
Briefwisseling tussen de officier van justitie van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen 

en de burgemeester van Haskerland inzake de strafzaak tegen Jan Lykeles Brandsma 

 
Brief van de burgemeester van Haskerland aan de officier van justitie van de arrondissementsrechtbank 
te Heerenveen d.d. 3 september 1884 
 
Onderwerp: diefstal 
 
Ik heb de eer u te zenden een door den gemeenteveldwachter Van Dijk opgemaakt verbaal contra Jan 
Lykles Brandsma, verpleegde in 't armenhuis te Joure, geboren in de gemeente Doniawerstal, den 17 
November 1878, ter zake onderscheidene diefstallen. 
De ouders van een jeugdigen schuldige zijn beiden overleden. Het is hoogst noodzakelijk, en ik heb de 
eer U zulks in overweging te geven, dat de jongen naar een verbeterhuis wordt opgezonden.  
 
 
Brief aan de heer Burgemeester van Joure d.d. 20 september 1884 
 
Naar aanleiding van het slot van uw schrijven van 3 dezer neem ik de vrijheid u te verzoeken mij te 
berichten op grond waarvan de opzending van den jeugdigen verdachte J.L.Brandsma door u zoo hoog 
noodzakelijk wordt geacht. Kan men hem b.v. In het Armenhuis niet in bedwang houden, toont de knaap 
een voortdurende kwade inborst of verdorven karakter? Gaarne zou ik uw oordeel gemotiveerd 
vernemen, om dat eventueel aan de Rechtbank te kunnen medewerken en eveneens het gevoelen van 
den vader van het armenhuis, die dan zoo nodig als getuige in deze zaak zoude gehoord kunnen worden. 
De reeks van kleine diefstallen in een maand rechtvaardigt, dunkt mij, op zichzelf nog niet eene 
opzending naar een verbeterhuis. 
  
 
Brief van de burgemeester van Haskerland aan de officier van justitie te Heerenveen d.d. 23 september 
1884 
 
De opzending naar een verbetergesticht van den jeugdigen verdachte J.L.Brandsma werd door mij 
noodzakelijk geacht omdat de knaap, die slechts negen jaren oud is, naar mij is medegedeeld, reeds 
zoodanige geaardheid bezit dat teregtwijzigingen en vermaningen niet de gewenschte invloed op hem 
hebben. 
In het armhuis verpleegd wordende, heb ik mij door den vader van dat gesticht B.Hoekstra laten inlichten 
omtrent zijn doorgaand gedrag, die mij mededeelde, dat hij moeijelijk in bedwang was te houden. 
Bij herhaling is het gebeurd dat hij 's avonds ongemerkt het gesticht verliet, dan op straat zwierf - 
wellicht om hier of daar gnobberijen te plegen - en dan den nacht buiten het gesticht doorbragt, waarbij 
het later bleek dat hij zich in een op straat staande vrachtwagen of dergelijke gelegenheid had te slapen 
gelegd. 
Sedert een half jaar ongeveer wordt hij in het armhuis verpleegd, doch ook voor zijne opname moet hij 
reeds blijken hebben gegeven van een ongunstig karakter. 
 
 
Brief van de officier van justitie aan de burgemeester van Haskerland d.d. 22 oktober 1884 
 
Ik heb de eer Ued. beleefd te verzoeken mij, zoo mogelijk, te doen toekomen een bewijs van vaccinatie 
van Jan Lykles Brandsma te Joure, wiens plaatsing in een verbeterhuis tot aan de bereiking van zijn 18 
jaar heden door mijne Rechtbank wordt gelast. 
Zoo hij eene openbare lagere school in uwe gemeente heeft bezocht zal het bedoelde bewijs zeer zeker in 
het bezit van het hoofd dier school zijn. 
 
 
Brief van de burgemeester van Haskerland aan de officier van justitie te Heerenveen d.d. 23 oktober 
1884 
 
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen het bewijs van vaccinatie van Jan Lykles Brandsma te Joure, 
door U aangevraagd bij Missive van den 22 oktober. 
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