den gevangen gelijck zij  

doen bij dese, omme gebracht te worden  

ter plaatse alwaar men gewoon is crimineel  

sententie der execuijtie te stellen  

omme aldaar het loth te werpen  

naar het leeven, ofte naar de doot. 

/het/ 
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  263 

Het loth des levens missende [zal] 

[den gevangen aen] den scherprechter  

werden over geleevert <van> met de  

coorde gestraft te werden datter de  

doot naar volgt, nevens confiscatie  

van alle zijnde competeerende ende  

possederende goederen, 't appliceren  

naar uso, en indien het loth des  

levens compt te verwerven, [zal den] 

heeren] ten penatse voorsz: door den  

scherpenrechter met een strop om den  

hals, met roeden wel strengelijck  

gegeselt en daar bij gebrantmerckt  

worden, wijders den tijt van 25 jaaren  

zonder gagie inde keten geklonken  

en onder bannalsement op 't Robben Eijlant  

tot dienst der e. compe. werden geimplojeert  

met confiscatie als vooren. 

Aldus gedaan ende gesententieert  

in 't Fort de Goede Hoop desen 22en Maart  

ao. 1668 ende geexecuteert den  

24e daar aanvolgende 

 

 [signed]                  Jan van der Laen 

 Corn. van Quaelberghen 

 Z. Wagenaer 

 Bartholomeus Verweij 

 Douwe Auckus 

 W.V. Teijlinge  
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 [264] 

 ?? Kabber Tarius 

 Pieter Cornelisz Huijt 

 Cornelis Backer 

 Jan Slodorp 

 ?? Curbel Hansz 

 ?? Jacob Foort 

 Cornelis Jacobsz Swart 

 Cornelis ?Krutsen 

 Abraham Schut 

 Lambert Kerckenshoff 

 Reijnier Reijniersen 

 Johannes Coonz 

 Granaat 

 Dirch Janss Smiendt 

 Aug:s Boccaerts 

 
 ons present  
 T.J. Goenevelt 
 secrt: vande 
 vloodt 
 
 P. de Jonge 
 secr: 
 1668 

 


