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Inleiding Het handschrift3)
Sinds drie jaar ben ik op het archief2)  bezig met
het ontsluiten van het Crimineel vomis-  o f

Zoals gezegd wil ik u eerst iets vertellen over
het boek zelf. Het handschrift bestaat uit een

correctiehoek (RA 176). In dit boek staan alle
delicten beschreven plus de straffen die aan de
mensen zijn opgelegd in de periode 1447- 1558.
Telkens als ik iemand iets vertel over wat ik doe
met dit vonnisboek, valt het me op dat men over
het algemeen een nogal gruwelijk beeld van de
middeleeuwen heeft. Bij middeleeuwse straffen
denkt men al gauw aan de brandstapel, radbra-
ken, hand afhakken, de schandpaal enzovoorts.
Toegegeven, de straffen in die tijd waren niet
mis, maar toch veel minder bloederig dan men
wel denkt.
In dit artikel wil ik u op basis van de nu verza-
melde gegevens enigszins laten zien waarvoor
men gestraft kon worden in vijftiende-eeuws
Gouda en hoe er werd gestraft. Voordat ik daar-
toe over ga, vertel ik echter ook iets over de
opbouw van het boek en de hoeveelheid vonnis-
sen.

aantal katernen4)  die niet allemaal even dik zijn,
dat wil zeggen dat de katernen zijn opgebouwd
uit een variërend aantal dubbelblader?.  De
katernen zijn pas later tot een boek samenge-
bonden.
Het gebruik van losse (dat wil zeggen nog niet
gebonden) katernen had voor- en nadelen. Een
voordeel was dat er nog een blad tussengevoegd
kon worden als men iets vergeten was, mits men
het midden van het katern nog niet bereikt had,
Anderzijds was er het nadeel dat er ook wel een
blad kon wegraken. Ik vertel dit omdat het op
het eerste gezicht wel lijkt alsof ik een volledige
periode van twintig jaar beschrijf, maar dat is
niet helemaal zo, er zitten hiaten in.
Kijkend naar schema 1 en het opbouwschema
van het eerste katern van het handschrift valt het
volgende op:
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vouw/midden  v a n  h e t  k a t e r n
l Opbouwschema  lyan het eewe  katern  xan  het handschrift.

1. De eerste drie maanden van 1447 ontbreken,
evenals de jaren 1461 tot en met 1466 en de
eerste vijf maanden van 1467. Het vonnis uit
juni 1467 staat op het eerste blad van het tweede
katern. De buitenste bladen van het eerste katern
(met de vonnissen uit de periode januari 1461
tot mei 1467) moeten dus ontbreken. Tevens
betekent dit dat er ook aan het begin een aantal
jaren missen (de vonnissen van voor april
1447).
2. Op het derde blad staat aan de voorkant een
vonnis uit november 1447. Dit sluit mooi aan bij
de achterkant van blad 2 waarop een vonnis uit
oktober 1447 staat. De achterkant van blad 3 is
echter leeg. Het kan zijn dat dit blad later is
toegevoegd nadat de schrijver op blad 4 al be-
gonnen was met het beschrijven van een vonnis
uit maart 1448.
3. Bij blad 9, 10 en 11 is eveneens iets vreemds
aan de hand. Blad 10 (alleen aan de voorkant
beschreven met twee vonnissen uit mei 145 1) is
vermoedelijk toegevoegd nadat de schrijver al
was begonnen met het noteren van de vonnissen
uit juli 145 1 op wat nu blad 11 is, Tussen janua-
ri 1450 en mei 1451 lijkt het rustig geweest te
zijn, maar dit is niet erg waarschijnlijk. Kijken
we naar het handschrift dan blijkt dat het vonnis
uit januari 1450 onderaan op,de  achterkant van
blad 9 staat en dat de mei-vonnissen uit 1451
zoals reeds gezegd op de voorkant van blad 10
staan en dit is dus een nieuw blad. Het is denk-
baar dat tussen blad 9 en 10 bladen zijn verdwe-
nen (voor- of nadat blad 10 zelf ,werd toege-
voegd).
4. In alle andere gevallen echter waarin sprake
is van een periode van een paar maanden waarin
geen vonnis is genoteerd, is er wat het hand-

