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Inleiding

In dit document zijn regesten opgenomen van de criminele sententies van Wijk bij
Duurstede over de periode 1637-1668. In de loop van enkele decennia heeft het
volgende aantal zaken een plaats gekregen in dit register:

Periode

Aantal
zaken

1637-1640

31

1641-1650

73

1651-1660

90

1661-1668

59

Totaal

253

2

Regesten

10-5-1637

2-12-1637

22-1-1638

4-2-1638

12-5-1638

29-6-1638
1-7-1638

Fy Molenaers heeft, nadat ze iteratievelijk van smokkelen is
achterhaald geweest, hetzelve nogmaals gepleegd. Dit is openbare
diefstal uit de stadsimposten. Zij zal voor het stadhuis aan de kaak
worden gesteld met een half vat en twee kannen en glazen om haar
hals, gedurende 1 uur, en verbannen worden uit de vrijheid van Wijk
voor 1 jaar.
Catharina Hendricks, geb. te Keulen, en Geertruijt Jurriaens,
gevangenen alhier, hebben bekend dat zij op diverse plaatsen hebben
gestolen, zoals te Zaltbommel een slaapzak uit een huis waar zij
logeerden, te Lienden twee slaaplakens, twee slopen en een stuk
garen, en in de redout boven Tiel met twee soldaten en Geertruijts
zuster, die gevangen zat, linnen en ander goed uit de redout geworpen
heeft. De dames zijn nog erg jong. Zij zullen een half uur voor het
stadhuis moeten staan en voor 10 jaar uit de vrijheid van Wijk
verbannen worden.
Ariaentgen Jans, geb. Culemborg, dochter van Jan Ariaensz, tamboer,
x Magdaleen. Haar man was soldaat onder kapitein Lourens Voocht, en
zij maakt hoeden schoon. Zij is zaterdag met haar man uit Tiel
gekomen om een praktijk te stichten binnen Wijk. Door het wisselen van
geld heeft zij de mensen geld afhandig gemaakt. Laurens Jansz, geb.
Arnhem, soldaat onder de compagnie van Laurens Voocht, is
vrijdagavond uit Tiel gkeomen om een praktijk te stichten om hoeden
schoon te maken met zijn vrouw Ariaentghen Jans. Zij willen naar
Utrecht gaan. Hij wist niets van de fouten van zijn vrouw.
Dirck Mulder, geb. Weerden in het land van Merck, x Aeltghen
Lintwerckers hebben gesmokkeld. Dirck heeft op 8-9-1637 twee
rijksdaalders van een dievegge uit Tiel genoten om de diefstallen van
deze dievegge te verzwijgen. En een Spaanse mat van haar gekregen
om een ketelboetersvrouw om te kopen. Dirck zat gevangen maar is
ontsnapt. Hij is nu opnieuw gevangen genomen en wordt levenslang
verbannen en zijn vrouw voor 10 jaren.
Aernt van Gelder alias Warnagel, heeft in de herberg agressie betoond
tegen de deurwaarder Hendrick van Lith en de herbergier, toen hij
gevangen genomen moest worden. Hij heeft dat ook gedaan voor het
gerecht waarbij de deurwaarder maar nauwelijks kon voorkomen dat 23 gerechtslieden gewond zouden raken. Hij heeft diverse attestaties
van stad en predikanten van Arnhem dat hij uitzinnig en dol is. Eis:
Doodstraf met het zwaard. Straf: kwijtschelding omdat hij vrouw en
kinderen heeft.
Lijsbeth Jacobs, geb. Utrecht, loopt al jaren te vagabonderen en heeft
gisteren hier insolentie bedreven.
Anna Dorothe Hertmans, geb. Harsle, 4,5 mijl van Maagdenburg, zegt
¾ jaar geleden uit Harsle vertrokken te zijn naar Brunswijk, Sell,
Bremen, Hamburg, Groningen, Leeuwarden, Amsterdam, Leiden, Den
Haag, Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Tiel, Nijmegen, Arnhem en nu
in Wijk. Is met haar gezelschap in Rhenen gekomen ten huize van een
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kleermaker in een straatje aan de poort van Wageningen. Margaretha
Pijsels, geb. Leipzig, haar eerste man was een smid die 6 jaren geleden
overleden is. Haar laatste man was een predikant onder Banier. Sedert
Kerst is zij in ons land geweest en komt nu uit Den Haag. Daar heeft zij
zich gevoegd bij Anna Dorothe. Zij zegt dat Anna Dorothe van haar een
kind en nog een van de mede-gevangenen heeft op verscheidene
plaatsen geleend en daarmee als haar eigen kind is gaan bedelen.
2-7-1638
Lijsbeth Wolters is gisteren gevangen genomen, geb. Bowichaven in
Duitsland, woont nu ¾ jaar in ons land, o.a. te Amsterdam bij een
tabakspinner en in Den Haag als meid. Heeft zich daar gevoegd bij
Anna Dorothe. Anna Legdou (40), geb. Zuerin bij Mecklenburgh, zegt
dat haar eerste man een burgerhopman was, haar tweede een
predikant binnen Zwerien. Zij is in november in Nederland gekomen en
heeft zich in Den Haag bij Anna Dorothe gevoegd. Eis: Anna Dorothe
zal aan de kaak worden gesteld. Straf: Verbannen uit de stad en
vrijheid.
30-8-1638 Op het verzoekschrift in cas van submissie vanwege Guillaume
d’Haultain over de verwonding de persoon van Gerrit Robberts
geinflingeerd, wordt niet nader ingegaan.
12-9-1638 Jacob Andriesz Bodser heeft op 13-7-1638 moedwillig in de herberg
Van de Sleutel alhier in een kamer zijn roer gelost op een vreemd,
onbekend, persoon die daardoor is getroffen en overleden. Hij is niet
verschenen en wordt voor eeuwig verbannen uit stad en vrijheid.
26-11-1638 IJffgen Jans, geb. Groningerland, heeft bekend dat zij enige tijd geleden
in de stad anderhalf pond was heeft gestolen en een hoen en ook
geklommen is over een muur in een tuin waar linnen lag, met de
bedoeling om dat mee te nemen. De vrouw van dat huis heeft dit belet.
Zij is verder met hoererij aan de kost gekomen. Eis: Schavot,
brandmerken en verbannen. Straf: Aan de kaak met vlas en het hoen
om haar hals, gedurende een half uur, en verder voor 10 jaar
verbannen uit stad en vrijheid.
3-12-1638 Cornelis Petersz van Broeckhuijsen is betrapt op het stelen van hout in
de boomgaard van Jan van Becum. Hij heeft dit in het huis van zijn
vader gebracht. Hij heeft ook een post van de glinten van de
stadssingel gestolen. Zijn broer Christiaan was daarbij aanwezig. Hij is
nog jong en wordt dus niet gegeseld.
6-8-1639
Lijsbeth Jans, heidens vrouw, geb. Munsterland uit de stad Notrop, haar
man Couit Abrahams, haar vader een heiden, genaamd Hans van
Lunenborgh, is heden te Wijk gekomen om in de lomberd te brengen
enig goed toebehorende aan een ander uit haar gezelschap.
7-8-1639
Een bode is gestuurd naar Rijswijk waar enigen uit het gezelschap van
Lijsbeth zijn gevangen genomen. Maar die waren inmiddels al vrij
gelaten. Lijsbeth wordt ook weer vrijgelaten.
9-11-1639 4-11 gevangen genomen. Johan Cornelisz (49), geb. Keulen, en
Elisabeth Jans (35), opgevoed te Calcar, hebben bekend een maand
geleden gelogeerd te Amsterdam, samen met een vagebond die zegt
een student te zijn, genaamd Hendricus, van wie zij twee attestaties
hebben gekregen, de ene op naam van Witoich van Butger en Jodocus
Geverius, richter en predikant te Mulim, waarin staat dat de goederen
van Johan in de oorlog verloren zijn geraakt en dat hij een lidmaat en
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diaken van de kerk is. En de andere op naam van mr. Cornelis
Sasbout, operateur, en Martinus Roverius, notaris, waarin staat dat
Sasbout aangenomen heeft twee kinderen van Johan te opereren die
gekweld worden door de steen. Zij hebben hiermee gebedeld en hun
aalmoezen door de diakenen laten ondertekenen. Straf: Half uur staan
voor het stadhuis met hun valse brieven om hun hals en verbannen
voor 10 jaar.
18-12-1639 8-12 gevangen genomen. Michiel Rutgersz van Roermond, geb.
Gulikerland, heeft bekend enige dagen geleden in een bosje omtrent de
bergkant enige opgaande eikenbomen of –heesters te hebben gehakt.
Dat heeft hij al meer gedaan. Hij heeft ook kippen gestolen. Eis:
Schavot, brandmerken en verbannen levenslang. Straf: Schavot,
geselen, aan de kaak stellen en levenslang verbannen.
21-12-1639 20-12 gevangen genomen. Aernt Jansz, geb. Osnabruck, zegt van
Culemborg hier gekomen te zijn om naar Tiel en verder naar Emmerich
te gaan waar zijn vader woont. Hij zegt van Willemsstad met een vrouw
die zijn bijzit is, over Dordrecht hier gekomen te zijn, al bedelende. Hij
heeft geen paspoort. De vrouw heeft hij in Rotterdam uit een slaapstede
gehaald. Zij heet Barber, geb. Frankfurt. Jean Codion, geb. Artois, is
gisteravond hier gekomen uit Amsterdam over Utrecht om naar Wesel
te gaan. Hij zegt dat zijn vrouw Philippau Wouters heeft en dat hij op
zee gediend heeft en nu zonder paspoort is gaan bedelen. Adriaen
Flavie, geb. Valencijn, is uit zijn land over Dordrecht, Gorinchem en
Culemborg, hier bedelend gekomen zonder paspoort, met zijn vrouw
Mari Coerte. Hij wil naar Nijmegen om zijn neef te bezoeken. Zij worden
uit de stad geleid.
18-1-1640 N.N., huisvrouw van N.N., soldaat, liggende in Texel om te gaan naar
Indië, heeft heden op een zolder zich aan een touw opgehangen. Zij
wordt op een hord door de stad gesleept en in een gracht begraven.
21-1-1640 Er lopen diverse groepen vagebonden en gauwdieven in de
Wijkerslooth. De officier wordt belast hen gevangen te nemen.
22-1-1640 21-1 gevangen genomen. Jerasmus Laurens van Crakouw, hebbende
een arm, zegt voor Smolensk in de slag tussen Zweden en Polen zijn
andere arm verloren te hebben. Willem Cornelisz, geb. Nijmegen,
stoelenmaker, is nu uit Amsterdam gekomen. Niesgen Wouters, geb.
Amsterdam, zingt liedjes en is met deze mannen mee gekomen.
Catalijnken Jans, geb. Wesel, is in Wijkersloot bij dit gezelschap
gekomen. Catalijn Jans, geb. Roukerk bij Keulen, zegt dat haar man
naar Indië is gereisd en nu gekomen te zijn uit Amsterdam. Zij zijn in
het huis van jonker Ketell gevangen genomen waar zij alles afbraken
wat ze konden vinden. Zij worden uit de stad geleid.
22-2-1640 Francois Outar, geb. Ledau, zegt uit Rotterdam gekomen te zijn als
stoelwinder en te Hattem getrouwd te zijn met Sara Jacobs, geb.
Kelwich. Zij is ook gevangen genomen. Beertgen Jans, geb.
Amsterdam, is met hen uit Amsterdam gekomen. Later verklaart
Beertgen dat zij drie weken geleden zich te Wijkerslooth bij Francois
gevoegd heeft en beloofd heeft bij hem dienst te nemen. Zij heeft in
Alkmaar in een spinhuis gezeten anderhalf jaar. Francois ontkent
geconserveerd te hebben met Beertgen. Later geeft hij dit toch toe. Zij
worden uit de stad geleid.
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3-1-1640

