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Vergadering van heeren Schepenen den 2e april 1787.1
Praesent allen
Den heer Jan Braet vrijheer van Zevender & Cabouw, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii
legt aan Haar Edele Achtbaren de heeren Schepenen der gemelde stad, over, Zijn Edelen bekome
informatien ten lasten van Johannis de Veer, Johannis Brugman, Anthony Bredenbach, en Jan
Bredenbach, soldaten in het regiment van den Generaal Major Grenier2, in guarnisoen binne dese
stad, verzoekende op den faiten daar inne vervat apprehensie corporeel, zo zij te bekomen mogte
zijn, en zo zij niet te bekomen mogte zijn, als dan dagvaarding in persoon, desnoods bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mits dien bij
deze apprehensie corporeel op de voorn. Johannis de Veer, Johannis Brugman, Anthony
Bredenbach en Jan Bredenbach, en zo zij te bekomen mogte zijn, als dan dagvaarding in persoon,
desnoods bij edicte.

p. 2

Vergadering van heeren
Schepenen de 7e mey 1787.3
Present allen, demto van der Meij
van Oosterhout
Den heer Jan Braet, vrijheer van Zevender ende Cabouw Balliuw der stad Schoonhoven, ratione
officii overleggende de informatien genomen ten laste van Johannis de Veer, Johannis Brugman,
Anthony Bredenbach, en Jan Bredenbach, alle soldaten onder het regiment van den Generaal
Major Grenier, in guarnisoen binne deze stad, thans gevangenen onder den Raadhuize, en op de
voorpoorte binne deze stad; mitsgaders de respective articulen, waarop dezelve gevangenen
differente male van wegen den heer Eisscher ratione officii zijn gehoort geworden, alsmede de
articulen, waarop de voorn. gevangenen tegens de getuigen zijn geconfronteert, verzoekt alzo de
voorn. gevangenen nog bij 8e respective interrogatorien, nogte ook bij de confrontatie der getuigen
tot eenige de minste confessie zijn gekomen, en de informatien bovendien niet sufficient genoeg
zijn, om op dezelve ordinario modo tegen de voorn. gevangenen te procedeeren, dat de voorn.
gevangenen uit gevangenisse zullen worden gerelaxeert, en bij provisie onder handtastinge
ontslagen sub poena confessie et convicti.
Schepenen der stad Schoonhoven gesien, en geexamineert hebbende het voorenstaande versoek
van den Heer Balliuw ratione officii, hebben goed gevonden, en verstaan; dat de voorn.
gevangenen Johannis de Veer, Johannis Brugman, Anthony Bredenbach, en Jan Bredenbach, op
morgen, zijnde de 8e dezer maand, uit de gevangenisse zullen worden gerelaxeert, en bij provisie
onder handtastinge ontslagen, sub poena confessi, et convicti.

Gevangen den 2e april 1787.
Uitgegaan de 8e mey daaraanvolgende.
Schepenen verklaaren dat de gevangenen
noodwendig tot dienste van de justitie, zo
lange, in de gevangenisse hebben moeten
blijven.

p. 2

Vergadering van heeren Schepenen den
30e maij 1787.4 Praesent alle, demtis de heeren Scheltus ende Bosvelt.
De heer Jan Braet, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii legd aan Haar Edele Achtbaren
de heeren Schepenen der gemelde stad over desselvs bekome informatien ten lasten van Willem
Pontiaen, woonende binnen deze stad, verzoekende op de faiten daar inne vervat decreet van
apprehentie corporeel, zo hij te bekoomen mag zijn, en zo hij niet te bekoomen mogte zijn, alsdan
dagvaarding in persoon, des noods bij edicte.

1

Maandag 2 april 1787.
Het regiment Regiment Walen van Nassau-Usingen onder de generaal-majoor Grenier van 1787 tot in 1789 in Schoonhoven
gelegerd. Zie hiervoor: www.milwiki.nl/dutchregiments Infanterie Regiment 600a.
3
Maandag 7 mei 1787.
4
Woensdag 30 mei 1787.
2
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Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mits die bij
deezen apprehensie corporeel op de voorn. Willem Pontiaen, zo hij te bekomen mogte zijn, en, zo
hij niet te bekomen mogte te zijn, alsdan dagvaarding in persoon desnoods, bij edicte.

p. 3

Vergadering van heeren Schepenen den 9e october 1790.1 Praesent
alle, demtis de heeren Roels en Slingeland.
De heer Jan Braet, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii legd aan Haar Edele Achtbaren
de heeren Schepenen der gemelde stad over Zijn Edele bekome praecedente informatien ten
lasten van Sara Stok en Stijntje van Gessel, woonende binnen deze stad, verzoekende op de faiten
daar inne vervat decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
dezen apprehensie corporeel op de voorn. Sara Stok en Stijntje van Gessel.

p. 3

Vergadering van heeren
Schepenen den 20e october 1790.2
Praesent alle.
De Wel Edele Gestrenge heer Jan Braet,
Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Sara Stok, gevange onder den Raadhuyze
der stad Schoonhoven voorn..

p. 4

De Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii deede zeggen: dat Sara Stok, geboren en
woonende binnen deze stad, oud, zo zij zegt 14 jaaren, 's heeren gevange, buyten pijn en banden
van ijzer bekent heeft, dat zij gevange met Christina Helmes, door de wandeling genaamt Stijn van
Gessel op zondag de 26e september dezes jaars 1790 op het erf van Ary van Elk, wonende onder
Willige Languerak3, heeft gestolen een tinne bierkan, en dezelve den 4e october daaraanvolgende
heeft verkogt aan Pieter Waterland, koperslager binnen deze stad, voor vijftien stuyvers en zes
duyten, en daarvan de helfte voor haare portie heeft ontfangen.
Dat het zelve zaaken zijn, strijdende tegens de placaaten van den Lande, en welke in een land van
justitie niet kunnen of mogen worden getolereerd, maar anderen ten exampel op het
rigoureuste behoren te worden bestraft.
Zo concludeerd mitsdien de Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii uyt
naam ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en
Westfriesland, dat zij gevange bij vonnisse van heeren Schepenen dezer stad zal
worden gecondemneerd gebragt te worden ter plaatze, alwaar men gewoon is alhier
crimineele justitie te doen, en aldaar, ingevolge het eerste articul van 't placaat van
den Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, dato den
19e maart 1614 strengelijk ter discretie van heeren Schepenen met roeden te
worden gegeesseld en gebrandteykend, en dat zij gevange wijders zal worden
gecondemneerd in de kosten van haare gevangenisse, en misen van justitie.
(:is getekend:)
Jan Braet
Schepenen der stad Schoonhoven gezien ende geëxamineerd hebbende de crimineele eisch van
den heere Jan Braet, Bailliuw dezer stad ratione officii op ende jegens Sara Stok gedaan en
genomen, en voorts gehoord de vrijwillige confessie van de gevange, doende recht uyt de naam
ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, hebben
de voorn. gevange gecondemneerd, gelijk Haar Edele Achtbaren haar condemneeren mitsdezen,
omme gedurende den tijd van drie dagen, te reekenen van de pronuntiatie dezes af, gezet te
worden te water en brood, zonder gedurende die tijd iets anders te mogen nuttigen, en

1

Zaterdag 9 oktober 1790.
Woensdag 20 oktober 1790.
3
Sic, Willige Languerak, Langerak is verfranst.
2
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condemneeren haar gevange in de kosten en misen van de justitie; ontzeggen wijders den heer
Bailliuw zijnen verderen eisch en conclusie ten lasten van de gevange gedaan en genomen.
Actum coram de heeren Schepenen alle den 20e october 1790 en gepronuncieerd ten zelven dage.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop1
gevange de 9e october 1790.
uytgegaan de 23e october 1790.
Schepenen verklaaren, dat de gevange
hunnes wetens geene goederen is hebbende

p. 5

De Wel Edele Gestrenge heer Jan Braet,
Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Christina Helmes, door de wandeling genaamt Stijn van Gessel, gevange onder
den Raadhuyze der stad Schoonhoven voornoemt.
De Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii deede zeggen: dat Christina Helmes, door de
wandeling genaamt Stijn van Gessel, geboren en woonende binnen deze stad, oud, zo zij zegt, 17
jaaren, 's heeren gevange, buyten pijn en banden van ijzer bekent heeft, dat zij gevange met Sara
Stok op zondag de 26e september dezes jaars 1790 op het erf van Ary van Elk, woonende onder
Willige Languerak, heeft gestolen een tinne bierkan, en dezelve de 4e october daar aanvolgende
heeft verkogt aan Pieter Waterland, koperslager binnen deze stad, voor vijftien stuyvers en zes
duyten, en daarvan de helfte voor haare portie heeft ontfangen. Dat het zelve zaaken zijn,
strijdende tegens de placaaten van den Lande, en welke in een land van justitie niet kunnen of
mogen worden getolereerd, maar anderen ten exampel op het rigoureuste behoren te worden
gestraft;
Zo concludeerd mitsdien de Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii uyt
naam ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en
Westfriesland, dat zij gevange bij vonnisse van heeren Schepenen dezer stad zal
worden gecondemneerd gebragt te worden ter plaatze, alwaar men gewoon is alhier
crimineele justitie te doen, en aldaar, involge het eerste articul van 't placaat van de
Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, dato den 19e
maart 1614, strengelijk ter discretie van heeren Schepenen met roeden te worden
gegeesseld en gebrandteykend, en dat zij gevange wijders zal worden
gecondemneerd in de kosten van haare gevangenisse, en misen van justitie.
(:is getekend:)
Jan Braet

p. 6

Schepenen der stad Schoonhoven gezien ende geëxamineerd hebbende de crimineele eisch van den heere Jan Braet, Bailliuw dezer stad ratione officii
op ende jegens Christina Helmes, door de wandeling genaamt Stijn van Gessel, gedaan en
genomen, en voorts gehoord de vrijwillige confessie van de gevange, doende recht uijt de naam
ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, hebben
de voorn. gevange gecondemneerd, gelijk Haar Edele Achtbaren haar condemneeren mits dezen,
omme gedurende den tijd van drie dagen, te reekenen van den pronuntiatie dezes af, gezet te
worden te water en brood, zonder gedurende die tijd iets anders te mogen nuttigen, en
condemneeren haar gevange in de kosten en misen van de justitie; ontzeggen wijders den heer
Bailliuw zijnen verderen eisch en conclusie ten lasten van den gevange gedaan en genomen.
Actum coram de heeren Schepenen alle de 20e october 17902 en gepronuntieerd ten zelven dage.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop

gevange den 9e october 1790.
1

Mr. Hendricus Christiaan van der Kop, geboren Leiden, poorter Schoonhoven op 7 juli 1780, op 21 september 1787 benoemd
tot secretaris tot 1794. Later nogmaals secretaris (1805 – 1810).
2
Woensdag 20 oktober 1790.
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uytgegaan de 23e october 1790.
Schepenen verklaaren, dat de gevange
hunnes wetens geene goederen is hebbende.

p. 7

Vergadering van heeren
Schepenen den 17e november 1790.1
Praesent alle
De heer Jan Braet, vrijheer van Zevender en Cabauw, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii
overleggende de praecedente informatien ten lasten van Pieter de Pater, verzoekt op het fait daar
inne vervat decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
deze apprehensie corporeel op de voorn. Pieter de Pater.

p. 8

Vergadering van heeren Schepenen den 29e november 1790.2 Praesent
alle, demto den heer Hoeks.3
De heer Jan Braet, vrijheer van Zevender en Cabauw, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii
overleggende zijne praecedente informatien ten lasten van Michiel van Genderen, verzoekt op de
faiten daar inne vervat decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
deze apprehensie corporeel op de voorn. Michiel van Genderen.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop

p. 9

Vergadering van heeren Schepenen den 2e december 1790.4 Praesent
alle, demtis de heeren van Nooten en
Hooghwinckel
De heer Jan Braet, vrijheer van Zevender en Cabauw, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii
overleggende zijne praecedente informatien ten lasten van Pieter de Groot, door de wandeling
genaamt Pietje van Pinxteren, verzoekt op den faiten daar inne vervat decreet van apprehensie
corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
dezen apprehensie corporeel op de voorn. Pieter de Groot, door de wandeling genaamt Pietje van
Pinxteren.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop

p. 10

Vergadering van heeren Schepenen den 2e april 1791.5 Praesent allen
De heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii
overleggende zijne praecedente informatien ten lasten van Krijn de Hoog, verzoekt op de faiten

1

Woensdag 17 november 1790.
Maandag 29 november 1790.
3
P. Muilwijk, “Vijf eeuwen stadsbestuurders van Schoonhoven (1297-1795)”, in: Gens Nostra, jaargang 44 (1989) 202. Hier de
eerste vermelding van Abraham Eduard Hoeks als schepen in 1791.
4
Donderdag 2 december 1790.
5
Zaterdag 2 april 1791.
2
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daar inne vervat, apprehensie corporeel, zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij niet te bekomen
mogte zijn, alsdan dagvaarding in persoon, desnoods bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
dezen apprehensie corporeel op de voorn. Krijn de Hoog, zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij
niet te bekomen mogte zijn, als dan dagvaarding in persoon, desnoods bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop

p. 11

Vergadering van heeren Schepenen den 3e april 1791.1 Praesent allen
Den heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii
overleggende zijne praecedente informatien ten lasten van Jan Berkenbos, verzoekt op de faiten,
daar inne vervat, apprehensie corporeel, zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij niet te bekomen
mogte zijn, als dan dagvaarding in persoon, desnoods bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
dezen apprehensie corporeel op de voorn. Jan Berkenbos, zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij
niet te bekomen mogte zijn, alsdan dagvaarding in persoon, des noods, bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop

p. 12

Vergadering van heeren Schepenen den 21e juny 1791.2 Praesent alle
demtis de heer Hooghwinckel.
De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliu
der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in
cas crimineel
contra
Pieter de Groot, door de wandeling genaamd Pietje van Pinxteren, gevange op den voorpoorte der stad Schoonhovan voornoemd.

p. 13

1
2

De Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii deede zeggen, dat Pieter de Groot, door de
wandeling genaamd Pietje van Pinxteren, geboren onder Willige Langerak, oud, zo hij zegt, 18
jaaren, en binnen deze stad woonachtig, 's heeren gevangen, buyten pijn en banden van ijzer
bekend heeft, dat hij gevange op saturdag den 24e november van den gepasseerden jaare 1790.
des avonds ten elv uuren, na alvorens des middags met Jan Berkenbosch, binnen deze stadt
woonagtig, aan wien hij om geld te leen verzogt had, afgesproken te zijn om des avonds bij 's
Lands Magazijn te komen om aldaar lood te haalen, met de medegevangene Michiel van
Genderen, door de wandeling genaamd de Grutpot, aan welke hij had kennis gegeeven van 't
gesprek met Jan Berkenbosch, en welke hij vervolgens had overgehaald om met hem mede te
gaan, in stilte is geklommen uit 't vengster van 't huys van zijn slaapbaas Jan van Genderen, na zig
gehouden te hebben of te bedde lag slaapende, tot hij vermeende, dat zijne slaapbaas en vrouw
sliepen, om naar 's Lands Magazijn te gaan. Dat hij met de medegevangene Michiel van Genderen
quartier over elv uuren op het Doeleplein bij 's Lands Magazijn gekomen zijnde, de deur van de
heining voor 's Lands Magazijn is doorgegaan, vervolgens terug gegaan zijnde eerst over den
heining gezien heeft, wie aldaar was, en als toen Jan Berkenbosch en Krijn de Hoog, mede binnen
deze stad woonachtig, met een kistje met kogels uyt 's Lands Magazijn
zien komen, over de heining van ‘t Magazijn geklommen is om bij dezelve te komen; dat hij op 't erv
van 's Lands Magazijn gekomen zijnde aldaar heeft zien staan eenige kistjes, en wel zo hij heeft
hooren zeggen twaalv in getal; dat hij die kistjes ziende staan van Jan Berkenbosch en Krijn de
Hoog part in dezelve gevraagd heeft; dat aan hem part in dezelve geweigerd zijnde hij gevange
gezegd heeft, dat 't dan uyt zoude brengen, dat hij gevange blijvende aanhouden omme part in

Zondag 3 april 1791.
Dinsdag 21 juni 1791.
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dezelve te hebben Krijn de Hoog hem een stomp heeft gegeeven, en dat hij daarop gezegd heeft:
als gij mij slaat zal ik het uitschreeuwen kogeldieven, en dat Krijn de Hoog toen gezegt heeft, dat zij
des ochtends aan hem en Michiel van Genderen yder vijf of zes gulden zouden geeven.
Dat daarop door de nachtwaker overvallen zijnde, hij met de meedegevange Michiel van Genderen
van 't erf van 's Lands Magazijn is gevlugt, zonder dat hij gevange eenig part of deel in die kistjes,
ofwel de 5 of 6 guldens genoten heeft, en dat zig vervolgens kort daarnae uyt de stad begeeven en
onder een verdichte naam dienst naar Oost-Indiën genomen heeft.
Dat alle het zelve en het beklimmen der muuren van 's Lands Magazijnen zijn zaaken van zeer
nadeelige gevolgen en strijdende tegens de wetten van den lande; en welke in een land van justitie
niet kunnen worden getolereerd, maar anderen ten exempel ten rigoureusten behoren te worden
gestraft.
Zo concludeerd mitsdien de Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii uit naam en
van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, dat de
gevange bij vonnisse van heeren Schepenen dezer stad zal worden gecondemneerd
gebragt te worden ter plaatze, alwaar men gewoon is alhier crimineele justitie te doen, en
aldaar strengelijk ter discretie van heeren Schepenen met roeden te worden gegeesseld en
gebrandteikend, en voorts ten eeuwigen dage gebannen uyt den Lande van Holland en
Westvriesland, mitsgaders de gestichte van Utrecht, zonder ooyt weder in de zelve te
komen op poene van zwaarders straffe, en dat hij gevange wijders zal worden
gecondemneerd in de kosten van zijne gevangenisse, en misen van justitie, ofte tot anderen
etc.
(is getekend.)
S. J. Scheltus
Heeren Schepenen houden de vorenstaande eisch in deliberatie.

p. 14

p. 15

1
2

De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad Schoonhoven ratione officii Eisscher in cas crimineel.
contra
Michiel van Genderen, door de wandeling genaamd de Grutpot, gevange onder de raadhuyze der stad Schoonhoven voorn..
De Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii deede zeggen, dat Michiel van Genderen,
door de wandeling genaamd de Grutpot, geboren en woonende te Schoonhoven, oud, zo hij zegt,
17 jaaren, 's heeren gevange, buyten pijn en banden van ijzer bekend heeft, dat hij gevange op
saturdag de 21e november van den gepasseerden jaare 1790, wanneer de meedegevange Pieter
de Groot, door de wandeling genaamd Pietje van Pinxteren, aan hem gezegd had gehoord te
hebben, dat men van sinds was uit 's Lands Magazijn lood te haalen, zig door dezelve heeft laten
overhaalen om met hem derwaards te gaan; dat hij gevange met de medegevange Pieter de Groot
afgesproken hebbende op wat wijze zij uit den huys zouden komen om door zijne ouders niet
gehoord te worden, hij met de medegevange Pieter de Groot des avonds tusschen half elv en elv
uuren in stilte is geklommen uyt 't raampje van 't huys van zijne vader Jan van Genderen, om naar
's Lands Magazijn te gaan; dat hij met de medegevange Pieter de Groot quartier over elv uuren op
het Doelenplein bij 's Lands Magazijn gekomen zijnde, de medegevange Pieter de Groot over de
heining op 't erv bij 't Magazijn is geklommen, en aan hem gevange gezegd heeft kom 'er maar in;
dat hij gevange op dat zeggen van de medegevange Pieter de Groot meede de heining is
overgeklommen, en op het erv bij 's Lands Magazijn gezien heeft Jan Berkenbosch als mede Krijn
de Hoog, beide binnen deze stad woonachtig, komende Krijn de Hoog aangaan door een deur van
't Magazijn met een kistje voor zijn kniën, alsmede dat 'er elv houtte kistjes, zonder dat kistje, 't welk
Krijn de Hoog droeg, daar bij te tellen, op 't erv stonden, in welke kistjes hij dagt dat lood was,
omdat 'er in de hoed van Krijn de Hoog, aldaar laggende1, kogels waren; dat de medegevange
Pieter de Groot aan Jan Berkenbosch en Krijn de Hoog part in die kistjes gevraagd hebbende, hij
gevange aan de medegevange Pieter de Groot gezagd2 heeft: laten wy maar heengaan, en geen duit te willen hebben; dat aan de medegevange Pieter de Groot door Krijn de Hoog
part in dezelve geweigerd zijnde, de medegevange Pieter de Groot gezegd heeft, dat 't dan uyt
zoude brengen; dat de medegevange Pieter de Groot aanhoudende part in dezelve te moeten
hebben Krijn de Hoog met de medegevange Pieter de Groot rusie gekreegen heeft, en dat de
medegevange Pieter de Groot, wanneer Krijn de Hoog hem dreigde te slaan, gezegd heeft: Als gij

Sic, laggende, lees: leggende.
Sic, gezagd, lees: gezegd.
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mij slaat zal ik 't uytschreeuwen kogeldieven, dat daarop of door Jan Berkenbosch of door Krijn de
Hoog gezegd zijnde geworden, dat zij aan hem gevange en Pieter de Groot des ochtends yder zes
Guldens zouden geeven, hij gevange gezegd heeft geen duit te willen hebben.
Dat daarop door de nachtwaker overvallen zijnde hij met de meedegevange Pieter de Groot van 't
erv van 's Lands Magazijn is gevlugt, en dat zig vervolgens kort daarna uit de stad begeeven en
onder een verdigte naam dienst na de Oost Indiën genomen heeft.
Dat alle het zelve en het beklimmen der muuren van 's Lands Magazijnen zijn zaaken van zeer
nadeelige gevolgen en strijdende tegens de wetten van den lande, en welke in een land van justitie
niet kunnen worden getolereerd, maar anderen ten exempel ten rigoureusten behooren te worden
gestraft.
Zo concludeerd mitsdien de Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii uit naam ende
van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, dat de
gevange bij vonnisse van heeren Schepenen dezer stad zal worden gecondemneerd gebragt te
worden ter plaatze, alwaar men gewoon is alhier crimineele justitie te doen, en aldaar
strengelijke ter discretie van heeren Schepenen met roeden te worden gegeesseld, en voorts
ten eeuwigen dage gebannen uit de Lande van Holland en Westvriesland, mitsgaders den
gestichte van Utrecht, zonder ooyt weder in dezelve te komen, op poene van zwaarder straffe,
en dat hij gevange wijders zal worden gecondemneerd in de kosten van zijne gevangenisse en
misen van justitie, ofte tot anderen etc.
(is getekend.]
S. J. Scheltus
Heeren Schepenen houden de voorstaande eisch in deliberatie.

p. 16

p. 17

Sententie tegens Pieter de Groot
Alzo Pieter de Groot, door de wandeling genaamd Pietje van Pinxteren, geboren onder Willige
Langerak, oud, zo hij zegt, 18 jaaren, en binnen deze stad woonachtig, 's heeren gevange, buyten
pijn en banden van ijzer bekend heeft:
dat hij gevangene op saturdag de 21e november van den gepasseerden jaare 1790, des avonds
ten elv uuren, na alvorens des middags met Jan Berkenbosch, binnen deze stad woonachtig, aan
wien hij om geld te leen verzogt had, afgesproken te zijn om des avonds bij 's Lands Magazijn te
komen om aldaar lood te haalen, met de medegevange Michiel van Genderen, door de wandeling
genaamd de Grutpot, aan welke hij had kennis gegeeven van 't gesprek met Jan Berkenbosch, en
welke hij vervolgens had overgehaald om met hem mede te gaan, in stilte is geklommen uyt 't
vengster van 't huys van zijn slaapbaas Jan van Genderen, na zig gehouden ten hebben, of te
bedde lag slaapende, tot dat hij vermeende, dat zijn slaapbaas en vrouw sliepen, om naar 's Lands
Magazijn te gaan.
Dat hij met de medegevange Michiel van Genderen quartier over elff uuren op het Doeleplein bij 's
Lands Magazijn gekomen zijn de, de deur van den heining voor 's Lands Magazijn is doorgegaan,
vervolgens terug gegaan zijnde eerst over de heining gezien heeft wie aldaar was, en als toen Jan
Berkenbosch en Krijn de Hoog mede binnen deze stad woonachtig, met een kistje met kogels uyt 's
Lands Magazijn ziende komen, over de heining van 't Magazijn geklommen is om bij dezelve te
komen; dat hij op 't erf van 's Lands Magazijn gekomen zijnde aldaar heeft zien staan eenige
kistjes, en wel, zo hij heeft hooren zeggen, twaalf in getal; dat hij die kistjes ziende staan van Jan
Berkenbosch en Krijn de Hoog part in dezelve gevraagd heeft; dat aan hem part in dezelve
geweigerd zijnde hij gevangene gezegd heeft, dat 't dan uyt zoude brengen; dat hij gevangene
blijvende aanhouden om part in dezelve te hebben, Krijn de Hoog hem een stomp heeft gegeeven,
en dat hij daarop gezegd heeft, als gij mij slaat zal ik het uitschreeuwen kogeldieven, en dat Krijn
de Hoog toen gezegd heeft, dat zij des ochtends aan hem en Michiel van Genderen yder vijf of zes
gulden zouden geeven.
Dat daarop door de nachtwaker overvallen zijnde hij met de medegevange Michiel van Genderen
van 't erf van 's Lands Magazijn is gevlugt, zonder dat hij gevangene eenig part of deel in die
kistjes, of wel de vijf of zes guldens genoten heeft, en dat zig vervolgens kort daarna uyt de stad
begeeven, en onder een verdichte naam dienst
naar de Oost-Indiën genomen heeft.
Alle het welke en het beklimmen der muuren van 's Lands Magazijnen zijn zaaken van zeer
nadeelige gevolgen, en strijdende tegens de wetten van den lande, en welke in een land van justitie
niet kunnen worden getolereerd, maar anderen ten exampel ten rigoureusten behoren te worden
gestraft.
Zo is 't; dat de heeren Schepenen der stad Schoonhoven, gezien ende geëxamineerd hebbende de
criminelen eisch en conclusie van de Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus,
adjunct Bailliuw dezer stad ratione officii mitsgaders gehoord de vrijwillige confessie van den
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gevangene, doende recht uit de naam ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten
van Holland ende Westvriesland, bannen de gevangene uyt de Lande van Holland en
Westvriesland, mitsgaders den gestichte van Utrecht, voor den tijd van vijfentwintig jaaren, zonder
middelerwijl weder in dezelve te komen, op poene van zwaarder straffe; ontzeggen wijders den
heer Eisscher ratione officii zijne verdere eisch en conclusie op ende jegens de gevangene gedaan
en genomen, en condemneeren de gevange in de kosten van zijne gevangenisse en misen van
justitie. Aldus gearresteerd de 24e en gepronuntieerd de 29e juny 1791.1
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop
gevange den 5e december 1790.
uytgegaan den 29e juny 1791.
Schepenen verklaaren, dat de gevange hunnes
weetens geene goederen is hebbende, als mede dat
dezelve noodwendig ten dienste van de justitie
zo lange in de gevangenisse heeft moeten blijven.

