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TRESOAR Toegang 18 – 03 (inv.nr. 70) Arrondissementsrechtbank Sneek (1867) 

 

Audiëntiebladen. Processen-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting (1838 – 1877) 

No. 3948 

 
Inzake den Officier van Justitie te Sneek, eischer ter eenre 
tegen Hendrik Jans Brandsma, beklaagde ter andere zijde. 
Deze zaak opgeroepen zijnde verschijnt de beklaagde ter teregtzitting, die desgevraagd opgeeft 
genaamd te zijn Hendrik Jans Brandsma, oud 23 jaar, arbeider, geboren en wonende te Langweer. 
De President vermaant hem attent te zijn op hetgeen hij zal hooren. De Officier draagt de zaak 
voor en verzoekt het hooren van twee getuigen. 

1. de eerste getuige, binnenstaande, geeft opgenaamd te zijn Tjitske de Koe, oud 21 jaar, 
dienstmeid, wonende te Langweer, dat zij de beklaagde voor den 22 december 1866 wel 
heeft gekend, in geen familiebetrekking tot hem staat en niet in zijn dienst is. Na den eed, 
ingevolge de wet te hebben afgelegd, verklaart zij dat de beklaagde haar in den avond van 
22 December 1866 , omstreeks negen à tien uur, terwijl zij in de deur der bakkerij stond 
en beklaagde in de bakkerij van de weduwe Jelmer Douwes Siedzes te Langweer, 
moedwillig een slag aan het hoofd heeft gegeven, onder het uiten der woorden “Niemand 
komt mij aan”. Dat getuige hiertoe geene de minste aanleiding heeft gegeven. Dat eene 
andere meiden beklaagde in de bakkerij had geplaagd, waardoor hij driftig was geworden, 
doch dat (beklaagde) getuige er juist kwam aanloopen van voren, en ternauwernood de 
deur der bakkerij had bereikt. De beklaagde, desgevraagd, geeft op dat getuige hem had 
gesard en aangegrepen, waarom hij haar een klap tegen het hoofd had gegeven. 

2. de tweede getuige, binnenstaande, geeft opgenaamd te zijn Hendrik Piers van der Veen, 
oud 26 jaar , arbeider te Langweer, dat hij den beklaagde voor den 22 December 1866 wel 
heeft gekend, in geen familiebetrekking tot hem staat en niet in zijne dienst is. Na den eed 
ingevolge de wet te hebben afgelegd verklaart hij gezien te hebben dat de beklaagde op 
voorschreven tijd en plaats aan Tjitske de Koe een slag tegen het hoofd gaf zonder dat 
deze hiertoe eenige aanleiding had gegeven, daar die juist op dat oogenblik aldaar kwam 
aanloopen. 

De beklaagde antwoord als boven, zomede bij zijne ondervraging  door den President. 
De Officier neemt zijne conclusie en legt dezelve ter tafel over. 
De beklaagde maakt hierop geene aanmerkingen en heeft het laatst het woord gehad, waarna 
de President het onderzoek sluit. De Regtbank bepaalt de uitspraak van het vonnis op heden 
over acht dagen.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

TRESOAR Toegang 18 – 03 (inv. nr. 109) Arrondissementsrechtsbank Sneek (1867) 

Registers van vonnissen in strafzaken (1838 – 1877)  

 

Rol van strafzaken No. 3948 

 

In zake den OFFICIER van JUSTITIE te SNEEK, r.o. Eischer bij exploit van den 31e Januari 1867 ter 
eenre tegen Hendrik Jans Brandsma, arbeider, oud 23 jaar, geboren te Langweer en wonende 
aldaar, beklaagde ter andere zijde. 
 
De ARRONDISSEMENTS-REGTBANK te SNEEK: 
Gezien de processtukken, ten bezware van den beklaagde, beschuldigd van op den 22 December 
1866, des avonds tusschen negen en tien uur in de bakkerij van de weduwe Jelmer Douwes 
Siedzes te Langweer, met moedwil Tjitske de Koe een slag tegen het hoofd te hebben toegebragt. 
 
Gehoord de door den Officier gedagvaarde getuigen 
 
Gelet op de conclusie door den Officier genomen, daartoe strekkende, ten einde de Regtbank den 
beklaagde schuldig verklare aan het hem ten laste gelegde wanbedrijf, en diensvolgens 
veroordeele tot Cellulaire gevangenisstraf voor den tijd van drie weken, eene geldboete van acht 
gulden, en in de proceskosten, met bepaling dat de boete, zoo de veroordeelde haar niet betaalt 
binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, zal worden vervangen door Cellulaire 
gevangenisstraf voor den tijd van één dag. 
 
Gehoord den beklaagde in zijne antwoorden en middelen van verdediging, 
Overw. dat door de verklaringen van meerdere ter teregtzitting onder eede gehoorde getuigen, 
wettig en overtuigend is bewezen, dat de beklaagde op den 22e December 1866, des avonds 
tusschen negen en tien uur in de bakkerij van de weduwe Jelmer Douwes Siedzes te Langweer, 
met moedwil Tjitske de Koe een slag tegen het hoofd heeft toegebragt. 
 
Overw. dat dit feit daarstelt moedwillige mishandeling en naardien door dezelve geenerlei ziekte of 
beletsel van te werken bij de beleedigde is veroorzaakt, het wanbedrijf omschreven en met straf 
bedreigd bij art. 311a van het Wetboek van Strafregt; 
 
Overw. dat de Regter in de geaardheid van de beklaagde bijzondere aanleiding vindt, om hem de 
straf in eenzame opsluiting te doen ondergaan; 
 
Regtdoende in de naam des Konings: 
Verklaart den beklaagde schuldig aan het hem ten laste gelegde en voor bewezen aangenomen 
feit. 
(…) Veroordeelt den schuldigverklaarde tot eene gevangenisstraf voor den tijd van vijftien dagen te 
ondergaan in eenzame opsluiting, en eene geldboete van acht gulden,met bepaling dat de boete, 
zoo de veroordeelde haar niet betaalt binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, zal 
worden vervangen door gevangenisstraf van één dag, mede te ondergaan in eenzame opsluiting; 
Veroordeelt eindelijk de schuldigverklaarde in de proceskosten, begroot op zeven gulden zeven en 
zeventig cents. 
 
20 februari 1867 
 