18-5-1640

18-5-1640

17-6-1640

18-6-1640
15-5-1640

29-6-1640

5-6-1640

30-12 gevangen genomen. Dirck Brugman, geb. Weel in het land van
Marck, heeft bekend dat hij met een valse attestatie van een soldaat in
Zutphen gekocht, bedelt voor de verbrande gemeente van Heurden in
Marck. Eis: Schavot, geselen en verbannen. Dit alles in het gezicht van
zijn vrouw. Straf: Aan de kaak gesteld met zijn papieren om zijn hals, en
levenslang verbannen.
10-5 gevangen. Lieven Jansz vander Gouw heeft bekend dat hij na
ontvangst van het tweede brandmerk voor het Hof van Utrecht, en
verbanning uit het Sticht van Utrecht, weer hier gekomen is, voor het
huis van jonker van Montfoort te Zoelmond, met zijn complicen Jantje
van Eemnes en zijn vrouw Groot Anna van Utrecht. Zij hebben van de
bleek een grote partij linnen gestolen en die te Culemborg verkocht. Op
de biddag zijn zij te Schonrewoerd geweest in een huismanshuis en
hebben ingebroken en gestolen. Op zondag heeft hij met zijn vrouw
Merritje te Rijswijk bij een man ingebroken en gestolen. Eis: Doodstraf
met het koord. Straf: schavot met de strop om de hals, geselen en
brandmerken op zijn rug en levenslang verbannen.
Merritgen Andries van Amsterdam heeft bekend dat zij met andere
dieven en schelmen door het land trekt. Zij is 14 dagen geleden
gekomen bij Lieven vander Gouw die haar tot zijn vrouw heeft
aangenomen, volgens het gebruik van de dieven. Zij heeft met hem
gestolen. Eis: Schavot, geselen en brandmerken en verbannen. Straf:
Schavot, geselen met roeden, levenslang verbannen.
Anthonij Michielsz, geb. Somsbeek, caffawerker, bombazijnwerker en
linnenwever, hebbende een teken op zijn rug gekregen te Amsterdam 6
jaren geleden omdat hij een vrouw een snee in het gezicht had
gegeven.
Margarita Stoffels, geb. Zaltbommel, zingt liedjes en komt uit
Gelderland. Anthonie Michiels is met haar ontslagen uit de gevangenis.
Michiel Rombout, geb. Rijssel, is gekomen uit Keulen om werk te
zoeken als kleermaker. Hij bedelt overal. Dirck Willemsz van Dalen,
bijgenaamd jonker Droegbroot, zegt dat zijn vader een edelman uit
Gulikerland was en dat hij gediend heeft onder overste Loo. Hij bedelt.
Zij worden uit de stad geleid.
Mechtelt Jans te Amersfoort. Aeltgen Jans te Amsterdam, zegt dat haar
man Aelbert Jansz is en dat zij uit Barneveld komt om te Lunteren te
bedelen. Adriaen Hendricksz, geb. Schagen, zegt uit Goijland te komen
en daarheen te willen. Haar man heet Domas Jansz, een bedelaarster.
Danes Jansz, geb. Leiden, zegt met zijn vrouw uit Goijland gekomen te
zijn als schoenlapper. Hij heeft een brandmerk op zijn rug, gekregen te
Axel omdat hij tweemaal gedeserteerd is en twee hemden had
gestolen, 2 jaar geleden. Zijn kapitein heette dhr. Davids. Zij zijn
ontslagen uit de gevangenis.
Anna Jans, geb. Utrecht, is eergisteren uit Utrecht gekomen uit de
gevangenis waar zij 8 dagen zat. Zij komt aan de kost door ‘haer voor
een stuck gelts te laeten gerijven’. Lijntgen Jans, geb. Brabant, is ook
uit Utrecht gekomen. Griet Laurens, geb. Alkmaar, is met hen
meegekomen. Zij zegt zich ‘te laten soenen voor gelt’. Zij worden uit de
stad geleid.
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22-5-1640