p. 18

p. 19

1

Sententie tegens Michiel van Genderen
Alzo Michiel van Genderen, door de wandeling genaamd de Grutpot, geboren en wonende te
Schoonhoven, oud, zo hij zegt, 17 jaaren, 's heeren gevange, buyten pijn en banden van ijzer
bekend heeft;
dat hij gevangene op saturdag de 21e november van den gepasseerden jaare 1790, wanneer de
medegevangene Pieter de Groot, door de wandeling genaamt Pietje van Pinxteren, aan hem
gezegd had gehoord te hebben, dat men van sinds was in 's Lands Magazijn lood te haalen, zig
door dezelve heeft laten overhaalen om met hem derwaards te gaan; dat hij gevangene met de
medegevange Pieter de Groot afgesproken hebbende op wat wijze zij uyt den huys zouden komen
om door zijn ouders niet gehoord te worden, hij met de medegevange Pieter de Groot des avonds
tusschen half elff en elf uuren in stilte is geklommen uyt 't raampje van 't huys van zijne vader Jan
van Genderen om naar 's Lands Magazijn te gaan; dat hij met de medegevange Pieter de Groot
quartier over elf uuren op het Doelenplein bij 's Lands Magazijn gekomen zijnde, de medegevange
Pieter de Groot over de heining op 't erff bij 't Magazijn is geklommen, en aan hem gevange gezegd
heeft Kom 'er maar in; dat hij gevange op dat zeggen van den medegevange Pieter de Groot
meede de heining is overgeklommen, en op het erf bij 's Lands Magazijn gezien heeft Jan
Berkenbosch als mede Krijn de Hoog, beide binnen deze stad woonachtig, komende Krijn de Hoog
aangaan door een deur van 't Magazijn met een kistje voor zijn kniën, alsmede dat 'er elff houtte
kistjes, zonder dat kistje, 't welk Krijn de Hoog droeg, daar bij te tellen, op 't erff stonden, in welk
kistjes hij dagt dat lood was, omdat 'er in de hoed van Krijn de Hoog, aldaar leggende, kogels
waren; dat de medegevange Pieter de Groot aan Jan Berkenbosch en Krijn de Hoog part in die
kistjes gevraagd hebbende, hij gevangene aan de medegevangene Pieter de Groot gezegd heeft
laten wy maar heengaan, en geen duit te willen hebben; dat aan de medegevange Pieter de Groot
door Krijn de Hoog part in dezelve geweigerd zijnde de medegevange Pieter de Groot gezegd
heeft, dat 't dan uyt zoude brengen; dat de medegevange Pieter de Groot aanhoudende part in
dezelve te moeten hebben Krijn de Hoog met de medegevange Pieter de Groot rusie gekregen
heeft, en dat de medegevange Pieter de Groot, wanneer Krijn de Hoog hem dreigde te slaan,
gezegd heeft, Als gij mij slaat, zal ik 't uitschreeuwen kogeldieven; dat daarop of door Jan
Berkenbosch of door Krijn de Hoog gezegd zijnde geworden, dat zij aan hem gevange en Pieter de
Groot des ochtends yder zes guldens zouden geeven, hij gevangene gezegd heeft, geen duijt te
willen hebben; dat daarop door de nachtwaker overvallen zijnde hij met de medegevange Pieter de
Groot van 't erff van 's Lands Magazijn is gevlugt, en dat zig vervolgens kort daarna uyt de stad
begeeven, en onder een verdichte naam dienst na de Oost-Indiën genomen heeft.
Alle het welke en het beklimmen der muuren van 's Lands Magazijnen zijn zaaken van zeer
nadeelige gevolgen, en strijdende tegens de
wetten van den lande, en welke in een land van justitie niet kunnen worden getolereerd, maar
anderen ten exempel ten rigoureusten behooren te worden gestraft.
Zo is 't; dat de heeren Schepenen der stad Schoonhoven gezien en geëxamineert hebbende de
crimineelen eisch en conclusie van den Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus Jacobus
Scheltus adjunct Bailliuw dezer stad ratione officii mitsgaders gehoord de vrijwillige confessie van
den gevangene, doende recht uyt den naam ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren
Staaten van Holland ende Westvriesland, Bannen de gevangene uyt den Lande van Holland en

Woensdag 29 juni 1791.
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Westfriesland, mitsgaders den gestichte van Utrecht, voor den tijd van vier jaaren, zonder
middelerwijl weder in dezelve te komen, op poene van zwaardere straffe; ontzeggen wijders den
heer Eisscher ratione officii zijne verdere eisch en conclusie op en de jegens de gevangene gedaan
en genomen, en condemneeren de gevange in de kosten van zijne gevangenisse en misen van
justitie.
Aldus gearresteerd de 24e en gepronuncieerd de 29e juny 1791.
In kennisse van myn secretaris
H. C. van der Kop
gevange den 5e december 1790.
uytgegaan de 29e juny 1791.
Schepenen verklaaren, dat de gevange hunnes weetens geene goederen is hebbende
als mede, dat dezelve noodwendig ten dienste
van de justitie zo lange in de gevangenisse
heeft moeten blijven.

p. 20

Vergadering van heeren Schepenen den 12e july 1791.1 Praesent alle,
demtis de heeren van Nooten, Slingeland, Hoeks en Versteen.
De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw
der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in
cas crimineel ter eenre.
contra
Krijn de Hoog, laatst gewoond hebbende
te Schoonhoven, gedaagde in persoon
bij edicte.
Omme eisch of Verzoek te aanhooren.
De heer Eisscher ratione officii verzoekt, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon
bij edicte, het eerste default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene tweede
edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte het eerste default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene
tweede edictale citatie.

p. 21

De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher
in cas crimineel ten eenre
contra
Jan Berkenbosch, laatst gewoond hebbende te Schoonhoven, gedaagde in persoon
bij edicte
Omme eisch of verzoek te aanhooren
De heer Eisscher ratione officii verzoekt, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon
bij edicte, het eerste default, en voor het profijt van dien admissie tot het doen van eene tweede
edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte het eerste default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene
tweede edictale citatie.

1

Dinsdag 12 juli 1791.
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Vergadering van heeren Schepenen
den 26e july 1791.1 Praesent alle, demto de
Heer Hoeks.
De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel
ten eenre.
contra
Krijn de Hoog, laatst gewoond hebbende te
Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte.
Omme te zien wijzen het verdere profijt van
den verleende defaulte.
Den heer Eisscher ratione officii, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, verzoekt jegens denzelve het tweede default, en voor 't profijt van dien admissie tot het
doen van eene derde edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het tweede default, en voor het profijt van dien admissie tot het doen van eene
derde edictale citatie.

p. 23

De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel ten eenre
contra
Jan Berkenbosch, laatst gewoond hebbende
te Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte
Omme te zien wijzen het verdere profijt van den
verleende defaulte.
Den heer Eisscher ratione officii, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, verzoekt jegens denzelve het tweede default, en voor 't profijt van dien admissie tot het
doen van eene derde edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het tweede default, en voor het profijt van dien admissie tot het doen van eene
derde edictale citatie.

p. 24
Vergadering van heeren Schepenen
den 9e augustus 1791.2 Praesent alle, demtis
de heeren van Solinge en Hoeks.
De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven, ratione officii
Eijscher in cas crimineel
contra
Krijn de Hoog, laatst gewoond hebbende te
Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte
Omme te zien wijzen het verdere profijt van de
verleende defaulten.
1
2

Dinsdag 26 juli 1791.
Dinsdag 9 augustus 1791.
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De heer Eisscher ratione officii verzoekt, vermits de non comparitie van den gedaagde, het derde
default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van een vierde citatie in persoon bij edicte
ex superabundanti, vervolgens omme te dienen van intendith met de verificatien daar toe
behorende.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte het derde default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van een vierde
citatie in persoon bij edicte ex superabundanti, en voorts omme te dienen van intendith, met de
verificatien daar toe behorende.

p. 25

De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der
stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Jan Berkenbosch, laatst gewoond hebbende
te Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte
Omme te zien wijzen het verdere profijt van den
verleende defaulten
De heer Eisscher ratione officii, verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon
bij edicte, het derde default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van een vierde citatie in
persoon bij edicte ex superabundanti; vervolgens omme te dienen van intendith met de verificatien
daar toe behorende.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het derde default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van een vierde
citatie in persoon bij edicte ex superabundanti, en voorts omme te dienen van intendith met de
verificatien daar toe behorende.

p. 26
Vergadering van heeren Schepenen
den 23e augustus 1791.1 Praesent alle
De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Krijn de Hoog, laatst gewoond hebbende te
Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte.
Omme intendith te zien overleggen met de verificatien daar toe behorende en vonnisse te hooren pronuncieeren.
Den heer Eisscher ratione officii, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, verzoekt jegens denzelven het vierde default en voor 't profijt van dien acte om te voegen bij
den intendith.
Schepenen fiat.
Den heer Eisscher ratione officii diend vervolgens van intendith met de verificatien daar toe
behorende.
Intendith gedaan maken, ende de
Edelachtbaare heeren Schepenen
der stad Schoonhoven overgegeven
uit de naam ende van wegens de
Wel Edele Gestrenge heer mr. Ste1

Dinsdag 23 augustus 1791.
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phanus Jacobus Scheltus, adjunct
Bailliuw der stad Schoonhoven [etc.]
ratione officii Eisscher in cas crimineel
ter eenre
op ende jegens
Krijn de Hoog, gewoond hebbende
te Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte in 't voorsz. cas
en defaillant ter andere zijde
articul

p. 27

p. 28

p. 29

1. Omme welken intendith te fundeeren deede de Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii
zeggen:
2. dat de gedaagde in persoon van zich heeft kunnen verkrijgen omme onder anderen op saturdag de
21e november van den gepasseerden jaare 1790 des avonds uit 's Lands Magazijn met ende
benevens Jan Berkenbosch te steelen eenige houtte kistjes met kogels;
3. dat de Wel Edele Gestrenge heer Eisscher ratione officii het voorsz. delict vernemen, en daarvan de vereischte informatien bekomen hebbende
4. van desen Edelachtbare Gerechte heeft versogt en geobtineerd tegen den gedaagde in persoon
apprehensie corporel.
5. En bij aldien dezelve niet te bekomen mogte zijn, dagvaarding in persoon, voor zo veel desnoods, bij
openbaare edicte
6. dat de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii na gedaane recherche den gedaagde in
persoon, en defaillant niet hebbende kunnen bekomen,
7. ingevolge U Edel Achtbaren bovengemelde dispositien de gedaagde in persoon en defaillant uyt de
naam ende van wegens zijn Wel Edele Gestrenge ratione officii op den 28e juny dezes jaars 1791
wel behoorlijk heeft gedaan dagvaarden.
8. Omme in persoon te compareeren voor U Edel Achtbaren jegens dingsdag den 12 july
daaraanvolgende des morgens te 10 uuren precies.
9. En aldaar te aanhoren zodaning verzoek, mitsgaders crimineelen eisch en conclusie.
10. als de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii jegens hem gedaagde in persoon de
defailant alsdan zoude willen doen en neemen.
11. Wegens ende ter zake voorzeyt
12. Daar jegens te antwoorden, en voorts te procedeeren als naar rechten.
13. edog dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende niet is gecompareerd.
14. Vervolgens ten zelven dage bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii jegens hem is
verzogt en geobtineerd het eerste default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene
tweede edictaale citatie in persoon.
15. dat vervolgens de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
16. Ingevolgen U Edel Achtbaren dispostien van den 12e july dezes jaars 1791.
17. de gedaagde in persoon en defaillant ten zelven dage wel behoorlijk als voren uyt de naam ende van
weegens zijn Wel Edele Gestrenge ratione officii andermaal heeft laten dagvaarden.
18. Jegens dingsdag den 26e july daaraan volgende, des morgens te 10 uuren precies.
19. En aldaar te zien wijzen het verdere profijt van deze voorsz. defaulten
20. dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende al wederom niet gecompareerd zijnde
21. bij de Wel Edele Gestrengen heer eischer ratione officii ten zelven dage jegens hem is verzogt en
geobtineerd het tweeden default
22. En voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene derde edictaale citatie in persoon
23. dat wijders de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
24. ingevolge U Edel Achtbaren dispositien dato 26e july 1791.
25. de gedaagde in persoon ende defaillant wel behoorlijk als voren uyt den naam en van wegens zijn
Wel Edele Gestrenge ratione officii ten derde male heeft laten dagvaarden.
26. Jegens dingsdag den 9e augustus daaraan volgende des morgens ten 10 uuren precies,
27. en aldaar te zien wijzen het verdere profijt van den voorsz. defaulte,
28. dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende al wederom niet gecompareerd zijnde,
29. bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage jegens hem is verzogt en
geobtineerd het derde default
30. en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene vierde citatie in persoon bij edicte abundanti
31. vervolgens admissie omme te dienen van intendith met de verificatien daar toe behoorende,
32. dat al verder de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
33. ingevolge U Edel Achtbaren dispositien dato 9e augustus 1791.
34. De gedaagde in persoon ende defaillant uyt de naam ende
van wegens zijn Wel Edele Gestrenge ratione officii voor de vierde maal ex superabundantie, in dese
[reis] al heeft laten dagvaarden
35. Jegens dingsdag den 23e augustus 1791, des morgens ten 10 uuren precies,
36. en aldaar te zien wijzen het verdere profijt van den voorsz. defaulten
37. vervolgens te zien dienen van opgem. intendith met de verificatien daar toe behoorende, en vonnisse
te horen pronuntieeren,
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38. met inthimatie, 't zij hij compareerde of niet, echter bij U Edel Achtbaren zoude worden gedisponeerd
zo als U Edel Achtbaren zouden vinden te behooren
39. dat de gedaagde in persoon en defaillant ten zelven dage dienende al wederom niet gecompareerd
zijnde
40. bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage jegens hem is verzogt en
geobtineerd het vierde default
41. met zodanig profijt als na rechten en acte om te voegen bij den intendith.
42. Welken volgende zo diend de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii van dezen zijnen
intendith met de verificatien daar toe dienenden
Ende concludeerd mitsdien de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii uyt de naam
ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland ende Westvriesland, dat de
gedaagde in persoon en defaillant uyt kragte van 't profijt van alle de voorsz. defaulten zal worden
versteken van alle exceptien, declinatoir, dilatoir en peremptoir, mitsgaders van alle defensien en
weeren van rechten, de welke hij gecompareerd zijnde in desen hadden mogen doen en
proponeeren; en dat vervolgens de gedaagde in persoon en defaillent bij vonnisse van dezen
Edelachtbare Gerechte zijn leven lang gedurende zal worden gebannen uyt den Lande van Holland
ende Westvriesland, mitsgaders den gestichte van Utrecht op poene van zwaarder straffe, indien
hij gedaagde in persoon en defaillant daar inne gevonden mogte worden, mitsgaders
gecondemneerd in de kosten en misen van justitie, ofte tot anderen etc.
p. 30

Imploreerende daar toe en op alle
U Edel Achtbaren nobile atque benignum judicis officium
(is getekend)
S. J. Scheltus
Schepenen der stad Schoonhoven gezien ende geëxamineerd hebbende den intendith van den
Wel Edele Gestrengen heere mr. Stephanus Jacobus Scheltus adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel, met de verificatien daar toe specteerende,
overlegd contra Krijn de Hoog, laast gewoond hebbende binnen deze stad, gedaagde in persoon bij
edicte in 't voorsz. cas, nu defailant en latitant, doende recht uyt den naam ende van wegens de
Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland, hebben den gedaagde in
persoon, defaillant en latitant versteken, gelijk Haar Edele Achtbaren dezelve versteken mits dezen,
uit kragte en voor 't profijt van alle de verleende defaulten van alle exceptien declinatoir, dilatoir en
peremptoir mitsgaders van alle defensien en weerden van rechten de welke hij geconpareerd zijne
in deze hadden mogen doen en proponeeren. Bannen voorts hem gedaagde in persoon, defaillant
en latitant zijn leven lang geduurende uyt den Lande van Holland ende Westvriesland, mitsgaders
den gestichte van Utrecht zonder ooit weder daar inne te mogen komen, op poene van zwaarder
straffe indien hij gedaagde in persoon, defaillant en latitant daar inne gevonden mogte worden, en
condemneeren de gedaagde in persoon defaillent en latitant in de kosten en misen van justitie.
Aldus gearresteerd en van den Raadhuyze gepronuncieerd den 14e september 1791.1
In kennisse van mij secretaris,
H. C. van der Kop

p. 31

De Wel Edele Gestrenge heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad Schoonhoven ratione officii Eisscher in cas crimineel.
contra
Jan Berkenbosch, laatst gewoond hebbende te
Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte.
Omme intendith te zien overleggen met de verificatien
daar toe behoorende, en vonnisse te hooren pronuntieren
Den heer Eisscher ratione officii vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij edicte,
verzoekt jegens denzelven het vierde default, en voor het profijt van dien acte om te voegen bij den
intendith.
Schepenen fiat.

1
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Den heer Eisscher ratione officii diend vervolgens van intendith met de verificatien daar toe
behorende.
Intendith gedaan maken ende de Edelen
Achtbaaren heeren Schepenen der stad
Schoonhoven overgegeeven uit de naam
ende van wegens de Wel Edele Gestrengen heer
mr. S. J. Scheltus, adjunct
Bailliuw der stad Schoonhoven voorn.
ratione officii Eisscher in cas crimineel ter eenre
op ende jegens
Jan Berkenbosch, gewoond hebbende te
Schoonhoven, gedaagde in persoon bij
edicte in 't voorsz. cas en defaillant ter anderen zijde
Artikul. 1. Omme welken intendith te funderen deede de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
zeggen;
2. dat de gedaagde in persoon van zig heeft kunnen verkrijgen omme onder anderen op saturdag den
21e november de gepasseerden jaren 1790 des avonds uyt 's Lands Magazijn met ende benevens
Krijn de Hoog te steelen eenigen houten kistjes met kogels;
3. dat de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii het voorsz. delict vernomen en daarvan de
vereischten informatien bekomende hebbenden
4. van desen Edelachtbare Gerechte heeft verzogt een geobtineerd tegen de gedaagde in persoon
apprehensie corporeel
5. en bij aldien deselve niet te bekomen mogten zijn, dagvaarding in persoon voor zo veel desnoods bij
openbaare edicte
p. 32
6. dat dat d’ Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii naa gedaanen recherche de gedaagde
in persoon en defaillant niet hebbende kunnen bekomen
7. involge zijn Weledelachtbare bovengemelde dispositien de gedaagde in persoon en defaillant uit de
naam ende van wegens zijn Wel Edele Gestrenge ratione officii op den 28e juny dezes jaars 1791
wel behoorlijk heeft gedaan dagvaarden
8. omme in persoon te compareeren voor U Edel Achtbaren jegens dingsdag de 12e july
daaraanvolgende des morgens ten 10 uuren precies
9. en aldaar te aanhoren zodanig verzoek mitsgaders crimineelen eisch en conclusie
10. als de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii jegens hem gedaagde in persoon en
defaillant alsdan zoude willen doen en nemen
11. wegens ende ter zake voorsz.
12. daar jegens te antwoorden en voorts te procedeeren als naar rechten
13. edog dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende niet is gecompareerd
14. vervolgens ten zelven dage bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii jegens hem is
verzogt en geobtineerd het eerste default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene
tweede edictaale citatie
15. dat vervolgens de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
16. ingevolgen U Edel Achtbaren dispositie van den 24e july dezen jaars 1791
17. de gedaagde in persoon en defaillant ten zelven dage wel behoorlijke als voren uit naam ende van
wegens zijn Wel Edele Gestrenge ratione officii andermaal heeft laten dagvaarden
18. jegens dingsdag de 26e july daaraanvolgende des morgens 10 uuren precies,
19. en aldaar te zien wijzen het verdere profijt van den voorsz. defaulten
20. dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende alwederom niet gecompareerd zijnde
21. Bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage jegens hem is verzogt en
geobtineerd het tweede default
p. 33 22. en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van een derde edicte en citatie in persoon
23. dat wijders de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
24. involgen U Edel Achtbaren dispostitie dato 26e july 1791
25. de gedaagde in persoon en defaillant wel behoorlijk als vooren uit de naam en van wegens zijn Wel
Edele Gestrenge ratione officii ten derde maalen heeft laten dagvaarden
26. jegens dingsdag den 9e augustus daaraanvolgende des morgens ten 10 uuren precies
27. en aldaar te zien wijzen het verdere profijt van den voorsz. defaulten
28. dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende al wederom niet gecompareerd zijnde
29. bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage jegens hem is verzogt en
geobtineerd het derde default
30. en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eenen vierde citatie in persoon bij edicte ex
superabundantie
31. vervolgens admissie omme te dienen van intendith met de verificatien daar toe behoorende
32. dat al van den Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
33. in gevolgen U Edel Achtbaren dispositie dato 9e augustus 1791
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34. de gedaagde in persoon en defaillant uyt naam en van wegens zijn Wel Edele Gestrenge ratione
officii voor de vierden maal ex superabundantie, en deze reis vooral heeft laten dagvaarden
35. jegens dingsdag den 23e augustus 1791 des morgens ten 10 uuren precies
36. en aldaar te zien wijzen het verdere profijt van den voorsz. defaulten
37. vervolgens te zien dienen van opgem. intendith met de verificatien daaraan behoorenden en
vonnissen te hooren pronuntieeren
38. met inthimatien 't zij hij compareerd of niet, achter bij U Edel Achtbaren zoude worden gedisponeert
zo als U Edel Achtbaren zouden vinden te behoren
39. dat de gedaagde in persoon en defaillent te zelven dagen dienenden al wederom niet gecompareerd
zijnde
40. bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage jegens hem is verzogt en
geobtineerd het derde default
41. met zodanig profijt als na rechten en acten om ten volgen bij de intendith
42. welken volgende zo diend de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii van desen sijnen
intendit met den verificatien daar dienende
p. 34

Ende concludeerd mitsdien de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii uyt de naam
ende van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland, dat
de gedaagde in persoon en defaillant uit kragten om voor 't profijt van alle de voorsz. de faulten zal
worden versteken van alle exceptien, declinatoir, dilatoir en peremptoir mitsgaders van alle
defensien ende van alle rechten, de welke hij gecompareerd zijnde in deze hadde mogen doen en
proponeeren, en dat vervolgens de gedaagde in persoon en defaillant bij vonnissen van desen
Edelachtbare Gerechte zijn leven lang gedurende zal worden gebannen uit de Lande van Holland
ende Westvriesland mitsgaders de gestichte van Utrecht op poene van zwaarder straffen indien hij
gedaagde in persoon en defaillant daar inne gevonden mogte worden mitsgaders gecondemneerd
in de kosten en misen van justitie ofte tot anderen etc.
Imploreerende daar toe en op
alles U Edel Achtbaren nobile atque
benignum judicis officium
(is getekend)
S. J. Scheltus

p. 35

Schepenen der stad Schoonhoven gezien ende geexamineerd hebbende den intendith van den
Wel Edele Gestrengen heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel, met de verificatien daar toe specteerende,
overgelegd contra Jan Berkenbosch, laast gewoond hebbende binnen dezen stad, gedaagde in
persoon bij edicte in 't voorsz. cas, nu defaillant en latitant, doende recht uyt den naam ende van
wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland ende Westvriesland, hebben den
gedaagde in persoon, defaillant en latitant verstoken, gelijk Haar Edele Achtbaren dezelve
versteken mits dezen uyt kragte en voor 't profijt van alle de verleende defaulten van alle exceptien
declinatoir, dilatoir en peremptoir, mitsgaders van alle defensien en waren van rechten, de welke hij
gecompareerd zijnde in dezen hadde mogen doen
en proponeeren, bannen voorts hem gedaagde in persoon, defaillant en latitant zijn leven lang
geduurende uit de landen van Holland en Westvriesland, mitsgaders den gestichte van Utrecht,
zonder ooit weder daar inne te mogen komen, op poene van zwaardere straffe, indien hij gedaagde
in persoon, defaillant en latitant daar inne gevonden mogte worden, en condemneeren den
gedaagde in persoon, defaillant en latitant in de kosten en misen van justitie.
Aldus gearresteerd en van den Raadhuyze gepronuntieerd de 14e september 1791.1
In kennisse van mij secretaris.
H. C. van der Kop

p. 36

Vergadering van heeren
Schepenen den 7e february
1792.2 Praesent allen dempto de heeren
van Solingen en Kleyn
Den heer adjunct Bailliuw Scheltus communiceerenden laastleeden zondagavond Joris Schouten
aan de huyzen bedelende gevat en in hegtenis gezet te hebben en verzoekt tegens dezelve
decreet van apprehensie corporeel.