schrift zelf betreft geen verklaring te vinden. Ik
neem aan dat er dan geen vonnis is uitgespro-
ken.
5. In het katern is één enkelblad later tussenge-
voegd,  Op dit blad (blad 12) staan vonnissen uit
1481; iemand zal gedacht hebben dat het om
vonnissen uit 1451 ging. Deze vonnissen zijn
niet in de analyse betrokken,
Concluderend mag men zeggen dat het blijkbaar
niet ongewoon was dat er in perioden van een
paar maanden geen vonnissen werden geno-
teerd.  Op één plaats ontbreekt waarschijnlijk
een of meer bladen. Daarnaast ontbreken de
buitenste bladen van het katern zeker. Deze zijn
misschien later wel versneden tot reepjes en
hergebruikt door een boekbinder als verstevi-
ging voor andere boekbanden. Op twee plaatsen
lijkt een blad te zijn toegevoegd (blad 3 en blad
10).  Het oorspronkelijke aantal vonnissen in de
periode 1447- 1467 zal dus veel hoger zijn ge-
weest dan de 150 die er nu zijn overgeleverd.

Aantal vonnissen per jaarlmaand
In schema 1 vindt u een overzicht van het aantal
vonnissen per jaar/maand  in de periode 1447-
1467,
Op basis van de overgeleverde vonnissen lijkt
het gemiddelde aantal per jaar ongeveer 10 te
zijn geweest. De jaren 1449 (22), 1450 (l),
1455 (3), 1456 (18) en 1458 (16) wijken sterk,
hiervan af. Het geringe aantal in \ 1450 is te
wijten aan het feit dat de rest van dat jaar niet is
overgeleverd. Voor de overige afwijkingen
geeft het handschrift niet direct een oplossing.
1455 zal wellicht “gewoon” een heel rustig
jaar zijn geweest. Waarom er in 1449 zoveel
vonnissen zijn blijft vooralsnog een raadsel.
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Schema 1. Aantal vonnissen per jaarlmaand

1, Onbekend wil zeggen dat de datum van het vonnis niet is aangegeven.
In enkele van de vonnissen zijn twee of meer mensen genoemd. In totaal zijn 167 mensen veroordeeld.

In 1456 zijn er verschillende veroordelingen
wegens: kritiek op en bedreiging van de burge-

zijn veranderd in de soort delicten. Ook in de

meesters; vernielingen aan stadseigendommen
vijftiende eeuw werden er in Gouda mensen

(bijvoorbeeld stadspoorten); pro-Hoekse uitla-
opgelicht, vermoord, verkracht, bestolen, of
gemolesteerd. Er werden mensen (stadswach-

tingen  en het zich ‘s avonds laat op straat bevin-
den na de avondklok (waarom was deze über-

ters) gegijzeld en er was wel eens sprake van

haupt ingesteld?).
oproer. Opvallend is bijvoorbeeld wel dat het

In 1458 werden vijf mensen veroordeeld omdat
uitschelden/beledigen  van mensen toen als een

ze ondanks het verbod toch naar Dordrecht
zwaar vergrijp werd gezien (van de 150 vonnis-

voeren en hun goederen daar op de stapelmarkt
sen is in 3 1 gevallen sprake van het delict schel-
den).

aanboden en vier mensen werden veroordeeld
omdat zij gildevoorschriften overtraden.
Het zou kunnen dat politieke en/of  sociaal-eco-
nomische  onrust in deze jaren voor een ver-
hoogde criminaliteit zorgden. Onderzoek van
andere bronnen zal misschien meer licht op de
zaak werpen.

Soorten delicten
In schema 2 vindt u een overzicht van het soor-
ten delicten dat is gepleegd in de periode 1447-
1467.
Er lijkt in de loop der tijden niet zo heel veel te

Beledigen van een ambtenaar in functie kan u
tegenwoordig nog steeds op een boete komen te
staan, maar als u bijvoorbeeld vindt dat de bur-
gemeester of een wethouder zijn werk niet goed
doet, dan mag u dat rustig in het openbaar zeg-
gen. En zo lang u de daad maar niet bij het
woord voegt mag u de persoon in kwestie ook
nog van alles toewensen zonder dat dit direct
gevolgen voor u heeft. Zo niet in 1456. In dat
jaar werden in ieder geval drie mensen veroor-
deeld wegens kritiek op burgemeester Gerijt
Claes. Coman (= koopman) Cornelis had hem
uitgescholden en moest de eerstvolgende zon-
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/ Zekere misdrijven*/