Francois Outre heeft eerder hier gevangen gezeten. Hij komt nu uit
Arnhem met een jonge vrouw genaamd Beertgen Hendricks, die hij bij
zich heeft als zijn hoer. Hij heeft een vrouw die in Jutphaas in de kraam
ligt en leeft dus in overspel. Hij heeft een paspoort van een kapitein van
de waardgelders. Zij worden uit de stad geleid.
12-8-1640 Anna Hendricks van Franeker, heidensvrouw, gedraagt zich als halve
gek en spreekt een vreemde taal. Zij wordt uit de stad geleid.
13-12-1640 11-12 gevangen genomen. Johan van Maastricht, won. Culemborg,
zegt melaats te zijn. Hij wordt uit de stad geleid.
13-4-1641 12-4 gevangen genomen. Ursel Philips Smith, geb. Parteijnheijm, heeft
bekend dat zij in overspel leeft bij haar moedersman Jurrie Duijtser en
bij hem een dochtertje heeft gewonnen. Eis: schavot, geselen en
verbannen. Eis: verbannen wegens haar jonkheid en onnozelheid.
20-5-1641 Mertijntje Berun van Mets loopt met de klep als lazarus. Zij wordt uit de
stad geleid.
14-6-1641 Jan Jansz Hagenaer, schoenmaker, bedelt met zijn vrouw. Zij worden
uit de stad geleid.
20-4-1641 Robbert Caelje, soldaat onder kapitein Francois Veer, in garnizoen te
Amersfoort, is gisteravond uit Amersfoort gekomen om naar
Zaltbommel te gaan, zonder paspoort. Hij heeft een brandmerk te
Antwerpen ontvangen een jaar geleden omdat hij voor diens huis
Edmond Crauder met een mes gestoken heeft. Op 23-4 bekent hij een
vergulden kop bij de lombard gebracht te hebben en dat hij het
brandmerk te Antwerpen ontvangen heeft omdat hij een meisje ’s
nachts verkracht heeft. Hij zegt dat zijn vrouw die kop in Culemborg
gestolen heeft. Hij wordt naar de krijgsraad te Utrecht gebracht.
30-6-1641 29-6 gevangen genomen. Jan Lambertsz, geb. Leiden, heeft gebedeld
en schandelijke woorden gesproken. Hij wordt voor het stadhuis aan de
kaak gesteld gedurende een half uur en levenslang verbannen.
11-7-1641 10-7 gevangen genomen. Gerrit Stappers, geb. ’s Hertogenbosch,
soldaat onder de compagnie van kapitein Plettenborgh. Jan Aertszn
van Lienden, soldaat onder dezelfde compagnie. Zij hebben ramen
ingegooid in de stad in dronkenschap. Deze soldaten staan op hun
vertrek naar Portugal.
6-10-1641 Mael Marcq, geb. Paiyer (Frankrijk), passementwerker, komende uit
Tiel. En Anneke Jans, geb. Zutphen, is met hem uit Tiel gekomen,
bedelend. Zij worden uit de stad geleid.
13-8-1641 De stad is gisteren smadelijk bejegend in haar ambt en bediening in
een volle vergadering door mr. Rodolph Nieupoort. Het gerecht heeft
hem nu ontboden om daarover te spreken en hij is niet verschenen.
Straf: amende van 25 gulden t.b.v. de armen van deze stad.
17-1-1642 Hendrick Dircksz, wolspinner, geb. Groningen, heeft bekend soldaat te
zijn onder dhr. Veer te Amersfoort, gaande zonder paspoort. Hij heeft
een stuk zijdelinnen gestolen te Amersfoort in een kramerswinkel. Hij
heeft een brandmerk op zijn rug gekregen te Hoorn omdat hij in
verkeerd gezelschap was maar niets heeft gedaan. Hij is voor de
krijgsraad te Utrecht gebracht.
9-3-1642
Steven Sypre, geb. Savoure (Britagne), en Matheu Roman van Bajone.
Steven bekent dat hij met valse attestaties door het land trekt. Die heeft
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19-4-1642