1
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Heeren Schepenen houden ‘t bovenstaande verzoek in deliberatie.

p. 36

Vergadering van heeren
Schepenen den 9e february
1792.1 Praesent allen
Bij resumtien gedelibreerd zijnde op 't verzoek van apprehentie corporeel, door den heer adjunct
Bailliuw Scheltus de 7e dezer maand tegens Joris Schouten gedaan, is goedgevonden en
verstaan, nadat voorn. heer adjunct Bailliuw Scheltus deszelfs informatien had overgelegd, tegen
de voorn. Joris Schouten, te verleenen de versogte apprehensie corporeel.

p. 37

Vergadering van heeren Schepenen den 18 february 1792.2
Present allen
De Wel Edele Gestrengen heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw
der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher
in cas crimineel
contra
Joris Schouten, gevangen onder den
Raadhuyse der stad Schoonhoven voorn.
De Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii deede zeggen;
Dat Joris Schouten geboren te Gorinchem oud (zo hij zegt) 55 of 56 jaaren, thans gevangen onder
den Raadhuyse deser stad, buyten pijn en banden van ijzer bekend heeft; dat hij op den 6e mey
van den gepasseerden jaare 1791 bij vonnisse van heeren Schepenen der stad Gorinchem en de
Lande van Arkel voor den tijd van twee jaaren is gebannen uyt de provincien van Holland en
Westvriesland, zonder in dien tijd daar weder in te mogen komen op poene van zwaarder straffe ter
zake van 't smokkelen van brood en op zondag de 5e deser maand february binnen deesen stad is
gekomen om zo hij zegt na 't stigt van Utrecht te gaan ten einde aldaar werk te zoeken, en
geduurenden die dag binnen deze stad heeft lopen bedelen.
Dat alle 't zelve zijn zaken direct strijdig tegens 's Lands placaaten, en speciaal tegen de placaaten
van den 19e maart 1614 (gerendeerd de 14e maart 1630) van den 12e mey 1649 en van den 30e
october 1789 jegens bedelaars, landlopers en vagabonden en dienvolgende in een land of stad
alwaar goede justitie plaats heeft, niet kunnen worden geleeden, maar anderen ter exempel
behoren te worden gestraft.
Zo concludeerd mitsdien de Wel Edele Gestrengen heer
Eisscher ratione officii uyt de naam ende van wegens de
Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland ende
Westvriesland dat hij gevange bij vonnisse van heeren
Schepenen deser stad voor de tijd van agt jaaren zal
worden gebannen uyt de Lande van Holland en
Westvriesland, zonder midderwijl weder in deselve te
komen, op poene van zwaarder straffe, en dat hij gevange
wijders zal worden gecondemneerd in de kosten van zijne
gevangenisse en misen van justitie, ofte andere etc.

p. 38

was getekend: S. J. Scheltus

Alzo Joris Schouten, geboren te Gorinchem, oud, zo hij zegd, 55 of 56 jaaren, 's heeren gevange
buyten pijn en banden van ijzer bekend heeft;
Dat hij op den 6e mey van den gepasseerden jaare 1791 bij vonnisse van heeren Schepenen der
stad Gorinchem en den Lande van Arkel voor den tijd van twee jaren is gebannen uyt de provincien
van Holland en Westvriesland, zonder in dien tijd daar weder in te mogen komen, op poene van
zwaarder straffe ter zaake van 't smokkelen van brood, en op zondag de 5e deser maand february
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binnen dese stad is gekomen, om, zo hij zegt, na 't Sticht van Utrecht te gaan, ten einde aldaar
werk te zoeken, en gedurende die dag binnen deze stad heeft lopen bedelen.
Alle 't welke zijn zaken strijdende tegens de placaaten van den Lande en welke in een land of stad
alwaar goede justitie plaats heeft, niet kunnen worden geleeden maar anderen ten exempel
behoren te worden gestraft.
Zo is 't; dat de heeren Schepenen der stad Schoonhoven, gezien ende geexamineerd hebbende de
crimineelen eisch en conclusie van de Wel Edele Gestrengen heer mr. Stephanus Jacobus
Scheltus, adjunct Bailliuw deser stad ratione officii mitsgaders gehoord de vrijwillige confessie van
den gevange doende recht uyt de naam, ende van wegen de Edele Groot Mogende Heeren
Staaten van Holland ende Westvriesland. Bannen de gevangene uyt de Lande van Holland ende
Westvriesland voor de tijd van tien jaaren, zonder middelerwijl weder in deselve te komen, op
poene van zwaardere straffe,
ontzeggen wijders den heer Eisscher ratione officii zijne verdere eisch en conclusie op ende jegens
de gevangene gedaan en genomen, en condemneeren de gevange in de kosten van zijne
gevangenisse en misen van justitie.
Aldus gearresteerd en gepronincieerd de 18e februari 1792.
In kennisse van mij secretaris.
H. C. van der Kop

p. 40

Vergadering van heeren
Schepenen den 27e november 1792.1 Praesent
alle, demto den heer Hoeks.
Den heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii
overleggende zijne praecedente informatien ten lasten van Pieter Cornel, gealimenteerd wordende
in 't burgerweeshuys dezer stad, dog eenige tijd geleden zig uyt het zelve geabsenteerd hebbende,
verzoekt op de faiten daar inne vervat apprehensie corporeel, zo hij de bekomen mogte zijn, en zo
hij niet te bekomen mogte zijn, alsdan dagvaardinge is persoon, desnoods, bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accorderen het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
desen apprehensie corporeel op de voorn. Pieter Cornel, zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij
niet te bekomen mogte zijn, alsdan dagvaardinge in persoon, desnoods, bij edicte.
In kennisse van mij secretaris.
H. C. van der Kop

p. 41

Vergadering van heeren Schepenen den 18 maart 1794.2 Praesent alle,
demto den heer Vergeer.
De Wel Edele Gestrengen heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas crimineel
ter eenre
contra
Pieter Cornel, laatst gewoond hebbende te
Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte
Omme eisch of verzoek te aanhooren.
Den heer Eisscher ratione officii verzoekt, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon
bij edicte, het eerste default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van een tweede
edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het eerste default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene
tweede edictale citatie.
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Vergadering van heeren Schepenen den 1e april 1794.1 Praesent alle
demto den heer Roels.
De Wel Edele Gestrengen heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw
der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas
crimineel ter eenre
contra
Pieter Cornel, laatst gewoond hebbende
te Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte.
Omme te zien wijzen het verdere profijt van
den verleende defaulte.
Den heer Eisscher ratione officii,vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij edicte,
verzoekt jegens denzelven het tweede default, en voor het profijt van dien admissie tot het doen
van eene derde edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het tweede default en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene
derde edictale citatie.

p. 43

Vergadering van den heeren Schepenen den 15e april 1794.2 Praesent alle
dempto den heer Roels.
De Wel Edele Gestrengen heer mr. Stephanus Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw
der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas
crimineel ten eenre
contra
Pieter Cornel, laatst gewoond hebbende te
Schoonhoven, gedaagde in persoon bij edicte.
Omme te zie wijzen het verdere profijt van
de verleende defaulten.
Den heer Eisscher ratione officii verzoekt, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon
bij edicte, het derde default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van een vierde citatie in
persoon bij edicte ex superabundanti, vervolgens omme te dienen van intendith met de verificatien
daar toe behorende.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen, vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte het derde default, en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van eene
vierde citatie in persoon bij edicte ex superabundanti, en voorts omme te dienen van intendith met
de verificatien daar toe behorende.

p. 44

Vergadering van heeren
Schepenen den 29e april 1794.3
Praesent alle demto den heer Roels.
De Wel Edele Gestrengen heer mr. Stephanus
Jacobus Scheltus, adjunct Bailliuw
der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas
crimineel ter eenre
contra
Pieter Cornel, laatst gewoond hebbende

1

Zondag 1 april 1782.
Zondag 15 april 1792.
3
Dinsdag 29 april 1794.
2

SAMH Schoonhoven, toegangsnr 1058, inv.nr 85 Vonnissen 07-04-1782 – 16-05-1806

19

te Schoonhoven, gedaagde in persoon
bij edicte
Omme intendith te zien overleggen met de
verificatien daar toe behorende en vonnis te
horen pronuntieeren
Den heer Eisscher ratione officii, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, verzoekt jegens denzelve 't vierde default, en voor 't profijt van dien, acte om te volgen bij de
intendith.
Schepenen fiat.
Den heer Eisscher ratione officii diend van intendith met de verifcatien daar toe behoorende.
Intrendith gedaan maken
ende de Edelachtbaare heeren Schepenen der stad Schoonhoven overgegeeven
uit de naam ende van wegen de Weled.
gestrengen heer mr. Stephanus Jacobus
Scheltus adjunct Bailliuw der stad
Schoonhoven voorn. Eisscher in cas
crimineel ter eenre
op ende jegens
Pieter Cornel, gealimenteerd zijnde in 't
burgerweeshuys der stad Schoonhoven,
gedaagde in persoon bij edicte in 't voorsz.
cas en defaillant ter andere zijde

p. 45

p. 46

1

nr. 1. Omme welke intendith te funderen deede de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
zeggen:
2. Dat de gedaagde in persoon van zich heeft kunnen verkrijgen, omme op den avond van den 21e
november 1792 in stilte en buiten kennis van de binnenvader en moeder van 't voorn.
burgerweeshuis, in 't zelve weeshuys is ingeslopen, en op dezelve nacht aldaar heeft gestoolen
uyt een groenen kist van 't weesmeisje Zwanida Kuijpers, een zilvere dubbelde beugel met een
zilvere vingerhoed, een dito schaar met een dito ketting, en uyt een schuifdoosje in die kist
staande tien stuyvers aan geld, alsmede uyt een kast staande in de beneden voorkamer, drie
onderhemden en een Engelsch hemd, en een paar zwarte kousen, wijders uyt de regentenkamer
van de kapstok een blaauwe schansloper1 met zwarte omslagen, alsmede uyt de kamer van de
binnenvader en moeder van 't voorsz. weeshuys een paar schoenen en een paar ovale zilvere
schoengespen met zilvere beugels, mitsgaders een paar zilvere broekgespen met staale beugels,
en eindelijk een schaar met zilver
3. Dat de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii het voorsz. delict vernomen, en
daarvan de vereischte informatien bekomen hebbende
4. van dezen Edelachtbare Gerechte heeft verzogt en geobtineerd tegen den gedaagde in persoon
apprehensie corporeel
5. en bij aldien dezelve niet te bekomen mogte zijn dagvaarding in persoon voor zo veel desnoods bij openbaar edicte
6. dat de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii naar gedane recherche den gedaagde
in persoon en defaillant niet hebbende kunnen bekomen
7. ingevolge U Edel Achtbaren voorgemelde dispositie de gedaagde in persoon en defaillant uit
naam ende van wegens zijne Wel Edele Gestrengen ratione officii op den 4e maart dezes jaars
1794 wel en behoorlijk heeft gedaan dagvaarden.
8. Omme in persoon te compareeren voor U Edel Achtbaren jegens dingsdag de 18e maart
daaraanvolgende des morgens ten tien uuren praecies.
9. en aldaar aan te horen zodanig verzoek, mitsgaders crimineelen eisch en conclusie
10. als de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii jegens hem gedaagde in persoon en
defaillant alsdan zoude willen doen en nemen
11. wegens ende ter zake voorsz.
12. daar jegens te antwoorden en voorts te procedeeren als naar rechte
13. Edog dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende niet is gecompareerd.
14. Vervolgens ten zelven dage bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii jegens hem
is versogt en geobtineerd 't eerste default en voor 't profijt van dien admissie tot het doen van
eene tweede edictaale citatie in persoon.

GTB. Schansloper; Een overjas zonder taille
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15. dat vervolgens de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
16. Ingevolge U Edel Achtbaren dispositie van den 18e maart dezes jaars 1794.
17. De gedaagde in persoon en defaillant te zelven dage wel en behoorlijk als voren uit de naam en
van wegens zijn Wel Edele Gestrenge ratione officii andermaal heeft laten dagvaarden
18. jegens dingsdag den 1e april deses jaars 1784 des morgens ten tien uuren praecies
19. en aldaar horen wijsen 't verdere profijt van den voorsz. defaulte
20. dat de gedaagde in persoon en defaillant ten dage dienende al wederom niet gecompareerd
zijnde
21. bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage wederom is verzogt en
geobtineert 't tweede default.
22. en voor 't profijt van dien admissie tot ‘t doen van een derde edictaale citatie in persoon.
23. dat wijders de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
24. involge U Edel Achtbaren dispositie dato 1 april 1794.
25. De gedaagde in persoon en defaillant wel behoorlijk als voren, uit de naam en van wegens zijn
Wel Edele Gestrenge ratione officii ten derden maale heeft laten dagvaarden.
26. jegens dingsdag den 15 april daaraanvolgende des morgens ten tien uuren praecies.
27. en aldaar te zien wijsen 't verdere profijt van den voorsz. defaulte.
28. dat de gedaagde in persoon ende defaillant ten dage dienende al wederom niet gecompareerd
zijnde
29. bij den Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage jegens hem is verzogt
en geobtineerd 't derde default
30. En voort 't profijt van dien admissie tot 't doen van een vierde citatie in persoon bij edicte ex
superabundanti
31. vervolgens admissie omme te dienen van intendith, met de verificatien daar toe behorende.
32. Dat al verder de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii
33. Involge U Edel Achtbaren dispositie van dato 15 april 1794
34. De gedaagde in persoon en defaillant uit de naam en van wegens zijn Wel Edele Gestrenge
ratione officii voor de vierde maal ex superabundantiende deze reis voor al heeft laten
dagvaarden
35. jegens dingsdag de 29 april 1794 des morgens ten tien uuren praecies
36. en aldaar te zien wijsen 't verdere profijt van den voorsz. defaulte
37. Vervolgens te zien dienen van opgemelden intendith, met de verificatien daar toe behorende en
vonnisse te horen pronuntieeren
38. met inthimatie 't zij hij compareerde of niet bij U Edel Achtbaren zouden worden gedisponeerd,
zoals U Edel Achtbaren zouden bevinden te behooren.
39. dat de gedaagde in persoon en defaillant ten zelven dage dienende al wederom niet
gecompareerd zijnde
40. Bij de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii ten zelven dage jegens hem is versogt
en geobtineerd 't vierde default
41. met zodanig profijt als na rechten en acte om te voegen bij den intendith
42. Welke volgende, zo diend de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii van dezen zijnen
intendith met de verificatien daar toe dienende.
Ende concludeerd mits de Wel Edele Gestrengen heer Eisscher ratione officii uyt de naam ende
van wegens de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland dat de
gedaagde in persoon en defaillant uit kragten en voor 't profijt van alle de voorn. defaulten zal
worden versteken van alle exeptien declinatoir, delatoir en peremtoir, mitsgaders van alle defensien en weren van rechten, de welke hij gecompareerd zijnde in deze had
mogen doen en proponeeren, en dat vervolgens de gedaagde in persoon en defaillant bij vonnisse
van deze Edelachtbare Gerechte zijn leven lang geduurende zal worden gebannen uit de Lande
van Holland en Westvriesland, misgaders den gestichte van Utrecht op poene van zwaarder straffe
indien hij gedaagde in persoon en defaillant daar inne gevonden mogte worden, mitsgaders
gecondemneerd in de kosten en misen van justitie ofte tot anderen etc.
imploreerende daar toe en op alles
U Edelachtbaare nobile atque benignum judicis officium
(was getekend)
S. J. Scheltus
Schepenen der stad Schoonhoven, gezien ende geexamineerd hebbende den intendith van den
Wel Edele Gestrengen heere mr. S. J. Scheltus, adjunct Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione
officii Eisscher in cas crimineel, met de verificatien daar toe specteerende overgelegd contra Pieter
Cornel laatst gewoond hebbende binnen deze stad, gedaagde in persoon bij edicte in 't voorsz.
cas, nu defaillant en latitant, doende recht uyt de naam ende van wegens de Edele Groot Mogende
Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland, hebben den
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gedaagde in persoon, defaillant en latitant versteken, gelijk haar Edelachtbaare dezelve versteken mits
desen uit kragte en voor 't profijt van alle de verleende defaulten van alle exeptien declinatoir,
dilatoir en peremtoir, mitsgaders van alle defensien en weren van rechten, de welke hij
gecompareerd zijnde in deze hadde doen en proponeeren; Bannen voorts hem gedaagde in
persoon, defaillant en latitant zijn leven lang geduurende uit de Lande van Holland en
Westvriesland, mitsgaders de gestichte van Utrecht, zonder ooit weder daar inne te mogen komen,
op poene van zwaarder straffe, indien hij gedaagde in persoon defaillant, en latitant, daar inne
gevonden mogte worden, en condamneeren den gedaagde in persoon, defailant en latitant in de
kosten en misen van justitie.
Aldus gearresteerd en van den Raadhuyse gepronuntieerd de 20 may 1794.
In kennisse van mij secretaris.
H. C. van der Kop

p. 51

Vergadering van Schepenen
den 16en mey 1795.1 present allen
De burger Frans van Stipriaan, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende de
precedente informatien te lasten van Hendrik Slingerland verzoekt op den misdaad daar inne vervat
decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij dien
apprehensie corporeel op de voorn. Hendrik Slingerland.

Vergadering van Schepenen2
den 6e juny 1795.3 present allen

p. 51

De burger Frans van Stipriaan, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende de
precedente informatien ten laste van Cornelis Swaantjes verzoekt op de misdaad daar inne vervat
decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
deze apprehensie corporeel op de voorn. Cornelis Swaantjes.

p. 51

Vergadering van Schepenen
den 10e juny 17954 present allen
Den burger Frans van Stipriaan
Bailliuw van Schoonhoven en den Lande van
Belois, ratione officii Eisscher
contra
Hendrik Slingerland, jegenswoordig
gevangen op de poorte deser stadt.

p. 52

1

Den Eisscher ratione officii deede zeggen dat hoe zeer bij het placaat van de Provisioneele
Representanten van het volk van Holland, van dato 4 maart 1795 wierd verboode en geinterdicteert
openbaare gesprekken te voeren welke daar heen zijn ingerigt, om de tegenswoordige order van
zaaken, en van bestier die op de onvervreembare rechten van den mensch, en van den burger is
gevestigt te belagen of omver te werpen, die geschikt zijn om anderen tegen deselve op te hitsen,
of zig schuldig te maken aan begindselen die, wierden zij niet tegengegaan, den weg tot oproerige
beweginge, en bederflijke bedrijven, tegen het algemeen welzijn, en de souvereiniteyd van 't volk
zoude kunnen baane mitsgaders de militaire in dienst van den Lande door gesprekken te
verwijderen van den tegenwoordige regeeringe op poene van aan den lijve met een strenge
geeseling, en daarop volgende gevangenis van vijf jaren, en daarna bannissement uyt deze provintie, ja zelffs met de doot zullen worden gestraft - vervolgens bij publicatie
van de Provisioneele Muncipaliteit deser stadt mede van den 4 maart 1795 alle oproerige

Zaterdag 16 mei 1795.
Deze akte staat genoteerd in de marge.
3
Zaterdag 6 juni 1795.
4
Woensdag 10 juni 1795.
2
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gesprekken expressien en uitdrukkinge op poene dat die zig daar aan schuldig maken als watter
dan van den goede order en rust na exigentie van zaken Ja zelfs met de dood zullen worden
gestraft; Echter Hendrik Slingerland, geboortig binnen dese stad, oud circa twee en vijftig jaaren,
zich niet hadde ontzien om op woensdag de 13 mey 1795 des morgens publicq op de markt ten
aanhooren van verschijde persoonen en onder andere van twee soldaten, heeft gedronken de
gesondheid van de Prins van Orange, het welk de gededitineerde1 vrijwillig heeft geconfesseert,
hebbende bovendien zo als wel speciaal in een van den gerecolleerde getuigenis werd vermeld,
nog gezegd: hij zal haast weder boven koomen. Zo concludeert de Eisscher dat hij gededitineerde
bij vonnisse van Schepenen uyt kragte van 't placaat van den Provisioneele Representanten van
het Volk van Holland in dato 4 maart 1795 en de publicatie van den Provisioneele Municipaliteit
deser stad van dezelve dag, zal werde gecondemneert en gebragt op het schavot ter plaatse
alwaar men gewoon is criminele justitie te doen, en aldaar wel strengelijk ter discretie van
Schepenen met roeden zal worden gegeselt en voorts geconfineert in een der tuchthuisen binnen
deese provintie voor de tijd van vijf jaren en daarnaar uyt gem. provintie gebannen zijn leven lang
geduurende zonder ooit daar weder binnen te mogen komen op poene van zwaarder aan de lijve te
zullen worden gestraft en dat hij gedaagde zal worden geconemneert in de kosten van zijn
gevangenis en misen van justitie.
was getekend: Fr. van Stipriaan2
Bailliuw

p. 53

Schepenen der stad Schoonhoven, gezien ende geexamineerd hebbende, de crimineele eisch van
den burger Frans van Stipriaan, Bailliuw deser stad ratione officii op ende jegens Hendrik
Slingerland gedaan en genomen; en voorts gehoord de vrijwillige confessie van den gevange;
doende recht, uyt naam ende van wegens het volk van Holland, hebben de voorn. gevange
gecondemneert, gelijk Schepenen voorn. hem condemneeren mits desen, omme geduurende de
tijd van twee dagen geset te worden ten water en brood, zonder geduurende dien tijd iets anders te
mogen nuttigen; en condemneeren hem gevange in de kosten en misen van justitie; Ontzeggen
wijders de Bailliuw zijnen verderen eisch en conclusie ten laste van den gevange gedaan en
genomen.
Aldus gedaan en gearresteert bij Schepenen der stad Schoonhoven allen op de 10 juny 1795, het
eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt3

Gevange de 16e mey 1795
Uitgegaan de 12e juny 1795

p. 54

Vergadering van Schepenen den 13e juny4 present alle
Den burger Frans van Stipriaan
Bailliuw van Schoonhoven en de Lande
van Belois, ratione officii Eisscher
contra
Cornelis Zwaantjes, jegenwoordig gevangen op den Raadhuize deser stadt
Den Eisscher ratione officii deed zeggen, dat daar hij bij gerecolleerde getuigenissen van
onderscheidene burgers en ingesetenen deser stadt; en de op grond daarvan verleende
apprehensie corporeel door het collegie van Schepenen deser stadt, den voorn. gedetineerde
Cornelis Zwaantjes in het voorn. collegie van Schepenen, door derzelver minister op interrogatie
had doen ondervragen, en daar uit de antwoorden van gem. gedetineerde onder anderen ten
duidelijkste bleek dat hij gedetineerde confesseerde aan den burger Otto Braat eenige vuistslagen
te hebben toegebracht, zonder dat gem. Otto Braat hem gedetineerde op dat moment eenigsints
had beledigt, maar ter contrarie dit eindelijk had afgewagt, en door eene retraite in zeker burgerhuis
verdere onaangenaamhedens had ontweken. Redenen waarom den voorn. Eisscher ratione officii
bij dese, op grond van de vastgestelde wetten insonderheid op grond van de keure en ordonnanties

1

Sic, gededitineerde, lees; gedetineerde.
Frans van Stipriaan
3
Gerbrand van Overveldt.
4
Zaterdag 13 juni 1795.
2
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tegens het vechten, straatschenderij enz. geëmaneerd eischt dat den en gedetineerde zal werde
gecondemneerd in een boete van vijf en twintig guldens. - in de kosten van zijn gevangenis. en
mise van justitie.
(was getekend:) Fr. van Stipriaan Bailliuw
Schepenen der stad Schoonhoven gezien, en geëxamineert hebbende den eisch van den Bailliuw
dezer stadt Frans van Stipriaan ratione officii, en gehoort de confessie van den gedetineerde
Cornelis Swaantjes doende recht uit den naam, en van wegens het volk van Holland,
condemneeren de voorn. gedetineerde in een boete van vijf & twintig guldens, en voorts in de
kosten van zijn gevangenis, & misen van justitie.
Aldus gedaan & gearresteert den 13e juny 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
In kennise van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 55

Vergadering van Schepenen
present allen demto Hendrik van Geelen
den 29en september 1795.1
De burger Frans van Stipriaan Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende een
declaratoir behoorlijk gerecolleert van twee getuigen, waaruit blijkbaar was, dat Jan Lethman,
onaangezien de interdictie aan hem van wegens de raad der gemeente deser stad gedaan, om
sich buiten de stad te begeven, zich aan transgressie daar van had schuldig gemaakt, verzoekt
daarop decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven slaan af het voorsz. verzoek van apprehensie corporeel, te
meer terwijl nopens de gem. overtreding van Jan Lethman op gistere bij de raad der gemeente
dezer stad een politique correctie voor hem van acht dagen op water & broot te worde geplaatst in
de gijseling onder het Raadhuis, was gearresteert; en hij niet kan geconsidereert worde te zijn
begrepen in de publicatie van den Provisionele Representanten van het volk van Holland in dato 7e
september 1795.

p. 55

De burger Frans van Stipriaan Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende de
precedente informatien ten laste van Willem Greeving, en Nicolaas Reis, verzoeke op de misdaat
daar inne vervat decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
deze apprehensie corporeel op de voorn. Willem Greeving & Nicolaas Reis.

p. 56

Vergadering van Schepenen den 3en november 1795.2
Present allen
Conclusie van eisch gedaan
maaken, en aan het collegie van
Schepenen der stad Schoonhoven
overgegeven uit de naam, en van
wegens Fr. van Stipriaan, Bailliuw
derzelver stad, ratione officii Eisscher in cas
crimineel ter eenre
op ende jegens
Nicolaas Reiss gevangen in de
gevangenis dezer stad
De Eisscher ratione officii deede zeggen

