
 
18 januari 1741 
Pieter Robbertse, alias Pietertje de Poep, is 46 jaar en geboren te Hellevoetsluis. Hij werkt 
als los werkman bij boeren. Ongeveer twintig jaar geleden is hij getrouwd met Jannetje 
Bouwen. Zij woonden eerst op de Stad, later onder Den Bommel in de Zuidzijde. Zijn vrouw 
had een voorzoon: Jan Bouwen. Samen hebben zij ook een kind. In 1740 is hij in 
Sommelsdijk gaan wonen. Ten huize van Barent Andriesse heeft hij kennis gemaakt met 
Adriaan van Nuffelen, soldaat in het garnizoen te Willemstad. Met hem is hij naar het huis 
van zijn vrouw gegaan. Zo hij daar al een mes in handen heeft gehad was dat niet om te 
dreigen, maar om brood te snijden. Zijn vrouw is het huis uit gelopen en de oudere zoon Jan 
Bouwen heeft hem met een mes gedreigd. Hij heeft hem daarop met het mes een wond in de 
borst toegebracht, die Jan bij Jan Melkblaas heeft laten verbinden. De soldaat heeft zich met 
de ruzie niet bemoeid 
En passant wordt aan verdachte ook gevraagd of hij niet eerder beschuldigd was van het 
stelen van aardappelen uit het schuitje van Willem Onwijn  op Stad. Verdachte stelt dat hij de 
toen bij hem gevonden aardappelen had gekocht bij Teunis Zeedijk. 
Verdachte ondertekent de akte mee . 
18 januari 1741 
Adriaan van Nuffelen is 40 jaar en geboren te Addersum in Vlaanderen. Hij verdient de kost 
met dorsen en meedelven, voornamelijk in Flakkee. Hij is getrouwd met Maria Joris ; zij 
hebben drie kinderen. Hij is ongeveer een jaar soldaat geweest in het Regiment van Debitz 
onder de kapitein Jitveld. Hij heeft thans verlof, maar heeft zijn verlofpas met zijn uitrusting 
in Willemstad laten liggen bij de sergeant Alberti , behalve zijn kamizool dat bij Hendrik de 
Vos in Oude Tonge ligt. 
Hij kent Pietertje de Poep en is inderdaad met deze naar het huis van diens vroegere 
huisvrouw gegaan. Hij bevestigt het verhaal van Pieter Robbertse, maar stelt dat deze Jan 
Bouwense al stak eer deze naar een bijl had kunnen grijpen. Zij hebben het huis toen verlaten 
en zijn naar de weduwe van Jan de Bruijn gegaan. 
Desgevraagd zegt hij Jan Zuijddijk  en diens vrouw Cornelia Marinusse te kennen. Zij zijn 
bouwlieden onder Den Bommel. Hij heeft er acht jaar geleden als knecht gewoond en er twee 
jaar geleden nog helpen dorsen. Hij kent de keet bij het huis waar de familie woont. Hij erkent 
daar een raam te hebben geopend waarvan de kapotte ruit met papier beplakt was. Ene Lieve 
van den Broek is daarop binnengeklommen en heeft er een koffieketel en enig ander goed 
weggenomen. Hij heeft hiervan wel meegegeten en heeft de koperen ketel verkocht aan 
Margriet , de vrouw van Cornelis Mattheuse in Oude Tonge. Hij kreeg er 42 stuivers voor, 
waarvoor hij bij haar twee maaltijden heeft gegeten.. Toen Jan Zuijddijk de ketel als zijn 
eigendom herkende en deze meenam had Van Nuffelen de brutaliteit het ding weer op te eisen 
of anders de waarde in geld. Hij kwam daarbij zo dreigend over dat men hem 44 stuivers heeft 
gegeven. Hij kent de soldaat Lieve van den Broek zo’n zes of zeven jaar. Hij is met hem naar 
de woning van Kattestaart  gegaan, waar hij aan de meid daar een boodschap moest afgeven 
van haar zuster die in Sommelsdijk op de stee van Breeman woont. Terwijl hij met de meid 
sprak bestal Lieven van de Broek de keet. Samen zijn ze gaan potverteren in het Blauwe Huis. 
Op de vraag of hij ene Jan Stevense alias Swart Jan kent en ene Dirk Schouten alias Dirk 
de Mof antwoordt hij ontkennend. 
Verdacht ondertekent met een kruisje. 