19-4-1642

15-11-1642

18-11-1642

24-12-1642

24-12-1642

5-7-1643

5-7-1643

21-7-1643

24-8-1643

hij gekocht van een paap bij Duinkerken. Eis: Schavot en verbanning.
Straf: verbannen levenslang.
Mercelis Hendricksz, geb. Amsterdam, heeft bekend dat hij ’s nachts
logerende hier bij Dirck Coenen, met haar heeft geaccordeerd omdat hij
soldaat was. ’s Nachts heeft hij het raam geopend en zijn slaaplakens
met zich genomen. Op diverse plaatsen heeft hij ingebroken. Hiervoor
heeft hij al twee brandmerken ontvangen. Eis: Doodstraf aan de galg.
Straf: geselen met een strop om de hals, brandmerken en levenslang
verbannen.
13-4 gevangen genomen. Jan Dijan, geb. St. Truiden, is op de
marktdag op woensdag gevangen genomen wegens stelen van een
zakdoek. Eis: Schavot en geselen. Straf: idem en voor 6 jaar
verbannen.
De weduwe van Jan Hendricksz Paardevoet klaagt Gerard Kelderman,
houder van de bank van lening aangaande het ongelijk dat hij haar
aandoet door haar haar pand te onthouden. Kelderman bejegent het
gerecht smadelijk. Straf: 3 dagen water en brood in de gevangenis.
Dezelfde dag gevangen. Rogier Moor en John Loremoor,
Engelsmannen, soldaten onder de compagnie van kolonel Ghoringh,
door jonker van der Molen, won. Broekhuizen, op grote suspicie van in
zijn huis gestolen te hebben, vervolgd en door de officier van Wijk
gevangen genomen. Er wordt niets gevonden. Zij hebben wel gebedeld
en hebben geen paspoorten. Uit de stad geleid.
Jan Bachius, geb. Engeland, Anthonij Valentijn, geb. Zeeland, Amelius
Benningster, Lijsbeth Hanskens, Trijn Anthonis, Amelis Claes, bij hen
hebbende zes kinderen, allen heidens, worden uit de stad geleid.
Rutger Jansz, geb. Hemert, is door de landdrost in handen van de
officier gesteld. Er wordt niets bij hem gevonden. Hij heeft alleen
gebeden om kerstbrood. Hij wordt ontslagen uit de gevangenis. Amelia
Hendricks, geb. Amsterdam, zegt van Amersfoort te komen waar zij
woont en een man heeft. Zij komt aan de kost met wol te spinnen en
kwam hier om kerstbrood te halen. Merritgen Claes, geb. land van
Gulik, komt uit Utrecht om haar man te zoeken die van haar gelopen is.
Zij heeft op haar rug twee brandmerken, ontvangen te Brussel en
Antwerpen wegens diefstal. Zij worden 27-12 uit de gevangenis
ontslagen en uit de stad geleid.
Jan Hustingh en Jan Hermansz hebben bekend op 3-7 op de vrije
jaarmarkt te Wijk met stenen te hebben gegooid naar een arme, blinde
man, waardoor deze aan zijn wang is verwond. Zij hebben zijn jongen
geslagen. Straf: 3 dagen water en brood en een jaar verbannen.
N.N., stomme, heeft op 3-7 op de jaarmarkt zeer insolent tegen een
kramer zich gedragen. Hij wilde met hem spelen om messen. Hij
gedroeg zich agressief. Straf: Aan de kaak gesteld met de roeden om
zijn hals en 10 jaren verbannen.
19-7 gevangen genomen. Gerrit Rijcksz, gezworen bierdrager en
klepwachter te Wijk bij Duurstede, heeft bekend in het poorthuis van
Willem van Dam een emmer met tarre (tarwe?) heeft gestolen. Eis:
Geselen, schavot en verbannen. Straf: 3 dagen water en brood.
Voor het gerecht wordt een man gebracht met een hand, zijnde een
waester. Hij zegt dat hij heet Hendrick Creijn. Hij heeft, volgens de
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dienaar van justitie, voor het huis van de armmeester insolentie
gepleegd. Hij wordt uit de stad geleid.
Een verzoekschrift in cas van submissie vanwege Joost Cornelisz van
Mourick, brouwer en burger alhier, mitsgaders het adres van de officier
en verdere bewijsstukken wegens het exces door hem aan Jan van
Zoelen begaan. Straf: boete van 175 gulden.
Voor het gerecht wordt een man gebracht die zegt Jan Solsman te
heten, geb. Keijserenland in het land van Sarbrugh. Toen de dienaar
van justitie hem wegens bedelen uit de stad wilde leiden, sloeg hij hem
een gat in zijn hoofd. Hij wordt direct uit de stad gezet.
Annetgen Ditmarts, geb. Harlingen, heeft bekend dat zij woensdag ten
huize van Jan Joppensz te Rijswijk een dukaat gestolen heeft en 8
dagen daarvoor ten huize van Maij Vernoij, ook te Rijswijk, 2 zilveren
naaldjes met een paar stropmouwen. Eis: schavot, geselen en
verbannen. Straf: verbannen voor 10 jaren.
Cleesge Jans van Arnhem was gisteren hoog beschonken en weet niet
wat hij gedaan heeft en vraagt om vergiffenis.
Maria Jacobs, geb. Wirtsburgh, Catalina Jans van Lutsenburg en Cilian
Clingsmit zijn door het volk van de landdrost zaterdag hier gebracht.
Jan Gijsbertsz, bijgenaamd Den Danser, geb. Linschoten, heeft bekend
dat hij op 2-9 ten huize van Lijsbet Lubberts, waar hij enige dagen had
gewerkt, een half mud groene erwten heeft gestolen. ’s Avonds heeft hij
deze gebracht aan de Amerongerwetering in een sloot onder een
wervelenbrug. De volgende dag is hij gegaan naar Jan Beerntsz van
Doorn, waard in het Wapen van Schotland alhier, om deze erwten te
verkopen. Vervolgens heeft hij de erwten naar Jan gebracht. Jan
Gijsbertsz is al eerder uit Vianen verbannen. Eis: Schavot, geselen,
brandmerken en verbannen. Straf: aan de kaak stellen met een zak
erwten boven zijn hoofd, en levenslang verbannen.
Adriaen Simonsz, geb. Wijk bij Duurstede, heeft bekend dat hij naakt
over de straat gelopen heeft en vis uit de gracht heeft gehaald en
andere dartelheden gepleegd. Eis: Schavot, geselen en verbannen.
Straf: wegens jonkheid 3 dagen water en brood in het huisje van het
Knollegat en vergiffenis smeken. Wegens de grote kou is hij de
volgende dag, op verzoek van zijn vrienden, uit de gevangenis
ontslagen.
Laurens Jorisz, Maria Bastiaanse van Vlaanderen, Trijntje Jacobs van
Brabant, Geesje Jans van Emden, Christijn Anne uit Gulikerland, Maria
Andries uit Zeeland, Adriaantje Lourens van Zeeland, Jan Jacobsz van
Coevorden, Willem Leendertsz uit Friesland hebben vijf kinderen,
heidenen, landlopers, worden verbannen uit Wijk en het land van
Utrecht.
Het gerecht heeft het intendit gezien van de officier tegen Cornelis
Adriaensz Keijt, gedaagde, wegens manslag op Thonis Jansz van den
Heijligenbergh. Hij moet met het zwaard worden gedood zodra hij
gevangen wordt genomen. En op het intendit tegen Jan Rijcksz van
Ravenswaaij, gedaagde wegens manslag op Hendrick Aertsz Bosch.
Eis: Doodstraf met het zwaard, zodra hij wordt gevangen genomen.
Hendrick Claesz, geb. Hijndorpe in het land van Munster, Dirck
Lambertsz, geb. Ochtropen, Neeltgen Isacks van Nieuwkoop, Tannetje
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Peters, geb. Brugge, lopen te bedelen. Straf: Geselen en uit de stad
geleid en levenslang verbannen.
Jan Goetvre? Van Drelburgh, Adriaen Jansz van Bommel en Catalijn
Willems van Amsterdam lopen te bedelen. Waarschuwing.
15-7 gevangen genomen. Soetje Gerrits (13), geb. Leiden, heeft
bekend dat zij gisteren op de weekmarkt heeft gestolen. Straf:
tweemaal 24 uren water en brood en verboden in de stad te komen.
Dirck Gerritsz van Lochum, geb. Groll, heeft bekend eergisteren ten
huize van Cornelis Jansz, wonenden op de Steenoven, gestolen te
hebben twee tinnen schotels. Hij komt met liedjeszingen aan de kost.
Omdat hij vrouw en kinderen heeft en in armoede leeft wordt hij aan de
kaak gesteld met de schotels boven zijn hoofd en verbannen.
Op het verzoekschrift in cas van submissie door Jacob Leendertsz
Cloot gepresenteerd op het exces door hem tegen zijn moeder
gepleegd, condemneert het gerecht hem voor 3 dagen op water en
brood in het gevangenhuis voor het Knollegat, en vergiffenis smeken.
25-7 gevangen genomen. Niesje Jans (19), geb. Zutphen, heeft bekend
dat zij 8 dagen geleden ten huize van Cornelis Jacobsz Hertgen in TUll,
waar zij enige dagen koorn gebonden heeft, twee rokken heeft
gestolen. Eis: Doodstraf met het koord. Straf: wegens jonkheid gesteld
aan de kaak en voor 10 jaren verbannen.
Regnier Bouwens heeft smadelijke woorden tegen het gerecht
gesproken in de gijzelkamer. Straf: 3 dagen water en brood.
Peter Jansz van Heijdenvelt, bijgenaamd Heijden Peter, heeft bekend
dat hij 4 jaren lang met de heidenen heeft lopen bedelen en meestal
met een lazarusklep heeft gelopen. Dat hij ook 5 jaren een getrouwde
vrouw bij zich heeft gehad en met haar in onecht heeft geleefd. Hij heeft
nog twee andere vrouwen bij zich gehad en hen verlaten. Hij heeft
bekend om de galg te hebben getrokken omdat hij van een compagnie
was weg gelopen. Straf: Schavot, geselen en levenslang verbannen.
Stijntje Anthonis (15-16), geb. Amsterdam, is 13 dagen geleden uit
Amsterdam vertrokken om naar Zutphen te gaan. Wordt uit de stad
geleid.
Peter Jansz, geb. Calais, bijgenaamd Piere Wilie, heeft vijf vrouwen bij
zich en zegt 13 jaren in ons land te zijn geweest om wol te spinnen te
Leiden bij ene Jan Bode. Grietgen Gijsberts, geb. Amsterdam, zingt
liedjes. Maria Jans van Solingen, zingt liedjes. Anna Hermans, geb.
Zutphen, bedelt. Geert Gerrits, geb. Arnhem, bij zich hebbende een
jong, zingend, kind, bedelt. Annetje Laurens, geb. Tonningen in
Oostland, bij zich hebbende een zingend kind, bedelt. Zij worden uit de
stad geleid.
Zeker stomme gevangen wegens moedwilligheid, bedelt. Hij wordt uit
de stad geleid.
Jan Cornelisz van Breugel heeft zich zo verlopen dat hij openlijk ten
aanhoren van zekere personen heeft gezegd dat de wevers in de
Stroijstraat even goed recht konden spreken als de magistraat. Hij krijgt
boete van 25 gulden en moet om vergiffenis smeken. Totdat betaald is
blijft hij in gijzeling.
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Anna Wijandt van Wauvrere uit Hessen bedelt en is vaak dronken. Zij
heeft zaterdag een kind van straat meegenomen om te bedelen. Straf:
aan de kaak gesteld en levenslang verbannen.
26-6 gevangen genomen. Jan Willemsz, molenaarsgezel te Buren,
heeft enige moedwilligheden gepleegd. Hij is niet volkomen bij zijn
zinnen. Vrijgelaten.
Jan Jansz, geb. Panderen, won. Odijk, is op 20-2 uit de herberg van de
Snoeck gegaan zonder zijn gelag te betalen, met zich nemende een
paar gebreide hozen. Straf: 2 jaar verbannen.
29-3 gevangen genomen. Christiaen van Broeckhuijsen, won. Wijk bij
Duurstede, heeft bekend dat hij op 13-8-1648 met Dirck Gerrit Beernts,
Tonis de Ridder, Jelis Claesz en Tonis Proncker te Darthuizen bij elkaar
zijnde, opzet gemaakt heeft om Huijbert van Dam, zoon van Jan van