1
2

Dinsdag 29 september 1795.
Dinsdag 3 november 1795.
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Dat de gevangen, zeggende oud te zijn 36 jaren geboortig van Eersum in Luxemburg1, en wonende
te Keulen aan deze Gerechte vrijwillig heeft bekent, en ook bovendien gebleeken is.
Dat hij gevangenen van Keulen om negotie te doen naar Amsterdam gereist zijnde, vandaar
vervolgens over Haarlem, Leiden, & den Haag naar Rotterdam zich begeven heeft:
Dat hij gevangenen aldaar van zeker manspersoon een beschreeve papier inhoudende permissie,
aan een met naame genoemt persoon, om voor een afgebrande kerk te collecteeren, bekomen
hebbende zich met het voorsz. papier begeven heeft in een herberg te Rotterdam voorn. alwaar hij
het zelve aan een ander persoon voorgelesen hebbende, voorts aan denzelve heeft voorgeslagen
om hem gevangen in die collectie te willen adsisteeren met belofte daarvoor te zullen
contenteeren.2
Dat deze voorslag door gem. persoon aangenomen zijnde dezelve benevens hij gevangene zamen
van Rotterdam door Capel, Gouderak, & Haastracht naar
Schoonhoven vertrokken zijn, terwijl hij gevangene op den voorsz. plaatsen op fundament van het
meergemeld papier, & wel zonder dat hij gevangen op den voorsz. plaatzen daar toe vrijheid der
regeering bekomen had, de meer gem. collecte heeft in het werk gesteld, met dat gevolg dat hij
gevangen door dien nog drie rijksdaalders ontvangen heeft, die vervolgens door hem verteert zijn.
Dat hij gevangenen voorts op den 26en september 1795 alhier in de stad gekomen zijnde, al mede
onder voorgeven van die persoon te zijn, aan welke in het voorsz. papier tot het doen eener
collecte vrijheid gegeven zouden zijn, een permissiebillet heeft weeten te bekomen, om dezelve
collectie alhier in de stad mede in het werk te stellen, gelijk hij gevangen die dan ook meterdaat
verricht, en daardoor een rijksdaalder ontvangen heeft.
Dat hij gevangen vervolgens met de voorsz. collecte bezig, en deszelvs valschen handelswijs door
het officie crimineel, ontdekt geworden zijnde, zich terstont op den vlucht begeven heeft, doch
voorts op heterdaat betrapt.
Dat de gevangen door deze zijne handelwijse voorgegeven hebbende een ander persoon te zijn,
dan hij waarlijk is, op eene bedrieglijke wijse de lieden het geld uyt de zak heeft weeten te krijgen tot verschooning van welk gedrag hij gevangen niets anders heeft weeten bij te brengen, dan dat
het hem speet daar toe gekomen te zijn.
De Eisscher ratione officii gemeend heeft het recht van het volk van Holland ter dezer zaak tegen
de gevangen te moeten waarnemen, ten einde aan hem gevangen worde opgelegt eene straffe
geëvenredigt aan dit misdrijf, het welk na de gemeene rechten als een specie van de misdaat van
valsheid word geconsidereert & in deze Lande meestentijds arbitrairlijk aan den lijve, Ja zelfs met
de doot na exigentie van zaaken word gestraft.
Mids welken redenen & middelen de Eisscher ratione officii eisch doende, concludeert, dat de
gevangen bij vonnisse van den Gerechte zal worde gecondemneert, gebracht te worden ter
plaatze, alwaar men gewoon is alhier in Schoonhoven crimineele justitie te doen, & aldaar wel
strengelijk met de roeden te worden gegeesselt.
En voorts gebannen ten eeuwige dagen uyt de Lande van Holland, zonder immer daar weder
binnen te mogen
komen op poene van zwaarder straffe. - ofwel dat de gevangen zodanig anders zal worde gestraft
als in goede justitie zal bevonden worde te behooren, met een condemnatie in allen gevallen van
den gevangen in de kosten & misen van justitie, mitsgaders in de kosten van de processe.
(was getekent) Frans van Stipriaan
Bailliuw
Schepenen der stad Schoonhoven gezien, ende geëxamineert hebbende de crimineele eisch van
den Bailliuw dezer stad Frans van Stipriaan ratione officii op ende jegens Nicolaas Reiss, oud zes
en dertig jaaren, en geboortig van Eersum in Luxemburg, gedaan, & genomen; en voorts gehoort
de vrijwillige confessie van den gevangen doende recht uit de naam, en van wegen het volk van
Holland. Bannen den gevangen uit den Lande van Holland voor den tijd van vijf en twintig jaaren
zonder middelerwijl weder daar inne te komen, op poene van swaarder straffe. Ontzeggen wijders
den Eisscher ratione officii zijne verdere eisch & conclusie, op, ende jegens de gevangen gedaan,
& genomen; en condemneeren de gevangen in de kosten van zijne gevangenisse en misen van
justitie.
Aldus gearresteert den 3en november 1795 het eerste jaar van den Bataafschen vrijheid; en
gepronuntieert den 7e daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Gevange den 26e september 1795
Uitgegaan den 7e november 1795
Schepenen verklaaren dat de gevange hunnes wetens geen goederen is hebbende.
1
2

Ernzen, gem. Larochette, kanton Mersch, Luxemburg?
GTB. Contenteeren; betalen, vergoeden, voldoen; (met iemand) afrekenen.
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Schepenen der stad Schoonhoven, gezien, ende geexamineert hebbende de prepositie van den
Bailliuw dezer stad Frans van Stipriaan ratione officii om Willem Greving, thans gevangen alhier,
zijne detensie, waarinne hij zedert een geruime tijd geseeten heeft tot straffe te imputeeren, en hij
voorts na betaaling der kosten op deze zijne detentie gevallen onder een behoorlijke reprimande
daar uyt te ontslaan, met vermaning van zich voortaan van diergelijke onvoorsigtigheden te
wachten; en voorts gehoort de vrijwillige confessie van den gevangen, waar uit is gebleeken, dat
zijne hulp aan zijne medegevangen niet vrij te spreeken is van misdaat, aangezien hij gevangen
deelgenoot is geweest in het verteeren der ontvangene gelden, van welks collecte zo hij gevangen
van derzelver valsheid niet bewust was, ten minste min of meer konde begrijpen, dat dezelve niet
zuiver in zijn werk ging; doende recht uyt den naam, en van wegens het volk van Holland, bannen
de gevangen uit den Lande van Holland voor den tijd van zes jaaren, zonder middelerwijl weder
daar inne te komen, op poene van swaarder straffe, en condemneeren de gevangen in de kosten
van zijne gevangenisse, & misen van justitie.
Aldus gearresteert den 3e november 1795 het eerste jaar der Bataafsche vrijheid; & gepronuncieert
den 7e daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Gevange den 26e september 1795
Uitgegaan de 7e november 1795
Schepenen verklaaren dat de gevange hunnes wetens geen goederen is hebbende.

p. 60

Vergadering van Schepenen den 26e january 1796.1
Present J. J. van Oosterhout2, Diprijcx,
de Koning, P. J. van Oosterhout3, van
Geelen, & Stam.
De president heeft gecommuniceert, dat hij bij zich heeft gehad den burger Schuclebier,
deurwaarder van het Committé van Algemeen Welzijn; vertoonende een mandement van
apprehensie corporeel op Lammert Kurk, om dezelve over te brengen op den voorpoorte in 's
Hage.
Waar op gedelibreert zijnde, is goed gevonden en verstaan, de voorsz. apprehensie corporeel op
Lammert Kurk behoorlijk effect te doen sorteeren.

p. 61

Vergadering van Schepenen
den 12e july 1796.4 Praesent J. J. van Oosterhout, Diprijcx, de Koning, P. J. van
Oosterhout, van Geelen, & Stam.
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende de
precedente informatien, ten laste van Francois van Solinge, verzoekt op de misdaat daar inne
vervat decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven houden het voorsz. verzoek van apprehensie corporeel op
Francois van Solinge in advis, tot tijd en wijle de Bailliuw van deze informatien zal hebben
geproduceert.

p. 61

1

Dinsdag 26 januari 1796.
Justus Johannes van Oosterhout.
3
Petrus Johannes van Oosterhout.
4
Dinsdag 12 juli 1796.
2

Vergadering van Schepenen
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den 12e july 1796 ‘s avonds ten acht
uure, Praesent allen.
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii nadere informatie ten
last van François van Solinge geproduceert hebbende, verzoekt als nog op de misdaat daar inne
vervat decreet van apprehensie corporeel.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien
apprehensie corporeel op de voorn. Francois van Solinge.

p. 62

Vergadering van Schepenen den 2e mey 17971 present
allen
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende zijne
precedente informatien, ten laste van Jacobus van den Abeele, verzoekt op de faiten daar inne
vervat, apprehensie corporeel zo hij te bekomen mochte zijn, en zo hij niet te bekomen mochte zijn,
alsdan dagvaardinge in persoon, des noods bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
deze apprehensie corporeel, op de voorn. Jacobus van den Abeele, zo hij te bekomen mochte zijn,
en zo hij niet te bekomen mochte zijn, alsdan dagvaardinge in persoon desnoodst bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 63

Vergadering van Schepenen den 23en juny 1797.2 Praesent
allen demto J. J. van Oosterhout
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven verzoekt op de faite door Claas Elders
beleden, decretatie van de gedaane gijzeling, en apprehensie corporeel, verklarende in de gedane
confessie te berusten & zijne informatien te sluiten.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien
decretatie van den gedaane gijzeling en apprehensie corporeel op de voorn. Claas Elders.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 63

Vergadering van Schepenen den 26en juny 1794.3 Praesent
allen demtis J. J. van Oosterhout,
& Stam
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Nicolaas Elders thans gevangene
voor Schepenen der stad Schoonhoven
Alzo Nicolaas Elders oud zo hij zegt 28 jaren geboortig te Nunspeet in Gelderland, & zijnde van den
Luthersche religie aan Schepenen der stad Schoonhoven, buyten pijn van ijzer & banden heeft
beleden, & verders is gebleken.
Dat de gevangenen zich niet heeft ontzien, om

1

Dinsdag 2 mei 1797.
Vrijdag 23 juni 1797.
3
Maandag 26 juni 1797.
2
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op donderdag den 15en dezer maand juny 1797 te komen binnen de stad Schoonhoven, en aldaar
met bedelen op te houden, maar daar ten boven nog onder diverse voorwendzels zig heeft
vervoegt aan de huizen van sommigen inwoonders derzelve stad en zelve op eene gantsch
onwelvoeglijke wijze tot in de binnenkamers is doorgedrongen onder voorwendzels van aldaar
geaddresseert te zijn, en de inwooners afzonderlijk te moeten spreeken, houdende zich alsdan
bezig met een aantal onwaarheden, verdichtzels, & opgeraapte leugens te verhaalen ten einde (zo
moogelijk) langs deze slegte en strafwaardige wijze, medelijden in te boezemen, en gelde en
lievdegaven te bekomen.
En nademaal eene zodanige bedelende en vagebunderende levenswijze bij placaten van den
Lande verboden, misdadig, & strafschuldig is.
Zo concludeert den Eisscher ratione officii eisch doende en recht vragende op des gevanges
confessie, in naam van het volk van Holland, dat de gevangene ter zaake voorn., in de
gevankenisse zal worden gegeesselt, en daar & boven belast binnen twee dagen te vertrekken, of
gebannen uyt de provintie van Holland, met last omme daar inne nimmer weder te komen, op
poene van zwaardere straffe; ofte dat de gevangene zodanig zwaarder of anders zal worden
gestraft, als achtervolgens het 2e art.van het placaat van den State van Holland, & Westvriesland
van den 12e mey 1649, de placaten van den 25e october 1760, en van den 30e october 1789
tegens bedelaars, vagebonden, & bedelarijen, in alle goede & oprechte justitie bevonden zal worde
te behooren, en dat de gevangene wijders zal worden gecondemneert, in de kosten van den
processe, en misen van de justitie.
Zo is 't; dat Schepenen der stad Schoonhoven hebbende gehoort de confessie van de gevangene
buiten pijn van ijzer, of banden in judicio gedaan, gezien, & geexamineert de crimineele eisch &
conclusie door of van wegens den burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, &
den Lande van Belois, ratione officii gedaan en genomen, en voorts gelet op al het geen waarop in
deze te letten stonde, ende konden, ofte mogen moveeren, doende recht uit den naam van het volk
van Holland; Bannen den gevangene uyt den Lande van Holland, voor den tijd van zes
achtereenvolgende jaaren, zonder middelerwijl weder in dezelve te komen, op poene van zwaarder
straffe; ontzeggen wijders den Eisscher ratione officii zijnen verdere eisch, & conclusie, op, ende
jegens den gevangene gedaan, & genomen; en condemneeren de gevangene, in de kosten van
zijne gevankenisse en misen van justitie.
Aldus gearresteert den 26en juny 1797 het derde jaar der Bataafsche Vrijheid, en gepronuncieert
den 28en daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Gevange den 15e juny 1797.
Uitgegaan den 28e juny 1797.
Schepenen verklaaren dat de gevangene hunnes wetens geen goederen is hebbende.

p. 66

Vergadering van Schepenen den 10e october 1797.1
Praesent allen demto van Waas
Den burger Johan Goudriaan, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii, overleggende zijne
praecedente informatien, ten laste van Cornelis van Asperen verzoekt op de faite daar inne vervat,
apprehensie corporeel, zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij niet te bekomen mogte zijn, alsdan
dagvaardiginge in persoon bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek en verleenen mitsdien bij deze
apprehensie corporeel op de voorn. Cornelis van Asperen, zo hij te bekomen mochte zijn, en zo hij
niet te bekomen mochte zijn, alsdan dagvaardinge in persoon desnoods bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 67

1
2

Dinsdag 10 oktober 1797.
Dinsdag 13 maart 1798.

Vergadering van Schepenen den 13en maart 1798.2 Praesent
J. J. van Oosterhout, Diprijcx, P. J. van
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Oosterhout, van Geelen, Stam, en
van Waas
Johan Goudriaan, Bailliuw van
Schoonhoven, en den Lande van
Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Francois van Solinge, laatst gewoond hebbende te Schoonhoven
gedaagde in persoon bij edicte
De Eisscher ratione officii verzochte, vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, het eerste default en voor het profijt van dien admissie tot het doen van een tweede citatie in
persoon bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het eerste default, en voor het profijt van dien, admissie tot het doen van een
tweede citatie in persoon bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 68

Vergadering van Schepenen den 3en april 1798.1 Praesent
J. J. van Oosterhout, Diprijcx, de
Koning, P. J. van Oosterhout, van
Geele, & Stam
Johan Goudriaan, Bailliuw van
Schoonhoven en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Francois van Solingen, laatst gewoond hebbende binnen deze
stad; gedaagde in persoon bij edicte
De Eisscher ratione officii verzogte vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, het tweede default, en voor het profijt van dien, admissie tot het doen van een derden citatie
in persoon bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen vermits de non comparitie van den gedaagde in
perzoon bij edicte het tweede default en voor het profijt van dien admissie tot het doen van een
derde citatie in persoon bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 69

Vergadering van Schepenen
den 3en july 1798.2 Praesent allen
Johan Goudriaan, Bailliuw van Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii
Eisscher in cas crimineel
contra
Francois van Solingen laatst gewoont
hebbende te Schoonhoven gedaagde in persoon
bij edicte

1
2

Dinsdag 3 april 1798.
Dinsdag 3 juli 1798.
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Den Eisscher ratione officii verzogt vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, het derde default, en admissie tot het doen van een vierde citatie in persoon bij edicte ex
superabundantie.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het derden default, en1 admissie tot het doen van een vierde citatie in persoon
bij edicte ex superabundanti.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 70

Vergadering van Schepenen den 17e july 1798.2
Praesent J. J. van Oosterhout, Diprycx, de Koning, van Geelen,
en van Waas.
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Francois van Solingen laatst gewoont hebbende te Schoonhoven
gedaagde in persoon bij edicte
Den Eisscher ratione officii verzogt vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, het vierde default ex superabundanti, en voor het profijt van dien admissie tot het
overdienen van intendith, met de verificatien daar toe dienende.
Schepenen der stad Schoonhoven verleenen vermits de non comparitie van den gedaagde in
persoon bij edicte, het vierde default ex superabundanti, en voor het profijt van dien admissie tot
het overdienen van intendith, met de verificatie daar toe dienende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 71

Vergadering van Schepenen
den 21e augustus 1798.3
Praesent allen
Johan Goudriaan, Bailliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Francois van Solingen laast gewoond
hebbende te Schoonhoven gedaagde in
persoon bij edicte.
De Eisscher ratione officii in judicio present dient van intendith met de verificatien van dien,
versoekt daarop recht en expeditie van justitie.
Schepenen der stad Schoonhoven houden het voorenstaande verzoek in deliberatie.

p. 72

1

Hierna doorgehaald: voor het profijt van dien.
Dinsdag 17 juli 1798.
3
Dinsdag 21 augustus 1798.
4
Dinsdag 16 oktober 1798.
2

Vergadering van Schepenen den 16en october 1798.4 Praesent
J. J. van Oosterhout, Dijpricx, de Ko-

29

SAMH Schoonhoven, toegangsnr 1058, inv.nr 85 Vonnissen 07-04-1782 – 16-05-1806

30

ning, P. J. van Oosterhout, en van Waas
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven en den Lande van
Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
François van Solingen laatst
gewoond hebbende te Schoonhoven gedaagde in persoon bij edicte
De Eisscher ratione officii dient van intendith met de verificatien daar toe behoorende
Intendith gedaan maken en
aan Schepenen van Schoonhoven
overgegeven uyt naam, en van wegens Johan Goudriaan, Balliuw
van Schoonhoven, en den Lande
van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
op en jegens
Francois van Solinge laatst gewoond
hebbende binnen deze stad gedaagde in
persoon bij edicte; latitant, en defaillant.
Omme welke intendith te fundeeren dede den Eisscher
ratione officii zeggen
art.

p. 73

p. 742

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

dat de Eisscher ratione officii vernomen hebbende
En door de attestatien van Leendert van Yperen, Cornelis Zwaantjes, en Gerrit de Lange
in judicio verleeden, en ten dezen overgelegt
beweesen zijnde
gelijk ook door den opgevolgden vlugt van den gevangen in persoon
bevestigt word
dat den gedaagde in persoon op den 8e july 1796
op den weg tusschen Schoonhoven, en Gouda
op een schais1 sittende differente rijsen heeft geroepen
Orange boven
met bijgeving
waar ons lieve prinsje blijft
het leid geen maand, of hij is weder hier
en soortgelijke oproerige uitdrukkingen meerder
de Eisscher ratione officii tegen den gedaagde in persoon versogt, en verkreegen hebbende
Decreet van apprehensie, en incarceratie, voor zo verre dezelve te bekomen zoude zijn
en andersints dagvaarding in persoon bij edicte
vervolgens vermits de voortvlugtigheid van den gedaagde in persoon
na behoorlijke edictale dagvaardingen
blijkens de relasen daarvan alhier overgelegt
en gehoudende procedures
tegen den gedaagde in persoon, latitant, en defaillant, heeft verworven
de opeenvolgende defaulten tot het vierde ex superabundanti ingesloten
en admissie tot het overdienen van intendith met de verificatien daar toe dienende
zo als alle 't zelve blijkt, en beweesen word
uit of door het extract uit des Eisschers crimineele rolle, meede hierbij overlegt

Mits welke den Eisscher ratione officii van dese intendith dienende en eisch doende uit naam en
van wegen het Bataafsche volk, dat de gedaagde in persoon latitant, en defaillant uit kragte van de
tegens hem verleende defaulten zal worden verstooken van alle exceptien declinatoir, dilatoir, en
peremtoir, en van alle defensien en weeren van rechten, welke hij gecompareerd zijnde zoude
hebben
kunnen, of mogen proponeeren, en voorts zijn leven lang geduurende gebannen uit het voormalige
gewest Holland zonder daarin ooit weder te mogen komen op poene van zwaarder straffe.

GTB. Sjees; licht en hoog tweewielig rijtuig, gewoonlijk met een kap.
In de marge: in gevolge en ter voldoening van de resolutie van het committe van justitie der stad Schoonhoven genomen den
14e april 1801, is alhier genoteert, dat het nevenstaande vonnis tegen Francois van Solingen [propter] contumaciam den 16
october 1798 geslagen, van den gemelde 14e april 1801 af [niet] langer of iet heeft alzo de voorn. François van Solingen op zijn
2

SAMH Schoonhoven, toegangsnr 1058, inv.nr 85 Vonnissen 07-04-1782 – 16-05-1806

31

Dat wijders de gedaagde in persoon latitant en defaillant ter zaake van het pleegen sijner hier
voorgemelde misdaad, en ingevolge het 2e art.van het decreet, of publicatie van de Provisioneele
Representanten van het volk van Holland, in dato 4e maart 1795, onvermindert, en blijvende het
voormelt bannissement zal worden gecomdemneert, om indien hij in handen van Schepenen dezer
stad te eeniger tijd mogte geraaken, met een strenge geesseling aan den lijve, en daarop volgende
gevangenis van vijf jaaren te worde gestraft en dat insgelijk den gedaagde in persoon latitant, en
defaillant, in alle gevallen zal worde ten weesen in de kosten van den processe en in de kosten, en
mise van justitie.

p. 75

Schepenen der stad Schoonhoven gesien, en geexamineert hebbende den intendith van den
burger Johan Goudriaan, Bailliuw der stad Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii
Eisscher in cas crimineel, met de verificatien daar toe specterende, overgelegd; contra Francois
van Solinge, laast gewoond hebbende binnen deze stad, gedaagde in persoon bij edicte in het
voorsz. cas, nu latitant en defaillant, doende recht uit den naam en van wegens det Bataafsche
volk, hebben den gedaagde in persoon, latitant, en defaillant versteeken gelijk zij dezelve
versteeken mits deze, uit kragte, en voor het profijt van alle de verleende defaulten, van alle
exceptien declinatoir, dilatoir en
peremtoir, mitsgaders van alle defensien, en weeren van rechten, dewelke hij gecompareert zijnde,
in deze hadde mogen doen, en proponeeren, Bannen voorts hem gedaagde in persoon latitant, en
defaillant zijn leven lang geduurende uit het voormalige gewest Holland, zonder daarin ooit weder
te mogen komen, op poene dat tegens hem gedaagde in persoon latitant, en defaillant daar weder
inkomende, ofte andersints in handen van de justitie gerakende, zal worde geprocedeert, zo alsdan
zal bevonden worde te behooren, ontzeggen wijders den Eisscher ratione officii zijne verdere eisch
en conclusie, op ende jegens den gedaagde in persoon, latitant en defaillant gedaan, en genomen,
en condemneeren den gedaagde in persoon latitant en defaillant in de kosten, en misen van
justitie, alsmede van deze processe.
Aldus geärresteert den 16e october 1798, het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid, en gepronuntieert
den 1e november daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Schepenen verklaaren dat de gedaagde
in persoon, latitant, en defaillant
hunnes wetens, geen goederen is
hebbende.
Ter ordonnantie van het
Committe voorn.
G. v. Overveldt

p. 76

Vergadering van schepenen den 23e april 1799.1
Praesent J. J. van Oosterhout, de
Koning, P. J. van Oosterhout, van
Geelen, Stam, en van Waas.
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende zijne
precedente informantien, ten laste van Jacobus Labey, verzoekt op den faite daar inne vervat
apprehensie corporeel, zo hij te bekomen mochte zijn, en zo hij niet te bekomen mochte zijn,
alsdan dagvaardinge in persoon bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accorderen het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij deze
apprehensie corporeel op de voorn. Jacobus Labey, zo hij te bekomen mochte zijn, en zo hij niet te
bekomen mochte zijn, alsdan dagvaarding in persoon desnoods bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

verzoek bij requeste gedaan, en uit kragte van den authorisatie bij de proclamatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche
Republiek in dato 25e maart dezes jaars 1801 verleend de verklaaring bij (derden) proclamatie voorgeschreeven, heeft
[bekomen].
1

Dinsdag 23 april 1799.
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Vergadering van Schepenen
den 3e juny 1799.1
Praesent allen
De burger Johan Goudriaan, Bailliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende zijne
praecedente informatien, ten laste van Stijntje Nolet, verzoekt op de faite daar inne vervat
apprehensie corporeel, zo zij te bekomen mochte zijn, en zo zij niet te bekomen mochte zijn, alsdan
dagvaardinge in persoon bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven afslaande het voorsz. versoek omme apprehensie corporeel
corporeel, verleenen, na de voorn. Stijntje Nolet te hebben gehoort, op dezelve dagvaardinge in
persoon.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 78

Vergadering van Schepenen
den 29en october 1799.2 Praesent J. J. van
Oosterhout, Diprijcx, en Stam
Door de burger Johan Goudriaan, Bailliuw der stad Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione
officii ingevolge het 3e art.van de publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek
in date 10e october 1798, de praecedente informatien, en verdere bewijzen, bij hem ingewonnen
contra Jacobus Labey thans gevangene onder den Raadhuize alhier onder behoorlijke inventaris,
of notitie van stukken, aan Schepenen overgelevert zijnde, met bijvoeging van deszelvs
consideratien en advis, houdende dat hij van oordeel was, dat in deze, vermits de volledige
confessie van den gevangen der misdaat denzelve ten laste gelegd, behoort te worde geprocedeert
ingevolge het 4e art. art.van gem. publicatie, en dienvolgen hij Bailliuw geadmitteert om op des
gevanges confessie recht te vragen, en te dienen van zijne crimineele eisch, en conclusie hierof
hebbende ingevolge op gem. 3e art.het goedvinden van Schepenen daar omtrent verzocht te
mogen verstaan; is daarop gedelibreert zijnde goed gevonden, het verzoek van den Bailliuw te
accordeeren, en mitsdien denzelve te admitteeren, om op des gevanges confessie recht te vragen,
en te dienen van zijne crimineele eisch, en conclusie.

p. 79

Vergadering van Schepenen
den 5en november 1799.3 Praesent J. J.
van Oosterhout, Diprijcx, de Koning,
P. J. van Oosterhout, van Geelen, en
van Waas
Johan Goudriaan, Bailliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
jegens
Jacobus Labey thans gevangene
voor Schepenen van Schoonhoven,
onder den Raadhuize aldaar
Alzo Jacobus Labey oud zo hij zegt 25 jaaren, geboortig, en woonende binnen deze stad, aan
Schepenen der stad Schoonhoven, buyten pijn van ijzer, en banden heeft beleeden, en verder is
gebleeken.
Dat de gevangene op vrijdag den 7e december 1798 des avonds circa zeeven uuren heeft
gebroken, vervolgens mede genomen, en alzo gestoolen een eind loode goot of pijp, hangende