Overtreding gildevoorschrift

1 Bedreiging

Schema 2. Soorten delicten naar) thuis, had gezegd dat Gerijt  Claes een
schavuit was. Tevens vertelde hij daar dat hij
Gerijt  Claes na de Vespers bij de kerk had opge-
wacht om hem in elkaar te slaan en hij zou dood
zijn geweest als hij zich niet in de kerk had
teruggetrokken.
De beide laatste heren werden veroordeeld tot
een bedevaart naar de Sint-Pieter en -Paulus te
Rome en verbannen uit de stad totdat ze het
bewijs hadden geleverd de bedevaart volbracht
te hebben. U ziet het in die tijd kon u maar beter
uw mond houden als u het met een stadsbestuur-
der niet eens was.
Vandalisme was er ook al in de vijftiende eeuw,
bijvoorbeeld het vernielen van de sloten van de
Kleiwegpoort of het ingooien van ruiten. Ruiten
waren blijkbaar erg kostbaar, want de straf op
het ingooien ervan was niet mis. Zo werden
Gerijt,  coman  Comelissoen (de zoon van koop-
man Comelis) en Gerijt  Willem, de stoeldrai-
jerssoen (de zoon van de stoeldraaier) op 19
november 1449 veroordeeld tot acht jaar ver-
banning uit de stad. Gelukkig voor hen was deze
straf slechts voorwaardelijk omdat ze nog erg
jong waren.
Anders was het voor Gerijt  Jan Ockerss. en
Heijntgen van der Deel die op woensdag 10
december 1460 werden veroordeeld tot een
bedevaart naar Parijs en binnen twee dagen
moesten vertrekken. Daarnaast kregen beiden
ook nog een voorwaardelijke bedevaart opge-
legd: Gerijt  Jan moest naar Santiago de Com-
postella  en Heijntgen naar Rome. Deze laatste
twee bedevaarten waren slechts(!) voorwaarde-
lijk omdat ze zo eerlijk waren geweest zichzelf

Overig”*
aan te geven en de ruiten op hun kosten lieten
herstellen.

* Hier wordt geen nadere omschrijving van gegeven. De
persoon in kwestie had blijkbaar zoveel uitgespookt dat
d e z e  o m s c h r i j v i n g  v o l d e e d .

** Onder overig valt: oproer, ‘s  nachts op straat, onverzoen-
lijkheid, voornemen tot wraak, ontvreemden marktkruis
tijdens jaarmarkt, weigeren schuld te betalen, ruzie  over
een meitak en in vier gevallen is het delict niet beschreven.

Wat de delicten zelf betreft is er wel overeen-
komst met de tegenwoordige tijd, maar hoe zit
het met de soort straffen en de strafmaat?

Straffen en strafmaat
In schema 3 vindt u een overzicht van de soor-
ten straffen die zijn opgelegd in de periode
1447-1467.

dag met een bord op zijn borst waarop stond Zoals u ziet is er in deze tijd nauwelijks sprake
wat hij had gezegd, voor het kruisbeeld (ver- van lijfstraffen. Slechts drie keer werd deze
moedelijk) in de Sint-Jan verschijnen. straf opgelegd: in één geval werd iemand ver-
Op 1 juli 1456 werd Rugel  Rugelss. veroordeeld
omdat hij van beide burgemeesters (Gerijt  Claes

oordeeld tot het staan aan de kaak voor een paar
uur, een ander werd gegeseld en een derde

en Ghijsbrecht Hagenss.) had gezegd dat er nog
nooit zulke slechte bestuurders waren geweest
als deze twee. Hij wenste ze ook toe dat ze in de
IJssel zouden worden gegooid met een gewicht
van honderd pond aan hun lijf.
Op 8 oktober van datzelfde jaar werd Jacob
Goel  veroordeeld omdat hij, tijdens een drink-
gelag bij Willem “die gortere”  (= de gortmole-
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moest met “de steen” uit het stadhuis op haar
nek volgens een bepaalde route door de stad
lopen. Bij deze straffen speelt het vernederen
van de veroordeelde een grote rol. Van vemede-
ring is zeker ook sprake bij de opgelegde pro-
cessie (1) of het verschijnen voor het kruisbeeld
(in de Sint-Jan?) met een bepaald voorwerp dat
te maken heeft met de daad (2).
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Schema 3. Soorten straflen

Verhannino

Geldboete

Halle (6), Sint-Joost (6), Keulen (9), Londen
( 1), Parijs (9), Rome (16), Santiago de Compos-
tella  (7) en Wilsnack  ( 10) in Europa. Vaak werd
ook een voorwaardelijk straf opgelegd. Dit was
altijd een bedevaart, waarbij Santiago de Com-
postella (27), Rome (19) en Wilsnack  (17)
veruit de favoriete bestemmingen waren. De
vraag is natuurlijk of zo’n voorwaardelijke straf
wel eens geëffectueerd werd. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden moest ik op zoek naar
mensen die meerdere keren waren veroordeeld.