16 februari 1741 
Tweede ondervraging van Pieter Robberts. Hij heeft acht jaar geleden gewerkt bij Cornelis 
Kattestaart in Stad aan het Haringvliet. Hij ontkent daar een koperen vleesketel te hebben 
gestolen. Hij houdt vol dat Jan Bouwen de bijl in handen had toe hij hem stak. 



Hij kent de knecht Dirk  die Willem Onwijn  op zijn schuitje in dienst had; deze zou aan het 
Koorendijker veer verdronken zijn.  Maar hij heeft Dirk nooit gevraagd of er ’s nachts iemand 
op de schuit sliep en evenmin heeft hij  er de sluitboom vernield. Van gestolen aardappelen 
weet hij niets en de lage zakken en de meetmand met het wapen van Delft, door de schout 
Branderhoeven bij hem thuis aangetroffen, had hij van Onwijn gekregen. 
31 maart 1741 
 
Derde ondervraging van Pieter Robberts. Hij heeft met Dirk , de knecht van Onwijn  op de 
visbank zitten praten en hem toen gezegd dat hij het met zijn drie stuivers per dag zo slecht 
niet had. Dirk had toen gezegd dat hij dat bedrag alleen maar kreeg op de dagen dat hij voer. 
Verdachte heeft toen gezegd: en daarvoor moet je dan ook nog iedere nacht op de schuit 
slapen, waarop Dirk heeft geantwoord dat hij niet op de schuit sliep. Het huis van verdachte 
staat op de Kaai, vlak bij de plaats waar het schuitje afmeert. Hij blijft erbij dat hij op de nacht 
van de inbraak op zijn eigen zolder sliep. De haringtonnen die diender Jacob ’t Jong bij hem 
had gevonden heeft hij gekregen van Kees Joppe of Cornelis Reedijk van het Roo-
pannenhuijs op Stad voor zijn hulp bij een verhuizing. 
 
6 september 1749 
Arentje Cornelis van der Schouwen, laatst weduwe van Wouter Kasteleijn, is 60 jaar en 
woont te Ooltgensplaat. Zij is van de Gereformeerde religie. Na het overlijden van haar man 
heeft zij  samen met haar meerderjarige zoon Pieter Kasteleijn de boedel geabandonneerd. 
Op de ochtend daarna heeft zij op aanraden van Betje, de vrouw van broodbakker Aalbert 
Kortenhoft,  een aantal goederen uit de boedel naar hun huis overgebracht. Haar zoon wist 
daar niets van. Zij heeft later de zgn. boedeleed afgelegd, maar heeft begrepen dat zij daarmee 
verklaarde niets te hebben weggehaald na de officiële inventarisatie. Kortenhoft en diens 
vrouw  zijn inmiddels beiden overleden. 
13 januari 1751 
Ondervraging van Marija Pieterse van Rhoon, 28 jaar, wonend onder de Buijtensluijs. Zij 
wordt ervan beschuldigd vijf tot zes weken hiervoor te Ooltgensplaat verlost te zijn van een 
kind en dit terstond te hebben verborgen in een hooiopper achter de schuur van Jan van 
Helden en Aaltje van Oosten. Zij ontkent alles en zegt slechts  twee keer van een kind 
verlost te zijn, waarvan de vaders waren resp. Cobis Jacobsz. de Jong alias Zeeman wonend 
op de Buitensluis en een bovenlander van wie zij alleen weet dat hij Jan heette. De geboorte 
van dit tweede kind is drie jaar geleden. Van kerstmis 1749 tot oktober 1750 diende zij bij 
Cornelis van Halteren en Geertruijda Breedborst, wonend in het Oudeland van 
Ooltgensplaat. Bij de was (eens in de drie tot vier weken) werd zij daar geholpen door Aaltje 
Oirschot, huisvrouw van Johannes vander Elst. Indringende vragen naar aanleiding daarvan 
over de aanwezigheid van sporen van haar ‘maandstonden’  Na Bamis 1750 woonde zij nog 
ten huize van Willem Jacobsz den Braber, wonende tussen Ooltgensplaat en Den Bommel, 
daarna bij de kleermaker Pieter Romeijn en toen bij Aaltje de Ridder, weduwe van 
Cornelis van der Made. Vanwege koortsen zouden haar door de chirurgijn Baars een 
‘bruine schommeldrankje’ is voorgeschreven. Een kwakzalfster had haar aangeraden 
spekwortelen op jenever te zetten en daarvan in te nemen.. Toen zij bij Jan van Helden om 
een schop kwam vragen was dat om er spekwortelen mee te delven en niet –zoals de 
ondervragers suggereren – om er een grafje voor het dode kind mee te graven. 