1

Maandag 3 juni 1799.
Dinsdag 29 oktober 1799.
3
Dinsdag 5 november 1799.
2
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aan de muur van en behoorende het Huis der Gemeente dezer stad1 allernaast het woonhuis van
den burger Willem Vergeer.
Dat hij gevangen terwijl hij hier meede beezig was is verrast geworden door evengem. Willem
Vergeer tegen wien hij gevangen quasie om zich te verontschuldigen heeft gezegt: Wat moet een
mensch al niet uit armoede doen, en dat niet tegenstaande deze verrassing hij gevangene evenwel
nadat Vergeer was vertrokken, zonder daardoor tot inkeer, of nadenken gekomen te zijn opgem.
eynd loode goot, of pijp heeft gestoolen.
Dat hij gevangenen na eerst voorgegeven te hebben, dat hij dat eynd loode goot, of pijp in de
haven voor het
Stadhuis in het water had gesmeeten. Vervolgens heeft beleeden, dat hij het zelve door zijne nu
overleeden suster Dirkje Labey had laten verkopen bij Leentje Rademaker wonende binnen deze
stad, nadat die zelve zijn gevangen zuster het gestoolen lood eerst aan stukjes had gemaakt.
Dat hij gevangene na het perpetreeren van het zelve de stad voor eenige maanden heeft verlaten
dog volgens in dezelve terug gekeerd zijnde, en zich in persoon als gevangene aan de Eisscher
ratione officii overgegeven hebbende alzo gevankelijk voor deeze rechtbank is overgebracht
geworden.
En nademaal uit allen het zelve blijkt, dat de gevangene zich niet alleen aan openbaare diverije
maar zelve aan het besteelen van een publiek gebouw heeft schuldig gemaakt, eene misdaat,
welke in een land van goede politie en justitie nog kan nog mag worde geleeden, ofte in eenigen
opzichte voorbij gezien, maar in tegendeel anderen ten afschrik en voorbeeld, ten allerstrengst
behoorde te worde gestraft, zonder dat het de gevangene kan verschoonen, of zijne straf in eenig
opzicht verminderen, zijn voorgeven of zogenaamde reeden van verschoning, van dit misdrijf in
dronkenschap te hebben gedaan, en dat hij daarom gratie of genade verzoekt.
Zoo concludeert de Eisscher ratione officii eysch doende, en recht vragende op des gevanges
confessie in naam des Bataafschen volks, dat de gevangene ter zaake voormeld, openbaar zal
worden gestraft met eene strenge geesseling en brandtyken, ofte dat de gevangene zodanig
swaarder zal worde gestraft, als agtervolgens het 1e art.van het placaat van de Staten van Holland,
en Westvriesland tegens dieven en dieverijen van den 19e maart 1614 en andere rechten en
wetten van den Lande in alle goede en oprechte justitie bevonden zal worden te behooren, en dat
de gevangene wijders zal worden gecondemneert in de kosten van den procesze als mede in de
kosten, en mise van justitie.
Schepenen der stad Schoonhoven gezien, ende geëxamineert hebbende de crimineelen eisch van
den burger Johan Goudriaan, Balliuw dezer stad ratione officii op ende tegens Jacobus Labey oud
zo hij zegt, vijf en twintig jaaren, geboren en woonende alhier, gedaan en genomen en voorts
gehoord, de vrijwilige confessie van den gevangene, doende recht in naam van het Bataafsche
volk, confineeren denzelve voor de tijd van twee eerstkomende, en achtereenvolgende jaaren in
het tuchthuis te Gouda, of elders, om aldaar met zijnen handenarbeid de kost te winnen; ontzeggen
de gem. Balliuw zijne verdere, of andere eisch, en conclusie op, en jegens den gevangene gedaan,
en genomen; dan condemneeren niet te min den gevangene in de kosten van den procesze, en
misen van den justitie.
Actum coram de burgers J. J. van Oosterhout, Dipryex, de Koning, P. J. van van Oosterhout, van
Geelen, en Stam, Schepenen der stad Schoonhoven den 12e november 1799 het 5e jaar der
Bataafsche Vrijheid en gepronuncieert den 15e daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Gevange den 2e october 1799
Uitgegaan de 16e november 1799
Schepenen verklaaren, dat de gevangene
hunnes wetens geen goederen is hebbende.

p. 82

1

Vergadering van Schepenen. den 11e february 1800.2
Praesent J. J. van Oosterhout, P. J. van
Oosterhout, van Geelen, Stam en
van Waas

Huis der Gemeente, het raadhuis van Schoonhoven. Zie hiervoor: Notulen van het Staats-bewind der Bataafsche Republiek,
July – September 1802 (z.p.) deel 4, p. 3 – 4.
2

Dinsdag 11 februari 1800.
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De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii overleggende zijn
praecedente informatien, ten laste van Cornelis van Baaren versoekt op de faiten daar inne vervat
apprehensie corporeel, zo hij te bekomen mocht zijn, en zo hij niet te bekomen mochte zijn alsdan
dagvaardinge in persoon bij edicte.
Scheepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen mitsdien bij
deze apprehensie corporeel op de voorn. Cornelis van Baaren zo hij te bekomen mochte zijn en zo
hij niet te bekomen mochte zijn, alsdan dagvaardinge in persoon, desnoods bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 83

Vergadering van Schepenen
den 29e april 1800.1 Praesent J. J. van Oosterhout, van Geelen, en van Waas
Presentatie
Johan Goudriaan, Balliuw van Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Cornelis van Baaren laast gewoond
hebbende alhier, doch thans voortvlugtig, gedaagde in persoon bij edicte.
De Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon het
eerste default, en admissie tot het doen van een tweede edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in persoon, het eerste default, en admissie tot het doen van een
tweede edictale citatie.
In kennisze van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 84

Vergadering van Schepenen den 10e juny 1800.2
Praesent J. J. van Oosterhout, Diprijcx,
P. J. van Oosterhout, van Geelen,
Stam, en van Waas
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van
Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
jegens
Cornelis van Baaren laatst gewoond hebbende binnen dese stad
dog thans voortvlugtig gedaagde in
persoon bij edicte
De Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon het
tweede default met het profijt van dien, en voorts admissie tot het doen van een derde edictale
citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in persoon, het tweede default, en admissie tot het doen van een
derde edictale citatie.
In kennisse van mij secretaris

1
2

Dinsdag 29 april 1800.
Dinsdag 10 juni 1800.
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G. v. Overveldt

p. 85

Vergadering van Schepenen
den 29en july 1800.1
Praesent J. J. van Oosterhout, Diprijcx
de Koning, van Geelen, & van Waas.
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van
Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
jegens
Pieter le Loup woonende binnen
deze stad
De burger Johan Goudriaan, Balliuw dezer stad Schoonhoven, ratione officii overleggende de
bewijzen hem namens de Financieele Commissarissen van het Uitvoerend Bewind, als gelast met
het 't oeverzicht over de burgerwapening in het voormalig gewest, verzoekt op grond van dezelve
decreet van apprehensie jegens Pieter le Loup woonende binnen deze stad, indien hij te bekomen
zal zijn, zo niet citatie in perzoon bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven houden het voorenstaande verzoek om decreet van
apprehensie, in deliberatie.

p. 86

Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van
Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
jegens
Dirk van Duuren woonende
binnen deze stad
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione
officii overleggende zeker rapport of bericht van Keurmeesteren van het goud, & zilver binnen deze
stad, van dato 27e juny dezes jaars met de apostillen van de Municipaliteit dezer stad, in dato 7e
july dezes jaars, waaruit consteert, dat deze zaak is gestelt in handen van den Eisscher ratione
officii, als mede het corpus delicti in het zelve rapport vermelt, en hem Balliuw namens
Keurmeesteren ter hand gestelt, verzoekt op grond van al het zelve decreet van apprehensie
jegens den persoon van Dirk van Duuren woonende binnen deze stad, indien dezelve te bekomen
zal zijn, zo niet citatie in perzoon bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven houden het vorenstaande verzoek om decreet van apprehensie,
in deliberatie.

p. 87

Vergadering van Schepenen
den 12en augustus 1800.2
Praesent J. J. van Oosterhout, Diprijcx,
P. J. van Oosterhout, en Stam
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois,
ratione officii Eisscher in cas crimineel
jegens
Cornelis van Baaren, laast gewoond
hebbende binnen dese stad, dog thans
voortvlugtig gedaagde in persoon bij edicte

1 Dinsdag 29 juli 1800.
2
Dinsdag 12 augustus 1800.
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De Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in perzoon, het
derde default, met het profijt van dien; en voorts admissie tot het doen van een vierde edictale
citatie ex superabundanti.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in persoon, het derde default, en admissie tot het doen van een
vierde edictale citatie ex superabundantie.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 88

Vergadering van Schepenen den 19en augustus 1800.1
Praesent J. J. van Oosterhout,
Petrus Johannes van Oosterhout, van Geelen.
en van Waas.
Schepenen der stad Schoonhoven gedelibreert hebbende op het versoek om decreet van
apprehensie corporeel jegens Pieter le Loup woonende binnen deze stad, indien hij te bekomen zal
zijn, zo niet citatie in perzoon bij edicte, door den Balliuw den 29e july lestleeden ter rolle gedaan
ende op de daarbij overgelegde bewijzen, hebben goed gevonden en verstaan het voorsz. verzoek
te accordeeren, zo als het zelve geaccordeert word bij dezen. - Voorts wijzen Schepenen voorn.,
het verzoek ten zelve dage door den Balliuw ter rolle gedaan jegens Dirk van Duuren, mede om
decreet van apprehensie corporeel, indien dezelve te bekomen zal zijn, zo niet citatie in persoon bij
edicte om redenen van den hand; maar verleenen jegens gem. Dirk van Duuren dagvaardinge,
zoals verleent word bij deze.

p. 89

Vergadering van Schepenen
den 29en augustus 1800.2
Praesent J. J. van Oosterhout, Diprijcx,
de Koning, P. J. van
Oosterhout, en van Waas
De Praesident heeft ter kennisse van Schepenen gebracht dat hij door den Balliuw was verzocht,
om staande zijne absentie voor hem eenigen dagen, het officie waar te nemen;
Dat hij Praesident op den 27e augustus 1800 des nachts omtrent twee uuren door den klapperman
Jan Seton, (de wacht hebbende met Gerrit Stok) ten zijne huize berigt had bekomen; dat zij bijden
klapwakers waaren ingeroepen ten huize van den burger Schweytzer, omme deszelvs huis te
visitereeren op vermoede, dat ymand vreemds in zijn huis zich verborgen had. - dat zij het gem.
huis visiteerende, hadden ontdekt op een zolder, zeeker vrouwspersoon, hun kennelijk geworden
voor de geweesene dienstmeyd van gem. burger Schwijtser. - Dat zij haar in bewaaring hadde
genomen in het klapwakershuisje - Dat vervolgens hij Praesident het gem. vrouwspersoon des ‘s
morgens in 't klappermanshuisje had doen brengen in besloten hegtenisse in de geyseling onder
het stadhuis. - wijders dat Schepenen commissarissen occulaire inspectie genomen hadden ten
huyze van gem. burger Schwijtzer, nopens de plaats alwaar het meergem. vrouwspersoon
ingekomen was, en zich ook verborgen had. - voorts dat hij Praesident tot het bekomen van den
nodige informatien voor het comitté van justitie had gerequireert de voorz. burger Schwijtzer, zijne
tegenwoordige dienstmeyd Sara Verkerk, mitsgaders de voorn. klapwakers, vervolgens dezelve
gehoort zijnde heeft de Praesident verzocht, decretatie van de gedaane apprehensie, ten einde
door den Balliuw tegens haar crimineel zoude kunnen worde geprocedeert.
Waar op gedelibreert zijnde is goed gevonden en verstaan, de voorsz. verzochte decretatie van de
gedaane apprehensie te verleenen, zo als deselve verleent wort bij deze.

p. 90

1

Dinsdag 19 augustus 1800.
Vrijdag 29 augustus 1800.
3
Dinsdag 9 september 1800.
2

Vergadering van Schepenen
den 9e september 1800.3 Praesent J. J.
van Oosterhout, Diprijcx, de Koning,
P. J. van Oosterhout, Stam, en van Waas
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Alzo Cornelis Smit geboore en wonende alhier oud zo hij zegt dertien jaaren, buyten pijn en banden
van ijzer bekent heeft;
Dat hij op den 7e augustus lestleeden in den avond heeft gestoolen twee bosschen hout van de
houtmijt gelegen op de wal beoosten dezer stad, en aan den Lande toebehoorende en dezelve
bosschen gebracht heeft in den militaire brakken1. Het welk is een zaak, strijdende tegens de
placaten van den Lande, en welken in een land, of stad alwaar goede justitie plaats heeft, niet kan
worde geleden, maar anderen te exampel behoort te worden gestraft; Zo is 't; dat Schepenen der
stad Schoonhoven gehoord, en geexamineert hebbende, den crimineele eisch van den burger Jan
Goudriaan2, Balliuw dezer stad ratione officii op, ende jegens den voorn. Cornelis Smit bij monde
gedaan; en voorts de vrijwillige confessie van denzelve Cornelis Smit, doende recht in naam van
het Bataafsche volk, de voorn. gevange hebben gecondemneert, gelijk denzelve gecondemneert
word bij deze, omme uit aanmerkinge zijner jonge jaaren, geduurende den tijd van twee daagen, 't
reekenen van de pronuntiatie dezes af, gezet te worden te water en brood, zonder immiddels iets
anders te mogen nuttigen; en condemneeren hem gevangene in de kosten, en misen van de
justitie.
Actum coram de burgers J. J. van Oosterhout, Diprijcx, de Koning, P. J. van Oosterhout, Stam en
van Waas, Schepenen der stad Schoonhoven, den 9e september 1800, het 6e jaar der Bataafsche
Vrijheyd, en gepronuntieert ten zelve daage.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt
Gevange den 7e augustus 1800
Uytgegaan den 11e september 1800
Schepenen verklaaren dat de gecondemneerde
onmagtig is, om de kosten, en misen van justitie
te voldoen, en dat bij hem ook niets is gevonden waar
aan dezelve zouden kunnen worden verhaald.
Ter ordonnantie van dezelven
G. v. Overveldt

p. 91

Vergadering van Schepenen
den 16e september 1800.3 Praesent J. J. van
Oosterhout, P. J. van Oosterhout, van Geelen, Stam, & van Waas.
Pro Justitia

Johan Goudriaan, Balliuw van Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher
in cas crimineel
tegens
Cornelis van Baaren, laast gewoond hebbende te Schoonhoven voornoemd, dog thans
voortvlugtig gedaagde in persoon4 bij edicte
Omme versoek te doen
De Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in perzoon, het
vierde default ex superabundanti, en admissie om te mogen dienen van intendith, met de
verificatien daarbij behoorende.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in perzoon het vierde default ex superabundanti, en admissie tot het
dienen van intendith, met de verificatien daarbij behoorende.
In kennisse van mij secretaris

1

Sic, brakken, lees: barakken.
Sic, Jan Goudriaan, lees Johan Goudriaan.
3
Dinsdag 16 september 1800.
4
Sic, persoon de schrijfwijze lijkt op bersoon. Later zal blijken dat de p meerdere malen als b gescreven wordt.
2
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G. v. Overveldt

p. 92

Praesentatie

Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Pieter le Loup laast gewoond hebbende te Schoonhoven voornoemd, dog
thans voortvlugtig, gedaagde in
persoon bij edicte
Omme verzoekt te doen
De Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte, het eerste default met het profijt van dien, en admissie tot het doen van een tweede edictale
citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in persoon bij edicte, het eerste default met het profijt van dien, en
admissie tot het doen van een tweede edictale citatie.
In kennisse bij mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 93

Vergadering van Schepenen
den 9e october 1800.1 Praesent allen
Praesentatie

Johan Goudriaan, Bailliuw van
Schoonhoven en de Lande van
Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Cornelis van Baaren laatst gewoond hebbende binnen deeze stad,
gedaagde in persoon bij edicte,
latitant en defaillant
omme te dienen van intendith
met de verificatien van dien
De Eisscher ratione officii diend van intendith met de verificatien van dien verzoekt recht en
expeditie van justitie
Pro Justitia
Intendith gedaan maken en aan
scheepenen van Schoonhoven overgegeven uit naam en van weegens Johan
Goudriaan, Balliuw van Schoonhoven
en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher
in cas crimineel
op ende jegens
Cornelis van Baren, laatst gewoond
hebbende binnen deeze stad, gedaagde
in persoon bij edicte, latitant en
defaillant
Omme welke intendith te fundeeren deede den Eisscher ratione officii zeggen

1

Donderdag 9 oktober 1800
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1. dat de Eisscher ratione officii vernomen hebbende,
2. en door de attestatien van Catharina Koetzier, Alida Middeldorp, huisvrouw van Johannis Vriesse,
Adriana Wilschut, Jan Heepken, en Jacobus van Baaren, alle te Schoonhoven woonachtig,
3. in judicie verleeden en ten deezen overgelegd,
4. beweezen zijnde,
5. Gelijk ook door de opgevolgde [sluit] van den gedaagde in persoon
6. bevestigd word
7. dat de gedaagde in persoon op den 19 december, 30 january en 4 february lestlleden
8. heeft kunnen goedvinden en zich niet ontzien
9. om stille en vreedzaame ingezeetenen op een faitelijke en hoogst misdadigen wijzen,
10. zoo in hun lieder huizen,
11. als op den openbaare straaten deezer stad,
12. geweldadig aan te randen,
13. en alzo op onderscheide wijzen openbaar geweld te pleegen
14. de Eisscher ratione officii tegen de gedaagde in persoon verzogt en verkregende hebbende
15. decreet van appraehensie, en incasseratie voor zooverre denzelve te bekomen zoude zijn,
16. en andersints dagvaarding in persoon bij edicte,
17. vervolgens vermits de voortvlugtigheid van den gedaagde in persoon,
18. na behoorlijke edictale dagvaardigingen,
19. blijkens de relasen daarvan alhier overgelegd
20. en gehoudene proceduuren,
21. tegen de gedaagde in persoon, latitant en defaillant, heeft verworven,
22. de op eenvolgenden defaulten tot het vierde ex superabutantie in gesloten,
23. en admissien tot het overdienen van intendith, met de verificatien en daar toe dienende,
24. zoo als alle het zelve blijkt, en beweesen wordt
25. uit off door het extract uit des Eisschers crimineele rolle meede hier bij overgelegd,
Mits welke den Eisscher ratione officii van deesen intendith dienende en eisch doende uit naam en
van wegens het Bataafsche volk. Dat de gedaagde in persoon latitant en defaillant, uit kragte van de tegen
hem verleende defaulten, zal worden versteken van alle exceptien, declinatoir, delatoir, peremtoir,
en van alle defensien en weeren van rechten, welke hij gecompareerd zijnde, zoude hebben
kunnen off mogen proponeeren, en voorts zijn leeven lang geduurende, gebannen uit het voormalig
gewest Holland, zonder daar in ooit weder te mogen komen, op poene van zwaarder straffe en dat
wijders de gedaagde in persoon, latitant en defaillant zal worden verweezen, in de kosten van den
processe, en in de kosten en misen van de justitie.
Schepenen der stad Schoonhoven houden de vooren staande sententie in deliberatie.

p. 96

Vergadering van Schepenen
den 28e october 1800.1 Praesent J. J. van
Oosterhout, Diprijcx, de Koning, P. J. van
Oosterhout, Stam, & van Waas.
Johan Goudriaan, Bailliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois,
ratione officii Eisscher in cas crimineel
jegens
Neeltge Smit, thans gevangene voor
Schepenen van Schoonhoven, onder
den Raadhuize aldaar
De Balliuw doet eisch, verzoekt recht, en expeditie van justitie
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven en den Lande van Belois,
ratione officii Eisscher in cas crimineel
jegens
Neeltje Smit, thans gevangene
voor Schepenen van Schoonhoven onder den Raadhuize aldaar

1

39

Dinsdag 28 oktober 1800.
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Alzoo Neeltje Smit oud zo zij zegt 32 jaaren geboortig van Delft en woonende ten Rotterdam, aan
Schepenen der stad Schoonhoven, buiten pijn van ijzer en banden heeft beleeden en verder is
gebleeken.
Dat gevangene in den avond van den 26 augustus deezes jaars 1800 de klokke circa 9 uuren, is
gegaan
naar het huis bewoond wordende door de burger Carel Frederik Schweitzer staande binnen deze
stad, alwaar zij in den voorleeden jaare voor meyd had gediend, en aldaar agter de poort
ingesloten wordende, is binnen gesloopen met oogmerk om te steelen, dat zij gevangene hierop is
gegaan na de zolder ten einden zig zo langen te verbergen als het huisgezin in rust zoude zijn, dat
zij gevangene nadat dit gebeurd was is afgekomen, en zig heeft vervoegd in de keuken, alwaar zij
de kaars ontstoken, vuur aangemaakt, water gekookt, thee gehaald uit een binnenkamer alwaar het
kistjen stond, thee gezet, brood, booter en kaas gesneeden, een boterham gemaakt, die gegeten
en daarbij een kopjen theewater gedronken heeft, hebbende te dier tijd een voorneemen om bij
haar vertrek eenigen goederen te steelen meede te neemen en te Rotterdam te verkoopen en daar
onder een zilveren beugel welke in de keuken op een stoel hing, dan waar in zij gevangene is
verhinderd geworden door de komst van de dienstmeid, waar op zij gevangene de vlugt heeft
genoomen naar de houdzolder, alwaar zij eenige tijd daarna is gezogt en ontdekt geworden door
opgem. C.F. Schwijtser geadsisteerd van twee stadsnagtwagtens, welke laatsten haar gevangene
geduurende de nagt in het klappermanswagthuisje hebben bewaakt, en des morgens aan de
ordinaire justitie overgegeeven zijnde, zij alzoo gevankelijk voor deese rechtbank overgebragt.
En nademaal uit alle het zelve blijkt dat de gevangene buiten het dadelijk neemen en gebruikens en
eene andere consumptiven goederen buiten toestemming en het zig bij nagt laaten insluijten in
eens anders woonhuis met intentie om aldaar te steelen, niet alleen een bloot voorneemen, maar
een duidelijke poging om te steelen, en wel
een poging, het naast aan de dood zelve grenzende, welke ingevalle dezelve niet toevallig was
ontdekt, zoo stondt ten uitvoer gebracht te worden, heeft gehad misdaden, welke in een land van
goede politie oft justitie, niet kunnen nog mogen worden geleeden, ofte in eenigen opzigte voorbij
gegaan, maar in tegendeel anderen ten afschrik, en voorbeeld, ten aller gestrengste behooren te
worden gestraft, zonder dat het de gevangene kan verschoonen, oft haare straf in eenige opzigte
verminderen, haar voorgeven dat zij zulks heeft gedaan omdat zij arm, hongerig en dorstig was.
Zoo concludeert de Eisscher ratione officii eysch doende en regt vragende op des gevangens
confessien, in naam des Bataafsche volks, dat de gevangene ter zaake voormeld openbaar zal
worden gestraft, met een confinement van zes jaaren in een der tugthuizen binnen dit voormalig
gewest, en daarna haar leeven lang geduurende uit dat zelve voormalig gewest gebannen, zonder
daar inne ooit weder te mogen komen op poene van zwaarder straffe, off dat de gevangene
zodanig zwaarder zal worden gestraft, als in alle goede en opregte justitie bevonden zal worden te
behooren, en dat de gevangene wijders zal worden gecondemneerd, in de kosten van den
processe, als meede in de kosten en misen van justitie.
Schepenen der stad Schoonhoven houden den vorenstaande eysch van den Balliuw in advies.

p. 99

Praesentatie
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois,
ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Pieter le Loup, laast gewoond hebbende te Schoonhoven voornoemd, dog thans
voortvlugtig gedaagde in persoon bij
edicte
De Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte het tweede default, met het profijt van dien, en admissie tot het doen van een derde edictale
citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in persoon bij edicte, het tweede default, met het profijt van dien, en
admissie tot het doen van een derde edictale citatie.
In kennisse bij mij secretaris
G. v. Overveldt
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Het Committé van justitie der stad Schoonhoven, gezien en geëxamineerd hebbende den intendith
van den burger Johan Goudriaan, Balliuw van Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas
crimineel, met verificatien daar toe dienenden, overgelegt contra Cornelis van Baren, laatst
gewoond hebbende binnen deezen stad, gedaagde in persoon bij edicten latitant en defaillant,
doende recht uit naam, en van wegens het Bataafsche volk; heeft den voorn. gedaagde in persoon,
latitant, en defaillant, verstooken, gelijk het doet bij dezen, uit kragten en voor het profijt van allen
den verleende dafaulten en van alle exceptien declinatoir, dilatoir en peremtoir en van alle
defensien, en weeren van rechten ,welke hij gecompareert zijnde hadde kunnen of mogen
proponeeren; Bannen voorts hem gedaagde in persoon, latitant en defaillant, zijn leven lang
geduurende uit het voormalige gewest Holland, zonder ooit weder daar inne te mogen komen, op
poene, dat hij gedaagde, latitant en defaillant, daar inne gevonden wordende ofte in handen van
den justitie geraakende, gestraft zal worden, zodanig alsdan bevonden zal worden te behooren,
condemneeren wijders denzelve in de kosten van den processe en misen van justitie.
Aldus geärresteerd den 28e october 1800. Het 6e jaar der Bataafsche Vrijheid, en van den
Raadhuize gepronuntieert, den 11e november daaraanvolgende
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Schepenen verklaren dat den gecondemneerde onmagtig is, om de kosten en
misen van justitie, te voldoen, en
dat bij hem ook niets is gevonden
waar aane dezelve zouden kunnen
worden verhaald.
Ter ordonnantie van dezelve
G. v. Overveldt

p. 101

p. 102

1

Vergadering van Schepenen
den 11e november 1800.1 Praesent J. J. van
Oosterhout, de Koning, P. J. van Oosterhout,
& Stam
Alzo Neeltje Smit, oud (zo zij zegt) twee en dertig jaaren, geboortig van Delft gewoont hebbende te
Rotterdam thans gevangene onder het Raadhuis dezer stad buiten pijn van ijzer en banden
beleeden heeft, - dat zij gevangene in de avond van den 26 augustus dezes jaars 1800 de klokke
circa negen uuren is gegaan naar het huis van bewoond wordende door den burger Schweitzer
binnen deze stad, alwaar zij in den voorleden jaare voor mijd had gedient, en aldaar achter, de
poort ongesloten vindende is binnen gesloopen met oogmerk om te steelen, - Dat zij gevangene op
een zolder zich verborgen heeft tot dat het huysgezin in ruste was, en toen zich in de keuken
vervoegt aldaar de kaars ontstooken, het vuur aangemaakt, water gekookt, thee gehaald uit het
theekisje, staande in de binnekamer, voorts thee gezet, brood, boter en kaas gesneden, een
boterham gemaakt, die gegeten, en daarbij een kopje theewater gedronken heeft, Dat zij gevangene ter dier tijd een voorneemen had bij haar vertrek eenige goederen meede te
neemen, en te Rotterdam te verkopen, daar onder een zilvere beugeltasch welke in de keuken op
een stoel hong, dat zij daar in toevallig is verhindert geworden; - En vermits het dadelijk neemen,
en gebruiken van eens anders consumptive goederen buiten toestemming, en het zich bij nacht
laten insluijten in eens anders woonhuis met intentie om aldaar te steelen, niet alleen maar een
bloot voornemen, maar eene poging om te steelen zoverre gebracht, dat indien de gevangene niet
toevallig ontdekt was, ter uitvoer stond gebracht te worden, -, misdaden zijn, welke in een land,
daar goede justitie vigeert, niet kunnen of mogen worden geleeden, ofte in eenigen opsichte voorbij
gegaan, maar anderen ten afschrik, en voorbeeld gestreng behooren te worden gestraft; Zo is het,
dat Schepenen der stad Schoonhoven gezien, en geëxamineerd hebbende de crimineele eisch en
conclusie van den burger Johan Goudriaan, Balliuw dezer stad, en van den Lande van Belois,
ratione officii de gevangene is apprehensie bekomen, en crimineelijk tegen haar geprocedeert
en geconcludeert hebbende, na rijpen deliberatie door gezien, en overwoogen hebbende, al het
gunt ter materie dienende was, en heeft mogen moveeren, doende recht in naam van het
Bataafschen volk, condemneeren den gevangene gebracht, en geconfineert te worden in een der
tugthuizen binnen het voormalige gewest Holland, om aldaar geduurende den tijd van een jaar met
haar handenarbeid de kost te winnen; Bannen haar gevangene verder uit het zelve voormalige
gewest voor twee achtereenvoglende jaaren na expiratie van haar voorsz. confinement, te ruijmen
met de 11e november 1801, met verbod van middelerwijl daar in te komen, op poene van swaarder