*
Als een bepaalde straf “tot des gherechts vermaninge”

vaart naar Rome + 1 jaar

wordt opgelegd betekent dit dat de straf voorwaardelijk
verbanning na opsturen van

** is (zie: J. van Herwaarden, Opgelegde hedetmmen). het bewijs dat hij de bede-
De duur van de verbanning kon variëren van een paar vaart had volbracht;
maanden (meestal de tijd die nodig was voor het vol-
brengen van een bedevaart), een pazlr  jaar tot eeuwig (of

2. Jan Dircxs., bijgenaamd “Jan Gat” of
, . “Joncher van Hourenborch”

*x*
als variant daarop honderd jaar en één dag).
In plaats van geld moest men een aantal ellen laken 24-1-1452 Bedevaart naar Keulen +
leveren.

**** De andere straffen zijn: herstel van de Doelenpoort,
verbanning uit Gouda en

vergiffenis vragen aan het slachtoffer in bijzijn van
omliggende rechtsgebieden

stadsdienaren (2x), enkel met zijn eigen vrouw mogen totdat het bewijs dat hij de
samenleven of in de stad verkeren in haar bijzijn, gevan-
genisstraf of iets schenken (onleesbaar in het handschrift

bedevaart heeft volbracht bij

wat moet worden geschonken).
het gerecht is + voorwaarde-
lijk een bedevaart naar Santia- \

Er waren er zes:

1. Jan “die quaert” (Jat
l 4

~~

1447 bedevaart naar Wilsnack;
16-3-1449 bedevaart naar Den Bosch +

3 voorwaardelijk een bedevaart
naar Wilsnack;

3-7-1452 verbanning uit stad + omlig-
gende rechtsgebieden, bede-

Ad 1. Jacob Willam,  coman Claessoen, had
tijdens de processie het voorgeschreven gildete-
ken niet bij zich, Als straf moest hij de volgende
zondag in boetekleed met in zijn ene hand het
gildeteken en in zijn andere hand een kaars van
een pond was de processie overdoen.
Ad 2. Jan Gerijts,, die meysters zoon, heeft met
enkele gezellen kippen gestolen van Hillegont,
Engbrecht Voetens weduwe, en ze ook opgege-
ten. Hij moet binnen 14 dagen gekleed in zijn
wambuis en blootshoofds voor het kruisbeeld
verschijnen. Hij moet daarbij een (braad)spit

go de Compostella;
6-6- 1453 Binnen 6 dagen uit de stad en

buiten de drie-mijlszone
bevinden + tien jaar verban-
ning;

8-11-1458 Twee voorwaardelijke bede-
vaarten: een naar Rome, de
ander naar Santiago de Com-
postella. Deze twee straffen ’
zullen niet verjaren;

3. Dudzier Claes, heer Jacobss.  soon
14-5 1454 Binnen 1 maand op bedevaart

naar Amersfoort + een voor-
van twee ellen lang waarop een kip gespietst zal
zijn, recht boven zijn hoofd houden.

waardelijke bedevaart naar

Beide laatste soorten straffen zou men ook een
Einsiedeln;

19-6-1455 ~Binnen  24 uur buiten Gouda
soort lijfstraf kunnen noemen, maar zelfs dan
blijft het aantal lijfstraffen ver in de minderheid.

en de één-mijlszone bevinden

Men zocht het vooral in de bedevaarten. De
+ vijftig jaar verbanning;

4. Jan Claes, die suut
bedevaartplaatsen waarnaar men‘  gezonden
werd, varieerden van Aardenburg (l), Amers-
foort (10) Bergen (5), Egmond (l), ‘s-Graven-
zande (l), Haarlem (1) en ‘s-Hertogenbosch (7)
in Nederland tot Aken (2), Canterbury (2),
Einsiedeln (13), Finisterre (2), Geerberg  (2),

26-7-  1454 12.000 stenen leveren -t-  de
vernielde sloten van de Klei-
wegpoort laten herstellen -t
voorwaardelijke bedevaart
naar Einsiedeln;

10-2-1457 7.000 stenen leveren;
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l Doodstmf Houtsnede van Albrecht Dürer (1489). l Mededogen voor de zwaargestrafte.  Houtsnede
van Albr-echt  Dürer (1488).