22 januari 1751 
Tweede ondervraging van Marija Pieterse van Rhoon.. Zij zegt na haar tweede 
zwangerschap met niemand meer ‘vleselijke conversatie’ te hebben gehad. Haar tweede kind 
is dood, het eerste woont bij haar oom Leendert Corse den Broeder op de Buitensluis. Ze 
heeft wortels gedolven zonder te weten of het echt spekwortels waren en ze op goed geluk 



ingenomen. Bij Braber had ze als dienstmeid gewerkt, maar was er weggegaan omdat zij ziek 
was en het werk niet aankon. Bij Romeijn heeft ze maar één nacht geslapen op de werkbank. 
12 februari 1751 
Derde ondervraging van Marija Pieterse van Rhoon. Men blijft doorvragen ove de haar 
onbekende spekwortels en hoe ze dan wist dat ze er een spa voor nodig had. Zij geeft toe 
vanaf maart 1750 geruime tijd geen maandstonden te hebben gehad. Desgevraagd zegt zij wel 
een Jan Wijnandse Robbers te kennen en een Jan de Geldersman, maar geen Jan van 
Wijk . 
14 februari 1751 
Bart Klock  en zijn vrouw Geertje Gerris, een soldaat genaamd Doris met zijn vrouw en ene 
Maaij , aangeduid als soldatenhoer. Allen werkten voor Paulus Wouwerman  
Zes weken voor kerstmis zaten ze in de vensterbank koffie te drinken toen Maaij eensklaps 
het huis uit liep met de woorden “Wat komt over mij’. Een grootje, daar ook aanwezig liep 
achter haar aan. Na enige tijd kwam deze vrouw weer binnen en zei:’ Het is al gedaan, ze 
heeft het al weggemoffeld. Een paar weken later was op de mestvaalt een nageboorte 
aangetroffen ,die door Maaij in het Spui was geworpen.  Enkele dagen daarna heeft declarante 
deze Maaij van huis zien gaan met een spa en een mand, lopend in de richting van waar het 
kind gevonden was. 
Getuigenis van Arent Cornelisz. van Putten. Hij is 15 jaar en verhuurt zich wel als 
schapenwachter. Hij zegt een vrouw een pakje te hebben zien begraven, toen hij bij het hek 
stond van de weduwe van de kooiman Matthijs Slinger  aan de Nieuwendijk.  De vrouw 
droeg een bruine mantel en een stooien hoed. Of het 17 of 18 december was weet hij niet, 
maar Kees Wouwerman had gezegd dat het de 17e was. Ook Dirk Schuurman  en nog 
iemand waren daar te paard langs gereden en moeten haar gezien hebben. Hij is niet gaan 
kijken wat de vrouw er begraven had. Pas na 8 tot 10 dagen, toen de verhalen over een 
begraven kind rondgingen, is hij samen met de 12-jarige Johannes Breedborst gaan kijken. 
Ze vonden een blauw pakje. Johannes haalde zijn vader erbij en die waarschuwde de 
stadhouder. 
9 april 1751 
Vierde ondervraging van Marija Pieterse van Rhoon. Men blijft doorvragen over de 
onbekende wortels die zij op goed geluk had ingenomen. Zij zegt de jonge Van Putten op die 
dag bij het hek te hebben  zien staan. Ze geeft toe dat toen ze bij Van Halteren werkte en die 
met zijn vrouw naar Holland was, wafels heeft gebakken voor Wijnand Robbers en ene 
Geldersman. Meer is er tussen hen niet voorgevallen. Zij ontkent dat zij aan chirurgijn Baars 
steeds om ‘iets sterkers’ heeft gevraagd.  Bij Aaltje de Ridder kon zij terecht op voorspraak 
van ene Wessel Arnouds. Ze blijft erbij dat er bij Jan van Helden geen hooiberg stond. Van 
Helden zat zonder hooi en moest zijn kalveren koolbladeren voeren. 
