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Inleiding
Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van Leersum. Het
gaat om inventarisnummer 2476 dat een rol bevat van lijfstraffelijke en
boetstraffelijke zaken over de periode 1725-1792.
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Regesten

28-6-1725

Frederick vanden Honert drossaard contra Jan Woutersz en Huijbert
Arrissen. Hij eist boete van 100 gl ter oorsake vant mestrecken op
woensdag den 13e Junij 1725 des namiddags omtrent vijf uuren inde
huysinge en herberge van Cornelis van Westbroek alwaar de Koninck
van Engeland uythangt. [2476]
8-2-1726
Honert contra Dirk Petersz Woudenberg en Gijsbert Petersz
Woudenberg als momboiren of voogden over Dirk Cornelisz
Woudenberg mitsgaders Huybert Arissen als vader en voogd over
sijnen soon Arris Huybertsz. Hij eist boete van 200 gl wegens
mestrecken en snijden ’s nagts tusschen 2 en 3 octob 1725. [2476]
11-10-1727 Jan Abram contra Tonis en Jan Dirkse Woudenberg won Leersum.
[2476]
19-3-1730 de vrouw van Jacob Jansen Visee heeft gisteren 18 maart haar hals
afgesneden. Chirurgijn Gerardus Coppens heeft met het gerecht het
lichaam geschouwd. Het lichaam zal bij avond in een slegte kist worden
begraven. [2476]
8-11-1730 Honert contra Jan Brantsen van Barneveld, won. Amerongen en Tonis
Dirksen Woudenberg, won. Leersum. Hij eist boete van 200 gl wegens
mestrekken op 30-9-1730 ’s avonds een uur naa sonnen ondergang.
[2476]
25-6-1732 Honert contra Dirk Maassen van Ede won Rheenseveen onder Rhenen
en Willem Lijster won Amerongen. Hij eist boete van 150 gl ter oorsake
vant gevegt op dinsdag 15-4-1732 ’s namiddags omtrent tusschen een
en twee uuren op de groote weg omtrent den Huyse Zuylesteyn. Zij
hebben met een mes gevochten en een van beide is gewond geraakt.
[2476]
9-1733
Honert contra Jan Dirksz Woudenberg, won. Leersum en Cobus Jansz
Spijkhorst, won. op ’t Sand tot Doorn. Hij eist boete van 200 gl ter
oorsake vant voorgevallen op 5-10-1732 des avonds omtrent neegen
uuren dus meer dan een uur na Sonnenondergank. [2476]
5-3-1739
Gisteravond tussen 8 en 9 uur is ten huize van Cornelis Westbroek,
herbergier alhier, dood gestoken Gerrit Petersen Cruijff, won. Leersum.
Alom wordt gezegd dat Tonis Dirksen Woudenberg, mede won. alhier,
de dader is. Hij moet worden opgespoord. Het lijk wordt morgen
agtermiddag geschouwd en in stilte begraven. [2476]
6-3-1739
Het dode lichaam is geschouwd. [2476]
6-3-1739
Alles wat in het huis van Tonis Dirksen Woudenberg wordt gevonden
zal worden gevorderd om de kosten daaraan te verhalen. Errisje, zijn
huisvrouw, mag niets verbergen. [2476]
10-3-1739 Errisje Jans, huisvrouw van Tonis Dirksen Woudenberg, heeft geen
voer meer voor de paarden. Zij wil die nu verkopen. [2476]
8-4-1739
Arrisje Jans heeft 2 paarden verkocht. Het gerecht wil hiervan 27 gl
hebben. [2476]
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8-4-1739