5. Pieter Heynricxs
26-7-1454 4.000 stenen leveren + voov=

waardelijke bedevaart naar

Zoals u ziet waren de straffen beslist niet gering
(7000 stenen leveren of een bedevaart naar

nen en als dat niet naar beho-

Wilsnack;
20-2-1457

ren gebeurt dan naar Rome -t

Voor het kruisbeeld verschii-

voorwaardelijke bedevaart
naar Santiago de Compostel-
la. (Op 1-12-1457 was hij in
Rome);

6. Daem Moeiairts
23-12-1454 Bedevaart naar Rome + ver-

banning uit Gouda en omlig-
gende  rechtsgebieden totdat
het bewijs dat de bedevaart is
volbracht bij het gerecht is.
Hi j  mag al leen met  z i jn
vrouw samenleven;

26-6-1458 Bedevaart naar Halle -t-  VOOY-
waardelijke bedevaart naar
Einsiedeln;

14-7-1460 Bedevaart naar Amersfoort.
Hij mag alleen in bijzijn van
zijn vrouw in Gouda zijn.

Bij geen van deze zes lijkt het er op dat de voor-
waardelijke straf ten uitvoer moest worden
gebracht bij de eerstvolgende veroordeling.
Slechts in één geval (Jan Dircxs) wordt de voor-
waardelijke straf bij een volgende veroordeling
weer genoemd en krijgt hij er nog een bij. Het
zou kunnen dat voorwaardelijke straffen ver-
jaarden,  want in enkele gevallen staat er nadruk-
kelijk in het vonnis dat dat niet zal gebeuren

Wilsnack  was niet  mis), maar de straffen warenI

---- _- ---_
p;aktijk  in Gouda afwijkt of-overeenstemt  met

in deze periode in Gouda zeker niet zo gruwe-

andere steden is mij niet bekend.

hik als velen wel denken. In hoeverre de rechts-

Tot besluit
Met dit artikel heb ik getracht u een bt :eld  te
geven van de rechtspraktijk in Gouda in de

le vra-vijftiende eeuw. Uiteraard zijn er nog ve
gen te beantwoorden, die lang niet alt,-iid op
basis van het vonnisboek alleen zijn te beani-
woorden. Dit vergt nog veel onderzoek, maar
wellicht zal ik u in een volgend artikel daarover
meer vertellen.

Noten :
1) Vermelding die men veelvuldig in vonnissen tegenkomt.

Dit betekent dat de veroordeelde verklaart in te stemmen
met en zich te houden aan zijn straf op straffe van het
verlies van zijn leven (sijn lijff).  Vaak komt men ook tegen
“op een peijn (= boete) van 20 pond en de stedekeur” en
een enkele keer “up sijn rechterhant”.  Wat de stedekeur is
weet ik niet precies (woordenboeken geven daarover geen
uitsluitsel), maar ik vermoed “poorterschap”. Dat zou
betekenen dat iemand 20 pond moet betalen en de stad
verlaten (omdat hij/zij  dan geen poorter is) als hij/zij  de
straf niet uitvoert.

2) Streekarchief Hollands Midden te Gouda.
3) Handschrift betekent hier ‘&een  met de hand geschreven

boek”.

(zoals bij Jan Dircxs’ derde veroordeling). Er
staat dan dat de voorwaardelijke straf “niet sal
verjaren noch verdaghen”,

4) Een katern bestaat uit een aantal gevouwen en in elkaar
geschoven bladen.

5) Een dubbelblad bestaat uit een vel papier (papier of perka-
ment) dat één keer is gevouwen.
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Henny van Dolder-de Wit

Was de St.-Janskerk sinds 1573 in‘gebruik bij ge handelwijze hem aangedaan door de heer
de protestanten, officieel werd de kerk\pas  op Van~Teylingen,  ontvanger der belastingen inza-
18 februari 1800 toegewezen aan de Nederduyt- ke de executie van de achterstallige predicants-
sche  Gereformeerde gemeente te Gouda, nu de tractementen’.
Hervormde gemeente.

