
Belofte maakt schuld 
door G.J.A. Beerthui/.en-van Kooten 

Op 22 februari 1718 protesteert Johanna van Blokland, wonend in Montfoort tegen het blijkens 
afkondiging voorgenomen huwelijk van Jan Cornelis Sluijs en Claara Snels. 
Zij doet dit op de regtdag(\) bij de schepenen van Montfoort . Als argument voert zij aan dat deze Jan 
Cornelis Sluijs ook haar trouwbeloften heeft gedaan. Op 9 maart spreekt het gerecht opnieuw over 
deze zaak. Men doet dan nog geen uitspraak. 

Het doopboek van de r.k.-kerk van Montfoort vermeldt op 3 mei 1718 de doop van: Segnerus(met de 
vermelding Spur.: dit is een afkorting van spurius, hetgeen onecht betekent). Als vader wordt vermeld 
Jan Cornelisse Sluijs en als moeder Joanna van Blocklant. Dan is ook duidelijk waarom Johanna zo 
op de trouwbeloften van Jan stond. 

Op 5 juli komt het gerecht nog een keer op deze zaak terug en wordt er gedebatteerd over de eisen en de 
bewijzen. In het verslag is een weergave van het debat helaas achterwege gebleven. Wel lezen we op 2 
augustus de uiteindelijke uitspraak. Joanna krijgt voor haar onteren en de kraamkosten een bedrag 
van 25 gulden ineens. Bovendien moet Jan iedere week, tot het kind de leeftijd van 14jaar heeft bereikt, 
voor het onderhoud 15 stuivers betalen. Ook moet hij voor de kosten van de gevoerde processen 
opdraaien. 

Of Claara Snels na deze onverkwikkelijke zaak nog in het huwelijk wilde treden met Jan weten we niet. 
In Montfoort hebben we in de trouwboeken niets gevonden over Jan en Claara. In de begraaf registers 
komen we op 12 november 1764 nog wel een Jan Sluijs tegen en op 14 september 1745 de huisvrouw 
van Jan Sluijs. Mogelijk gaat het hier om bovengenoemde Jan en Claara. 

Gegevens ontleend aan: 
RAU - Rechterlijke Archieven inv. nr. 604 Civiele rol Montfoort deel 13 + 14. 

Noot: 
1. Het college van schepenen had ondermeer tot taak recht te spreken. Zij hielden deze bijeenkomsten op de zo 

geheten rechtsdagen. 
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