Blik op Boijl

Boijligers ‘op de bon’
Als inwoners van ons land en ook daar buiten, hebben we ons te houden aan de
geldende wetten maar in ‘de goeie oude tijd’ was het wat strafmaat voor overtredingen betrof, een heel ander verhaal dan nu! ……….
Bladerend door oude kranten artikelen kom je zo het één en ander aan de weet over
de Boijligers ‘van toen’
.
Een vonnis uit 1890

Het was in die tijd niet ongebruikelijk om in de omgeving een voorraad twijg te verzamelen voor het vlechten van korfjes. Uiteraard verboden op
particulier terrein. Meestal bestond een vonnis uit een boete of een aantal dagen hechtenis. De beide -de V- ’s
gingen echter zonder pardon achter de tralies!
In 1902 ging Sietze Jonkers, pluimveehandelaar uit Boijl, op
de bon f.1. boete of 1 dag hechtenis. (je kon blijkbaar
kiezen…) Hij liet in Noordwolde ‘iemand plaatsnemen op zijn
hondenkar’ en in 1935 overkwam Wiebe Koopmans (de
plaatselijke schoenmaker) het zelfde. Koopmans reed nu
zelf mee op de kar en de strafmaat was intussen ook flink
gestegen naar f.5.— boete of 3 dagen hechtenis.
In 1905 werd Jan de V beboet wegens: ‘een leerplichtig kind
niet geregeld naar school sturen’ Keuze tussen f.1.— boete
of 1 dag hechtenis. (de leerplichtwet gold vanaf 1900)
Hoezo spijbelen…….

1906 Overtredingen van het ‘mijn en het dijn’ werden
fors bestraft!
De plaatselijke smid Luigje Oosterkamp
ging in 1924 op de bon ‘wegens overtreding van de arbeidswet’ Ook daar
werd opgelet! F.5.—boete of 3 dagen
hechtenis
In 1922 werden de Boijligers Pieter S en
Johannes van R en ook Willem van O
uit Boschoord veroordeeld voor fietsen
zonder licht. Het kwam hun op f.3.— of
3 dagen hechtenis te staan.
In 1930 ging Meine K. op de bon. Er zat
geen bel op zijn fiets en hij kreeg f. 1.—
boete. Omgerekend naar nu, een fors
bedrag!
In 1936 moest Meine K wederom voor
het gerecht. Dit keer wegens ‘in staat van
dronkenschap de orde verstoren’
f.15.— boete of 10 dagen hechtenis.

fiets met houten velgen uit 1920

In het wildrijke gebied rond Boijl werd regelmatig gestroopt maar dat ging ook wel eens mis!
In 1901 werd Izaak van de W betrapt met: ‘zich met wildstrikken in het veld te bevinden’ Het kwam hem maar
liefst te staan op f.20.— of 4 dagen hechtenis.
In 1922 werd Hendrik O betrapt.
Ook in 1925 waren ze allemaal
‘het haasje’
Er was kennelijk geen ‘standaard
strafmaat’ voor stropen!
In de twintiger jaren van de vorige eeuw was er nog
best wel veel heide rond ons dorp. Het was wel handig
om die eerst af te branden voor men aan het ontginnen begon. Foute boel, vuurtje stoken mocht in 1925
ook al niet!
De tramlijn, die in 1914 aangelegd werd, bekortte de
reistijden naar Oosterwolde en Steenwijk aanzienlijk. Maar je mocht niet op de -nog rijdende tram- springen!....
…(Jan R kwam er nog goed mee weg met een ‘berisping’ voor zijn gevaarlijk stuntwerk!)

1925
En ja….. waar werd allemaal wel niet voor bekeurd..…. Je krijgt nu bijna de indruk dat de
dienders blij waren dat ze ‘iets te doen hadden’
1905 Rinke P kreeg een bekeuring voor: ‘vee
langs de openbare weg drijven’ boete: f.1.—
of een dag brommen. 1935 Bakker Sietze Cornelus O beging de zonde ‘het tarwe register
niet bijhouden’ (wat dat ook geweest mag
zijn) het kostte hem wél f.5.—of 3 dagen
hechtenis!
Willem P ging in 1937 op de bon voor: ‘flesschen alcoholhoudende drank in voorraad waarop percentage alcohol
niet vermeld staat’ boete: f. 2.— of 2 dagen in ’t
gevang.
De langst gestrafte plaatsgenoot in de vorige
eeuw was ene F.K. in 1919. Hij procedeerde kennelijk tot de Hoge Raad. Het mocht niet baten…..
De begane ‘overtredingen der wet’ in Boijl, gevonden in de oude kranten zo tot de jaren 40, zijn eigenlijk geen van allen wereldschokkend en laten
we daar blij mee zijn!
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