Honert contra Tonis Dirksen Woudenberg. Hij eist wegens manslag op
5-3-1739 des avonts omtrent tusschen 8 a 9 aende huijsinge ende
herberge van Cornelis van Westbroek tot Leersum door hem aan de
Persoon van Gerrit Peeterse Cruijff begaan om met het zwaard gestraft
te worden dat er de doot op volgt. Tonis is momenteel onvindbaar. Zaak
komt 20-5-1739 opnieuw voor en 24-6 weer en 4-11 weer [2476]
24-6-1739 Errisje Jans, huisvrouw van Tonis Dirksen Woudenberg, wil verhuizen.
Zij wil al haar huisraad en goederen verkopen. [2476]
1-1-1740
Request van procureurs Johan Christoff Maus en A.A. Keppel. In
handen gegeven van de drossaard. [2476, 2477]
6-1-1740
Advies van de drossaard op het request. Gerecht conformeert zich
hieraan. Met diverse stukken. [2476, 2477]
6-1-1740
Honert contra Johan Christoff Maus. Komt opnieuw voor 23-3-1740.
Johan komt niet opdagen. Zaak dient opnieuw 18-5-1740. Honert eist
dat Johan zal worden gecondemneerd ter saake van het delict door
hem op dingsdag den 6 Octob. 1739 des voornoens tusschen elf en
twaalf ueren ten huijse van Dirk Aartse aan Jacomijntje van Ginkel
huijsvrouw van gemelte Dirk Aartse, onder Leersum geperpetreert,
soodanig aan den lijve gestraft te worden, en dat den ged in persoon
vervolgens voor den tijdt van tien jaaren sal worden gebannen uit
Leersum. Johan komt weer niet opdagen. [2476]
17-2-1740 Over procedure met Johan Christoff Maus. Hij verblijft op Broekhuizen.
[2476]
16-12-1740 Het gerecht verleent tegens Johanna Feltmans en derselver suster
Maria Feltmans aprehensie corporeel. Vervolgens is door ’t geregt
goetgevonden dat het gevonde kindtje nu geschouwen sijnde op’t
kerkhof alhier in een kisjen sal begraven worden. Het kindje was
ongeveer 4 maanden te vroeg geboren. Het gerecht beschouwt dit als
abortus. Gerecht oordeelt dat het dood ter wereld is gekomen. [2476]
4-1-1741
Johanna Feltmans is gevangen. Zij is 18 jaar oud en geboren van
Praast bij Cranenburg onder ’t Cleefse. Zij is ongetrouwd en heeft sig
overgegeven aan onbehoorlijke en onbetamelijke vleeselijke lusten. Met
haar zuster Maria is zij op zaterdag 3-12 op reis te Leersum gekomen
op de hofstede daar de kinderen van Gijsbert Tonissen op woonen.
Daar voelde zij dat ze ging baren. Zij hebben dit kind zwaar mishandeld
en in een sloop gegooid. Zij moet aan de kaak te pronk worden gestelt
met een pop boven haar hoofd, of voor 8 dagen op water en brood en
vervolgens verbannen uit provincie Utrecht. Zij is echter zeer zwak en
zal dit mogelijk niet overleven. [2476]
16-1-1742 Honert contra Jan Gerritse won voor knegt bij Jan Brantsen tot
Amerongen, Jacob Wildeman en Jan van der Klift, beijde mede won
aldaar, mitsgaders Jan … voor knegt won bij de heer Major Tuijl van
Serooskerken. Zij komen niet opdagen. [2476]
25-10-1742 Honert contra Erris en Teunis Huijbertsen zonen van Huijbert Errisse,
mitsgaders Gerrigje Cornelissen als moeder en voogdesse over Tonis
Gerrritsen. Hij eist boete van 200 gl. De ged: Erris Huijbertsen seijde
dat hij Tonis Gerrits wilde aannemen voor soldaat [2476]
14-10-1745 Honert contra Cornelis van Westbroek hospes in ’t Geregtshuijs alhier.
Hij eist boete van 50 gl ter saaken van het misbruijk van een brouwers
vadt. [2476]
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6-4-1746

Honert contra Dirk Aertsen mitsgaders Gerrigje Cornelissen als moeder
en voogdes over Tonis Gerritsen. Hij eist boete van 150 gl Tonis is thuis
gekomen gekwetst aan arm en hoofd. [2476]
9-7-1749
Honert contra Wouter Kirpesteijn Gerrit Kirpesteijn Gerrit van
Amerongen Evert van Ginkel en Jacob Arisse Bouwmeester op
Schevickhoven. Hij eist boete van 300 gl wegens echten. Voortgezet op
12-11-1749. [2476, 2477 met negen stukken]
20-10-1759 Gerrit van Dijk, burgemeester, heeft met de schepenen Pieter Versteeg
en Hendrik Cornelissen, met assistentie van Dirk Ligtermaet, chirurgijn,
geschouwd het dode lichaam van een verdronken lijk, genaamd Mietje
van de Geer, het dochtertje van Dirk van de Geer, won. Leersum.
Conclusie: natuurlijke dood. [2476, 2493]
18-4-1774 Cornelis de Wijs drossaard te Leersum contra Willem van den
Boogaard won Leersum. Default. [2476]
28-4-1774 Cornelis de Wijs contra idem. Default [2476]
2-6-1774
idem contra idem. Default [2476]
27-1-1783 Gerard Weenink drossaard contra Gerrit Dirkse en Arie van
Geeresteijn. [2476]
26-2-1783 Weenink contra Huijbert van Meerwijk. Default Voortgezet op 12-3 en
26-3 en 9-4-1783 [2476]
1-3-1785
Weenink contra Albert Veenhof onder Amerongen en Gerrit Aartsz
Versteeg won Leersum. Default [2476]
17-3-1785 Weeninck contra idem. Hij eist boete van 25 gl [2476]
16-5-1792 request van P: Cornelisse Blauwendraat als vader en voogd over zijn
minderjarige zoon Jan Blauwendraat over kwestie tussen Jan
Helmertsen en Jan Blauwendraat. [2476]
22-5-1792 antwoord op request van P: Cornelisse Blauwendraat. [2476]
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