
























moet er weer contact zijn geweest 
tussen Hendrik en zijn Almelose 
familie. Op 17 april 1641 kwam er 
bij richter Joachim Blanken, als 
voorzitter van het hooggericht, een 
opmerkelijk verzoek binnen van Fen
ne, Hendrik Volkerinks vrouw. Ze 
vroeg of het niet mogelijk was dat 
haar man gestraft kon worden voor 
het overspel en het bezwangeren van 
de dienstmeid. Hij had hier vreselijk 
spijt van en wilde graag voor het 
gericht verschijnen. Met de moord 
op het kindje had hij niets van doen 
gehad, dat had de dienstmeid gedaan. 
Hij was gevlucht uit schaamte en 
vrees en had lange tijd niets van zich 
laten horen. Hierdoor had hij niets 
geweten van het bevel om voor het 
gericht te verschijnen. 

Spijt 

Goed twee weken later, op 3 mei, 
werd er een tweede verzoekschrift 
bij het hooggericht ingeleverd, ten 
gunste van Fenne, door haar schoon
vader Derk Volkerink, Hendriks va
der en haar broer Willem Grobben. 

De strekking was dezelfde. Hendrik 
had verschrikkelijk veel spijt van 
zijn overspel maar geen schuld aan 
de moord. Ook het overspel werd op 
conto van de dienstmaagd geschre
v e n ,  'e e n  lic h t e n  v r ous 
persoen' .Hendrik was gevlucht om
dat hij zijn ouders, vrienden en buren 
niet meer onder ogen durfde te ko
men. Het grootste probleem was wel, 
dat Fenne met drie kleine kinderen 
was blijven zitten en zonder man in 
armoede dreigde te vervallen. 
De twee verzoeken werden op 13 
mei van het volgende jaar, 1642, 

nadat de nodige juridische adviezen 
waren ingewonnen, ingewilligd. Het 
verweer van Hendrik werd geaccep
teerd. Het bleef bij een veroordeling 
wegens overspel en het veroorzaken 
van de zwangerschap. Wel zou hij 
zich met de eed van zijn zonde moe
ten ontlasten. Mocht later blijken dat 
hij toch iets te maken had met de 
dood van het kind, dan zou hij op de 
gewone wijze berecht worden. Een 
belangrijk element in de argumenta
tie van de rechtbank was de positie 
van de achtergelaten vrouw en haar 
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drie kinderen, die zonder vader tot 
armoede zouden vervallen. 
Op 28 mei 1642 verscheen Hendrik, 
en 

hefft lijffelijcken tot Godt Almach
tich met opgestecte vingeren geswo
ren, dat hij niet als een versumder van 
gerichte sijj utgewecken, ook geen raet 
offt daet tot die doot van Jenne Roe
vecamps, sijne gewesene maech, dat 
kindt gegeven te hebben maer on
schuldich daer aen te wesen'. 

Met het zetten van zijn teken beves
tigde Hendrik zijn eed. Welke boete 
hij heeft moeten betalen, staat ner
gens beschreven. Voor Hendrik en 
zijn vrouw was het belangrijkste dat 
hij weer in de heerlijkheid mocht 
verkeren. Voor de schoonvader van 
Fenne en haar broer moet het een 
zorg minder zijn geweest dat de kin
deren weer een vader hadden en Fen
ne haar man terughad. Van Jenne, de 
dienstmeid, die haar kind zou hebben 
gedood, vernemen we niets meer" 






