Dan wordt Arent van Putten met haar geconfronteerd. Hij zegt de bruine mantel te 
herkennen, maar dat hij het gezicht van de vrouw toen niet goed genoeg kon onderscheiden. 
Ondanks enige pressie van de zijde van de ondervragers blijft verdachte bij haar verhaal over 
de wortels. 
8 juli 1766 
Maria Reedijk , zijnde ‘in haar 18e jaar’ , is geboren te Nieuwe Tonge. Zij werkt als 
dienstmeid of in het veld. Zij woonde in Oude Tonge op de watermolen bij Arij Huisman . 
Daarna enkele dagen bij Leendert Reedijk, een neef van haar vader. In november 1765 is zij 
daar opgehaald door Johannes van Beek te Nieuwe Tonge, waar zij vanwege de armen van 
Oude Tonge was besteed. Hij is familie in de vierde graad en zij spreekt hem aan met neef. Al 
onderweg viel Van Beek haar lastig. Hij zei toen dat ze ‘nog onbekwaam’ was, maar dat zij 
dit binnen enkele weken wel zou zijn.. Zij had daarop gezegd dat ze dan liever ging bedelen. 
Drie dagen later heeft hij haar ‘bekend’ op het stro in de schuur van IJsbrand van den 



Tonnnekreek in Ooltgensplaat, bij wie Van Beek dorste en zij  schoven opstak. Hij verbood 
haar hierover iets te zeggen, vooral niet aan zijn vrouw, Maria van Strijen . Het gebeuren 
herhaalde zich daarna bijna dagelijks, meestal in genoemde schuur, soms bij Van Beek in 
huis. Een enkele maal had zij er zelf ook genoegen aan beleefd. De vrouw des huizes heeft 
haar erop gewezen dat zij waarschijnlijk zwanger was. De man zei dat dit niet kon omdat ze 
nog nooit had gemenstrueerd. Na haar inwendig te hebben onderzocht moest hij toch 
toegeven dat zij zwanger was en  raadde haar  aan bij Teunis van der Veer aan de Zuijdzijde 
voor een stuiver gist te halen en dit in te nemen. Dit heeft ze meerdere malen gedaan, alles in 
het bijzijn van  het echtpaar en de beide zoons. Ook bij Romeijn den Bakker op de Baan 
werd gist gehaald. Ondertussen bleef Van Beek haar dagelijks misbruiken. Op een dag heeft 
hij vrouw en zoons weggestuurd, haar op een keukenstoel gezet en de vrucht met de hand 
verwijderd, waarbij zij veel pijn heeft geleden. Onmiddellijk daarna heeft hij haar op een 
strobaal gelegd en haar weer misbruikt.  Dat ging door tot en met 16 februari. Op 17 februari 
heeft zij voor de schout van Adolfsland een verklaring afgelegd, dit op aanraden van vrouw 
van Beek, die van haar man af wilde, omdat hij het ook al eerder met inwonende vrouwen had 
aangelegd. Daarna is zij gaan dienen bij Jacques Cattestaart in de Kruijspolder onder 
Ooltgensplaat. 
25 augustus 1766 
Maria Reedijk  houdt vol dat Johannes van Beek het eerst kwam met het idee gist in te 
nemen en dat pas later diens vrouw zei dat ze dat dan maar moest doen. 
18 juli 1768 
Gerrit Nieuwhof  (signeert Neijhof) werd geboren in Wierden in Overijssel. Hij is 27 jaar en 
smidsbaas. Enige jaren hiervoor woonde hij in Helderen bij Zwolle. Hij is daar in mei 1760 
getrouwd met Maria Theresia Boogemans, geboren en wonend in Helderen. Onmiddellijk 
daarna is hij vertrokken naar Weenen, enkele uren reizen verderop en werkte daar een jaar bij 
de smid Ernst Bruijns . Daarna is hij naar Asperen gegaan en werkte bij smid Adam Vis. 
Vandaar vertrok hij naar Stad aan het Haringvliet op Overflakkee, waar hij ging werken bij 
smid Huig Bonnet.  Toen heeft hij een eigen smederij gekocht van Jan de Jong. Zijn vrouw 
bleef al die jaren in Helderen wonen maar van tijd tot tijd bezochten hij en zijn vrouw elkaar 
over en weer. Laatstelijuk was hij in Helderen in mei 1766. In januari 1768 is hij in Stad 
getrouwd met een aldaar wonende jongedochter Cornelia Boot. Hij had bij haar twee 
kinderen. Een daarvan en ook de vrouw zijn in mei 1768 overleden. Hij heeft toen naar zijn 
vrouw in Helderen geschreven dat hij een eigen smederij had en haar gevraagd over te komen. 
