
Verzoekschrift van Helena de Meij, ingediend bij de Academische Vierschaar van de Leidse universiteit 

De tekst - gezien het taalgebruik en het feit dat uit haar ‘handtekening’ blijkt dat ‘Suppliante’ zelf niet kon schrijven – van het duidelijk niet met 

eigen hand opgestelde verzoek luidde aldus:

Request van Helena de Meij, omme acte Pro Deo tot ’t voeren van procedures tegen wijlen Knok, vandien zij voorgeeft bezwangert te zijn

Aan de Edele Groot Achtb. Heeren Rector & Rechteren van ’s Lands universiteit binnen Leijden

Geeft reverentelijk te kennen Helena de Mey, meerderjarige ongehuwde Dochter, wonende binnen deze Stad:

Dat de Supplte. [Suppliante] als werkster verkeerende ten Huize van Abraham Liber, binnen deeze Stad woonachtig, kennis gekreegen heeft met 

den Persoon van Nicolaas Arnoldi Knok, oud grietman van Stellingwerf Oosteinde, in de provincie van Vriesland, dog toen ten tijde wonende 

op kamers bij de evengemelde Abraham Liber, dat gemelde Nicolaas Arnoldi Knok in den gepasseerden Jaare 1793, ter geleegendheid der 

Leijdse kermis, de Supplte. heeft overgehaald, om met hem in eene Broedertjeskraam te gaan, alwaar hij haar op broedertjes [= poffertjes] heeft 

getracteerd en met haar twee flessen wijn heeft gedronken.

Dat de Supplte. door de wijn bevangen zijnde gemaakt, op de instantie van gemelde Knok, met hem is medegegaan naar eene herberg aan de 

Galgpoort binnen deze stad.

Dat gemelde Knok met haar Supplte. in een aparte Kamer zijnde, en haar hebbende aangezet weder wijn met hem te drinken, haar eindelijk zo 

verre heeft verleid, dat hij vleeschelijk met haar heeft geconverseerd.

Dat de Supplte. daarvan zwanger zijnde geraakt, meer gemelden Heer Knok, dieswegens heeft kennisse gegeeven, en hem om Kraamkosten en 

onderstand aangezocht. 

Dat gemelde Knok daar op aan de Supplte. onderscheidene voorslagen heeft gedaan, als, om eenen anderen dan hemzelf als vader op te 

geeven, of om te Amsterdam de Kraam te gaan houden, en het Kind in het Aalmoesseniershuis te doen brengen, en met de belofte van haar in 

die gevallen te zullen helpen en haar iets geeven; Edog dat de Supplte. daar toe niet heeft willen besluiten, en dan gem. Knok niet heeft kunnen 

beweegen om aan zijne verpligting ten haaren opzichte te voldoen:

Dat vermids de meergen. Nicolaas Arnoldi Knok Lidmaat was van ’s Lands Universiteit alhier, de Supplte. daar op zig aan den onlangs 

afgetreedene Edele groot Achtb. Heer Rector Magnificus heeft geadresseerd, en met den meergem. Knok voor evengen. Ed. Groot Achtb Heer is 

gecompareerd, zonder echter daar van ’t verlangde Effect te erlangen.

Dat vervolgens de Supplte. voornemens zynde de dikwils gemelde Nicolaas Arnoldi Knok, voor de Edele Achtb: Heeren Rector en Assessoren te 

conveniëren, dezelve in tusschen is ziek geworden en komen te overlijden. Dat de Supplte. welke in de laatst verloopen week in het Kraambedde 

is bevallen van eene Dochter, zich thans uit hoofde van het evengemelde overlijden van Nicolaas Arnoldi Knok, genoodzaakt ziet, haare 

actie tot vergoeding in Kraamkosten en prestatie van onderhoud voor het evengemelde Kind als andersints ten laste van deszelves Boedel en 

Nalatenschap te doen gelden,en uit hoofde dat het sterfhuis van den dikwijls gemelde Nicolaas Arnoldi Knok, subject is [van] de Jurisdictie van 

U Ed. Groot Achtbbare, meent verplicht te zijn, dezelve actie voor dezen Edele Groot Achtbaare vierschaar te moeten insisteeren, edog dat de 

Supplte. zich niet in staat bevind tot het dragen van Zegels en proceskosten.

Reedenen waarom Supplte. zich keert tot U Ed. Groot Achtbare, Reverentelijk verzoekende dat U Ed Groot Achtbaare eenen Procureur gelieve 

te committeeren om de Supplte. in gemelde zaak Pro Deo, en buiten gebruik van zegels en proceskosten te bedienen, en daar van te verleenen 

acte of appoinctement in forma

’t welk oor de gen.

[w.g.] dit merk X is gesteld

bij Helena de Mey

[onderstond] mij present

[en was get:] D. Bouwman procr.’ 

[Na uitvoerige bespreking van deze kwestie werd aldus besloten:]

‘(….) alvoorens op het zelve te disponeeren., ordonneeren partijen in dezen omme te compareeren voor de Edele Achtb. Heeren Carolus Boers 

Assessor en Mr Francois Changuion, scheepen meesters, op zodanigen tijd als welgem. Heeren Commissarissen nader zullen goedvinden te 

bepaalen.

    Actum .. 24 Februarij 1794

Op fol. 212v (10 maart 1794) kreeg procureur Bouwman ’toestemming om ‘Suppliante’ zonder zegel en pro Deo ‘te bedienen’.

De afloop van deze affaire is vooralsnog onbekend.