Dam, waard of herbergier in Overlangbroek, wat af te rossen, dat hij
daarop met zijn complicen naar Overlangbroek gereden is en gekomen
ten huize van Jan van Dam, hebben gedronken en daarop Jan en zijn
zoon Huijbert uitgescholden, de deur met geweld er uit gelopen en hen
gegrepen, roepende: Nu sult ghij lieden altemael sterven. Daarop
hebben zij Jan en zijn zoon en alle aanwezigen met geladen pistolen
naar buiten gedreven. Hierbij is Huibert en een van de daders gewond
geraakt. Ze hebben de ramen ingegooid en kannen in de wetering
gegooid, bedrijvende ook hun moedwil het huize van Gerrit Aelbertsz,
buurman van Jan van Dam. Straf: Schavot en het zwaard door een
scherprechter over zijn hoofd geslagen te worden en levenslang
verbannen.
Adriaentje Laurens, huisvrouw van Laurens schoenlapper, bedelt met
bedrieglijke middelen. Zij wordt uit de stad geleid.
Jannigje, huisvrouw van Cornelis Hendricksz, en Geertje Dircks,
hebben met elkaar gevochten, andere insolenties gepleegd en eerlijke
vrouwen geschonden. Straf: tweemaal 24 uren water en brood.
Jan Beri, Levi Haker, Bernard Gre en Walter Berri bedelen. Zij worden
uit de stad geleid.
Een vrouw wordt door de dienaar boven gebracht. Zij zegt dat ze
Ariaantje vanden Velen heeft en uit Utrecht komt om naar ’s
Hertogenbosch te gaan, waar haar man ruiter is onder de compagnie
van dhr. Van Broeckhuijsen. Zij is direct ontslagen.
Anna Jans van Franeker, Griet Jacobs, Hendrick Jansz en Adriaen
Exton zijn gisteren aangebracht. Zij zijn landlopers en worden uit de
stad geleid.
De volgende personen zijn gisteren gevangen genomen: Jan Nicolaes,
geb. Bordeaux, die sedert 1635 in ons land bedelt. Marritje Gijsberts,
geb. Haarlem, bedelt. Charles Parisi, geb. Cenoelcontr, zeven mijlen
beneden Bergen en Henegouwen, stoeldraaier. Mari Borgonjon, geb. in
het land van Luik in het dorp Fossel, bedelt. Jan Mulder, geb. Lile in
Vlaanderen, stoeldraaier. Zij worden uit de stad geleid.
De volgende personen gevangen genomen: Andries Engels,
Schotsman van Abberdijn, bedelt. Margarita van Denemarken, vrouw
van Andries, getrouwd te Hoorn, idem. Zij worden uit de stad geleid.
Susanna Simons (66), geb. Gouda, bedelt. Het kind (10) dat zij bij zich
heeft, is volgens haar haar dochters kind. Dat blijkt niet zo te zijn.
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Geertgen Cornelisz van Utrecht (54) bedelt. Dirckje Claes, geb.
Zevenhuizen, bedelt. Susanna wordt wegens haar hoge ouderdom aan
de kaak gesteld met twee roeden om haar hals. Geertje en Dirkje
worden uit de stad geleid.
21-8-1649 Marri Jans, Geertje Luijten, Annelien Jelis en Heijltje Jelis, allen van
Amsterdam, bedelen.
17-8-1649 Heijndrik Lamberts, geb. Enter boven Deventer, is na verhoor uit de
gevangenis ontslagen.
5-9-1649
Anna Peters is uit de stad geleid nadat zij verschillende keren beloofd
had te zullen vertrekken en dit niet doet.
11-9-1649 Robbert Hollandt, geb. Sommersetshire in West-Engeland,
tabakspijpenmaker, won. Utrecht aan Vredeburg, beschuldigd van
diverse kwade gangen en verdacht van verkeerd gedrag, wordt uit de
stad geleid. Het kind Thomas, geb. Londen, wordt ook ontslagen.
19-9-1649 Thomas Siltap, geb. noorderkwartier van Engeland, x Sara Parix
bedelen en hebben ten huize van Gerrit Claesz een berg kleren
meegenomen. Straf: Aan de kaak gesteld en verbannen.
18-12-1649 Jacob Lip van Hamburg wordt verdacht te zijn Jacob Woudser. Hij
wordt weer ontslagen.
25-12-1649 Roelof de Sammaij (21), geb. Duinkerken, een boomsijnwerker.
Ariaantje Aris van Delft (21), Aertje Jacobs (23) uit het land van
Hessen, Lijsbet (36), geb. Londen, huisvrouw van Thomas Porel, Jan
Philipsz (35), geb. west-Engeland, komende uit Brusil, tabaksplanter,
worden uit de stad geleid.
2-1-1650
10-12 gevangen genomen. Jan Jansz Verschuer, bijgenaamd Jan
Fienck of Jan Bocks, heeft bekend dat hij verbannen is en uit de weide
van Jan Gerritsz te Bunnik een melkkoe gestolen heeft. Toen hij bij Jan
Gerritsz woonde heeft hij nog meer gestolen en dit verkocht aan een
smid te Cothen. Van Willem Mutsch te Bunnik heeft hij een stok bijen
gestolen. En bij een bakker in Utrecht buiten de Tolsteegpoort een zak
met kleren die hij bij een onbekend persoon in Abstede heeft gebracht.
Ten huize van Jan Willemsz, herbergier in het Wapen van Friesland, in
Blauwkapel, heeft hij geslapen en zonder zijn gelag te betalen
vertrokken. In het Soesterveen heeft hij van een spelend kind een
zilveren bel gestolen. En te Echteld ten huize van de waard een paar
schoenen met zijden linten. Zonder zijn gelag te betalen, vertrok hij. En
diverse andere diefstallen. Straf: Doodstraf met het koord. Na de
uitspraak bekent Jan dat hij 5 jaar geleden buiten Dordrecht met een
tinnen kan ene Cornelis N., wever, knecht van een legerschipper, heeft
geslagen die daaraan is overleden. Zij hadden ruzie gekregen tijdens
het kaartspel.
26-2-1650 Charel de Irsman, plegende enige onhebbelijkheden, is uit de stad
geleid.
7-4-1650
Jan Laborie bekent voor enige jaren soldaat zijnde zijn kameraad uit de
doelen alhier te hebben gestolen enig linnen goed. Hij heeft gebedeld
en wordt uit de stad geleid.
28-4-1650 Peter Hendricksz, geb. Amersfoort, gaande met een kramersmars, is
verbannen wegens brandewijnsmokkel uit Utrecht. Hij wordt ontslagen
na verhoor.
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Jacob Leendertsz Cloot, schipper op de Kromme Rijn, heeft het gerecht
smadelijk bejegend. Straf: 8 dagen water en brood in het gevangenhuis
naast het Knollegat en smeken om vergiffenis.
Pauwel de schoenlapper en Martijn Fraasz hebben gisteren gevochten.
Zij hebben geen middelen om te betalen en leven voor een gedeelte
van aalmoezen van deze stad. Straf: 24 uur water en brood.
Dirck Housman heeft gisteren enige moedwil gepleegd en heeft geen
middelen om te betalen. Straf: 24 uren water en brood.
Aelt Geltes, geb. Harlingen, bij occasie van de brand van de hofstede
van Jacob Cornelisz, is eergisteren gevangen genomen. Hij bedelt en
wordt uit de stad geleid.
20-10 gevangen genomen. Thomas Lerits, geb. Engeland, bedelt al
vele jaren. Straf: aan de kaak gesteld en verbannen.
11-11 gevangen genomen. Hendrick van Suchelen, geb. Suchelen, en
Anna Stoffels, geb. Mentz, bedelen. Zij worden uit de stad geleid.
Laurens la Vale, geb. Luxemburg, en Janneke Cornelis van Alkmaar,
bedelen. Janneke wordt aangezegd naar haar ouders huis te
vertrekken. Zij worden uit de stad geleid.
31-12-1650 gevangen genomen. Magdaleen Jan Noesten bekent enige
kleine dieverijen. Er komt een verzoekschrift binnen van Jan Noest,
bakker en burger alhier, haar broer. Zij wordt aan een blok gelegd ten
huize van haar broer, totdat zij beterschap in haar gedrag laat zien.
Janneke Adams van Middelburg bedelt. Zij wordt uit de stad geleid.
29-1 gevangen genomen. Een speelman, genaamd Peter van Capel,
en een vrouw Maria Jacobs van Doesburg, bedelen. Zij worden uit de
stad geleid.
Gezien het intendit door Johan van Isendoorn, schout van Wijk bij
Duurstede, tegen Daniel Pinou, gezegd l’Eshoviere, luitenant van de
compagnie van dhr. Marcquis de Vieuville, verbant het gerecht hem
wegens manslag begaan op jonker Hieronimus van Uffelen, heer van
Rocheers, uit stad, steden en lande van Utrecht, ten eeuwigen dage.
Gezien het intendit door Johan van Isendoorn tegen Henri Pinou,
genaamd de Brull, Anthoni Latriolie en Jean Bigasse, gedaagden, bant
het gerecht hen voor 5 jaren uit stad, steden en lande van Utrecht.
18-6 gevangen genomen. Het gerecht bant Dirck Olphil als vagebond
uit stad, steden en lande van Utrecht, levenslang.
18-6 gevangen genomen. Het gerecht bant Jan Robbertsz, geb.
Londen, voor 1 jaar uit stad, steden en lande van Utrecht, wegens
vagebonderen.
Het gerecht heeft Sara Jacobs, Meri Persijns en Willem Jansz van
Eemnes uit de stad geleid.
Het gerecht heeft Hilleke Willems, geb. Zaltbommel, wegens
ongetrouwd landlopen uit de stad geleid.
Het gerecht heeft Paten Marri, Lijsbet Jans, Neeltgen Loudi wegens
bedelen uit de stad geleid.
Robbert Robbertsz van Utrecht en Frans Jelisz uit Emderland zijn
bedelaars en worden gesommeerd te vertrekken.
Het gerecht, gelet op het exces begaan door Adriaantje van Oostrum
en Elsgen Gijsberts condemneert Adriaantje om God en het gerecht om
vergiffenis te bidden en een boete van 12 gulden te betalen.
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Willem Alar, geb. Engeland, heeft bekend dat hij zijn huisvrouw
Margariet, waarmee hij te Delfshaven heeft gewoond, verlaten heeft en
samen leeft met ene Maria Dircks. Zij bedelen. Straf: verbannen voor 3
jaren.
24-9-1651 Maria Dircks, geb. Bergen op Zoom, bedelt. Zij wordt uit de stad geleid.
24-9-1651 Jan Buten van Parijs, Anna Beaudijn van Rhenen, Hans Dessou van
Wesel en Anna Lachtrop worden uit de stad geleid.
26-1-1652 Evert Hermansz, geb. Haaksbergen, bedelt en wordt vrij gelaten.
25-2-1652 Jan Picquer met zijn vrouw en twee kinderen bedelen. Zij worden uit de
stad geleid.
3-3-1652
25-2 gevangen genomen. Els Noij, geb. Engeland, heeft bekend ten
huize van Robbert Brougleij, Engelsman, won. Amersfoort, gestolen te
hebben een zilveren haarnagel en meer zaken. Straf: aan de kaak
gesteld met een paar roeden om haar hals en levenslang verbannen.
3-3-1652
Het gerecht bant Anna Stoffels, geb. uit het bisdom van Mentz voor 2
jaren uit de stad.
24-3-1652 Het gerecht condemneert Ursel Haen over de insolenties en
moedwilligheden gepleegd tegen Geertje Dircks en Niesje Damen, God
en het gerecht om vergiffenis te smeken.
7-4-1652
Dirck Stevensz alias den Goffer, geb. Becum, heeft bekend 8-9 jaren
geleden in het huis van kapitein Pithan met 2 soldaten besloten te
hebben om te stelen uit dat huis. Terwijl de soldaten stalen, hield hij de
schildwacht aan de praat aan het eind van de Vonderstraat. In de winter
heeft hij ten huize van Aelbert Cornelisz van Bemmel, won. Melkweg, in
de kelder ingebroken en diverse goederen gestolen. Straf: Schavot
gegeseld en gebrandmerkt en verbannen.
7-4-1652
Geertje Tonis, vrouw van Dirck den Doffer, heeft genoten van de
goederen die haar man had gestolen. Straf: 6 jaren verbannen.
15-5-1652 Het gerecht bant Lucas van Langenberch, Jan Petersz, geb. Millebroek,
