
Jillis Bruggeman 

 

Alzo Jillis Bruggeman, oud ruim 53 jaaren, gebooren te Noord-Waddinxveen, voor en tot in 

den jaare 1799 binnen deeze stad gewoond, doch na dien tijd geene vaste woonplaats gehad 

hebbende en tans gevangen op het raadhuis dezer stad, bekend heeft en het ook gebleeken is 

dat hij gevangene van desselfs jeugdige ouderdom van 15 jaaren af en vervolgens 

(doorgestreept: tot nog geen twee jaaren geleden toe), zich met onderscheidene persoonen en 

in meer dan eene plaats zo lijdelijk als daadelijk heeft schuldig gemaakt aan de afschuwelijke 

misdaad van sodomie en daaraan grenzende vuile wanbedrijven. En aangezien de voorsz bij 

herhaaling gepleegde misdaad van den gevangene in een land daar goede justitie vigeert niet 

kan worden getolereerd maar overeenkomstig de wet daartegen speciaal gestatueerd, ook 

anderen ten afschrik, behoorde te worden gestraft. 

 

Zoo is het dat schepenen der stad Schiedam, gezien en geëxamineerd hebbende de criminele 

eisch  en conclusie bij den burger Mr. Bernard Johan Pielat van Bulderen hoofdofficier dezer 

stad r.o (=ratione officii)  op ende jegens den gevangene gedaan en genomen, mitsgaders 

rijpelijk en met den meesten ernst, gelet hebbende op alles waarop en in deze konde en 

behoorde te worden gelet, doende recht in de naam en vanwegen het Bataafsche volk, 

condemneren den gevangene om gebragt te worden ter plaatse alwaar men binnen deze stad gewoon 

is openbaare executie van criminele justitie te doen en aldaar door den scherprechter met de koorde (= 

de strop) te worden gestraft dat er de dood na volgt. Ontzeggen den eisser r.o. zijnen verdere of andere 

eisch op ende jegens den gevangene gedaan en genomen, dog condemneren niettemin den gevangene 

in de kosten en mizen van justitie en in die van den processe, desnoods ter tauxatie en moderatie van 

dit collegie. 

 

Aldus gedaan en gearresteerd bij schepenen voornt. den 19 february 1803 en gepronuntieerd, 

mitsgaders geëxecuteerd den 9
e
 maart daaraanvolgende. 

 

In kennisse van mij, J.W. Hoekwater. 