Dinsdag 11 november 1800.
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straffe; Ontzeggen wijders de Eisscher ratione officii zijne verdere eisch, en conclusie, op ende
jegens den gevangene gedaan, en genomen; condemneeren de gevangene in de kosten van haar
gevangenisze, en misen van justitie.
Aldus gearresteert, en gepronuncieert den 11e november 1800, het 6e jaar der Bataafsche Vrijheid.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt
Gevangen den 27e augustus 1800
Uitgegaan de 13e november 1800
Schepenen verklaaren dat de gevangene
onmagtig is, om de kosten van haar gevan
genisse en misen van justitie te voldoen,
en dat bij haar ook niets is gevonden, waar
aan dezelven zouden kunnen worden verhaalt.
Ter ordonnantie van dezelven
G. v. Overveldt

p. 103

Vergadering van Schepenen
den 27e november 1800.1
Praesent P. J. van Oosterhout, van
Geelen, en Stam
Presentatie
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Pieter le Loup, laast gewoond hebbende te Schoonhoven voornoemd,
dog thans voortvlugtig gedaagde in
persoon bij edicte
De Eisscher ratione officii verzoekt vermits, de non comparitie van den gedaagde in persoon bij
edicte het derde default met het profijt van dien, en admissie tot het doen van een vierde edictale
citatie ex super anbundanti.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in persoon bij edicte, het derde default, met het profijt van dien, en
admissie tot het doen van een vierde edictale citatie ex superabundanti.
In kennisse bij mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 104

Vergadering van Schepenen den 6e january 1801.2 Praesent
de Koning, P. J. van Oosterhout, van
Geelen, & Stam
Johan Goudriaan, Balliuw der
stad Schoonhoven, en den Lande
van Belois, ratione officii requirant
jegens
Jan du Bois, thans gegijzelde
onder den Raadhuize alhier

1
2

Donderdag 27 november 1800.
Dinsdag 6 januari 1801.
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De requirant ratione officii overleggende dezelvs informatien verzoekt tegens dezelve met
voorkennis van den Praesident van dit collegie, gegijzelde Jan du Bois apprehensie corporeel ter
zaake van openbaare belediging zo tegens de requirant ratione officii als tegens den Praesident
schepen gebesicht.
Schepenen der stad Schoonhoven vinden goed wegens de incompleetheid van het collegie, deze
middag ten drie uuren nader te vergaderen om op het voorsz. verzoek van den Balliuw tegens Jan
du Bois te disponeeren, en daarvan aan de jegenswoordige absente leden kennis te geven, met
verzoek om te compareeren.

p. 105

Vergadering van Schepenen
den 6e january 1801 's namiddags
ten drie uuren. Praesent de Koning,
P. J. van Oosterhout, van Geelen, Stam,
en van Waas.
Gedelibreert zijnde op het verzoek van den Bailliuw tegens Jan du Bois deze morgen gedaan om
apprehensie corporeel, ter zaake van openbaare belediging zo tegens de gem. Balliuw, als tegens den
president schepen alhier, is goegevonden en verstaan des wegens het advis van een kundig
rechtsgeleerde in te neemen.

p. 106

Vergadering van Schepenen
den 13e january 1801.1 Praesent
J. J. van Oosterhout, P. J. van Oosterhout, van Geelen, Stam, en van
Waas
Praesentatie
Johan Goudriaan, Balliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Pieter le Loup, laast gewoond
hebbende te Schoonhoven voornoemd, dog thans voortvlugtig
gedaagde in persoon bij edicte
De Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde in perzoon bij
edicte, het vierde default ex superabundanti, en admissie tot het dienen van intendith, met de
verificatien van dien.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van den gedaagde in persoon bij edicte, het vierde default, ex superabundanti, en
admissie tot het dienen van intendith, met de verificatien van dien.
In kennisse bij mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 107

Vergadering van Schepenen
den 13en january 1801.2 Praesent
J. J. van Oosterhout, P. J. Oosterhout, van Geelen, Stam, en van
Waas
Jan du Bois, gevangene onder het Huis der Gemeente deser stad voor Schepenen gerequireert
zijnde ter afirdering3 van zeker papieren van eenige particulieren onder hem berustende, heeft bij

1

Dinsdag 13 januari 1801.
Dinsdag 13 januari 1801.
3
GTB. Affirmeren; Bevestigen, nadrukkelijk verklaren.
2
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die gelegenheid verzocht om te worden verplaatst na zijne eerste detentie, alzo hij zeer angstvallig
was in zijne jegenwoordige, geinformeert zijnde, dat aldaar eenige tijd geleden ijmand zichzelve om
het leven had gebracht; als ook dat het er zeer koud was. - Waar op gedelibreert zijnde, is
goedgevonden en verstaan het voorsz. verzoek te accordeeren, zonder dat daaruit eenige
consequentie zal mogen worde getrokken, alsof zijn zaak uit een ander oogpunt wierd beschouwt,
en mitsdien de tegens hem geëntamineerde proceduures van een anderen aart waaren geworden.

p. 108

Vergadering van Schepenen den 24e february 1801.1
Praesent J. J. van Oosterhout, Diprijcx,
de Koning, van Geelen, & Stam
Pro Justitia
Joh. Goudriaan, Bailliuw van
Schoonhoven, en den Lande van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Pieter le Loup woonende binne
deze stad dog thans voortvlugtig
gedaagde in persoon bij edicte
Om te dienen van intendith
De Eisscher ratione officii diend van intendith, verzoekt recht, en expeditie van justitie.
Schepenen der stad Schoonhoven houden denzelve intendith in deliberatie.

p. 109

Pro Justitia
Intendith gedaan maken en aan
Schepenen van Schoonhoven overgegeven
uit naam en van wegen Joh. Goudriaan, Bailliuw van Schoonhoven en den
Landen van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
op ende jegens
Pieter le Loep laast gewoond hebbende
binnen deeze stad gedaagde in persoon
bij edicte, latitant en defaillant
Omme welken intendith te fundereeren deede de Eisscher ratione officii zeggen

art.

p. 110

1

1. dat de Eisscher ratione officii bekomen hebbende eenen missive van den financieele commissie va
het Uitvoerend Bewind in dato 25e maart 1800,
2. als meede eene gelijke missive van dato 16e april des selven jaars.
3. Waar bij gevoegd copie autentiecq van eene missive door de gedaagde in persoon in dato 3e
feburary 1799 aan opgem. commissie gezonden
4. Een copie authentiecq van zekere commissie of acte van aanstelling door de commissie uit het
intermediair administratief bestuur van het voormalige gewest Holland in dato 18e january 1799
aan hem gegeven
5. beneffens copie authentiecq van eene rekening courant door den gedaagde in persoon
overgeleverd en in dato 19e july 1799 gequiteert
6. En wijders drie copiën authenticq van drie onderscheiden
scheiden quitantien door de gedaagde in persoon aan de Gerechten van Ridderkerk en
Molenaarsgraaf gegeven resp. de dato 23 september 1798, 22 january en 9e mey 1799.
7. Waaruit ten duidelijksten consteerd
8. gelijk ook door de opgevolgden vlugt van den gedaagde in persoon bevestigd word
9. dat de gedaagde in persoon heeft kunnen goedvinden
10. dat bij hem in zijnen qualiteit voor de Landen ontfangen penningen.
11. Ter somme van zes honderd vier en vijftig guldens en twaalf stuivers.
12. onder zich te houden.
13. te vervreemden

Dinsdag 24 februari 1801.
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15.
16.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Alzoo van het in hem gesteld vertrouwen misbruik te maaken.
En 's Lands diverijen te pleegen.
den Eisscher ratione officii tegen de gedaagde in persoon verzogt en verkregen hebbende
Decreet van appraehensie, en incarseratie, voor zoo verre denzelven te bekomen zoude zijn
en andersints dagvaarding in persoon bij edicten.
Vervolgens vermits de voortvlugtigheid van den gedaagde in persoon.
na behoorlijke edictale dagvaardingen blijkens de relasen daarvan alhier overgelegd.
En gehouden prociduures.
tegen de gedaagde in persoon, latitant en defaillant, heeft verworven.
de opeen volgenden defaulten tot het vierde ex superabundanti ingesloten
en admissie tot het overdienen van intendith, met de verificatien daar toe dienende
Zoo als alle het zelven blijkt en beweesen word.
Uit of door het extract uit des Eisschers crimineele rolle meede hierbij overgelegd
Mits welke den Eisscher ratione officii van deesen intendith dienende, en eisch doende uit naam en
van wegens het Bataafsche volk: Dat de gedaagde in persoon, latitant en defaillant uit kragte van
den tegen hem verleende defaulten zal worden versteeken van alle exemptien declinatoir, dilatoir
en premtoir en van alle defencien en weeren van rechten, welke hij gecompareerd zijnde, zoude
hebben kunnen of mogen proponeeren, en voorts zijn leven lang geduurende gebannen uit het
voormalige gewest Holland, zonder daar in ooit weder te mogen komen, op poene van zwaarder
straffe.
En dat wijders de gedaagde in persoon latitant en defaillant zal worden verweezen in de kosten van
deeze processe, en in de kosten en misen van de justitie.

p. 112

Het Committé van justitie der stad Schoonhoven gesien, en geëxamineerd hebbende den intendith
van den burger Johan Goudriaan, Balliuw van Schoonhoven, ratione officii Eisscher in cas
crimineel, met de verificatien daar toe dienende, overgelegt contra Pieter le Loup laatst gewoont
hebbende binnen deze stad, gedaagde in perzoon bij edicte, latitant en defaillant, doende recht uit
naam, en van wegens het Bataafsche volk, heeft de voorn. gedaagde in persoon, latitant, &
defaillant verstooken, gelijk het doet bij deze uit krachte en voor het profijt van alle de verleende
defaulten van alle exeptien declinatoir, dilatoir, en peremptoir, en van alle defensien, en weeren van
rechten welke hij gecompareert zijnde hadde kunnen, of mogen, proponeeren, Bannen voorts hem
gedaagde in persoon latitant, en defaillant zijn leven lang geduurende uit het voormaalige gewest
Holland, zonder ooit daar weder inne te mogen komen op poene dat hij gedaagde latitant, en
defaillant daar in gevonden wordende, ofte in handen van de justitie gerakende, gestraft zal
worden, zoodanig alsdan bevonden zal worden te behooren, Condemneeren wijders denzelve in de
kosten van den processe, en misen van justitie.
Aldus gearresteert bij de burgers J. J. van Oosterhout, W. de Koning, P. J. van Oosterhout en H.
van Geelen, Schepenen der stad Schoonhoven den 27e february 1801, en gepronincieert de 28e
daaraanvolgende.
In kennisse bij mij secretaris
G. v. Overveldt

Schepenen verklaaren dat de gecondem
neerde onmagtig is, om de kosten en misen
van justitie te voldoen, en dat bij hem ook
niets is gevonden, waaraan dezelven zouden
konnen worde verhaald.
Ter ordonnantie van dezelven
G. v. Overveldt

p. 113

Vergadering van Schepenen den 2en february 1802.1
Praesent J. J. van Oosterhout, Dieprijx, P. J. van Oosterhout, van
Geelen, Stam, en van Waas
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii voordraagende zijne
praecedente informatien, ten laste van Hendrik Biroks, verzoekt op den faite daar inne vervat,

1
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apprehensie corporeel, zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij niet te bekomen mogte zijn, alsdan
dagvaardinge in persoon, desnoods bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven houden het voorsz. verzoek van den Balliuw Johan Goudriaan
in deliberatie.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt
Op de propostitie van den Balliuw Johan Goudriaan is goedgevonden en verstaan een missive af te
vaardigen aan de burger Liclama à Nijeholt1, Balliuw van den Lande van IJsselsteijn, met verzoek
om de goederen door hem uit het huis door de voorn. Hendrik Biroks bewoont wordende, mede na
IJsselsteijn genoomen; alzoo de voorn. Balliuw Johan Goudriaan verzoek had gedaan om decreet
van apprehensie corporeel tegen de meergem. Hendrik Biroks, waartoe nodig was, notie van de
voorsz. goederen te nemen.

p. 114

p. 115

p. 115

Vergadering van Schepenen der 9e february 1802.2
Praesent J. J. van Oosterhout, de
Koning, P. J. van Oosterhout, van
Geelen, Stam, en van Waas
Ontvangen een missive van den Balliuw van den Lande van IJsselsteijn, geschreven te IJsselsteijn
den 3e dezer maand in antwoord op den missive de 2e bevoorens alhier geärressteert, houdende
de missive van den gem. Balliuw, dat de goederen welke het corpus delicti van Hendrik Biroks
uitmaken te IJsselsteijn zo lang moesten blijven, als dezelve in handen zouden gekomen zijn;
verzoekende verder aan het Committé van justitie en aan de Balliuw dezer stad Schoonhoven, om
de persoon van Hendrik Biroks te laten apprehenderen.
Waar op gedelibreert zijnde, is goedgevonden, en verstaan de voorsz. missive van den Balliuw van
den Lande van IJsselsteijn voor notificatie aan te nemen.
Bij resumtie gedelibreert zijnde op het versoek van den burger Johan Goudriaan, Balliuw deser
stad ratione officii den 2e dezer maand gedaan, ten laste van Hendrik Biroks, omme apprehensie
corporeel, zo hij te bekomen mochte zijn, en zo hij niet te bekomen mochte zijn, alsdan
dagvaardige in perzoon bij edicte; is goedgevonden, en verstaan het voorsz. verzoek van apprehensie corporeel van
Hendrik Biroks voorn. aan de Balliuw te accordeeren, zo als het zelve geaccordeert word bij deze
en zo hij niet te bekomen mogte zijn, alsdan dagvaardinge in persoon bij edicte.

Vergadering van Schepenen de 23en maart 1802.3
Praesent J. J. van Oosterhout,
Diprijcx, de Koning en P. J. van Oosterhout
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii voordraagende zijne
praecedente informatien, ten laste van Bastiaan Meijer, verzoekt op den faite daar inne vervat
apprehensie corporeel zo hij te bekomen mogte zijn, en zo hij niet te bekomen mogte zijn, alsdan
dagvaarding in persoon desnoods bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven wijsen het verzoek van den Balliuw van apprehensie corporeel
op Bastiaan Meijer van den hand; maar verleenen aan de gem. Balliuw authorisatie om Bastiaan
Meijer in persoon te dagvaarden.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lycklama. Mr. dr. med. Jacobus Egbertus Lycklama à Nijeholt (1742-1810), stadsdokter en
apotheker te IJsselstein, schepen te IJsselstein en later baljuw.
2
Dinsdag 9 februari 1802.
3
Dinsdag 23 maart 1802.
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Vergadering van Schepenen den 13e april 1802.1
Praesent allen demto de Koning
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii voordraagende zijne
praecedente informatien ten laste van Kaatje Wiskie huysvrouw van Lodewijk Kuijpers, en
Bernardus Harmeling, bijden binnen deze stad woonachtig verzoekt op den faite daar in vervat,
apprehensie corporeel, zo zij te bekomen mogten zijn, en zo zij niet te bekomen mogten zijn,
alsdan dagvaardinge in persoon bij edicte. - Waar op gedelibreert zijnde is goed gevonden, en
verstaan, het voorsz. verzoek van den Balliuw te wijzen van de hand, maar Kaatje Wiskie,
huysvrouw van Lodewijk Kuijpers acht dagen te plaatzen in de gijseling, en de laatste vier daagen
daarvan op waater, en brood. Voorts de acte als herbergier, en tapper van Bernardus Harmeling
voor vier weeken in te trekken, ter zaake zij bijden een soldaat in guarnisoen alhier tot desertie
behulpzaam zijn geweest.

p. 117

Vergadering van Schepenen den 28e mey 1802.2
Praesent allen demto Stam
De burger Johan Goudriaan, Balliuw der stad Schoonhoven, ratione officii voordraagende zijne
praecedente informatien ten laste van Hendrik Kwinkelaar, en Alegonda Geene, verzoekt op de
faiten daar inne vervat, dat dezelve uit de gijzeling in stricte gevangenis, mogen worden
overgebragt.
Schepenen der stad Schoonhoven accorderen aan den Balliuw zijn voorsz. verzoek, om de voorn.
Hendrik Kwinkelaar, en Alegonda Geene uit de gijzeling, in stricte gevangenis over te brengen.

p. 118

Vergadering van Schepenen de 6e july 1802.3 Praesent
allen
Johan Goudriaan, Hoofdofficier
der stad Schoonhoven, en Balliuw van
den Lande van Belois, ratione officii Eisscher
in cas crimineel
contra
Hendrik Kwinkelaar thans
gevangen voor Schepenen
der stad Schoonhoven, op de
Poorte aldaar
en
Alegonda Geene thans gevangene voor Schepenen voorn.,
onder den Raadhuyze aldaar
Omme te dienen van inventaris, en stukken
De Hoofdofficier ratione officii dient van inventaris, en stukken, mitsgaders van zijne consideratien,
en advis, concludeert als bij acte.

p. 119

1

Dinsdag 13 april 1802.
Vrijdag 28 mei 1802.
3
Dinsdag 6 juli 1802.
2

Johan Goudriaan, Hoofdofficier
der stad Schoonhoven, en Balliuw
van den Lande van Belois, ratione officii
Eisscher in cas crimineel
contra
Hendrik Kwinkelaar thans gevangene voor Schepenen der stad
Schoonhoven op den poorte aldaar
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Omme eisch te doen.
De Hoofdofficier ratione officii doet eisch, en concludeert als bij geschrifte, verzoekende daarop
recht en expeditie van justitie.
Pro Justitia
Alzoo Hendrik Kwinkelaar, oud zo hij zegt vijftig jaaren, geboortig van Amsterdam, en laatst
gewoond hebbende aldaar, aan Schepenen der stad Schoonhoven, buiten pijn van ijzer, en banden
heeft beleeden en verder is gebleeken, dat den gevangenen zig niet heeft ontzien, met en
benevens zijne huisvrouw, de meedegevangene, op dingsdag 25 dezer maand mey lestleeden des
voormiddags circa tien uuren te koomen, binnen deezen stad, en aldaar, zonder voorafgaande
consent van den Eisscher ratione officii op de alles brutaalste wijze te loopen beedelen, en
collecteereen1 met een valse beedelbrief en collectenboekje, quasie in de 8 december des jaars
1801 gegeeven door de Municipaliteit der stad Enkhuizen, getekend door den secretaris Joh. Pet.
Schilsma2, aan eenen David Barends, kraakschipper3 wonende ter Rotterdam, en inhoudende het
verongelukken van dat zijn kraakschip belaaden met 7000 stuks kaazen, bij welk gefingeerd en
kwaadaardig versonnen ongeluk, zijn gevangens knegt
en
p. 120

p. 121

en een kind van 5 jaaren oud, het leeven zou hebben verlooren terwijl hij gevangen en zijne vrouw
ter nauwernood, het gevaar met den bood4 zouden zijn ontkomen, en al hun tijdelijk vermogen in
zee zouden zijn bedolven, niettegenstaande hij gevangene wist, dat die brief en dat collectenboekje
valsch en hij niet David Barends genaamd, nog kraakschipper, maar sjouwer te Amsterdam was,
welke brieff en boekje hij gevangene zoude gevonden hebben, op een secreet, onder een der
sluisen op den Prince gragt te Amsterdam eevengem. met welke valse brief, en boekje hij
gevangene op onderscheide plaatsen, meer als Boskoop, Noordwijk, Wateringen, en Gouda, heeft
geloopen, eene aanmerkelijke somma van penningen opgehaald en alzoo de resp. regeeringen
van die plaatsen, mitsgaders de goede ingezeetenen mislijd; Terwijl hij gevangene, zig almeede
niet heevd ontzien geduurende zijne resp. verhooren, de eene onwaarheid op den andere te
stapelen, en alzoo te beproeven, of het hem ziet zoud gelukken, den rechter, en de justitie door
leugens te mislijden.
En nadermaal dit misdaden zijn, welke in een land van goede politie of justitie, niet kunnen nog
mogen worden geleeden, ofte in eenige opzigte voorbij gegaan, maar in tegendeel anderen ten
afschrik en voorbeeld, ten allerstrengsten behooren te worden gestraft, zonder dat het den
gevangene kan verschoonen, zijn voorgeeven dat hij ongelukkig is.
Zoo concludeert de Eisscher ratione officii eisch doende en zegt vragenden, op des gevangens
confessie, in naam des Bataafschen volks, dat de gevangenen ter zaaken voorn. openbaar zal
worden gestraft 't zij met de koorde, geeseling, en brandetijken, confinement, en bannisement off
zodanige arbitraire straffe, als in alle goede en oprechte justitie bevonden zal worden te behooren en dat de gevangene wijders zal worden gecondemneerd, in de kosten van den processe,
alsmede in de kosten en misen van den justitie.

p. 122

Johan Goudriaan, Hoofdofficier
der stad Schoonhoven, en Balliuw van den Lande van Belois,
ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Alegonda Geene thans gevangen voor Schepenen der
stad Schoonhoven onder den
Raadhuyze aldaar
Omme eisch te doen
De Hoofdofficier ratione officii doet eisch, en concludeert als bij geschrifte, verzoekende daarop
recht, en expeditie van justitie

Pro Justitia

1

Sic, collecteereen, lees: collecteeren.
Johannes Petrus Schilsma.
3
Voor de beschrijving van een kraak, zie: http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/scheepstypes/houtenkraak.html
4
GTB. Boot; Klein open vaartuig.
2
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Alzoo Alegonda Geene oud zo zij zegt vier en dertig jaren geboortig van Rotterdam, en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, aan Schepenen der stad Schoonhoven buiten pijn van ijzer en
banden heeft beleeden en verder is gebleeken, dat de gevangenen zig niet heevd ontzien met en
benevens haaren man den meedegevangene, op dingsdag 25 der maand mey lestleeden des
voormiddags circa tien uuren te koomen, binnen deze stad, en aldaar zonder, voorafgaande
consent van den Eisscher ratione officii op de alles brutaalste wijze te loopen beedelen en
collecteeren met eenen valschen beedelbrief en collectenboekje, quasie in de 8 december des
jaars 1801 gegeve, door de Municipaliteit der stad Enkhuizen, getekent door den secretaris Joh.
Pet. Schilsma, aan eenen David Barends kraakschipper woonende ter Rotterdam, en inhoudende
het verongelukken van dat zijn kraakschip belaaden met 7000 stuks kaasen,
bij welk gefingeerd en kwaadaardig versonnen ongeluk de knegt van haar gevangens man en haar
kind van 5 jaaren oud, het leeven zouden hebben verlooren terwijl zij gevangene en haaren man ter
nauwernood het gevaar met de bood zouden zijn ontkomen, en al hun tijdelijk vermogen in zee
zouden zijn bedolven, niettegenstaande zij gevangene wist dat die brief en dat collectenboekjen
valsch en haaren man niet David Barends genaamd nog kraakschipper maar sjouwer te
Amsterdam was. Welke brieff en boekje haar gevangens man zoude gevonden hebben, op een
secreet onder een der sluisen op den Princegragt te Amsterdam even gemeld; met welke valse
brief en boekje zij gevangene op onderscheide plaatsen meer als Boskoop, Noordwijk, Wateringen
en Gouda heeft geloopen en eene aanmerkelijke somma van penningen opgehaald en alzoo de
resp. regeeringen van die plaatsen mitsgaders de goede ingezeetenen mislijd. Terwijl zij
gevangene zig almeede niet heevd ontzien geduurende haare resp. verhooren de eene onwaarheid
op den anderen te stapelen en alzoo te beproeven of het haar niet zoude gelukken de rechter en
de justitie door leugens te mislijden.
En nademaal dit misdaade zijn welke in een land van goede politie, of justitie, niet kunnen nog
mogen worden geleeden ofte in eenige opzigte voorbij gegaan maar in tegendeel anderen ten
afschrik en voorbeeld ten allerstrengsten behooren te worden gestraft, zonder dat het de
gevangene kan verschoonen haar voorgeeven dat zij ongelukkig is.
Zoo concludeert den Eisscher ratione officii eisch doende en zegt vragende, op des gevangens
confessie in naam des Bataafschen volks dat den gevangene
ter zaake voorn. openbaar zal worden gestraft 't zij met de koorde, geeseling en brandetijken
confinement en bannisement, of zodanige arbitraire straffe als in alle goede en oprechte justitie
bevonden zal worden te behooren, en dat de gevangene wijders zal worden gecondemneerd, in de
kosten van den processe, alsmede in de kosten en mise van den justitie.