Jannigje Fonteijn, geb. Tongeren, voor 6 jaren uit stad, steden en lande
van Utrecht.
12-2-1653 Het gerecht zet Paulus de schoenlapper en Weijntje Cornelis de stad
uit, omdat zij opnieuw in de stad gekomen zijn.
17-1-1653 Het gerecht zet Marrigje Jans, geb. Amsterdam, de stad uit.
26-2-1653 Marri Jacobs van Utrecht, bijgenaamd van Doesburgh, bij zich
hebbende een klein kind, was hier gevangen op 29-1-1651 en is de
toegang tot de stad ontzegd op straffe van lijfstraf. Zij heeft twee tinnen
lepels gestolen ten huize van Jan de Witt aan de Wijkersloot, en uit de
zak van des dienaars vrouw enig geld. Straf: aan de kaak gesteld en
levenslang verbannen.
26-2-1653 Het gerecht bant Merrigje Aerts van Nieuwkoop voor 2 jaren uit stad,
steden en lande van Utrecht.
2-3-1653
Eelgis Coelewijn en zijn vrouw bedelen. Hij loopt als klepperman. Hen
wordt de toegang tot de stad ontzegd.
2-11-1653 Het gerecht condemneert Willem Geurtsz, geb. Culemborg, wegens
bedelen, om naar Utrecht te worden gebracht.
2-11-1653 Francois de Vith, geb. Dordrecht, kleermaker, bedelt en wordt naar
Utrecht gebracht.
23-11-1653 Nelligje Wijeren, geb. Wijk bij Duurstede, heeft bekend enige maanden
geleden tot ’s Heerenberg wegens vele diefstallen gegeseld en
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gebrandmerkt te zijn. Zij heeft haar leven niet gebeterd en gaat
bedelend door het land. Zij heeft enige tijd gewoond in de
Bommelerwaard en heeft toen in Tiel gestolen en ook bij een molenaar
in Zaltbommel en te Nijmegen en Rotterdam, etc. Straf: geselen en
brandmerken en levenslang verbannen.
Reinier Jacobsz, geb. Gouda, bedelt onder voorwendsel van
melaatsheid. Straf: Schavot aan de kaak gesteld en verbannen voor 6
jaren.
Herman van Someren, geb. Keulen, nam de vlucht toen de officier hem
aansprak. Hij wordt uit de stad geleid.
Cornelis Cornelisz van Delft, Jannigje Peters van Middelburg, Catelijn
Dircksz van Leuven en Jacomijntje Joosten van Brugge bedelen. Zij
worden met roeden geslagen en verbannen.
Het gerecht heeft de stad uitgeleid Guiliam van Ardis, Mari van
Culemborg en Hendrikje Jans wegens bedelen.
Idem voor Willem Spaan, Anneke Hendricks en Hans van Raed.
Idem voor Hage Jans, geb. Spuiphoek, en Teunis Otten de Roij, van
Ravenswaaij.
Jan Muller, geb. Glasgow (Schotland) heeft in de stad verscheidene
moedwilligheden gepleegd. Straf: drie dagen water en brood en
verbannen levenslang.
Het gerecht bant Janna Sibel en Griet Simons van Emmerich voor 6
jaren uit de stad en vrijheid.
Idem voor Michiel Craij, Cornelis Tonisz van Delft, Janneke Jans van
Franeker, Mari Pars van Londen, Catalijn Jallewaeij, Petronella Dircks,
Aeltje Simons, Jan Baltusz en Jan Sandersz wegens bedelen.
Philips Proveur, geb. Valencijn in Wolsland, heeft bekend dat hij,
hoewel hij in Amsterdam getrouwd was, zich met Kerst te Naarden
begeven had bij Selitje van Dalen van Esdijn en met haar door het land
gereisd als man en vrouw, terwijl hij wist dat zij getrouwd was. Daarom
is hij onlangs uit Rhenen verbannen wegens dubbel overspel. Straf:
Schavot met twee spinrokshozen boven zijn hoofd, gegeseld en
verbannen.
Solitje van Daecken heeft bekend in overspel te hebben geleefd met
Philips Proveur. Straf: Schavot gegeseld en verbannen.
Marritje Rampelenburg heeft bekend dat zij enige tijd vleselijk heeft
geconverseerd met Peter Michielsz van Brugge. Zij is getrouwd te
Amsterdam. Straf: Gegeseld en verbannen.
Peter Michielsz van Brugge heeft bekend met haar te hebben geleefd.
Zelfde straf.
Het gerecht bevonden hebbende dat Joost la Bignan, Catrijn Beerntsz
van Limburg en Joost Petersz van Limburg bedelen, heeft hen de stad
uitgeleid.
Claas Aertsz, geb. ’s Hertogenbosch, bedelt. Uit de stad geleid.
Peter Jansz van Ceulen heeft 9 maanden geleden zijn vrouw verlaten
en bedelt. Hij wordt uit de stad geleid.
Francois de la Marchet, Nicolaes Finio, Marie Joris en Marie Boulanio
moeten de stad verlaten.
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Het gerecht bant Mari Jans, geb. land van Luik, Grietje Staets, geb.
Emden, Engel Gerrits van Straatsburg en Peter Willemsz van Bergland
uit stad, steden en lande van Utrecht levensland wegens bedelen.
Jacob Leendertsz Cloot, marktschipper op de Kromme Rijn, heeft
bekend dat hij onlangs uit de Rijn een zeil heeft meegenomen,
toebehorende Neel Prinsen, en uit het schip van Jacob Lodewijcksz
Knijff en Willem Vermeerten, schippers, turf heeft gehaald. Hij heeft in
1647 al drie dagen gevangen gezeten. Straf: geselen en verbannen it
stad, steden en lande van Utrecht.
Philemon du Bois bekent enige tijd met valse attestaties aalmoezen te
hebben vergaderd. Straf: aan de kaak gesteld in het aangezicht van zijn
vrouw en samen verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.
Denis Danie, geb. Ierland, en Philip Cucivien, geb. Dieppe, bedelen. Zij
worden uit de stad gezet.
Edmond Morphi heeft bekend met valse attestaties te bedelen. Jan
Herri en Willem Dones met valse paspoorten. Straf: op schavot
gegeseld en verbannen.
Hendrick van Droll heeft excessen gepleegd. Gezien de ongelegenheid
van zijn oude moeder, zijn jeugd en overgrote dronkenschap, krijgt hij 3
dagen water en brood in de gijzelkamer.
Jeronimus Jansz, geb. Antwerpen, heeft bekend 7 jaren geleden te
Cranenburg (Kleef) te zijn gegeseld en gebrandmerkt en verbannen. Hij
heeft nu ten huize van Willem van Dam geld uit de toonbank gehaald
en ten huize van Nicolaas Budding een pak kinderkleren. En meer
diefstallen. Straf: Schavot gegeseld en gebrandmerkt en verbannen.
Claes Willemsz, geb. Polsbroekerdam, heeft bekend gestolen te
hebben te Linschoten en hier ten huize van Willem Claasz van Bemmel.
Straf: Schavot gegeseld en verbannen levenslang.
Merrigje Jans, geb. Amsterdam, heeft bekend met Claes Willemsz en
anderen te hebben geboeleerd, zonder dat zij weet of haar man dood
is. Straf: Geselen en verbannen levenslang.
Het gerecht ordonneert de officier aanstonds zeven heidenen uit de
stad te leiden wegens bedelen.
Magdaleen Noest heeft bekend ten huize van Hendrick Mom alhier
gestolen te hebben verscheidene manshemden, tafellakens, servetten,
nachthalsdoeken etc. Straf: Geselen en levenslang ten huize van de
dienaar van justitie of andere bekwame plaats aan een blok opgesloten
te worden, ten laste van haar broer Jan Cornelisz Noest, bakker en
burger alhier.
Adriaantje Adriaens van Oostrum heeft bekend op diverse tijden het
linnengoed ten huize van Sebastiaan de Kemp, schepen van deze stad,
te hebben gestolen en ten huize van jonker Herman van Doeijenburg te
Overlangbroek ook. En ten huize van Johan Bos, notaris alhier, ook. En
ten huize van Peter van Ewijck, chirurgijn, ook. En van Dirck de Bie,
lakenkoper, en Huijbert van Zijll en de syndicus Schaghen ook. Straf:
Levenslang verbannen.
Merten Fransz en Werner Jacobsz bedelen. Zij worden uit de stad
geleid.
Kuijntje Jans, geb. Deelningen, en Basijntje Jans, geb. Lin in
Keulslanden, bekennen dat zij te Wijk, Holland, Overijssel en de meierij
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van den Bosch met valse namen hebben gebedeld alsof zij bagijnen en
geestelijke zusters van de orde van St. Geertruida en Augustinus waren
in een klooster in Kempenland genaamd Bochum dat afgebrand is.
Straf: Gegeseld op schavot, gebrandmerkt en verbannen.
12-8-1656 Lions, geb. graaf Nienbrog, en Jan Salomon met zijn vrouw Anna,
bedelen en worden uit de stad geleid.
25-8-1656 Het gerecht gelet op de moedwilligheden nu en dan door Pool Crepi
gepleegd, condemneert hem voor tweemaal 24 uren op water en brood
in het gevangenhuis van het Knollegat.
20-1-1657 Andries, geb. Doesburg, en Chaerle de Limon bedelen en worden uit de
stad gezet.
14-3-1657 Simon van Polen en Jacob Abramsz Pools bedelen en worden uit de
stad gezet.
14-3-1657 Idem voor Guiliam Dougan en Cornelis Cormel.
15-4-1657 Idem voor Hans Jurrien, Cornelis Soele en Patrix Soelmont, Bernard
Qunanedi, Marten Gabriel en Margariet Cummedi.
23-6-1657 Idem voor Anneke Hendricks, geb. Schenkenschans, Margareta
Spooimans van Maagdenburg, Stoffel Hendricksz van Rhenen,
Geertruijt Jans van Colen, Merrigje Fredericksz van Littoy in
Vlaanderen, Mari Hendricks van Rhenen, Mari Antonis van Deventer,
Mari Pieters van Middelburg, Engel Jansz van Rotterdam, Aertje Jans
van Leiden, Jan Petersz van Houten, Trijntje Michiels van Bergen op
Zoom, Anneke Beernts van Klingen, Cedrikje Sedricks van Amsterdam,
Aelbert Petersz van Oost-Friesland, en Aaltje Dircks van Heusden.
2-7-1657
Hermen Aertsz van Leuwen heeft zich onderstaan Aert Adriaensz
Vreem behendig te onttrekken een schaap en dat weer te verkopen aan
Jan van Zijll dat hij op de naam van mr. Hendrick van Vreeswijck, in
leven schout van Wijk bij Duurstede, en zonder last van hem heeft
gehaald van Leendert Cornelisz Vernoij een schaap en dat zelf heeft
gebruikt. En heimelijk onttrokken aan Jasper Jansz de Bie twee
lammeren en van Willem Aertsz een lam en beslapen heeft de
huisvrouw van Joris Jaetgens, schoenlapper, en op klaarlichte dag op
het kleine bruggetje zijn broek heeft afgetrokken en zijn achterste
publiek gesteld naar het veer van de Kromme Rijn. Dat hij bij nacht met
Peter Hitser, indertijd klepper, enige schapen over de muur heeft
gehaald. Straf: verbannen uit stad, steden en lande van Utrecht.
19-8-1657 Goedefroij Hanun, geb. graafschap Nassau, bedelt en wordt uit de stad
gezet.
25-11-1657 Idem voor Jean Lobe van Neuville en Hermijn Terre van Valencijn.
17-6-1658 Idem voor Willem Pietersz van Alphen en Cornelis Jansz van Woenden.
26-7-1658 Idem voor Aeltje Jans van Groningen.
25-8-1658 Idem voor Thonis Doun en Helena Pursel.
4-3-1659
Idem voor Matheus Legladi.
14-3-1659 Idem voor Margariet Antonis, dochter van Maria Platvoet.
20-4-1659 Idem voor dezelfde persoon die toch weer in de stad is gekomen.
20-4-1659 Idem voor Mari Platvoet.
28-7-1659 Gerrit Jansz, geb. Mellich, en Trijntje Adriaens van Zwolle behelpen
zich met publieke hoererij, bedelen en vagebonderen. Zij worden aan
de kaak gesteld ieder met twee roeden om de hals en levenslang
verbannen.
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3-8-1659
4-1-1660