Op 19 juli wordt aan Nieuwhuis gevraagd te bevestigen dat de vrouw die zich na overkomst 
als zijn echtgenote bij de autoriteiten aanmeldde inderdaad bedoelde Maria Theresia 
Boogeman is, hetgeen hij bevestigt. 
19 mei 1774 
Abraham Binnenweg is 50 jaar en werd geboren in Klaaswaal. Hij heeft vroeger in 
Hekelingen gewoond maar woont sinds jaren in Stad aan het Haringvliet. Hij handelt in 
paarden, vent vis uit en verhuurt een zaadkleed. Verder pacht hij land van de diaconie, van 
Lodewijk van Prooije, Arie van Dam en Leendert Lodder, schepen van Stad. Hij kent 
Steven van Vreeswijk en diens zoons omdat die wel bij hem komen dorsen. Van horen 
zeggen weet hij dat er bij Van Vreeswijk is ingebroken en dat deze daarbij ook mishandeld 
zou zijn. Er zou een zakje met f 125 en kleding en sierden ontvreemd zijn.  Dat alles werd 
hem verteld toen hij tabak ging halen bij de weduwe van Jan Snel. Hij ontkent iedere 
betrokkenheid. Hij heeft twee hele ducatons en een halve op zak, die hij ontvangen heeft van 
Leendert Mastenbroek als erfdeel van zijn moeder. Hij wilde hiervan voor zijn zoontje 
knopen laten maken, ondanks het feit dat hij nog een schuld heeft bij Huibrecht de Haas in 
Oude Tonge. Over gewelddadigheden enige jaren geleden in de Wolfstee of het huis van Jan 
van ’t Hof is hem niets bekend. 



16 juni 1774 
Steven van Vreeswijk is 57 jaar en geboren te Emmenes binnendijks. Hij is paardenkoper. In 
de nacht van 21 op 22 februari is bij hem ingebroken door het forceren van een binnendeur. 
Dieven hebben hem daarbij met stokslagen gewond. Hij geeft aan dat er een zakje met f 125 à 
f 130 is gestolen en enige kleding en sieraden. Van die laatste heeft hij inmiddels een deel 
terug ontvangen van de baljuw van Middelharnis. Hij zegt van de dieven met zekerheid 
Abraham Binnenweg herkend te hebben en mogelijk ook Hendrik van Vliet  alias Groot 
Aaij .. Hij is naar het huis van de nachtwaker Pieter Plokhooij gelopen maar heeft tegenover 
deze niet de naam van Abraham Binnenweg genoemd omdat die met de nachtwaker 
bevriend is. Hij was wel van plan geweest wraak te gaan nemen op Hendrik van Vliet  met 
wie ook nog een oude kwestie liep. Zijn zoon is er van beschuldigd de zuster van Van Vliets 
vrouw zwanger te hebben gemaakt. In de volgende nacht is er bij zijn huis gewaakt. Dat daar 
een Cornelis van der Schraag bij was is hem onbekend. 
16 juni 1774 
Tweede ondervraging van Abraham Binnendijk . Op de ochtend na de diefstal bij Steven 
Vreeswijk heeft hij gesproken met Lijntje Nattekaes, de weduwe van Jan Heijkoop alias 
Jan Snel. Zij vroeg hem spottenderwijs of hij die nacht dan niet was doodgeslagen. Op de 
Kaai heeft hij nog gesproken met Willem de Boer, Pieter Plokhooij en Paulus de Groot; 
samen zijn ze naar het huis van Vreeswijk gegaan. 
In Hekelingen heeft hij 2,5 jaar gewoond op de stee van Hendrik de Vos. Hij kent Simon 
Jorisse van der Meer alias Simon Joor.. Met de gewelddadigheden in 1764 op de Wolfstee 
en het huis van Jan van ’t Hof had hij niets te maken. 