p. 125

Alzoo Hendrik Kwinkelaar oud zo hij zegt vijftig jaaren, geboortig van Amsterdam, en laatst
gewoond hebbende aldaar, buijten pijn van ijzer, en banden heeft beleeden, en verder is
gebleeken; dat hij gevangen zich niet heeft ontzien, met en benevens zijne huysvrouw de
medegevangene op dinsdag de 25e mey dezes jaars 1802, des voormiddags circa tien uuren te
komen binnen deze stad, en aldaar zonder voorafgaande consent op den aller brutaalste wijze te
loopen bedelen, en collecteeren met een valse bedelbrief, en collecteboekje quasie in dato 8e
december des jaars 1801, gegeven door de Municipaliteit der stad Enkhuyzen, en getekend door
de secretaris Joh. Pet. Schilsma, aan eene David Barends, kraakschipper wonende te Rotterdam,
en inhoudende het verongelukken van dat zijn kraakschip, belaaden met 7000 stuks kaasen, bij
welk gefingeerd, en kwaadaartig versonnen ongeluk zijn gevanges knecht, en een kind van 5
jaaren oud, het leeven zou hebben verlooren, terwijl hij gevangene en zijne vrouw ter nauwernood,
het gevaar met de bood zouden zijn ontkomen, en al hun tijdelijk vermogen in zee zoude zijn
bedolven, niettegenstaande hij gevangene wist, dat die brief, en dat collectenboekje valsch, en hij
niet David Barends genaamd, nog kraakschipper, maar sjouwer te Amsterdam was, welke brieff en
boekje hij gevangene zouden gevonden hebben op een secreet, onder een der sluijzen op de
Prince gragt te Amsterdam even gemelt, met welke valsche brief, en boekje hij gevangene op
onderschijde plaatsen, meer als Boskoop, Noordwijk, Wateringen, en Gouda heeft geloopen, eene
aanmerkelijke somma van penningen opgehaald, en alzoo de resp. regeeringen van die plaatzen
mitsgaders
de

p. 126

de goede ingezeetenen mislijd, terwijl hij gevangene zig almeede niet heeft ontzien geduurende
zijne resp. verhooren, de eene onwaarheid op den andere te stapelen en alzoo te beproeven, of het
hem niet zoude gelukken den rechter, en de justitie door leugens te mislijden.
En nadermaal dat misdaden zijn, welke in een land van goede politie, of justitie niet kunnen nog
mogen worden geleden, ofte in eenige opzigte voorbij gegaan, maar in tegendeel anderen ten
afschrik en voorbeeld, ten strengste behooren te worden gestraft; Zo is het, dat Schepenen der
stad Schoonhoven gehoort hebbende de confessie van den gevangene, buiten pijn van ijzer, of
banden in judicio gedaan; en voorts gezien, en geexamineerd hebbende den crimineele eisch, en
conclusie door of van wegen de burger Johan Goudriaan, Hoofdofficier der stad Schoonhoven, en
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Balliuw van den Lande van Belois, ratione officii gedaan en genomen; en wijders gelet op al het
geen, waarop in deze te letten stond, en konde ofte mogte moveeren, doende recht in naam des
Bataafsche volks, condemneeren de gevangene om gebracht te worden ter plaatze, alwaar men
gewoon is executie van crimineele justitie te doen, en aldaar ontkleed ten afschrik voor anderen ten
allerstrengste met roeden te worden gegeeselt; confineeren voorts denzelve voor de tijd van zes
eerstkomende, en agtereenvolgende jaaren in een der tuchthuizen binne het departement Holland,
om aldaar met zijnen handenarbeid de kost te winnen, en bannen wijders den gevangene na
expiratie van het voormelt confinement, den tijd van twaalf achtereenvolgende jaaren uit het voorn.
departement Holland, zonder daar intusschen weder in te mogen komen, op
poene
p. 127

poene van zwaarder straffe, ontzeggen de gem. Hoofdofficier zijne verdere, of andere eisch, en
conclusie op en jegens den gevangene gedaan, en genomen; condemneeren niet te min den
gevangene in de kosten van den processen en misen van justitie.
Aldus geärresteert de 6e july 1802. Praesent allen de Schepenen, en gepronuntieert, en
geëxecuteert de 21e daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Gevange de 25e mey 1802
Uitgegaan de 22e july 1802
Schepenen verklaaren dat de
gevangene onmagtig is, om de
kosten van zijn gevangenisse,
en misen van justitie te voldoen, en
dat bij hem ook niets is gevonden waaraan
dezelve zoude kunnen worden verhaalt.
Ter ordonnantie van dezelve
G. v. Overveldt

p. 128

Alzoo Alegonda Geene oud zo zij zegt vier, en dertig jaaren, geboortig van Rotterdam, en laatst
gewoond hebbende te Amsterdam, buijten pijn van ijzer, en banden heeft beleden, en verder is
gebleeken; dat de gevangene zich niet heeft ontzien, met en benevens haare man, den
medegevangene, op dinsdag de 25e der maand mey lestleeden des voormiddags circa tien uure te
koomen binne deze stad, en aldaar zonder voorafgaande consent op de aller brutaalsten wijze te
loopen bedelen, en collecteeren met eene valse bedelbrief, en collecteboekje quasie in dato 8e
december des jaars 1801, gegeven door de Municipaliteit der stad Enkhuyzen, en getekend door
den secretaris Joh. Pet. Schilsma aan eenen David Barends, kraakschipper, wonende te
Rotterdam, en inhoudende het verongelukken van dat zijn kraakschip, belaaden met 7000 stuks
kaasen, bij welk gefingeerd en kwaadaartig versonnen ongeluk de knegt van haar gevanges man,
en haar kind van 5 jaaren oud het leeven zou hebben verlooren, terwijl zij gevangene, en haare
man ter nauwernood het gevaar met de bood zouden zijn ontkomen, en al hun tijdelijk vermogen in
zee zouden zijn bedolven, niettegenstaande zij gevangene wist, dat die brief, en dat collecteboekje
valsch, en haaren man niet David Barends genaamd, nog kraakschipper maar sjouwer te
Amsterdam was; welke brief, en boekje haar gevanges man zouden gevonden hebben, op een
secreet onder een der sluijzen op den Princegragt te Amsterdam evengemeld, met welke valse
brief, en boekje zij gevangene op onderschijden plaatzen,
meer

p. 129

meer als Boskoop, Noordwijk, Wateringen, en Gouda heeft geloopen, eene aanmerkelijke somma
van penningen opgehaald, en alzoo de resp. regeeringen van die plaatzen, mitsgaders de goede
ingezeetenen mislijd. Terwijl zij gevangene zig almede niet heeft ontzien, geduurende haare resp.
verhooren de eene onwaarheid op den andere te stapelen, en alzo te beproeven, of het haar niet
zoude gelukken den rechter en de justitie door leugens te mislijden.
En nademaal dat misdaaden zijn, welke in een land van goede politie, of justitie, niet konnen nog
mogen worden geleden, ofte in eenige opzigte voorbij gegaan, maar in tegendeel anderen ten
afschrik en voorbeeld, ten strengste behooren te worden gestraft; zo is het, dat Schepenen der stad
Schoonhoven gehoort hebbende de confessie van den gevangene buiten pijn van ijzer, of banden
in judicio gedaan; en voorts gezien, en geëxamineerd hebbende de crimineele eisch, en conclusie,
door, of van wegens de burger Johan Goudriaan, Hoofdofficier der stad Schoonhoven, en Balliuw
van den Lande van Belois, ratione officii gedaan, en genomen; en wijders gelet op al het geen,
waarop in deze te letten stond, en konde, ofte mogte moveeren, doende recht in naam des
Bataafsche volks, condemneeren de gevangene om gebracht te worden ter plaatze alwaar men
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gewoon is executie van crimineele justitie te doen, en aldaar te pronk te blijven staan met een
bordje op haar borst, waarop staat, BEDRIEGSTER, geduurende de tijd, dat de geseling aan
Hendrik Kwinkelaar, haar man, en medegevangene ter executie zal worden gelecht; Bannen voorts
haar gevangene ten tijd van twintig eerstkomen
de
p. 130

de, achtereenvolgende jaaren, uit het departement Holland, zonder daar intusschen weder in te
mogen komen, op poene van zwaarder straffe ontzeggen den gem. Hoofdofficier, zijne verdere, of
andere eisch, en conclusie op, en jegens den gevangene gedaan, en genomen; condemneeren
niet te min de gevangene in de kosten van den processe, en misen van justitie.
Aldus gearresteert de 6e july 1802, Present allen de Schepenen, en gepronuntieert, en
geëxecuteert den 21e daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Gevange de 25e mey 1802
Uitgegaan de 22e july 1802
Schepenen verklaaren dat de
gevangene onmagtig is, om de
kosten van haare gevangenisse,
en misen van justitie te voldoen
en dat bij haar ook niets is gevonden, waaraan dezelve zoude kunnen worden verhaalt.
Ter ordonnantie van dezelve
G. v. Overveldt

p. 131

Vergadering van Schepenen
den 20en july 1802.1 Praesent allen
Johan Goudriaan, Hoofdofficier
der stad Schoonhoven, en Balliuw
van den Lande van Belois, Eisscher
contra
Hendrik Bieroks gedaagde in
persoon bij edicte
Omme eisch te hooren
Den Eisscher ratione officii verzoekt vermits de non comparitie van den gedaagde, bij edicte het
eerste default met het profijt van dien, en voorts tot het doen van een tweede edictale citatie.
Schepenen der stad Schoonhoven accorderen het voorsz. verzoek, en verleenen vermits de non
comparitie van gedaagde bij edicte, het eerste default met het profijt van dien, en admissie tot het
doen van een tweede edictale citatie.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 132

Vergadering van Schepenen de 2e november 1802.2
Praesent de Koning, P. J. van Oosterhout, van Geelen, van Waas, en
Labberton
Johan Goudriaan, Hoofdofficier van
Schoonhoven, en Balliuw van den

1
2

Dinsdag 20 juli 1802.
Dinsdag 2 november 1802.
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Lande van Belois, ratione officii requirant
contra
Dirk van Duuren mr. zilversmidt
woonende binnen deeze stad gerequireerde.
Den requirant ratione officie, bij deeze overleggende

p. 133

1e. Een paar valsche zilveren knopen, met het meesterteeken van den gerequireerden, steedelijk
merk van Schoonhoven, en jaarletter G, en het schriftelijk rapport van Keurmeesteren, van het
goud en zilver, binnen deeze stad, van dato 17 juny 1800, in dorso gequoteerd A: 2e. Een paar
dito, met het zelve meesterteeken, het stedelijk merk van Schoonhoven, en de jaarletter D; nevens
eene missive van den Hoofdofficier van Gorinchem van dato 6 december 1800, in dorso
gequoteerd B: 3e. Een paar dito, met het zelve meesterteeken, Schoonhoofse keur, en jaarletter E.
en een extract uit het register der resolutien van Thesaurier generaal en raden van financien der
Bataafsche Republicq van dato 16 augustus lestleeden, in dorso gequoteerd C. en 4e. 27 paren
dito met het zelve meesterteken, Schoonhoofse keur en jaarletter D, E, F, G, benevens eene
missive van Thesaurie Generaal, en raden financien
evengem., van dato 30 september lestleeden en eene memorie van onderzoek van den Essayeur
Generaal1 van 's Lands munten, van den 29e benevens, resp. gequoteerd D V12 en voor opnieuw
jegens de gerequireerde, tot wiens laste hij in dato 19e augustus 1800 citatien in persoon bekomen
heevd, verzoek doende verzoekt op grond van voormelde overgeleverde stukken, apprehensie
corporeel, zoo de gerequireerde te bekomen zal zijn, zoo met citatie in persoon, desnoods zijnde bij
edicte.

Onverminderd het recht van
den requirant ratione officii jegens Keurmeester
van Schoonhoven resp.

p. 133

p. 134

1

(was getekent) Goudriaan

Johan Goudriaan, Hoofdofficier
van Schoonhoven en Balliuw van
den Lande van Belois, ratione officii requirant
contra
Willem Baardwijk woonende binnen deeze stad, gerequireerde
Den requirant ratione officii legd over: 1e Eene in dato 17 february 1802 door de gerequireerden
gequiteerde, en gespecificeerde rekening. 2e Een door de gerequireerden in dato 26 juny 1802 ten
behoeven van zeekere Cornelia van Houwelingen, wed. van Jacob Baardwijk woonende te
Peursum2, onder presentatie, van eede gegeven declaratoiren. 3e De interrogatorien en
responsiven door de gerequireerde voor Schepenen van Schoonhoven, van dato 29 juny 1802, ten
verzoeken van Jan Vermeulen en Gerrigje Stigter, wed. Erst Oskam woonende te Willigen
Langerak resp. verleeden, en met solemnele eede gesterkt. Alle welke stukken met den andere
quadreeren en zakelijk in instemmen. 4e Twee attestatien door de gerequireerde in dato 20
augustus 1802 NB in eede onder aanbod van eede en zakelijk van
den zelven inhoud, ten behoeve van evengem. Jan Vermeulen en Gerrigjen Stigter, wed. van Erst
Oskamp over gepasseerd, en derect contravierende en rechtstreeks strijdende met opgem. door
hem beedigden responsiven en gegeven declaratoir onder eede. 5e En wel voornamentlijk, eene
insinuatie door de gerequireerde in dato 4e september 1802 geteekend en aan opgem. Cornelia
van Houwelingen, wed. Baardwijk gedaan insinueeren, waar in de gerequireerden alsmeede onder
het vrij ligtvaardig schwadroneeren3 met de eed en eedsPraesentatien, zegt dat hij des avonds van
den voorn. dag zijnde den 26 juny 1802 naar zijne wooning is teruggekeerd, en na dien tijd in
aanhoudende ongerustheid over het teekenen van de zo evengem. attestatien heeft blijven
voortleeven, totdat hij eindelijk is ter raden geworden niet verder eigezelven aan de gevolgen welke
der gelijke valsche en onware voorgevingen en gegeven verklaring zoude moeten hebben, bloot te
stellen, maar de voorsz. attestatie dadelijk te herroepen, God, de justitie, en de daarbij
belanghebbende persoonen om vergiffenis te bidden, en eene nadere en overeenkomste der
waarheid ingerigte verklaring te geven, zoals hij een zodanige verklaring dan ook op den 20e

www.betekenis-definitie.nl/Essayeur. essayeur is sinds 1815 een door het Rijk aangestelde controleur van het gehalte der
goud- en zilverwerken en munten, syn. keurmeester, toetser . Dat gold zowel voor de controle op het edelmetaalgehalte van
platina, gouden en zilveren werken alswel voor het slaan van munten van edelmetaal.
2
Peursum, gem. Giessenlanden, prov. Zuid-Holland.
3
http://www.dbnl.org/tekst schwadronneren, opsnijden, pochen.
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augustus deezes loopende jaars, [..], ten behoeve en ter requisitie, van den wed. Oostrum en Jan
Vermeulen heevd gepasseerd en geteekend.
En zulxs niettegenstaande hij gerequireerde reeds op den 29 juny 1802, en dus maar drie dagen
na het passeeren van opgem. declaratoir, ten behoeve van de wed. Baardwijk gelegenheid had
den inhoud van dat zelve declaratoir bij zijne antwoorden op de interrogatorien te herroepen, uit
welke antwoorden egter blijkt, dat hij zakelijk bij den inhoude van evengemeld declaratoir bleef
persisteren, en zulks dan niettegenstaande hij gerequireerde volgens voorgeven
p. 135

ven bij insinuatie, in aanhoudende ongerustheid over het tekenen van de zoo evengem. attestatien
heevd blijven voortleven, beneevens eene missive van den burger Cornelis Vonk drossard van
Liesveld, van dato 23 september lestleeden waarbij opgem. stukken in handen van den requirant
ratione officii zijn gesteld, en verzoekt den requirant op grond van den voorgemelde stukken en
informatien, waaruit de misdaad van falsiteit, zoo zigtbaar en tastelijk is, jegens de gerequireerde
apprehensie corporeel, zoo hij te bekomen zal zijn, zoo niet, citatie in persoon bij edicte.
(was getekent) Goudriaan
Waar op gedelibreert zijnde, is goedgevonden en verstaan, de voorsz. verzoeken van den Balliuw
Johan Goudriaan, omme apprehensie corporeel tegens Dirk van Duuren, en Willem Baardwijk te
houden in advis.

p. 136

Vergadering van Schepenen
den 16e november 1802.1
Praesent Dieprijcx, de Koning, P. J. van
Oosterhout, van Geelen, & Labberton
Bij resumtie gedelibreert zijnde op het verzoek van den Balliuw Johan Goudriaan omme
apprehensie corporeel tegen Dirk van Duuren mr. zilversmit binnen deze stad op den 2e dezer
maand november ter rolle gedaan; en daar bij in achtige genomen zijnde, dat reeds den 19
augustus 1800 aan den voorn. Balliuw decreet van dagvaarding is persoon is verleent tegens de
gem. Dirk van Duuren, ter zelve zaake, waarop, toen, en thans decreet van apprehensie op
denzelve Dirk van Duuren, door de voorn. heer Balliuw is verzocht, zonder datter nog toe door de
heer Balliuw het gem. verleende decreet van dagvaarding in persoon ter uitvoering is gebracht, het
welk Schepenen verklaaren ter verantwoording van hem heer Balliuw over te laten is
goedgevonden en verstaan te persiteeren bij het meergem. decreet van dagvaarding in persoon
tegens Dirk van Duuren voorn. den 19e augustus 1800 verleent, met adhortatie2 aan den Balliuw
Johan Goudriaan, om met al dien activiteit, ernst, en order, die tot de waarneming van zijn officie
behoort, de zaak tegen de meer genoemde Dirk van Duuren ingebracht, te vervolgen.
En zal hiervan extract aan den heer Johan Goudriaan worden ter hand gestelt, om te dienen tot
zijn informatie, en naricht.

p. 137

Vergadering van Schepenen
den 7 december 1802.3
Praesent Dieprijcx, de Koning, P. J. van
Oosterhout, van Geelen, van Waas, en
Labberton
Bij resolutie gedelibreert zijnde op het verzoek van den Balliuw Johan Goudriaan omme
apprehensie corporeel tegen Willem Baardwijk wonende binnen deze stad, op den 2e november
deses jaars 1802 ter rolle gedaan; is goedgevonden en verstaan het voorsz. verzoek te accorderen
en mitsdien aan den voorn. Balliuw te verleenen apprehensie corporeel op Willem Baardwijk
voorn., zo hij te bekomen zal zijn, zo niet citatie in persoon bij edicte.

p. 138

1

Dinsdag 16 november 1802.
http://www.etymologiebank.nl adhortatie; aansporing.
3
Dinsdag 7 december 1802.
2

Vergadering van Schepenen
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den 1en february 1803.1
Praesent Dieprijcx, de Koning, P. J. van
Oosterhout, Stam, en Labberton
Johan Goudriaan, Hoofdofficier
van Schoonhoven en Balliuw van
den Lande van Belois, ratione officii Eisscher
in cas crimineel
contra
Willem Baardwijk gevangene voor
Schepenen der stad Schoonhoven
onder de Raadhuyze aldaar
Omme te dienen van inventaris, en stukken
De Hoofdofficier ratione officii dient van inventaris, en stukken, mitsgaders van zijne consideratien,
en advis, en concludeert als bij acte.
Schepenen der stad Schoonhoven admiteeren den voorn. Hoofdofficier om op des gevangene
confessie, recht te vraagen, en te dienen van zijne crimineele eisch, en conclusie met verzoek om
zulks ten spoedigste te doen.

p. 139

Vergadering van Schepenen
den 15e february 1803.2 Praesent Dieprijcx, de Koning, P. J. van Oosterhout,
van Geelen, van Waas, en Labberton
Johan Goudriaan, Hoofdofficier der stad
Schoonhoven en Balliuw van den Lande
van Belois, ratione officii Eisscher in cas crimineel
contra
Willem Baardwijk thans gevangene
voor Schepenen der stad Schoonhoven
onder de Raadhuyze aldaar
Omme eisch te doen
De Hoofdofficier ratione officii doet eisch, en concludeert als bij geschrifte, versoekende daarop
recht, en expeditie van justitie.

Pro justitie

p. 140

1
2

Alzoo Willem Baardwijk; oud zoo hij zegt, circa zeven en veertig jaren, geboortig van GiessenOuderkerk, en woonende binnen deeze stad, aan Schepenen deezer stad buijten pijn van ijzer en
banden heevd beleeden, en verder is gebleeken, dat den gevangene zig niet heevd ontzien, om in
zeekere procedures tusschen Jan Vermeulen en Gerrigje Stigter wed. Erst Oostrom woonende te
Willigen Langerak, als Eisschers, en zijne behuuwd zuster Cornelia Houweling wed. Jacob
Baardwijk, woonende te Peursum, als gedaagdesse, voor het Gerecht van Peursum litispendent,
eerst in dato 26e juny 1802 ten behoeve van evengem. zijne behuuwd zuster te passeeren een
valsch declaratoir.
En vervolgens in dato de 29e dier zelve maand, wanneer hij namens opgem. Jan Vermeulen en
Gerrigjen Stigter wed. Erst Oostrom voor Schepenen, en op den Raadhuise deezer stad
gedagvaard was, omme getuigenis der waarheid te geeven, op de hem voorgehouden vraag,
articulen in substantie te respondeeren conform deeze inhoude van opgem. valsche declaratoir, en
alzoo daarbij zakeljk te persisteeren; niet alleen, maar die zijnen valsche en tegen de zuivere
waarheid ingegeeven antwoorden, dadelijk met plegtige eede te bevestigen; en dit
niettegenstaande hij gevangen bij de middelen van eene acte van insinuatie, welke hij op den 4e
september lestleeden aan Cornelia Houweling wed. van Jacob Baardwijk heeft gedaan exploicteren
met zoo veele woorden zegt, dat hij door den Procureur Teunis van Wingarden woonende in
Sliedrecht, tot het toekennen van opgem. valsch declaratoir is gedwongen geworden en nadien tijd
(reeds van dat moment) in aanhoudende ongerustheid over het tekenen van die attestatie, heefd
voortgeleefd; hebbende hij gevangenen vervolgens in dato 20e augustus lestleeden ten behoeve

Dinsdag 1 februari 1803.
Dinsdag 15 februari 1803.
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van dikwerf gem. Jan Vermeulen en Gerrigje Stichter wed. Erst Oostrom, wederom twee attestatien
verleeden en getekend, regtstreeks strijdende met den inhoud van opgem. valsch declaratoir, en
beëdigde respondiven. En nademaal dit misdaden zijn welke in een land van goede politie en
justitie niet kunnen, nog mogen worden geleeden, ofte in eenige opzigte voorbijgegaan, maar in
tegendeel anderen ten afschrik, en voorbeeld ten aller strengste te behooren te worden gestraft.
Zoo concludeert den Eisscher ratione officie eisch doende, en recht vragende op des gevangens
confessie, in naam des Bataafschen volks, dat de gevangene zal worden gebragt ter plaatze daar
men gewoon is crimineele justitie te doen, en aldaar onder eenen opgerichte galge met de strop om
den hals, en een bord boven het hoofd waarop geschreven staat, meineedige valsche getuigen,
strengelijk gegeeseld, en gebrandmerkt te worden, en voorts geduurende den tijd van dertig
eerstkomende jaaren, geconfineerd in een der tugthuizen binnen het departement Holland, om
aldaar met zijn handenarbeid de kost te winnen; of dat de gevangene zodanig zwaarder, of anders
zal worden gestraft, als in goede, en opregte justitie zal bevonden worden te behooren; en dat de
gevangene wijders zal worden gecondemneerd in de kosten van den processe als mede in de
kosten en misen van de justitie.
(was getekent) Joh. Goudriaan
Baill.
p. 141

p. 142

Alzoo Willem Baardwijk, oud zoo hij zegt circa zeven en veertig jaaren, geboortig van
Giessenoudekerk, en wonende binnen deze stad, buiten pijn, van ijzer en banden heeft beleden, en
verder is gebleeken, dat den gevangene zig niet heeft ontzien, om in zekere procedures tusschen
Jan Vermeulen, en Gerrigjen Stigter, wed. Erst Oostrom woonende te Willige Langerak, als
Eisschers en zijnen behuuwde zuster Cornelia Houweling wed. Jacob Baardwijk woonende te
Peursum als gedaagdesse voor het Gerecht van Peursum litispendent, eerst in dato 26e juny 1802,
ten behoeven van evengem. zijnen behuuwde zuster te passeeren eene valsch declaratoir; en
vervolgens in dato den 29e dier zelve maand, wanneer hij namens opgem. Jan Vermeulen, en
Gerrigje Stigter wed. Erst Oostrom voor Schepenen, en op den Raadhuize dezer stad gedagvaard
was, omme getuigenis der waarheid te geven, op de hem voorgehoude vraag articulen in
substantie te respondeeren conform den inhoude van opgem. valsch declaratoir, en alzoo daarbij
zakelijk te persisteeren; niet alleen, maar die zijne valsche en tegen de zuivere waarheid in
gegeeven antwoorden. dadelijk met plechtige eede te bevestigen, en dit niettegenstaande hij
gevangene bij de middelen van eene acte van insinuatie, welke hij op den 4e september lestleeden
aan Cornelia Houweling wed. van Jacob Baardwijk heeft gedaan exploiteeren, met zoo veele
woorden zegt, dat hij door den Procureur Teunis van Wingerde wonende in Sliedrecht tot het
tekenen van opgem. valsch declaratoir is gedwongen geworden, en nadien tijd (reeds van dat
moment) in aanhoudende ongerustheid, over het tekenen van die attestatie heeft voortgeleefd;
hebbende
hij gevangenen vervolgens in dato 20e augustus lestleeden ten behoeve van dikwerf gem. Jan
Vermeulen, en Gerrigje Stichter wed. Erst Oostrom, wederom twee attesttien verleeden, en
getekent, regtstreeks strijdende met den inhoude van opgem. valsch declaratoir, en beëdigde
responsiven.
En nademaal dit misdaden zijn, welke in een land van goede politie, en justitie niet kunnen nog
mogen worden geleden, ofte in eenige opzichte voorbijgegaan, maar in tegendeel anderen ten
afschrik, en voorbeeld ten aller strengste te behooren te worden gestraft.
Zoo is het; dat Schepenen der stad Schoonhoven, gehoort hebbende de confessie van den
gevangene buiten pijn van ijzer, of banden, in judicio gedaan; en voorts gezien, en geëxamineert
hebbende de crimineele eisch, en conclusie door of van wegens de burger Johan Goudriaan,
Hoofdofficier der stad Schoonhoven en Balliuw van den Lande van Belois, ratione officii gedaan, en
genomen; en wijders gelet op al het geen waarop in deze te letten stond, en konde, ofte mogten
moveeren, en daarbij in aanmerkinge genomen zijnde des gevanges onnosel begrip; doende recht
in naam des Bataafsche volks. Bannen hem gevangene den tijd van zes eerstkomende, en
achtereenvolgende jaaren uit het departement Holland, zonder daar intusschen weder in te mogen
komen, op poene van swaarder straffe; ontzeggen de gem. Hoofdofficier, zijne verdere, of andere
eisch, en conclusie op, en jegens de gevangene gedaan, en genomen; condemneeren niet te min
de gevangene in de kosten van den processe, en misen van justitie.
Aldus geärresteert de 15e february 1803. Praesent allen de Schepenen demto de burger Stam; en
gepronuncieert en geëxcuteert de 19e daaraanvolgende.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

Gevange de 13 december 1802
Uitgegaan de 19 february 1803
Schepenen verklaaren dat de gevangene onmagtig is, om de kosten
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van zijne gevangenisse en misen van
justitie te voldoen, en dat bij hem ook niets
is gevonden, waaraan deeze zoude kunnen worden verhaalt.
Ter ordonnantie van dezelve
G. v. Overveldt

p. 143

Vergadering van Schepenen
den 22e february 1803.1 Praesent
allen
Interregatoiren gedaan maken, en aan Schepenen der stad Schoonhoven overgegeven uit den
naam, en van wegen Joh. Goudriaan, Hoofdofficier van gemelde stad, en Balliuw van den Lande
van Belois, ratione officii requirant
omme daarop te hooren, en examineeren
Dirk van Duuren woondende binnen deze stad
gedaagde in persoon.
Den Eisscher ratione officii eijsch doende, concludeerde dat de gedaagde in persoon zal worden
gecondemneert te antwoorden, op zodanige articulen van interrogatorien, als hem van wegens de
Eisscher ratione officii zullen worden voorgehouden, makende in cas van tegenspraak eisch van
kosten, ofte tot anderen.
De gedaagde in persoon in juditio present verklaart bereit en te vreede te zijn om meteen te
antwoorden op zodanige vraagen en poincten als hem zullen worden voorgehouden betreklijk de
accusatien in de dagvaarding vervat.
De Eisscher ratione officii accepteert de presentatie door de gedaagde in persoon gedaan, en
verzoekt daarop condemnatie.
De gedaagde in persoon consenteert.
Schepenen fiat condemnatie.

p. 144

Vergadering van Schepenen
den 23e april 1804.2 Praesent allen
Mr. Henricus Christiaan van der Kop, Hoofd-officier der stad Schoonhoven, ratione officii
communiceerende laatstleden saterdag, de 21e dezer des namiddags ten drien uuren, Cornelis
Oosterveld, woonende binnen deeze stad met zijn mes, snijdende na Aagje den Buurman, wed.
Jan Lammeré, geapprehendeerden in de gijzelinge geplaatst te hebben, en voorts3 overleggende
zijne praecedente informatien ten laste van Cornelis Oosterveld, verzoek op de faiten daar inne
vervat, dat dezelve uit de gijzelinge in stricte gevangenisse mag worden overgebragt.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorsz. verzoek aan de Hoofdofficier, om de
voorn. Cornelis Oosterveld uit de gijzelinge, in stricte gevangenisse over te brengen.
In kennisse van mij secretaris
G. v. Overveldt

p. 145

1

Vergadering van Schepenen
den 12e juny 1804.4 Praesent alle, demto dr. van Zelden.