Casper van Alden bedelt en wordt uit de stad gezet.
Jacob Abelsz, schoenlapper alhier, heeft bekend op Kerstdag onder de
predikatie, tijdens het zingen, zin vrouw Maijke Tijmens gestuurd te
hebben aan de deur van ene Jonas Monier, won. Muntstraat, om te
zien of zij in de kerk waren. Zij hebben een raam open gebroken en zijn
naar binnen geklommen en goederen gestolen. Straf: Jacob: gegeseld
op het schavot en verbannen. En Maijke: verbannen.
28-4-1660 Maria Balthasar Cavelio en Anna Christijn van Vlaanderen bedelen en
worden uit de stad gezet.
18-6-1660 Gerrit Jansz Hollander, bijgenaamd ’t Manneken, geb. Harmelen, heeft
bekend in september 1637 op een zondag ten huize van Aelbert
Joostensz ’t Wit, herbergier in het Moriaanshoofd te Harmelen, tegen
11 uur in de nacht tegen de andere vier gelaggenoten zei dat hij hen
allen uit de kamer zou jagen als hij wilde. Hij kreeg daarop ruzie met
hen en heeft Jan Claesz met een mes neergeslagen. De waard
probeerde hen uit elkaar te halen en werd met een stok en mes
geslagen. Buiten heeft hij Jan Claasz tweemaal met een mes gestoken
waaraan deze is overleden. Omdat het zo lang geleden is wordt Gerrit
uit stad, steden en lande van Utrecht verbannen.
21-7-1660 Casper van Alden bedelt en wordt uit de stad gezet.
10-10-1660 Job Jansz Verstraven, bakker te Wijk, heeft zijn brood te licht gemaakt
volgens de keurmeesters. Hij heeft hen injurieus bejegend en kreeg een
boete. Daarna heeft hij verschillende magistraatspersonen voor
schelmen en dieven uitgemaakt en op de markt op 5 juli groot rumoer
en straatgerucht gemaakt. Op 16-9 is hij met een bloot rapier gegaan
ten huize van Stoffel Adriaensz en op de deur gestoten en grote
moedwil bedreven. In de gijzelkamer heeft hij de ramen uitgeslagen,
roepende: O tirannen, o onrechtvaardige rechters en bloedhonden.
Straf: verbannen voor 15 jaren.
13-2-1661 Janneke Meurs bedelt en wordt uit de stad gezet.
17-12-1660 Het gerecht ontslaat Elsken Peters, huisvrouw van Jan van
Broeckhuijsen uit de gevangenis onder handtasting van tot vermaning
wederom te komen.
15-2-1661 Jan van Broeckhuijsen gevangen zijnde heeft bekend dat hij ten huize
van Aart van Pappelendam enige tijd geleden toen hij daar in dienst
was heeft gestolen. En ook zilverbeslag van de huisvrouw van Antonie
van Sandick heeft ontvangen van zijn neef Dirck van Broeckhuijsen en
dit geheeld. Straf: verbannen uit de stad.
14-5-1661 Lijsbeth Michiels van Frankfurt, Mari Stevens van Maastricht, Anna Mari
van Paterborn, Dirkje Huigen, Hilleke Cornelis, Willem Lenarts van
Helm bedelen en worden uit de stad gezet.
21-5-1661 Jan Hermansz Vermeulen heeft bekend bij avond uit het bakhuis van
Hendrick Aertsz te Cothen te hebben gehaald een zak met drie
schepels weit. Hij is door de knechten van Hendrick te pakken
genomen. Straf: verbannen voor 1 jaar.
22-6-1661 Bastiaan Fransz, geb. Breda, Claas Petersz van Beesd, Huibert Claasz
van Zaltbommel, Jan Alertsz van Vlissingen, Jorge Sonius uit
Waalsland, Catalina Alertsz van Domighen, Anna Catrijn van Doesburg
en Jena Boumaell bedelen en worden uit de stad gezet.
25-9-1661 Idem voor Janneken van Ittersum.
18