1 augustus 1785 
Sijtje Ariens Schaap is 18 jaar, geboren en wonend op Den Bommel. Zij lijdt aan vallende 
ziekte en is aan de linkerzijde verlamd. Ze is dus arbeidongeschikt. Zij kent Pieter van 
Zanten wonend aan de Meuldijk in Den Bommel, maar heeft met hem nooit onenigheid 
gehad. Ze was bij hem in het karnemelkskamertje en is daar met vuur bezig geweest. Zij heeft 
nooit de intentie gehad het rieten dak in brand te steken. Haar vader heeft al aangeboden de 
schade te herstellen. Zij heeft ook als eens vuur gelegd bij het huis waar zij met haar vader en 
haar broer Adam Schaap woont en ook een keer bij het pakhuis van Jan Jongezoon. Haar 
vader heeft er haar flink voor geslagen. Er zijn periodes dat zij niet weet wat zij doet. Ze heeft 
ook al eens bij Aard van Oven een test met vuur gehaald en die in lappen gewikkeld. Tot slot 
verklaart zij dat een vreemde kerel haar hiertoe heeft aangezet omdat hij wel eens wilde zien 
of de brandspuit werkte. 
30 april 1796 
Andries Zwartenberg is 28 jaar en arbeider wonend in Den Bommel. In de nacht van 17 op 
18 maart werd daar wacht gelopen door Pouwels Moene, Matthijs Tiene, Jan Janse, Govert 
van Jelier en Nijs Hoogers. Zwartenberg heeft ze niet gezien maar kent ze wel. Hij ontkent 
dat hij die nacht samen met Adriaan van Gilst door het land zakken heeft gebracht naar 
Kommer Braber Zeedijk . De ochtend van 18 maart werd hij, toen hij naar buiten naar het 
huisje wilde gaan, opgepakt door Johannes Boerkamp, Pieter van Weesel en genoemde 
Jelier en Hoogers. Zij hebben hem met touwen vastgebonden aan de vrijheidsboom in de 
Zuidzijde. Hij verklaart de hele nacht bij zijn vrouw thuis te zijn geweest en verzoekt strenge 
correctie van diegenen die hem mishandeld hebben. 
30 april 1796 
Adriaan van Gilst is 27 à 28 jaar en arbeider in Den Bommel. Hem worden dezelfde vragen 
gesteld als in voorgaande akte. Hij weet nergens van 
november 1796 
Geertje van Splunteren is 51 jaar. Zij is geboren in Middelhanis en woont  te Stad aan het 
Haringvliet. Haar man Jacobus Oosterling overleed zes jaar geleden. Zij hadden vijf 



kinderen van wie er drie nog in leven zijn.  Aan de Zeedijk onder Stad is zij verkracht door 
twee soldaten uit het regiment  Waldeck. Bij de dikste is de daad geheel volvoerd. Deze man 
belette haar het schreeuwen door een duim in haar mond te steken. Bij de langste weet zij dat 
niet zeker. Zij heeft zich tot het uiterste verzet. Na het voorval is zij naar de herberg van de 
weduwe van Isaak Boelhouwer gegaan om haar te vragen of zij deze soldaten ook had 
gezien. Zij beschreef ze exact. Daarna ging ze naar de schout Pieter Deugd. Haar verklaring 
is opgetekend dor Jacob Bouwman, een lid van de Municipaliteit.. Hierna is zij naar de 
militaire commandant gegaan en heeft intussen tegen niemand over het gebeurde gesproken. 
11 november 1796 
Johannes Repp is 27 jaar en geboren te Solmisch in Niederweisel Woud. Hij is soldaat in de 
compagnie van de generaal majoor Von Drachtstelt, 1e bataljon 1e regiment Von Waldeck, 
laatst gekantonneerd in Middelharnis. Hij was op 5 april 1796 elf jaar soldaat. Hij wandelde 
wel vaker naar Sommelsdijk met zijn kameraad de soldaat Swenck. Op 11 maart ging hij met 
de soldaat Ludwig Krantz  naar Stad aan het Haringvliet om bij de chirurgijn Kleisman 
medicijnen op te halen voor het meisje van zijn kwartiergever. Daarna hebben ze in twee 
herbergen jenever gedronken. Hij bekent een vrouw te zijn tegengekomen, maar van beroving 
of bedreiging weet hij niets. Later geeft hij toe gemeenschap met haar te hebben gehad maar 
in zijn dronkenschap te hebben gedacht dat de vrouw zelf ook wel wilde. Van wat zijn maat 
Krantz  deed weet hij niets. Hij zat sinds zijn gevangenneming in de boeien te Hellevoetsluis. 