Dinsdag 22 februari 1803.
Maandag 23 april 1804.
3
Van communiceerende laatstleden …., en voorts, in de marge.
4
Dinsdag 12 juni 1804.
2
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Mr. Henricus Christiaan van der Kop, Hooftofficier der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in
cas crimineel
contra
Cornelis Oosterveld, bijgenaamd Gerrit Cokkinge, en zich ook genaamd hebbende Gerrit Sambeek woonende en thans gevange onder den
Raadhuyze der stad Schoonhoven voornoemd.
Omme te dienen van inventaris en stukken.
De Hoofd-officier ratione officii diend van inventaris en stukken mitsgaders van zijne consideratien
en advis, en concludeerd als bij acten.
Schepenen der stad Schoonhoven admitteeren den voorn. Hoofdofficier om op des gevangens
confessie recht te vraagen, en te dienen van zijnen crimineelen eisch en conclusie.
De Hoofd-officier ratione officii doed eisch en concludeerd als bij geschrifte, verzoekende daarop
recht en expeditie van justitie.
p. 145

Mr. Henricus Christiaan van der Kop, hoofdofficier der stad Schoonhoven, ratione officii Eisscher in
cas crimineel
contra
Cornelis Oosterveld, bijgenaamd Gerrit Kokkinge, en zich ook genaamd hebbende Gerrit Sambeek, woonende en thans gevange onder den
Raadhuyze der stad Schoonhoven voornoemd
De Eisscher ratione officii deede zeggen: dat Cornelis Oosterveld, bijgenaamd Gerrit Kokkinge, en
zich ook genaamd hebbende Gerrit Sambeek, oud, zo hij zegt, 25 jaaren, geboren te Bodegraven,
zijnde van de Luthersche religie, en woonende binnen deeze stad, thans gevangene, aan
Schepenen deezer stad, buijten pijn en banden van ijzer, bekend heeft, dat hij gevange op
woensdag de 7e december van den gepasseerden jaare 1803, is geweest op den markt binnen
deeze stad, en aldaar van Anna Heeswijk, huysvrouw van Johannes van den Berg, koorn-molenaar
te Bergambagt, heeft gekogt twee mandens met aardappelen voor acht d' halve stuyver ijdere
mande, dat hij gevange die twee manden gekogt hebbende

p. 146

aan de voorn. Anna Heeswijk gezegd heeft, Ik zal die mandens meedeneemen en dan ten eersten
komen betaalen, en de ledige mandens terugge brengen; dat, de voorn. Anna Heeswijk met dat
zeggen genoegen genomen hebbende, hij gevange aan een dochtertje van Hannes van Os, welke
hem bij het steegje van de hoedemaker Edelinge was tegengekomen, verzogt heeft om hem die
mandens te willen helpen dragen, en beloofd aan haar daarvoor een duijt te zullen geeven, en dat
dat meisje hem vandaar de mandens aardappelen heeft helpen dragen, zonder nogtans aan het
zelve de duijt gegeeven te hebben; dat hij gevange niet terugge gekomen zijnde om aan de voorn.
Anna Heeswijk de vijftien stuyvers voor de twee mandens aardappelen te betaalen en de twee
ledige mandens terugge te brengen, dezelve Anna Heeswijk, met een manspersoon bij zich, zijn
gekomen aan het huys van Adrianus Lammeré, en aan hem gevange, aldaar zittende, heeft
gevraagd om de betalinge van den door hem gekogte twee mandens aardappelen, en de
teruggave van de twee ledige mandens, dat hij gevange daarop aan voorn. Anna Heeswijk gezegd
hebbende, dat hij van haar geen aardappelen had gekogt en geen mandens had, dezelve Anna
Heeswijk aan hem gevange gezegd heeft: jou ken ik heel wel, want jij bent geteekend met een
sneede in je bek, en dat hij gevange daarop de meergenoemde Anna Hees bij de borst heeft gevat
en op den straat ter neder gezet.
Dat hij gevange alverder op saturdag, de 21e april laatstleeden, des namiddags ten drie
uuren is gekomen aan het huys van Aagje den Buurman, wed. van Jan Lammeré, en aldaar
gevraagd heeft na haare zoon Johannes Lammeré, met opzet en voorneemen om met denzelven
te vechten, en aan dezelve, op straat gekomen zijnde, gevraagd heeft, of hij (Johannes Lammeré)
het met hem uyt wilde maken; dat de moeder van voorn. Johannes Lammeré daarop is gekomen
en haare zoon van hem gevange heeft te rugge gestooten; dat hij gevange als toen onder sterk
vloeken zijn mes getrokken en gezegd heeft: kom blixems, kom nou maar, en vervolgens na de
moeder van Johannes Lammeré gesneeden heeft, en dat Johannes Lammeré, dat ziende, is
toegeschoten om zijne moeder te helpen, hem gevange als toen heeft vastgegreepen en eenige
klappen gegeeven en dat hij gevange toen is heen gegaan.
Dat alle het zelve zijn zaaken van zeer nadeelige gevolgen, welke in een land van goede
politie of justitie niet kunnen nog mogen worden getolereerd, maar anderen ten exempel ten
rigoureusten behoren te worden gestraft.
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Zo concludeerd mitsdien de Eisscher ratione officii eisch doende, ende recht vragende op
des gevangens confessie, in naam ende van wegens het Bataafsche volk, dat de gevange bij
vonnisse van Schepenen deezer stad voor den tijd van vijf en
en twintig eerstkomende en achtereenvolgende jaaren zal worden gebannen uyt het departement
Holland zonder middelerwijl weder in het zelve te komen, op poene van zwaardere straffe, en dat
hij gevange wijders zal worden gecondemneerd in de kosten en zijne gevangenisse en misen van
justitie ofte tot anderen etc.
(was getekend)
H. C. van der Kop

p. 148

p. 149

Alzo Cornelis Oosterveld, bijgenaamd Gerrit Kokkinge, en zich ook genaamd hebbende Gerrit
Sambeek, oud, zo hij zegt, 25 jaaren geboren te Bodegraaven, zijnde van den Luthersche religie en
wonende binnen deeze stad, buijten pijn en banden van ijzer, bekend heeft, en verder is
gebleeken, dat hij gevange, op woensdag de 7e december van den gepasseerden jaare 1803, is
geweest op de markt binnen deeze stad, en aldaar van Anna Heeswijk, huysvrouw van Johannes
van den Berg, koorn-molenaar te Bergambagt, heeft gekogt twee mandens met aardappelen, voor
acht d' halve stuyver ijdere mande, dat hij gevange die twee manden gekogt hebbende aan de
voorn. Anna Heeswijk gezegd heeft: ik zal die mandens meedeneemen en dan ten eersten komen
betaalen en de ledige mandens terugge brengen; dat de voorn. Anna Heeswijk met dat zeggen
genoegen genomen hebbende, hij gevange aan een dochtertje van Hannes van Os, welke hem bij
het steegje van de hoedemaker Edelinge was tegengekomen, verzogt heeft om hem die mandens
te willen helpen dragen, en beloofd aan haar daarvoor een duijt te zullen geeven, en dat dat meisje
hem vandaar de mandens aardappelen heeft helpen dragen, zonder nogtans aan het zelve de duit
gegeeven te hebben; dat hij gevange niet terugge gekomen zijnde om aan de voorn. Anna
Heeswijk de vijftien stuyvers voor de twee mandens aardappelen te betaalen, en de twee ledige
mandens terugge te brengen, deselve Anna Heeswijk, met een manspersoon bij zich, zijn gekomen
aan het huys van Adrianus Lammeré en aan hem gevange, aldaar zittende, heeft gevraagd om de
betalinge van den door hem gekogte twee mandens aardappelen, en de teruggave van den twee
ledige mandens; dat hij gevange daarop aan voorn. Anna Heeswijk gezegd hebbende, dat hij van
haar geen aardappelen had gekogt, en geen mandens had, dezelve Anna Heeswijk aan hem
gevange gezegd heeft: jou ken ik heel wel, want jij bent geteekend met een sneede in je bek, en
dat hij gevange daarop de meergenoemde Anna Heeswijk bij de borst heeft gevat en op den straat
ter neder gezet.
Dat hij gevange alverder op saturdag, de 21e april laatstleeden, des namiddags ten drie uuren is
gekomen aan het huys van Aagje den Buurman, wed. van Jan Lammeré, en aldaar gevraagd heeft
na haare zoon Johannes Lammeré, met opzet en voorneemen om met denzelven te vechten, en
aan dezelve, op de straat gekomen zijnde, gevraagd heeft, of hij (Johannes Lammeré) het met hem
uyt wilde maken, dat de moeder van voorn. Johannes Lammeré daarop is gekomen, en haare zoon
van hem gevange heeft te rugge gestooten, dat hij gevange als toen onder sterk vloeken zijn mes
getrokken en gezegd heeft: kom blixems, kom nou maar, en vervolgens de moeder van Johannes
Lammeré gesneeden heeft, en dat Johannes Lammeré, dat ziende, is toegeschoten om zijne
moeder te helpen, hem gevange als toen heeft vastgegreepen, en eenige klappen gegeeven, en
dat hij gevange toen is heen gegaan.
Alle het welke zijn zaaken van zeer nadeelige gevolgen, welke in een land van goede politie of
justitie niet kunnen nog mogen worden getolereerd, maar anderen ten exempel ten rigoureeusten
behooren te worden gestraft.
Zo is 't; dat Schepenen der stad Schoonhoven, gehoord hebbende de confessie van den gevange,
buijten pijn en banden van ijzers, judicio gedaan, ende voorts gezien ende geëxamineerd
hebbende den crimineelen eisch en conclusie, door of van wegens Mr. Henricus Christiaan van der
Kop, Hoofd-officier der stad Schoonhoven, ratione officii gedaan en genomen, ende wijders gelet
op alle het geene, waarop in dezen de letten stond, en konde ofte mogte moveeren, doende recht
in naam en van wegens det Bataafsche volk, de voorgenoemde gevange, gecondemneerd hebben,
gelijk dezelve gecondemneerd wordt mits deezen, omme gedurende den tijd van acht dagen, te
reekenen van de pronunciatie deezes af, gezet te worden te water en brood, zonder gedurende die
tijd iets anders te mogen nuttigen, en condemneeren hem gevange in de kosten van zijne
gevangenisse en misen van justitie: ontzeggen voorts den voorn. Hoofd-officier ratione officii zijnen
verderen of anderen eisch en conclusie ten lasten van den gevangen gedaan en genomen.
Aldus gearresteerd den 12e juny 1804. Praesent alle de Schepenen, demto Dr. van Zelder, en
gepronuncieerd den 13e daaraanvolgende:
In kennisse van mij regeerend schepen, bij indispositie van den secretaris.
Otto Braat

Gevange de 21e april 1804.
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Uytgegaan de 21e juny 1804.
Schepenen verklaaren, dat de gevangene onmagtig is, om de kosten van zijne gevangenisse en misen van justitie te voldoen.
Ter ordonnantie van dezelve
Otto Braat L.S.

p. 150
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Vergadering van Schepenen
den 27e february 1805.1 Praesent alle,
demtis de heeren van den Bosch2 en van Nooten.
Den ondergetekende Hoofdofficier der stad Schoonhoven en Bailliuw van den Lande van Belois
legd aan Schepenen derzelver stad over de volgende praecendente informatien.
Den 26e february 1805 geeft Ida Catharina Smits aan, dat zij met haar moeder tezamen woonende
op de hoek van de Nes, des morgens circa elf uuren heeft vermist een zilvere beugeltas, hangende
in 't binnenvertrek aan een klein stoeltje, waarin onder anderen een platte zilvere naaldekoker, twee
dubbeltjes en twaalf duijten aan geld en een klein sleuteltje van 't toonbankje.
Dat die tas om tien uuren 'er nog was, en dat niemand voor zo ver zij weet in haar huys heeft
geweest als haar waschvrouw, genaamd Truij of Lange Truij, huysvrouw van Christiaan Turk, en
dat die tusschen die tijd een gemaakte boodschap had gemaakt om naar huys te gaan.
De ondergetekende heeft vervolgens bij zich ontboden voorn. Truij .......... huysvrouw van
Christiaan Turk, en bemerkende dat 'er bij haar eenige confusie plaats had, haar dadelijk
beschuldigd, zodat reeds dagt de confessie te zullen krijgen.
Voorts heeft de ondergeteekende aan de dienaars der justitie de nodige recherge aanbevolen.
En op bekome informatie den dienaar Arie Plut gelast om gem. Truij .......... weder bij hem te
ontbieden, en haar intusschen te zeggen, dat men al wist wie de dief was.
Waarop Arie Plut bij mij is gekomen met de nevens deeze overgelegde beugeltas, platte
naaldenkoker, een schaar met zilvere oogen, twee vingerhoeden, een ketting van de schaar en een
sleuteltje, welke door bovengemelde Truij .......... uit de voetenbank in het huys door voorn. Truij
bewoond zijn uitgehaald, en door gem. Plut aan den ondergeteekende zijn ter hand gesteld, terwijl
zij aan voorn. Arie Plut heeft gezegd, dat zij 't geld reets had besteed om brood te kopen.
De ondergeteekende heeft voorts met adsistentie van de gerechtsbode het voorn. vrouwspersoon
aan haar huys gezogt, dog niet gevonden, en order gegeeven aan de dienaars der justitie om
daarop te rechere geeven.
Verzoekende de ondergeteekende, nadat voorn. Ida Catharina Smits, op vertoon van
bovengemelde goederen aan haar gedeclareerd had
dat die goederen dezelfde goederen waren, die bij haar gestolen waren, op de faiten daar inne
vervat apprehensie corporeel op den persoon van voorn. Truij .......... huysvrouw van Christiaan
Turk, zo zij te bekomen mogte zijn, en zo zij niet te bekomen mogte zijn, alsdan dagvaardige in
persoon, desnoods bij edicte.
Schepenen der stad Schoonhoven accordeeren het voorschreeve verzoek, en verleenen mitsdien
bij dezen apprehensie corporeel op de voorn. Truij .......... huysvrouw van Christiaan Turk, zo zij te
bekomen zijn mogte zijn, en, zo zij niet te bekomen mogte zijn, alsdan dagvaardinge in persoon,
desnoods bij edicte.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop

p. 152
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Vergadering van Schepenen
den 28e november 1805.3 Praesent
allen

Pro Justitia

Woensdag 27 februari 1805.
Besluiten van het Departementaal Bestuur van Holland van 5 Februarij tot den 1 Junij 1805, deel 6, (zp, zj) p. 90. Vermeld als
Cornelis van den Bosch.
3
Donderdag 28 november 1805.
2
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Aan Schepenen der stad Schoonhoven vertoont mr. Otto
Braet Hoofdofficier der stad Schoonhoven, ratione officii dat door hem op lestleeden zondag 24
november 1805, zijn gearresteerd een persoon genaamd Johannes Jongbloed en zijn vrouw Cornelia
Hofman, benevens wed. Stoffel de Vries.
Dat bij onderzoek van die persoon en zijne huysvrouw is gebleken dat gezegde Johannes Jongbloed
geen vaste woonplaats had maar met een mande met gereedschaps om coffijmoolens te scherpen 't
land rond liep, en dat zijne vrouw met gaaren en band te koop ging.
Dat al verder aan hem werd geinformeerd dat gem. Johannes Jongbloed ofwel Jan Jongbloed, op de
kermis te Heusden in gezelschap was met zeekere Joseph Verhaalen, gedetineerde geweest te
Oudewater doch ontvlugt, en gehoorende tot een complot moordenaars en dieven, waarvan er reeds
verscheiden zijn geexecuteerd en nog veelen op onderscheide plaatsen gevangen zitten.
Dat hij aanstonds per expresse aan den Bailliuw te Oudewater van de aanhoudinge der gem.
persoonen heeft kennisgegeeven en door de aldaar nog gevange zittende Hanna Frederiks Broens, en
Lidia Meijer wierd opgegeeven, dat dezelve Jan Jongbloed en zijn vrouw Kee Stoffel bij hen wel
bekend waaren.
Dat hij vervolgens met die persoonen is gegaan na Oudewater met dat gevolg dat voorn. aldaar
gevangene hun erkende en aanzeijde dat zij de maand february lestleeden te zaamen hadden
gelogeerd te Gouda bij Doove Jaap met en beneevens Pieter Janse, Cees Groenendaal, Joseph
Verhaalen en anderen.
Dat Jan Jongbloed en zijn vrouw met Joseph Verhaalen vandaar zijn gerijst na Alkmaar, dat kort
daarna een huisbraak en diefstal nabij de Beverwijck is gepleegd, waarmeede Joseph Verhaalen
beschuldigt is door de lestleeden zaterdag geexecuteerde Harmen Hendriks.
Dat Jan Jongbloed zegt te kennen de persoon van Cees Groenendaal, meedepligtig volgens
beschuldiging aan een moord van zeekere Groninger schipper tusschen Bommel en Gorinchem, thans
gevangen te Oudewater, dat hij Jan Jongbloed verder heeft bekend kennis
te hebben aan zeekere Adam off Abraham, genaamd meede op den lijste van 't complot zijnde een
stoelematter en coffijmoolenscherper en dat die hem dat ambacht heeft geleerd.
Dat hij ook kend Hendrik Peereman scharenslijper een bekende gaauwdief.
Dat zijne vrouw reeds met haar eerste man en vervolgens zij beyden altoos een vagebondeerend
leven hebben gelegdt, en het niet buiten verhemente suspitie is, dat zij uit hoofde van haare kennis en
omgang met de grootste moordenaars en gaauwdieven meedepligtige van dat complot zijn.
De vertooner ratione officii vind zich verpligt 't voorenstaande ten U 's ieder kennis te brengen, op
voorsz. gronden, en in 't bijzonder op fundament van den placaate, omtrent de vagebonden en
landlopers geemaneert te vraagen crimineele incarseratie tegens de genoemde Johannes Jongbloed
en zijn vrouw Cornelia Hoffman, en ter zaake voorn. tegen haar lieden waar te neemen het recht des
Bataafsche volk en te procedeeren als in goede justitie zal bevonden worden te behoren.
't welk doende etc.
(was get.) Otto Braet
Schepenen der stad Schoonhoven accorderen den Hoofd-officier zijn voorsz. gedaane verzoek, en
verleenen mitsdien crimineele incarceratie tegens de voorn. Johannes Jongbloed en zijne vrouw
Cornelia Hoffman.
In kennisse bij mij secretaris
H. C. van der Kop
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Vergadering van Schepenen
den 2e january 1806.1 Praesent alle, demto de heer Kleyn.
Vertoont mr. Otto Braat Hoofdofficier der stad Schoonhoven, ratione officii dat door hem op
lestleeden maandag de 30e december 1805, zijn gearresteerd twee persoonen en bij praecedente
informatien gebleeken is, dat deselve vagabondeerend waren en van passen voorzien die suspect
scheenen uit hoofde van 't doorschrappen van naam ende niet overeenkomende teekens, dat
bovendien, d' eene reeds heeft erkend, eene verkeerde naam te hebben opgegeeven, terwijl de
andere voorgaf te zijn getrouwd, dat alsmeede leugenachtig is.
Waarom hij vertoonder met overlegging zijnen praesedente informatien ratione officii verzoek
crimineele incarceratie van de voorn. twee persoonen: zich noemende Arie en Cornelis Lammens.
't welk doende etc.
was get. Otto Braet

1

Donderdag 2 januari 1806.
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Scheepenen der stad Schoonhoven accordeeren den Hoofd-officier zijn voorn. gedaane verzoek,
en verleenen mitsdien crimineele incarceratie tegens de voorn. Arie en Cornelis Lammers.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop
gevange de 30e december 1805.
uijtgegaan de 8e january 1806.
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Vergadering van Schepenen
den 15e may 1806.1 Praesent de heren Vergeer, Heinis en Nathij
Pro Justitia
Aan Schepenen der stad Schoonhoven

p. 156

Vertoont de ondergeteekende Praesident-schepen der stad Schoonhoven en in die qualiteit bij
vacantie van het ampt van Hoofdofficier der gemelde stad, waarnemende het zelve ampt, dat
maandag zijnde geweest de 12e may 1806 des avonds ten tien uuren ten zijnen huize is gekomen
Agatha Theodora Weiland, huisvrouw van Jeremias Spernae, met haare zonen Henrik en Pieter
Sperna Weyland kennis geevende dat Jan du Bois Jzn zich onthoudende onder Gelkenes van zich
heeft kunnen verkrijgen, om ten haaren huize te komen vragende aan haare man Jeremias Sperna
om gem. vroedvrouw Sperna Weyland te spreeken en voorts aan dezelve gevraagd heeft Waar is
je vrouw, de moordenaarster van mijn zuster en haar kind: ik moet ze hebben: ik zal het geheele
huis door malkanderen donderen en voorts aan hem gezegd heeft Wees voorzichtig, dat ik je
vrouw geen mensch meer vermoord.
Dat de vertooner ratione officii daarop de volgende dag des morgens omtrent 9 uuren de gem. Jan
du Bois Jz. welke zo men hem zeide toen gelogeerd was in het coffijhuys alhier door een der
dienaaren der justitie aldaar heeft laten aanzeggen, dat hij eens ten zijnen huize moeste komen dat
dezelve dan ook kort daarna gekomen zijnde aan hem gevraagt heeft wat hij hem te zeggen had
dat hij vertooner aan hem daarop geantwoord hebbende dat hij hem had laten roepen om hem af te
vragen, om welke redenen hij de vorigen avond ten huize van Jeremias Sperna was gekomen en
aldaar zo veele brutaliteiten gepleegt de voorn. Jan du Bois daarop aan hem geantwoord heeft Ik
ben aldaar gekomen om de zaak van mijnen broeder op te vatten, dat dit zeggen terstond zeer
luidrugtig en met niets ter zaake doende bewoordingen vergezeld gaande hij vertooner hem
geordonneerd heeft te zwijgen en te horen wat hij vertooner aan hem zoude zeggen want dat in
zijne qualiteit als waarneemende het ampt van Hoofd-officier sprak dat voorn. Jan du Bois hem des
niettegenstaande evenwel al weder inviel en met een glimlach zijde Ja Ja waarneemende en voorts
vragende Is het dan ook hier de vierschaar en onmiddelijk bijvoegende Waarom laat je mij dan met
een diender roepen, Ik verdom het om bij uw te komen als gij mij door een diender laat aan zeggen,
Ja ik zeg het nog eens, tevens met
de vuist op den tafel slaande Ik verdom het om bij uw te komen, als gij een diender om mij zend, Ik
ben Procureur, ja ik ben Procureur al heb ik maar een schamel jasje aan en al word ik hier
teruggezet, maar hier moeten vreemdelingen geholpen worden en een imboorling terug gezet. Dat
hij vertooner hem daarop beval uit zijn huys te gaan 't welk hij niet zonder tegenstribbeling onder
herhaling van den laatst gem. en meer dergelijke uitdrukkingen deed, wanneer hij de deur
uitgaande en op den stoep zijnde zijn hoed opzettende uitriep Ik geef de blixem van jou.
Waarop hij vertoonder met overlegginge zijner praecedente informatien door hem ratione officii ten
lasten van den voorn. Jan du Bois Jz. ingewonnen, verzoekt op den faiten daar inne vermeld, dat
de voorn. Jan de Bois Jz. uit de gijzelinge, alwaar hij met voorkennisse van heeren Schepenen is
geplaatst, in strikte gevangenisse mag worden overgebragt.
't Welk doende ende
(was get.] I. van Zelder2
Schepenen der stad Schoonhoven houden, wegens de incompleetheid van het collegie, het
bovenstaande verzoek van den heere Praesident-schepen ratione officii tegens Jan du Bois Jz. in
deliberatie tot morgen.

1
2

Donderdag 15 mei 1806.
Ignatius van Zelder.
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Vergadering van Schepenen den 16e
may 1806.1 Praesent de heeren Vergeer, Heinis,
Nathij, van den Bosch en Boonders
Bij resumtie gedelibreerd zijnde op het verzoek van den heere Praesident-schepen van Zelder
ratione officii tegens de met voorkennis van Schepenen in de gijzelinge geplaatste Jan du Bois Jz.
gedaan, om uit de gijzelinge in stricte gevangenisse te mogen worden overgebragt, is
goedgevonden en verstaan het voorsz. verzoek te accorderen om de voorn. voorsz. Jan du Bois
Jz. uyt de gijzelinge in stricte gevangenisse over te brengen.
In kennisse van mij secretaris
H. C. van der Kop

-0-0-0-0-0-

1

Vrijdag 16 mei 1806.