20-9-1661
27-9-1661

Idem voor Piere Couw, Pier Receu en Andries Rocauw.
Jan Adam heeft bekend dat hij zich heeft uitgegeven voor een Frans
koopman. Hij heeft hiervan een attestatie dat hij schipbreuk heeft
geleden en een grote partij wijn is verloren. Hij heeft twee jaren met
Janneke van Ittersum in onecht geleefd en gebedeld. Straf: aan de
kaak gesteld en verbannen.
27-9-1661 Thomas Lifarts, geb. Nieuborch onder Nieu-Castel, en Peter Willemsz,
geb. Huessen, bedelen en worden ten toon gesteld en verbannen.
12-1-1662 Cornelis Tonissen Toijken heeft bekend dat hij op 30-9-1656 te
Gorinchem wegens diefstal is verbannen voor 6 jaren. Hij heeft ook te
Maarssen gestolen en te Culemborg. Daar is hij aan de kaak gesteld en
verbannen. Nu heeft hij in de herberg uit de kas gegraaid, van Nicolaas
van Ossenberg en van Cornelis Jansz in den Engh. Straf: schavot
gegeseld en verbannen.
10-6-1662 Malie en Michel Macon hebben met valse attestaties gebedeld. Straf:
Geselen en verbannen.
23-6-1662 Hendrick Cornelisz, geb. Nijmegen, Geertje Jans van Cranenburg,
Jannigje Hendricks van Munster bedelen en worden uit de stad gezet.
9-7-1662
Idem voor Lambert van Nunen en Jannetje Andries, die ongetrouwd in
hoerdom leven en bedelen.
12-9-1662 Tonis Loijen, sedert woensdag over zijn inobedientie gevangen
geweest, is ontslagen.
20-9-1662 Andries Jans van Delft en Hendrik Jansz van Leiden bedelen en
worden uit de stad gezet.
17-10-1662 Jan Gerritsz, geb. Grave, servetwerker, heeft bekend dat hij als knecht
bij Cornelis Benedictus in Culemburg op dinsdag na Pinksteren 1660
met zijn baas heeft gedronken en gerookt. Zij kregen ruzie en zijn naar
buiten gegaan om te vechten. Later in de nacht heeft hij ingebroken in
huis en zijn baas neer gestoken. Straf: Doodstraf met het zwaard.
1-5-1663
Elsken Gerrits, Anneke Allelie, Anna Maria en Michiel Ferre bedelen en
worden uit de stad gezet.
22-5-1663 Idem voor Dionus Hamer, Nicolaes Vaer, Michiel Fournus en Jean
Rots.
22-6-1663 Idem voor Dustanius? Cruij.
6-7-1663
Idem voor Reinier Bemelmans en Elsken Hans.
19-4-1664 Idem voor Louis Abrahams, geb. Cracow, Jacob Wilmoski van Vostcooi
en Abrahamus Wolfs.
6-7-1664
Mijben Egberts heeft in de kerk insolentie gepleegd onder de predicatie.
Straf: Uit de stad gezet.
24-7-1664 Anna Mrij, Trijntje en Engeltje met hun mannen Tobias Jansz, Adam
Bartolomeusz en Hans Jacob geven zich uit voor heidenen en
vagebonderen. Straf: verbannen.
2-8-1664
Anneke Willems heeft bekend ten huize van Abigael van de Leden?
Waar zij ’s nachts had geslapen, heeft gestolen, en ten huize van
Arnold van Ossenbergh, waar zij logeerde, ook, en van Janneke Claes
van Amsterdam op de hei tussen ’s Hertogenbosch en de Grave, ook.
Straf: schavot gegeseld en verbannen. Zij zijn de nacht er op ontsnapt
uit de gevangenis.
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6-9-1664

de zoon van Ael Lorff, genaamd Evert, en de oudste zoon van Crouwer,
genaamd Willem, zijn onder de drempel van de gevangenis
uitgebroken.
3-10-1664 Peter Pool heeft bekend zich beholpen te hebben met lichrvaardige
woorden en praktijken tot verleiding van het vrouwelijk geslacht en
andere moedwilligheden. Straf: drie dagen water en brood en voor 10
jaren verbannen.
26-1-1665 Jan de Cruijff heeft gisteren op klaarlichte dag uit de schoeiing van de
Lekdijk de horden losgemaakt en het hout gestolen, hoewel hij daarvoor
gewaarschuwd was. Straf: verbannen uit stad en jurisdictie.
2-5-1665
Wensel Wenselki en Nicolaes Beernts bedelen onder pretext van door
de Turk gevangen te hebben gezeten. Zij worden uit de stad geleid.
21-8-1665 Idem voor Merri Pieters van Voorburg en Niers? Roelofsz, geb.
Darthuizen.
21-8-1665 In een zaak van de officier contra Cornelis Jansz Grotendorst is
verstaan dat de boete wegens agressie door Cornelis moet worden
betaald.
26-1-1666 Heers Abraham Joe bedelt en wordt uit de stad gezet.
9-3-1666
Idem voor Cornelis Jansz.
22-3-1666 Idem voor Jan Dircksz van Ceulen en Maria Jans.
27-12-1666 Idem voor Mari Jans.
9-2-1667
Idem voor Jan Jansz Heijman van Leiden en Pieter Pietersz Egmont
van Utrecht.
18-5-1667 Idem voor Herman Succus, Janneke Maassen en Teuntje Jans.
18-5-1667 Anna Huijgen, geb. Culemborg, is wegens diefstal verbannen en bedelt
sedert die tijd met haar dochtertje Jantje Adriaens. Zij heeft ten huize
van Claas Dircksz onder Maurik gestolen. Straf: Gesteld te worden op
een verheven plaats ieder met twee roeden om de hals en verbannen
uit stad, steden en lande van Utrecht.
21-6-1667 Lodewijk Arman, Anna Geertruijda Vasevelts en Sander Jansz van
Utrecht bedelen en worden uit de stad gezet.
22-6-1667 Idem voor Stoffel Stoffels en Maria Jacobs.
11-7-1667 Jacob Edens, geb. St. Andries, heeft diverse akten uit Schotland en
heeft bekend enige jaren geleden door Duitsland en Nederland
gevagebondeerd te hebben. Straf: Aan de kaak gesteld en verbannen.
8-7-1667
Mari Jans, Claes Caspers van Doetinchem en Anneke Alberts bedelen
en worden uit de stad gezet.
18-7-1667 Idem voor Steven Barendsz, Geertruid Andries en Catarijn Andries.
17-10-1667 Idem voor Sara Aerts, geb. Amsterdam, en Trijn Jans, ook geb.
Amsterdam.
9-1-1668
Idem voor Jan Cornelisz die zegt een varensgezel te zijn.
28-1-1668 Idem voor Mari Merkers van Dublin, Cornelis Soelman uit Ierland.
4-2-1668
Idem voor Hendrick Jansz van Kortrijk.
7-2-1668
Idem voor Joannes Wiertsbuski, geb. Polen, Georgo Swierxkinski van
Litouwen, en Marcus Jans van Amsterdam.
10-2-1668 Idem voor Jan Woutersz.
19-2-1668 Grietje Claes heeft bekend dat zij met twee kinderen vagebondeert en
diefstal pleegt. Op 31-12-1663 is zij gegeseld en verbannen. Straf:
Schavot gegeseld en gebrandmerkt en verbannen uit stad, steden en
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lande van Utrecht. Haar dochter Trijntje Peters moet op het schavot het
vonnis van haar moeder aanschouwen.
19-2-1668 Philips de Bruijn, geb. Rijssel, heeft bekend te vagebonderen met vier
kinderen. Straf: Op schavot gegeseld en verbannen.
24-2-1668 Hendrick Jansz, geb. Almelo, bedelt en wordt uit de stad verbannen.
28-4-1668 Idem voor Jan Petersz, geb. Coevorden, Maria Thomas, Grietje
Thomas en Petronella Joosten, geb. Middelburg.
13-6-1668 Idem voor Jan Pomart en Maria Matijs.
17-6-1668 Idem voor Hector Abrahams, Lodewijck Jansz, Mari Izaks en Sandrijn
Hectors met vijf kinderen.
22-7-1668 Idem voor Wijben Egberts die op 2-7-1664 te Utrecht aan de kaak is
gesteld wegens diverse insolentien o.a. dronkenschap. Straf: aan de
kaak gesteld, 3 dagen water en brood in de toren aan de wal en
verbannen.
24-7-1668 Steven Barendsz, Geertruijd Andries en Catarijn Andries bedelen en
worden uit de stad gezet.
28-9-1668 Idem voor Jan Petersz en Bernarda Ereij.
12-10-1668 Idem voor Paulus Hendricksz, geb. Lutsenburg, en Jan Dircksz van ’s
Hertogenbosch.
10-11-1668 Idem voor Jan Hermansz, Anna Jans en Catarijn Beernts.
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