De scheiding tussen kerk en staat had tot ge-
Hij stelt zich in de brief voor als geboren

Gouwenaar, schildersknecht, in dienst bij de
volg dat veel kerkgenootschappen in grote fi- stadsfabriek (gemeentewerken) en in de kost bij
nanciële nood kwamen te verkeren, o.m. door- zijn zusters, die genoodzaakt zijn met handenar-
dat de salarissen, die tot dan voor het grootste beid in hun onderhoud te voorzien’).
deel uit,  ‘s Rijks kas werden betaald nu geheel Toen hij na een langdurig verblijf in Haar-
voor rekening van het kerkgenootschap kwa- lem van zijn werkzaamheden aldaar naar Gouda
men. terugkeerde, was inmiddels de bijdrage voor de

predikantstractementen geregeld. Hij had nog
Om de vijf Goudse Hervormde predikanten van maar nauwelijks de tijd gehad zich erop te ver-
hun traktement te kunnen voorzien waren lenin- heugen dat hij opnieuw was aangenomen bij de
gen afgesloten Geld om deze terug te betalen
was er echter niet. \

stadsfabriek, (zij het op een dagloon van 1 gul-
den), of de ontvanger Van Teylingen sommeer-

Daarom werd mèt de geldschieters afgespro- de hem zijn achterstallige bijdrage te voldoen,
ken dit in termijnen te doen. Aan de lidmaten terwijl hij volgens zijn zeggen geen lid was van
van de Hervormde kerk (hun aantal werd in de kerk.
1810 geschat op ca. 7430),  werd gevraagd we- Na zijn weigering meldde zich aan het huis \
kelijks een kleine bijdrage voor dit doel be- een soldaat van het garnizoen, geintroduceerd
schikbaar te stellen. Het enthousiasme hiervoor als ‘garniser’, die ‘eten, drinken en legging’  eis-
was gering, sommigen weigerden botweg, ande- te2) . De zusters die nauwelijks genoeg eten in
ren gaven zich op als minvermogend. Dienten- huis hadden voor zichzelf en hun broer, ver-
gevolge  ontstond een groot aantal achterstallige klaarden niet aan zijn eis te kunnen voldoen. De
verplichte betalingen‘ man gedroeg zich verder netjes en vertrok de

Om deze te innen kon het geld volgens volgende middag.
Koninklijk Besluit van 6 februari 18 18 via de Bij afwezigheid van Van Teylingen was de
directeur van de belastingen worden ingevor- soldaat teruggeroepen door de deurwaarder De
derd op de gebruikelijke manier. Na bekendma- Vletter en vervangen door een korporaal Slaig-
king van deze maatregel vanaf de preekstoel ter geheten. Deze eiste bij zijn aankomst drin-

’volgde een periode van 14 dagen, waarin werd ken, eten en een goed bed, daarbij dreigend dat
afgewacht welk effect de mededeling zou sorte- als hem dit werd geweigerd, hij de boel kort en
ren. Ieder wist immers wat hem bij wanbetaling klein zou slaan. Spoedig daarna, aldus Rogge-
stond te wachten! Na deze 14 dagen werden de veen, voegde hij de daad bij het woord ‘door het
namen van hen die geen gehoor gaven aan de aan stuk slaan van de meubelen mijner familie,
directeur der belastingen doorgegeven. met sabelslagen te geeven  aan mijne susters,

Tot deze maatregel zal door het kerkbestuur tengevolge dat er een groot attròupement voor
slechts uit bittere noodzaak zijn besloten. Het haarlieder huys is vergadert, wanneer toevallig
gebrek aan contanten had echter tot gevolg dat den Capitein De Jong, alhier in garnizoen leg-
het kerkgebouw steeds meer in verval raakte en gende  en voorbij komende, in huis is getreden
zelfs het meest noodzakelijke onderhoud achter- en hem zijn onbehoorlijk gedrag heeft voorge-
wege  moest blijven.

De schilder Cornelis Roggeveen~  zou wel
houden’, De korporaal verklaarde dat hem dit
op het belastingkantoor was bevolen. Hij werd

heel direct met de nieuwe maatregel worden daarna vervangen door ene korporaal Fischer,
geconfronteerd. Hij deed zijn beklag zelfs bij de die drie dagen in het huis van de gezusters Rog-
gouveneur (nu commissaris der Koningin) van geveen  verbleef en van eten en drinken werd
Zuid-Holland, over ‘de wrede en onrechtvaardi- voorzien door een eveneens aldaar verblijfhou-


