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RECHTSPRAAK (?)

Op 5 augustus 1858 stond een kleine jongen voor de kantonrechter in het kasteel te 
Medemblik. Hij heette Isaac Makkes, was slechts 12 jaar oud en gaf als beroep op 
(vis)venter.

Isaac Makkes
De dagvaarding tegen deze kleine jongen luidde dat hij met zijn viskar, getrokken door 
twee honden op de publieke weg in Harderwijk onder de gemeente Hoogwoud liep en 
zijn honden niet de verplichte muilkorven om hadden. Dit was namelijk een plaatselijke 
verordening (artikel 3 gemeenteverordening Hoogwoud).
Isaac werd in de gelegenheid gesteld om zich hiertegen te verweren. En Isaac vertelde 
dat hij van Medemblik naar "Lambertshage" gereden was en dat hij daar de honden had 
laten drinken. Daartoe had hij de muilkorven afgedaan en vergeten ze weer om te doen. 
Bovendien was hij onkundig van deze verordening. De rechter zei dat hij hiervan niets 
geloofde, want familie van hem had zich kort daarvoor aan hetzelfde feit schuldig 
gemaakt en veroordeelde Isaac tot 3 gulden boete of twee dagen gevang plus de kosten 
van het geding, te weten ƒ 5,32, (Dat zou nu circa ƒ 150,00 aan boete en ƒ 265,00 aan 
kosten zijn.)

Dirk Makkes
Maar op 1 april 1862 staat Dirk Makkes, oud 21 jaar, geboren te Schagen, wonende te 
Medemblik en ook visventer van zijn beroep voor de rechter. Hij had zijn hondekar met 
twee honden onbeheerd langs de openbare weg laten staan. En Dirk zijn verweer was, 
dat hij daar vis verkocht had en ze hem gevraagd hadden ook even de vis schoon te 
maken. Maar ook dat geloofde de rechter niet en veroordeelde hem tot één gulden 
boete (thans ongeveer ƒ 50,00).

Reindert Goedhart
1858. En wat denkt u van Reindert Goedhart uit Medemblik? Die reed met zijn paard op 
het "beschulpte" openbare plein van de Nieuwstraat! Hij wist toch dat de politiever
ordening (artikelen 17 en 22) luidde dat je niet mocht rijden met paarden, rijtuigen, 
hand- en andere wagens op een tot voetpad dienende klinkerstraat, pleinen, grachten 
en wandelwegen? Alleen uitgezonderd waren kinderwagentjes met de hand of door 
bokken getrokken, alsmede de paarden welke op de jaarlijkse harddraverij op het plein 
van de Nieuwstraat deelnamen. Reindert was niet op de zitting verschenen en werd 
veroordeeld tot ƒ 1,00 boete en ƒ 0,95 kosten.

Klaas de Vries
En ook Klaas de Vries, van beroep sleper, stond op 24 december 1858 terecht voor 
ditzelfde feit. Maar in zijn verweer zei hij dat hij wel moest rijden op de klinkerstraat, 
omdat de turfwagen van Lindeloo, wonende aan de Oosterhaven, in de weg stond. Het 
mocht niet helpen. Hij werd veroordeeld tot ƒ 3,00 boete of 2 dagen gevang.

Klaas Beek
Ook Klaas Beek, gepatenteerd winkelier en tapper, stond terecht. Op een zondag, 
gedurende de tijd voor de openbare godsdienstoefening, had hij zijn deur aan de 
Nieuwstraat openstaan en van de openbare weg was zichtbaar dat daar twee militairen 
bezig waren een glas sterke drank te gebruiken! (Verboden volgens artikel 3 wet maart 
1811, nummer 21.) Hij werd veroordeeld tot ƒ 5,00 boete (nu circa ƒ 250,00).
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Hendrik Koelucht en Dirk Goedhart
Hendrik Koelucht, een arbeider van 26 jaar en Dirk Goedhart, eveneens arbeider en ook 
26 jaar, beiden geboren te Medemblik, hadden die avond een beetje te veel gedronken.

En in de nacht van 30 op 31 maart 1862 hadden ze luid gezongen en geschreeuwd "en 
daardoor nachtgeruchten en bewegingen gemaakt tot verstoring van de rust der 
inwoners." De nachtwachten Jacob Zegerhoek en Simon Bakker hadden dit gezien en 
wel in de Paaltjessteeg (thans Saliebarak), de Breedstraat en bij de Kwikkerbrug, "Ze 
maakten groot rumoer en hevige bewegingen, door luid zingen en te schreeuwen. Ook 
zij werden veroordeeld.

Klaas Rob
Ondenkbaar is voor ons de politieverordening van Hoogwoud.
In Medemblik stond Klaas Rob terecht, want Klaas Rob (oud 47 jaar) werd beschuldigd 
van: "het tussen zonsondergang en zonsopgang branden van licht in zijne woning te 
Hoogwoud, zonder de aan de openbaren weg uitkomende glasramen behoorlijk te 
bedekken en daardoor het licht van dien weg af gezien kan worden!!!" De boete bedroeg 
ƒ 4,00 (thans ƒ 200,00).

Die goeie ouwe tijd???

J.C, van Leverink
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